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 رفتاري-هاي مغزيبررسی رابطه بین سیستم

 هاي انفرادي و تیمیبین ورزشکاران ورزش
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    تبریز دانشگاه ورزش روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوي- 2

  چکیده

ي انفرادي و هادر بین ورزشکاران ورزش  BAS/BISرفتاري -هاي مغزيدر این پژوهش رابطه سیستم

می اي است. جامعه آماري تماهاي تیمی بررسی شده است. این مطالعه از نوع علی مقایسهورزش

و تیمی صاحب  نفر از ورزشکاران از هردو گروه ورزش انفرادي 123باشد. تعداد ورزشکاران شهر تبریز می

رفتاري -هاي مغزينامه سیستمب شدند. از ورزشکاران خواسته شد پرسشمقام به صورت تصادفی انتخا

 T و SPSS افزارمنر از گیريبهره با هاپرسشنامه از آمده دستبه هايکارور و وایت را تکمیل کنند. داده

 ي و تیمیهاي انفرادهاي مغزي رفتاري ورزشکاران ورزشنتایج نشان داد بین سیستم .شد تحلیل مستقل

ر باثیرگذار تتغیرهاي هاي مغزي رفتاري از مکند که سیستمها بیان میوت معناداري وجود ندارد. این یافتهتفا

  باشد.هاي انفرادي و تیمی نمیگرایش ورزشکاران به ورزش

  ش تیمیساز رفتاري، ورزش انفرادي، ورزها: سیستم مغزي رفتاري، بازداري رفتاري، فعالکلیدواژه   

The relationship between brain systems and behavior 
Individual and team sports athletes 
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Abstract 
The relationship between brain behavior system BAS / BIS between athletes in individual sports and team sports have 
been investigated . This is a causal-comparative study . The population of the city of Tabriz are all athletes . 123 
athletes from both individual and team sports official were randomly selected . All participants were asked to complete 
a questionnaire Carver and White 's Behavioral Systems . 
Data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software and independent T . The results showed that 
the brain systems behavior of individual and team sports athletes no significant difference in behavioral inhibition and 
behavioral activation system , as well as average scores represent the normal activity of brain systems among athletes. 
These findings suggest that the brain systems behavior of the variables affecting the attitudes of athletes in individual 
sports and who is not . 
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  مقدمه

 ادعا نظریه این. پردازدمی شخصیت زیستی بعد به که است هایینظریه ترینقوي از ، یکی1گري شخصیتی نظریه

 انگیزه و روانی شناسیآسیب هیجانی، پذیري واکنش شخصیت، در شده مشاهده فردي هايتفاوت که نمایدمی

 نظام دو ابتدا در تقویت، حساسیت نظریه. دشونمی گريمیانجی عصبی زیستی هاينظام زیر توسط تقویت، براي
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 تهدید نظام و ،)BAS: 1رفتاري گرایش نظام( پاداش نظام از بودند عبارت که نمود مشخص را عمده انگیزشی

 دهینظم مسئول رفتاري، سازیا فعال گرایش نظام). 2012، 3کامبوروپولس و ایوري( )BIS: 2رفتاري بازداري نظام(

 زداريبا سیستم ).2009 ،4بیتبیر، بیک، کالس و واندریکن(باشدمی برانگیزاننده هايمحرك به گوییپاسخ در رفتار

 نظریه عنوان به تواندمی گري شخصیتی نظریه اگرچه .ستا پایین دينگروبر و باال ئیاگرآزرده از ترکیبی ريفتار

 و "رفتاري بازداري" ،"ريرفتا گرایش" نظام سه توسط را شخصیت زیستی بعد که گردد لحاظ قوي بسیار اي

 نیز زیستی غیر بعد یعنی دیگر، بعد داراي شخصیت حال این با سازد،می نمایان خوبی به "بهت گریز/  جنگ"

 نوع انتخاب براي آن آمادگی و شخصیت کلیت در را مهم خود، نقشی نوبهء به تواندمی بعد این که باشدمی

 .نماید ایفا ورزشی هايفعالیت خصوصبه و روزمره هايفعالیت

 کهاین. دگیرنمی قرار تکلیف نیازهاي نظر از متفاوتی شرایط در مختلف هايمهارت اجراي حین ورزشکاران

 هايرشته ايهتفاوت و کندمی تحمیل ورزشکار رابه نیازهایی چه ورزشی مختلف هايرشته مطالبات و الزامات

 طالعاتم در شود،می تبیین چگونه مختلف هايرشته در رفتاري-مغزي هايسیستم هايویژگی نظر از ورزشی

-مغزي هايسیستم هايویژگی آیا شودمی مطرح سوال این خصوص، این در. است شده واقع توجه مورد کمتر

 تیمی هايشتهر در کننده شرکت ورزشکاران با مقایسه در انفرادي هايورزش در کننده شرکت رفتاري ورزشکاران

  است؟ وتمتفا

 شناسی تحقیقروش

- سیستم بین رابطه بررسی هدف با وقوع از پس ايمقایسهعلی نوع از تحقیق این براي شده انتخاب پژوهش روش

 کلیه ار پژوهش این آماري جامعه. باشدمی انفرادي و تیمی هايورزش ورزشکاران بین رفتاري-مغزي هاي

 پژوهش يآمار نمونه. شودمی شامل شهر تبریز تیمی هايشورز ورزشکاران و هاي انفراديورزش ورزشکاران

باشد می 65زن وو  170و میانگین قد  23نفر تیمی) بامیانگین سنی  60نفر انفرادي و  63( 123 شامل نیز حاضر

 نامهشپرس از اطالعات آوري جمع منظور به .اند شده انتخاب در دسترس صاحب مقام به روش افراد از که

BAS/BIS مقیاس یک شامل و است شده استفاده) 1994( وایت و ورکار BIS مقیاس خرده سه و BAS اشدبمی .

 24 وينامه حاپرسش ).RR(شادي جستجوي و) DR(سائق ،)RR(پاداش به پاسخدهی از عبارتند هامقیاس خرده

 و BIS، 74% سمقیا براي درونی ثبات. باشدمی ايگزینه 4لیکرت  روش به آزمون این گذاري نمره بوده و آیتم

آمده ستدهاي بهداده  ).1388 صبوري،( است شده گزارش% 66 ،%76 ،%73 ترتیب به ،BAS فرعی مقیاس براي

 مستقل تحلیل شد. Tو SPSS افزار گیري از نرمها با بهرهاز پرسشنامه

   

                                                      
1 Behavioral approach system 
2 Behavioral inhibition system 
3 Ivory, Kambouropolos 
4 Bittebier, Beek, Claes & Vandereycken 
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  هایافته

  ه ورزشکاران انفرادي و تیمیرفتاري در گرو بازداريو  رفتاري سازيجدول آزمون تی براي مقایسه فعال

  مستقلTآزمون آزمون لوین 

F  Sig.  t داریسطح معنی  درجھ آزادی  

فعالسازي 

  رفتاري

0.118  0.732  1.150- 
1.153-  

121 
120.57

3  

0.253  
0.251  

0.649  0.293  1.117  بازداري رفتاري

 -  

0.653

 - 

121 
117.08

3  

0.518  
0.515  

 

گیريبحث و نتیجه  

بی ـعص هتگاـسد درـعملک رـمبتنی ب ،شخصیت که هندد می ننشا عالقه نظر ینا به ن،اشناس روان برخی از

) 1از  تندرعبا ،نداشخصیتی هايتفاوت زمینهساز يگر داـعتقا هـب هـکري اـفتر/  يزـمغ هايسیستم .تـسا

 که ري،اـفتر زدارياـب تمـ)سیس2 ستا هاي پاداشنشانه هـب سیتحسا انگرـنمای که ريفتار زسا لسیستم فعا

 بین داد ننشا هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل . نتایج)2000 گري،(ست ا هاي تنبیهنشانه  به پاسخ لمسئو

داري وجود ندارد.. ورزشکاران انفرادي و تیمی تفاوت معنی و انفرادي ورزشکاران در ريفتار زسالفعا سیستم

است که طبق  کنند. این در حالیاستفاده می ابیـجتنا تمـسیسصورت تقریبا یکسان از ورزشکاران تیمی به

هاي معناداري اند تفاوتهاي شخصیتی انجام شدهمطالعات گذشته که روي افراد عادي و افراد داراي اختالل

کنند (امیري و هاي بزهکار بیشتر از سیستم اجتنابی استفاده میآمده و اکثرا افراد عادي نسبت به گروهبدست

 سیستم بین داد ننشا هشوژـپ ياـهداده لـتحلی و هـتجزی از لـحاص نتایج). همچنین 1394زاده، موسی

 ريفتار زداريبادر  ساییرناداري وجود ندارد. معنی وتاــتف تیمی و انفرادي ورزشکاران بازداري رفتاري در

زداري با  لکنتر منجاا در نیااتوـننیز  و نشورانهتکا یا غیرارادي يهارفتار و ريفتار لرـکنت  مدـع هـد بـنامیتو

هاي مختلف اختالل وزبر زاـسنتیجه منجر شود که زمینه رهبادر دنفکرکر وندـب  ریعـس  پاسخ به تمایل و

باشند. در ) که با اخالقیات ورزشکاران دو قطب مخالف می2006، 1کارولباشد(می ريبزهکاشخصیتی و 

هاي مغزي رفتاري در کل ورزشکاران انفرادي و سیستمنهایت همانطورکه نتایج پژوهشی نشان داد فعالیت 

ها متعلق به هاي معنادار در شرایطی است که یکی از گروهتیمی یکسان بوده و تفاوتی معنادار ندارند و اختالف

  .)1394 زاده،موسی و امیري(هاي خاص باشندافراد داراي اختالل

  منابع

 و سالمت همجل. بزهکار و عادي نوجوانان رفتاري در- مغزي هايسیستم یسهمقا). 1394. (توکل زاده،موسی. محمد امیري،

 19- 29ص- اول شماره ششم، دوره بهداشت،
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- سیستم در باال حساسیت با افراد در مغزي پردازش سرعت روي بر انگیزشی دستکاري تاثیر بررسی). 1388. (حسن مقدم، صبوري

  تبریز نشگاهدا دکتري رساله. رفتاري سازفعال/بازدارنده هاي
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