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 چکیده

ودن، ردي بپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان هراس اجتماعی و نوع ورزش ورزشکاران از لحاظ برخو

 . تعداداشدبیم زیرورزشکاران شهر تب یتمام ياست. جامعه آمار ايسهیمقا یمطالعه از نوع عل نیا پردازد.می

 ترسدر دسصاحب مقام به صورت  غیربرخورديو  برخوردينفر از ورزشکاران از هردو گروه ورزش  123

-نند. دادهک لیرا تکم کانور )SPIN(هراس اجتماعی  نامهپرسشتا انتخاب شدند. از ورزشکاران خواسته شد 

نشان داد  جینتا د.ش لیمستقل تحل T آزمون و SPSS افزاراز نرم يرگیبهره با هاپرسشنامه از آمده دستهب هاي

ي (سطح تفاوت معنادار غیربرخورديو  يدبرخور هايورزشکاران ورزش هراس اجتماعی نیب

 يرهایاز متغي نوع ورزش برخوردي و غیربرخوردکه  کندیم انیب هاافتهی نیا وجود دارد. )0.027معناداري

  هراس اجتماعی ورزشکاران است. میزانبر  رگذاریتاث

  هراس اجتماعی، ورزشکاران، ورزش برخوردي، ورزش غیربرخوردي  :کلیدي واژه هاي
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Abstract 
This study investigates the relationship between social phobia and type of contact and noncontact 
sports athletes. This is a causal-comparative study. The population of all athletes is the city of 
Tabriz. 123 of the contact and noncontact sport athletes of both groups were selected as the official 
owner. All participants were asked to complete a questionnaire of social phobia (SPIN) Conover 
complete. Data obtained from questionnaires were analyzed by using the SPSS software and 
independent T-test. The results showed Between social phobia contact and noncontact sport athletes 
there is a significant difference(sig=0.027). These findings suggest that the contact and noncontact 
sport athletes of the variables affecting the social phobia. 
 
Keywords: Social phobia, athletes, contact sports, noncontact sports. 
 

  مقدمه 

ترین اختالالت روانپزشکی درصد، جزو شایع 13تا  3با شیوع  2یا اختالل اضطراب اجتماعی 1هراس اجتماعی

و  یصیتشخ يراهنما فیبراساس تعر ینشانه اختالل هراس اجتماع نینخست. )1391راد، (صفاییباشدمی

                                                      
1 Social phobia 
2 Social anxiety disorder 
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که  گری. مالك مهم دیاجتماع تیوقعچند م ای کیاز  داریو پا دیعبارتست از: ترس شد یاختالالت روان يآمار

. مالك کندیتحمل م اریبس  هايآزردگی با را هاآن ایو  کندیاجتناب م یاجتماع هايتیفرد مبتال از موقع

محور  گرید یرا از اختالالت اضطراب اجتماعی هراس اختالل هاآن  تحمل و آورترس هايتیاجتناب  از موقع

از  یناش ياریبس ینیبال هايیفرد مبتال، آزردگ دیبا یاختالل در بزرگسال نیا صیتشخ ي. براکندیم زیاول  متما

 ،یترس ذهن ،یاست که همه افراد با اختالل هراس اجتماع نیا یدوگانگ نیا حیاختالل را تجربه کند. تلو

از  ،یماعافراد مبتال به اختالل هراس اجت یاما لزومًا تمام کنندیتجربه م یکنش هايییو نارسا یآزردگ

-باضطرا یاجتماع هايتیبه مواجهه با موقع لی. در واقع تماکنندیاجتناب نم زبرانگیاضطراب يهاتیموقع

 یاجتماع هاي). هراس2007، 1رنرتا دل،یدارد(ب یعیدامنه وس یدر افراد مبتال به اختالل هراس اجتماع زبرانگی

 يریچشمگ هايبیاختالل از آس نیبه ا انید. مبتالو ترس از انتقاد همراه هستن فیمعموًال با عزت نفس ضع

هاي که فعالیتاز آنجایی ).2004، 2و هافمن چی(ر برندیرنج م یو شغل یروزانه، روابط اجتماع يرهادر کا

). علی 2010، 3شود(آزتالوسورزشی موجب افزایش سالمت روان و در نتیجه کاهش اختالالت روانی می

هاي ورزشی بر این اختالل تاکنون اس اجتماعی یا بصورت همزمان تاثیر فعالیترغم شیوع گسترده اختالل هر

پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان هراس اجتماعی در 

  هاي برخوردي و غیربرخوردي انجام شده است.ورزشکاران و تفاوت آن بین ورزش

  شناسی تحقیق روش

ه انجام شد برخوردي و غیربرخوردي یورزش هايتیع فعالانوا در یهراس اجتماع نییوهش با هدف تعپژ نیا

در نظر  نبیشیپ ریبه عنوان متغ یمالك و هراس اجتماع ریبه عنوان متغ یورزش تیاست که در آن نوع فعال

  .باشدیماز وقوع  پس يا سهمقاییاز نوع عل قیتحق نیا يروش پژوهش انتخاب شده برااست.  گرفته شده

در  يریگ بودند که به روش نمونه زیورزشکاران مرد و زن شهر تبر هیپژوهش شامل کل نیا يآمار جامعه

، با )يبرخورد ریغ هايورزشکار ورزش 62و  يبرخورد هايورزشکار ورزش 61نفر ( 123دسترس تعداد 

 . بهاب شدندانتخ رو باالت يکشور ،یانورزشکاران مقام دار است نیسال از ب 35تا  17 نیب یسن يمحدوده

 نامهرسشپ نی. ادی) استفاده گرد2000کانور  ( اجتماعی هراس نامهپرسشآوري اطالعات از منظور جمع

 ادگیس و بودن هکوتا نامهپرسش نیا تیکند. مزیرا سنجش م کیولوژیزیف میعالو ترس، اجتناب  ینیبال معالی

 گذارينمره يانهیگز 5 کرتیل اسیطبق مق ايماده 17 یخودسنج اسیمق نی. اباشدیآزمون دهنده م يآن برا

آن  یدون یانهمس بیبوده و ضر 0.89تا  0.78برابر با  بازآزمایی روش با نامهپرسش نی. اعتبار اشودیم

خه نس SPSSفزار اها با نرمآمده از پرسشنامههاي بدستداده ).1392 ،یانیآشت یشده است (فتح رشگزا 0.94

  مستقل تحلیل شدند. Tو آزمون  20

                                                      
1 Beidel, Turner 
2 Reich , Hofman 
3 Asztalos 
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  ها یافته

 170.28نفر با میانگین (انحراف استاندارد) به ترتیب براي قد ورزشکاران  123هاي پژوهش به تعداد نمونه

  باشد. ) می7.758سال ( 23.48) و سن 13.253کیلوگرم ( 65.55)، وزن 13.173متر (

 برخوردي و غیربرخورديگروه ورزشکاران  در هراس اجتماعی سهیمقا يبرا یجدول آزمون ت

  مستقلTآزمون آزمون لوین 

F  Sig.  t داريسطح معنی  درجه آزادي  

 -1.822  0.789  0.72  ترس
1.824-  

121 
119.55

1  

0.071  
0.071  

  اجتناب

  

0.000  0.995  2.453

 -  

2.455

 - 

121 
120.47

5  

0.016  
0.016  

ناراحتی 

  فیزیولوژیکی

0.051  0.822  1.4.6 -  

1.4.6 -  

121  
120.90

9  

0.162  
0.162  

  0.027  121  - 2.2.4  0.731  0.118  هراس اجتماعی

 هايدر ورزشکاران ورزش یهراس اجتماع شودمی مشاهده آمدهبدست هاياسیمق هاينیانگیبا توجه به مقدار م

و همچنین بعد از فرض  است. )19.34ي (ربرخوردیغ هايشکمتر از ورزشکاران ورز )14.92ي (برخورد

آمده تغیرات معناداري در ترس، اجتناب و هراس اجتماعی بین بدست tها باتوجه به مقدار سانی واریانسیک

هاي برخوردي و غیربرخوردي مشاهده شده است. اما بین ناراحتی فیزیولوژیکی ورزشکاران ورزشکاران ورزش

  تفاوت معناداري وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیري 

ده از مقیاس هراس اجتماعی نشان داد که بین نوع ورزش برخوردي و غیر برخوردي ها با استفانتایج تحلیل

باشد و می 40ها رابطه معناداري وجود دارد. باتوجه به نقطه برش پرسشنامه که ورزشکاران و هراس اجتماعی آن

رزشکاران کمتر شود که میزان هراس اجتماعی بین جامعه ومیانگین هراس اجتماعی بین ورزشکاران، مشاهده می

شود. اند ورزش موجب کاهش اضطراب و هراس میباشد که بیان کردهاست که همسو با تحقیقات پیشین می

فیزیولوژیک و روانی ورزش اشاره کرد. از طریق -توان به سازوکارهاي زیستیتاثیرات ضد اضطرابی ورزش را می

هاي عصبی دخیل در اضطراب و تاثیر بر نتقال دهندهجنبه زیستی با باالبردن آمادگی جسمانی و تاثیر بر سطح ا

اي هاي مثبت مشروط به پاسخ و فراهم ساختن زمینههاي استرس اشاره کرد. از بعد روانی افزایش تقویتهورمون

هاي قبلی ). در پژوهش1392براي افزایش اعتمادبنفس و احساس خودتوانمندي اشاره کرد(بلبلی، حبیبی، رجبی، 

باشد. اما متغیرهایی مثل جنسیت در هراس اجتماعی بررسی شده که در زنان بیشتر از مردان میهمچنین نقش 

هاي ذاتی هراس اجتماعی صرفا بین وزشکاران برخوردي و غیر برخوردي بررسی نشده بود. باتوجه به ویژگی
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آمده دي کمتر بدستهاي غیربرخورهاي برخوردي مثل اعتمادبنفس بیشتر، هراس اجتماعی نسبت به ورزشورزش

دهد که در تبیین اضطراب اجتماعی ورزشکاران نوع ورزش نقش هاي این پژوهش نشان میاست. در مجموع یافته

  مهمی برعهده دارد.
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