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 سکیو ر تیرابطه ابعاد پنجگانه شخص یبررس قیهدف از انجام تحق
 یدانیدو و م یالملل نیمسابقات ب نیو دوم ستیشرکت کنندگان ب یریپذ

شرکت  هیهدف کل نیبه ا لین یباشد. برا یداخل سالن دهه فجر م
انتخاب که با توجه به  یاز مسابقات به عنوان جامعه آمار نیکنندگان در ا
ده اطالعات استفا یجمع آور یجامعه از روش کل شمار برا دتعداد محدو

نوع  نییتع یشامل دو پرسشنامه برا قیتحق نیدر ا یریشد. ابزار اندازه گ
 ریمقاد بیآنها به ترت ییایبوده است که پا یریپذ سکیر زانیو م تیشخص
5770=α 5771و=α در  قیتحق یهاافتهی لیو تحل هیتجز یبدست آمد. برا

داده ها و در بخش  ی، نمودارها و جدول فراوانهانیانگیاز م یفیبخش توص
 یبرا رسون،یپ یهمبستگ بیضر یآمار یاز روش ها یآمار استنباط

( و آزمون ANOVAطرفه ) کی انسیوار لیچندگانه، تحل سونیرگر
 یشناسفهیداده ها نشان داد وظ لیتحل جیاستفاده شد. نتا دمنیفر

 باالتر از متوسط است یرتریگبه شکل چشم بعادا ریورزشکاران نسبت به سا
 یریپذ سکیبودن با ر یو با انرژ یدرستکار ت،یابعاد شخص انیو از م

نسبت به تجربه رابطه مثبت  یبا گشودگ کهیدارند در حال یرابطه معنادار منف
همزمان بعد  وهیبه ش یونیرگرس لیتحل جیمعنادار دارد که مطابق نتا

به  یشناس فهیبه طور مثبت و معنادار و بعد وظ هنسبت به تجرب یگشودگ
 ورزشکاران هستند. یریپذ سکیر ینیب شیو معنادار قادر به پ یطور منف
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The aim of this study was to evaluate the 

relationship between the five aspects of personality 

and risk appetite participants in twenty-second Fajr 

international Athletics Indoor tournament. To 

achieve this, all participants in the tournament, as 

selected population due to the limited number (300 

Person) the total number methods were used to 

gather information. The study has been included 

two questionnaires measuring instrument for 

determining personality types (α= 0.74) and levels 

of risk (α= 0.75) in this population. To analyze the 

findings in the description of the mean, charts and 

tables and in the inferential statistical methods of 

Pearson correlation, coefficients for Regression, 

multiple one-way analysis of variance (ANOVA) 

and Friedman test were used. The results of data 

analysis showed that conscientiousness athletes are 

more pronounced than in other dimensions and the 

dimensions of the character, integrity and energy 

have negative correlation with risk, While openness 

to experience significant positive relationship. After 

the same manner as regression analysis openness to 

experience and conscientiousness are positive and 

significant negatively are able to predict Athletes 

risk. 
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 مقدمه
 هایراه میان از راهیک انتخاب هنگام به پذیری،ریسک اصوالً
. ابدیمی موضوعیت مطلوبیتی، به دستیابی منظوربه موجود

 طبق ادبیات پژوهش در عواملی که به توجه با طورکلیبه
 صیشخ خصوصیات است شدهشناخته مؤثر افراد پذیریریسک

 و ونیبیر خصوصیات: نمود تقسیم کلی دودسته به توانمی را
 هایهمشخص از اندعبارت بیرونی خصوصیات .درونی خصوصیات

 ،شودمی فردی اختالفات باعث ظاهری ازنظر که هاانسان فردی
 ای پوست رنگ و وزن قد، مثل فیزیکی خصوصیات قبیل از

 سطح و میزان جنسیت، سن، مانند دیگری خصوصیات
 از ومد دسته. قبیل این از و شغل تحصیلی، رشته تحصیالت،

 خصوصیات اندشدهدیده ارتباط در پذیریریسک با که عوامل
 ،باشدمی هاآن نهفته خصوصیات درواقع که است افراد درونی
 خصوصیات و استعدادها هوش، شامل خصوصیات این از بعضی

 .(12: 0222 ،1لیزکوک) باشد می افراد شخصیتی

 یا هاشگرای صفات، پایدار نسبتاً الگوی از است عبارت شخصیت
 صیتشخ بخشدمی دوام افراد رفتار به ایتا اندازه که هاییویژگی

 گیچگون کشف برای که است شناختیروان پیچیده سازه یک
 در را انسان رفتارهای انواع کل، در و رودمی کار به فرد رفتار

: 1930 همکاران، و فردوسی) دهدمی نشان مختلف هایموقعیت
 اسانروانشن بین بنابراین است، کلی مفهومی شخصیت،(. 171

 روازاین. ندارد وجود نظر توافق آن ماهیت تعریف برای مختلف
 هب شخصیت، ماهیت درباره بحث جایبه اندمایل روانشناسان

 دازندبپر آن ارزیابی هایروش بررسی و مختلف هاینظریه تدوین
 اررفت بر ایکنندهتعیین نقش شخصیت(. 77: 1332 ، 0شولتز)

ا) دارد فرد آشکار و مشهود  4آلپورت ،(1212: 0229 ، 9آلوج
 روند فیزیولوژیکی _روانی هاینظام پویای سازمان را شخصیت

 هب نسبت را او فردمنحصربه سازگاری که کندمی تعریف فرد
 و رفتار زا معینی الگوی را شخصیت هیلکار. کندمی تعیین جهان
 عیینت محیط با را فرد سازگاری که کندمی بیان تفکر شیوه
 (44: 1912 اسکویی،) کندمی

 ظرن در انسان هر شخصیت برای اساسی بعد پنج پژوهشگران
 رد نظریه این درستی برای بسیاری شواهد و مدارک. گیرندمی

 تدااب زمینه این در پژوهش. است شدهارائه گذشته سال 22 طول

                                                           
1. lizkook 

2. Sholtez 

3. Aluja 

4. allport 

5. fiske 

6. Norman 

 پژوهشگران طریق از سپس و شد آغاز( 1343) 2فیسک توسط
ن چون دیگری ت ،(1347)  4نورم گ ،(1347  7اسمی  1گلدبر

( 19: 1939خیر اندیش، ()1317) 3کاستا و کرا مک و( 1311)
 هایخصیصه گسترده هایرده بعد، پنج این. یافت توسعه

 یادیز بسیار مقاالت که با وجودی. دهندمی تشکیل را شخصیت
 وجود تشخصی برای عامله پنج مدل این از پشتیبانی و تأیید در

 نظر اتفاق ابعاد، این برای دقیقی نام سر بر پژوهشگران امّا دارد،
 پنج مدل است کرده بیان( 0229) زنگ که گونههمان. ندارند
 هایمدل ترینتاریخی و ترینمسلط از یکی شخصیت عاملی

 تایلور ،گلدبرگ -روانشناسان بسیاری و است شخصیت ساختاری
 زا بسیاری عاملی پنج مدل که اندکرده بیان - دونالد مک و

 12دونالدمک نظر مطابق. گیرد می بر در را شخصیت متغیرهای
 عاملی پنج. شد مطرح 11گالتن وسیلهبه ابتدا مدل این( 1333)

 لیع) است قراراز این  اندآمده وفوربه شدهانجام تحقیقات در که
 :(73: 1971 نظری،

 پایدار، یر،گآسان متعادل، مانند صفاتی با بعد این: عاطفی ثبات .1
 .شودمی مشخص بینخوش و راضی

 جو،ادثهح باجرئت، پرحرف، مانند صفاتی با بعد این: برونگرایی .0
 .شودمی مشخص شجاع و پرتوان

 گرد همیار، مهربان، مانند صفاتی با بعد این: پذیری توافق .9
 .شودمی شناخته بخشنده و اعتمادقابل

 ی،یافتگسازمان مانند صفاتی با بعد این: شناسیوظیفه .4
 مشخص کوشیسخت و خودتنظیمی پذیری،مسئولیت

 .شودمی

 بودن، خیلیت مانند صفاتی با بعد این: تجربه به نسبت گشودگی .2
 .شودمی مشخص تأملی و کنجکاو خالق،

 است، رنجوری روان ویژگی فاقد و عاطفی ثبات دارای شخص
 اضطراب، دارای عصبی، ناراحت، فرد؛ رنجوری روان ویژگی در

 از افراد این. است افسردگی به ابتال مستعد و منفی مزاج
 هب را آشنا موضوعات و کنندمی اجتناب زا تهدید هایموقعیت

 مک و کاستا) دهندمی ترجیح برانگیزچالش موضوعات
 گراییجامعه گرا،برون افراد هایویژگی ازجمله(. 49: 0221کرا،

 ،جرئت بزرگ، هایگروه ترجیح مردم، به عالقه اساس بر و است
 بینی،شخو بشاشیت، جنسی، برانگیختگی پرحرفی، و فعالیت

 یفتعر را شخصیت از بعد این توانمی خواهی، هیجان و قاطعیت

7. Swith 

8. Gould berk 

9. Makcra & costa 

10. macdonald 

11. Galten 
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 یا پذیری توافق(. 09: 0222همکاران، و  1بری النس) کرد
. ستا فردی بین تمایالت از بعدی گرایی،برون همانند همسازی،

 کندمی همدردی دیگران با است دوستنوع پذیر توافق فرد یک
 نیز دیگران که دارد باور و کند کمک هاآن به دارد تمایل و

 به توانمی بعد، این در افراد هایویژگی از. هستند کنندهکمک
 نبود رحمدل و تواضع همراهی، دوستی، دیگر گویی،رک اعتماد،
 بهترین(. 24 :1917عسگری، و پاکدامن روز، آتش) کرد اشاره

 باوجدان، فرد. است اراده مفهوم شناسیوظیفه برای توصیف
 این در افراد هایویژگی دیگر از. است مصمم و بااراده هدفمند،

 و موفقیت برای تالش اعتماد، قابلیت قولی،خوش دقت، بعد،
 یا گشودگی(. 31: 1912 فرشی، گروسی) است بودن منضبط

 مق،ع گستردگی، کنندهتوصیف تجارب، به نسبت بودن پذیرا
 مقابل در فرد ایتجربه و ذهنی زندگی بودن خالقانه و پیچیدگی

 از کی(. 92: 1911 همکاران، و ایاژه) است بسته ذهنی داشتن
 یمت شخصیت مفهوم زمینه در ورزشی مدیران وظایف ترین مهم

 و هواداران استفاده چگونگی ساختار مکانیزم درک ورزشی،
 ورزشکاران و هواداران از استفاده و ورزشی تیم نام از ورزشکاران

 به یبخش شخصیت منظور به آن از استفاده و ورزشی تیم نام از
 .(14: 1939 مرادی،) .است ورزشی تیم

 و صفرزاده شخصیت، ابعاد زمینه در شده انجام های پژوهش در
 نجپ تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی در ،(1913) بدرآبادی حبیبی
 املع که داشتند بیان ری، کا عملکرد بهبود و شخصیت عامل
 و معنادار و منفی ی رابطه فروشندگان عملکرد با رنجوری روان

 نادارمع و مثبت ی رابطه شناسی وظیفه و گرایی برون عامل دو
 لکردعم با پذیری توافق و گشودگی عوامل بین ضمن، در دارند،

 .نگردید مشاهده معناداری روابط ها آن ارتباطات و فروشندگان
 برون که دریافتند( 0222) همکاران و 0هوآنگ مورد، همین در

 رد سازگاری با معنادار و مثبت طور به پذیری توافق و گرایی
 غلیش سازگاری با نیز تجربه در گشودگی و دارند رابطه تعامل
 توسط که پژوهشی در(. 13: 1931 سبزی،) دارد را رابطه همین

 رفتار بر ها آن تأثیر و شخصیت ابعاد مورد در( 0212) 9ژوهاس
 نندهک بیان نتایج گرفت، صورت گروهی مشاغل در ارتباطات و

 و نهمؤدبا ارتباطات با گشودگی و گرایی برون که است این ی
 عدب انتظار، رغم علی اما دارد معنادار و مثبت رابطه افراد منطقی
 عملکرد .داشت منفی ای رابطه ارتباطات، نوع این با پذیری توافق

 انشد یعنی داشتند رابطه شخصیت های ویژگی با نیز گروهی
 اسیشن وظیفه و گرایی ن برو با او هماهنگ رفتار و فرد ای حرفه

                                                           
1. Larsen 

2. huange 

3. Uhans 

4. Karen 

 جهنتی عنوان به هم گروهی عملکرد و دارد معنادار و مثبت رابطه
 و یگرای برون تأثیر تحت مستقیم طور به کارگروهی فرآیند
 .(191: 1939 همکاران، و کالتیان) گیرد می قرار شناسی وظیفه

 تلفیمخ تعاریف با توانمی ریسک قلمرو در ادبیات بر مروری با
 دهندمی نشان مطالعات و شواهد. شد مواجه ریسک با رابطه در
 یجوان ایام در و شودمی شروع کودکی دوره از پذیریریسک که
 رابطه(. 17: 0227 همکاران، و  4کارن) رسدمی خود اوج به

 همساالن هایگروه با آنان ارتباط چگونگی و والدین با جوانان
 خطرناک اعمال انجام و وسوسه در که است عواملی ازجمله
 همساالن و والدین بنابراین،. دارد زیادی تأثیر جوانان توسط

 ارندد بسزایی تأثیر جوانان خطرپذیری بر که هستند دوگروهی
 .(122: 2،0220سیم)

 اطمینانی عدم" عنوانبه را ریسک( 0224) همکاران و 4هیلسون
 "باشد تهداش هدف چند یا یک بر منفی یا مثبت تأثیر تواندمی که

 تهکمی دیدگاه از ریسک واژه تعریف همچنین. اندکرده تعریف
 زا است عبارت آمریکا ریسک و بیمه انجمن شناسیاصطالح

 "دارد بیشتر یا احتمال دو که ایحادثه پیامد از اطمینان عدم"
 مختلف کتب و متون در است ذکرشایان(. 14: 1910 ،7اوترویل)

 از حاکی همگی که شدهارائه ریسک واژه از دیگری تعاریف
 امکان یعنی ریسک. 1: ازجمله. است مفهوم این بودن پیچیده
 شانس یعنی ریسک. 9 اطمینان؛ عدم یعنی ریسک. 0 زیان؛
 مورد جنتای به نسبت واقعی نتایج انحراف یعنی ریسک. 4 زیان؛

 آنچه از غیر به اینتیجه هر احتمال یعنی ریسک. 2انتظار؛
 ،کردیم ریسک برای که تعریفی با. داریم را انتظارش

 حتمالا پذیرفتن یا کردن خطر قبول توان،می را «ریسکپذیری»
 فرد» بنابراین و نمود تعریف مقصود به رسیدن برای زیان و ضرر

 «کارمحافظه» افراد برخالف که است شخصی «پذیرریسک
 االتر،ب اهداف به رسیدن برای و نبوده موجود وضع به راضی اغلب
 بپذیرد را زیان و ضرر وقوع خطر از ایدرجه تا است حاضر

 مختلف، هایدسته و افراد در ریسکپذیری درجه(. 1912مرادی،)
 و افراد ریسکپذیری میزان توانمی اگرچه. است متفاوت

 آن یپیچیدگ دلیل به ولی کرد مقایسه باهم را متفاوت هایگروه
 پذیرامکان دقتبه آن گیریاندازه گوناگون، عوامل دخالت و

 و افراد باشخصیت ریسکپذیری تنگاتنگ ارتباط علت به .نیست
 از بخش این با که علومی اینکه به توجه با و هاآن ذهنیت

 علوم مانند دارند، سروکار او روان یعنی انسان موجودیت

5. seam 

6. Hilson 

7. Otrevovil 
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 عمدتاً، هاآن امثال و شناسی شخصیت رفتارشناسی، روانشناسی،
 وجودم روانی و روحی زوایای از بسیاری هستند، جوان بسیار علوم

: 0227ساراسون،) است مانده ناشناخته هنوز انسان بنام ایپیچیده
 هرگونه یعنی پذیریریسک( 1334) 1استون و یتس ازنظر(. 42

. اشدب نامطمئن یا مبهم نتیجه یک حداقل دارای که فعالیتی
 رایب تحقیق این در. باشد منفی یا مثبت است ممکن نتیجه

 کلش به دوسویه پیوستار یک از پذیریریسک شدن مشخص
 .گرفت خواهد قرار مورداستفاده زیر

 

 

 

 پیوستار ریسک پذیری .4شکل 

 رتباطا سنجش برای پژوهشی تاکنون ما کشور در رسدمی نظر به
 ختلفم شرایط در آنان پذیریریسک و افراد شخصیتی تیپ نوع

 دو این بین ارتباط آمدهعملبه که تحقیقاتی اما باشد، نشدهانجام
 :مثال برای. کندمی تأیید را متغیر

 بانتخا که رسید نتیجه این به خود تحقیق در( 0211) 0فونگ
 و نبازیک شخصیت نوع بر کامپیوتری هایبازی دشواری سطح

 مختلف مطالعات. گذاردمی تأثیر او پذیریریسک میزان بر متعاقباً
 شانن پذیریریسک و شخصیت بعد پنج بین ارتباط درزمینه

 ذیریپ تجربه کاری،سازش بین توجهیقابل میزان به که اندداده
 هداشت وجود مثبت رابطه افراد پذیریریسک و برونگرایی و

 ذیریپریسک و شناسی وظیفه و عاطفی ثبات بین کهدرحالی
 دریافتند( 0223) همکاران و وریس دی. ندارد وجود چندانی رابطه

 دو و 9هگزاکو مدل توسط شدهمشخص شخصیت ابعاد بین که
 وجود معناداری ارتباط 2ایپی ایپی و 4سه اس پذیریریسک مدل
 کلخوران تحقیق هاییافته(. 0223همکاران، و رینوت) دارد

 خویی، رنجور روان شخصیتی عوامل در داد نشان( 1932)
 رزشکارو زنان و مردان بین شناسی،وظیفه و سازگاری برونگرایی،

 از یکهیچ بین اما دارد وجود معناداری تفاوت ورزشکار، غیر و
 تفاوت پذیری،انعطاف شخصیتی عامل در تحقیق، هایگروه

 دنبو ورزشکار و جنسیت بین همچنین. نداشت وجود معناداری
 متقابل کنش پذیریانعطاف و خویی رنجور روان هایعامل در

 برونگرایی، عامل سه در و نداشت وجود معناداری تفاوت
 معناداری اختالف متقابل کنش شناسیوظیفه و سازگاری

                                                           
1. Yets & stone 

2. fonge 

3. hexaco 

 عنوان با پژوهشی در( 1932) همکاران و محمودی. شد مشاهده
 تایجن این به دانشجویان پذیریریسک بر مؤثر عوامل بررسی
 پذیریریسک و همساالن با دانشجویان ارتباط بین: که رسیدند

 همساالن با ارتباط چه هر یعنی. دارد وجود مثبتی همبستگی
 پذیرییسکر بین شود؛می بیشتر افراد پذیریریسک شود بیشتر

 یعنی دارد؛ وجود منفی همبستگی والدین با ارتباط و دانشجویان
 انآن خطرپذیری شود بیشتر دانشجو با والدین ارتباط چه هر

 و ردخت دانشجویان خطرپذیری بین برعکس؛ و یابدمی کاهش
 به هک دانشجویانی خطرپذیری بین دارد؛ وجود زیادی تفاوت پسر

 طالعهم تصادفی نمونه در داشتند تعلق اجتماعی مختلف طبقات
 گینمیان که دریافتند طورکلیبه و نشد مشاهده تفاوتی شده

 از تحصیل محل هایدانشگاه تمام در دانشجویان پذیریریسک
 خود مطالعات در( 0222) لیزکوک. است باالتر متوسط سطح

 دهندمی انجام پرخطر رفتارهای که مردانی تعداد که دریافت
 در( 1971) نظری که تحقیقی در همچنین. است زنان از بیشتر
 زا بیشتر پسر دانشجویان که دریافت داد، انجام کشور داخل

 لقاب امر این احتماالً بنابراین. خطرپذیراند دختر دانشجویان
 هنیذ هایچارچوب به توجه با کنونی جامعه در که است استنتاج
 اطمحت به توجه با و هستند قائل مؤنث جنس برای که خاصی
 پذیریریسک میزان اجتماعی، رفتارهای انجام در دختران بودن
 .است کمتر پسران به نسبت آنان

 و میادین در پذیریریسک و ریسک موضوع اهمیت به توجه با
 عاداب ارتباط و تأثیر نقش، اهمیت همچنین و ورزشی رویدادهای
 گانهنجپ ابعاد ارتباط بررسی دنبال به پژوهش این افراد، شخصیت
 بقاتمسا دوره دومین و بیست در پذیریریسک درجه و شخصیت

 ،بنابراین است؛ فجر دهه سالن داخل میدانی و دو المللی بین
 یعنی تشخصی ابعاد بین ارتباط تعیین شامل پژوهش اصلی هدف
 و شناسیوظیفه پذیری؛ توافق برونگرایی؛ عاطفی؛ ثبات

یسک می باشد، که ر پذیریریسک با تجربه به نسبت گشودگی
. اشدمی ب یکنواختی و پذیری چالش هایپذیری خود شامل مؤلفه

 ابعاد از یککدام که است نکته این در اصلی سؤال درواقع،
 ارند؟د بیشتری تأثیر ورزشکاران پذیریریسک بر شخصیت

 تحقیق شناسیروش
 صورتبه و بوده پیمایشی نوع از پژوهش این تحقیق روش

 موردبررسی آماری جامعه. گرفته استانجام میدانی
 مللیالبین مسابقات دوره دومین و بیست در کنندگانشرکت

4. sss 

5. ipip 
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 پسران و دختران گروه دو در فجر دهه سالن داخل دوومیدانی
 - عمان - عراق) خارجی تیم 7 حضور با مسابقات این اند،بوده

 و(  ستانترکمن - افغانستان - پاکستان - ازبکستان - ارمنستان
 تنف - جوانان ملی - مقاومت - سازان سبک)  داخلی تیم پنج

 خشب در ورزشکار سیصد حدود شرکت با و( توس افضل - تهران
 جامعه محدودیت به توجه با. شد برگزار آقایان و بانوان

 مارش کل گیرینمونه شیوه از گیرینمونه برای موردبررسی؛
 .گرفت قرار موردبررسی آماری جامعه اعضای همه و شد استفاده

 دهبو پرسشنامه دو شامل پژوهش این در اطالعات گردآوری ابزار
 شخصیت ابعاد تعیین به مربوط پرسشنامه یک است؛

 نفر از اساتید 4 تأیید مورد آن روایی که( 1333گلدبرگ)
 این پایایی ضریب سنجش برای و گرفت قرار نظرصاحب

 آلفای روش ازپرسشنامه اولیه  92پس از جمع آوری  پرسشنامه
 و آمد؛ دست به( α= 2772)  مقدار و شد استفاده کرونباخ

 فرادا پذیریریسک میزان تعیین به مربوط دیگر پرسشنامه

( 12) چهارم جلد مدیریت پژوهشنامه کتاب از که باشدمی
 رونباخک آلفای روش از استفاده با ابزار این پایایی و شدهاستخراج

 (2774=α )آمد دست به. 

 استفاده 01 نسخهSPSS افزارنرم از تحقیق هایداده تحلیل برای
 لجدو و نمودارها ها،میانگین تحقیق توصیفی بخش در و شد

 آماری هایروش از استنباطی آمار بخش در و هاداده فراوانی
 وشر از رگرسیون تحلیل برای پیرسون، همبستگی ضریب

 تحلیل روش از هاواریانس تحلیل برای چندگانه، رگرسیون
 از متغیرها بندیرتبه برای و( ANOVA) طرفهیک واریانس

 .شد استفاده فریدمن آزمون

 های تحقیقیافته

 یارمع انحراف و میانگین توصیفی، اطالعات بررسی منظوربه
 .است آمده 1 شماره جدول در متغیرها

 یریپذسکیری شخصیتی و متغیرهای هایژگیونتایج توصیفی . 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخصی ابعاد میان از شودمی استنباط 1جدول  از که گونههمان
 بینازاین. است( 2) میانگین از باالتر میانگین موارد همه در

 داشته را میانگین بیشترین 1720 میانگین با شناسیوظیفه
 اب عاطفی ثبات دیگر بعد چهار هایمیانگین میان کهدرحالی
 دست هب متوسط حد به نزدیک و میانگین کمترین 2727 میانگین

 اب گشودگی و پذیری توافق گرایی،برون ابعاد. است آورده

 از باالتر و هم به نزدیک 7742 و 4701 ،7 ترتیب به هایمیانگین
 چالش پذیریریسک فاکتورهای میان از. دارند قرار متوسط
 متوسط حد از ترپایین میانگین یکنواختی و باالتر میانگین پذیری

 یقتحق متغیرهای میان همبستگی بررسی منظوربه .دارد( 14) 
 0 جدول در آزمون این نتایج که شد، استفاده پیرسون روش از

 .است شده آورده

 

 

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 994 22/12 22/9 22/1 20/1 یشناسفهیوظ

 994 22/12 22/0 22/1 22/7 ییگرابرون

 994 22/3 22/0 22/1 01/4 توافق پذیری

 994 22/1 22/0 22/1 27/2 ثبات عاطفی

 994 22/12 22/0 22/1 42/7 گشودگی

 994 22/92 22/12 22/4 22/09 پذیری چالش

 994 22/90 22/11 22/9 92/12 یکنواختی
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 ی و ابعاد شخصیتریپذسکیرارتباط بین ریز متغیرهای . 2ل جدو

 یریپذسکیر یکنواختی چالش پذیری ی شخصیتهامؤلفه

 -R 19/2- 99/2- 01/2 یشناسفهیوظ

Sig 22/2 22/2 22/2 

 R 71/2 40/2- 14/2 ییگرابرون

Sig 22/2 22/2 22/2 

 R 23/2 42/2 90/2 توافق پذیری

Sig 44/2 11/2 41/2 

 -R 09/2- 21/2- 11/2 ثبات عاطفی

Sig 79/2 39/2 41/2 

 R 27/2 12/2 14/2 گشودگی

Sig 22/2 22/2 22/2 

 -R 07/2- 14/2- 07/2 شخصیت

Sig 22/2 22/2 22/2 

 شناسیوظیفه بین شودمی استنباط 0 جدول از که گونههمان
 یگشودگ بین و منفی معنادار رابطه پذیری چالش با( -19/2)

 پذیری چالش با( 71/2) گراییبرون و( 27/2) تجربه به نسبت
 اب یکنواختی همچنین. دارد وجود مثبت معنادار همبستگی

 گراییبرون با، و مثبت معنادار رابطه( 99/2) شناسیوظیفه
 میان درمجموع. دارد منفی معنادار همبستگی( -40/2)

 منفی معنادار رابطه( -01/2) شناسیوظیفه با پذیریریسک
 (14/2) گراییبرون و( 14/2) تجربه به نسبت گشودگی با و داشته
 پذیری چالش با شخصیت و دارد وجود مثبت معنادار رابطه

 رابطه( -07/2) پذیریریسک و( -14/2) یکنواختی و( -07/2)
 بینیپیش و بررسی منظوربه(. .>221/2p(دارد معنادار و منفی
 گرسیونر از شخصیتی هایویژگی اساس بر پذیریریسک متغیر

 ابعاد تحلیل این در. شد استفاده Enter روش به چندگانه
 دبودن شدهشناخته همبسته پذیریریسک با که شخصیت

 عنوانبه (شناسیوظیفه تجربه، به نسبت گشودگی گرایی،برون)
 نظر رد مالک متغیر عنوانبه پذیریریسک و بینپیش متغیر
 لتحلی و واریانس تحلیل به مربوط جداول ادامه در. شد گرفته

 .گرددمی ارائه رگرسیون

 ی و ابعاد شخصیتریپذسکیرنتایج آزمون همبستگی چندگانه . 9 جدول

P F  منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی مجذوراتمیانگین 

221/2 22/1 
 رگرسیون 192 9 222/49

 باقیمانده 10420 992 222/97
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 شخصیت ابعاد در شدهمشاهده F مقدار که دهدمی نشان نتایج
 ودنب معنادار بیانگر امر این که باشدمی دارمعنی 221/2 سطح در

 پذیریسکری متغیر شدهتعیین واریانس میزان. باشدمی رگرسیون
 .است شدهداده نشان 4 جدول در شخصیت ابعاد از یک هر توسط

 ی و ابعاد شخصیتریپذسکیرنتایج آزمون همبستگی چندگانه . 1 جدول

P T متغیر مالک نندهی کنیبشیپمتغیرهای  ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد بتا 

 B خطای معیار

 یریپذسکیر ییگرابرون -24/2 90/2 -12/2 -43/1 21/2

 گشودگی 24/2 90/2 10/2 19/2 221/2

 یشناسفهیوظ -11/2 01/2 -01/2 -9/2 221/2

 روش از تحقیق متغیرهای میان تفاوت بررسی منظوربه
ANOVA آورده 2 جدول در آزمون این نتایج که شد، استفاده 

 .است شده

 (ANOVA) طرفهکنتیجه آزمون تحلیل واریانس ی. 5 جدول
مجموع  شاخص متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F sig 

یریپذسکیر  9724 92 4 14.29 بین گروهی 
 

221/2  

یگروهدرون  01.32 903 97 

 - 999 40.31 مجموع

 1714 1 4 4.49 بین گروهی یکنواختی
 

24/2  
یگروهدرون   72.03 903 11 

 - 999 74.79 مجموع

چالش 

 پذیری

221/2 4711 03 4 14.30 بین گروهی  

یگروهدرون  01.21 903 02 

 - 999 49.49 مجموع

 0722 91 4 4.420 بین گروهی شخصیت
 

119/2  

یگروهدرون   12.732 903 99 

 - 999 30.137 مجموع

یشناسفهیوظ  1749 9 4 0.34 بین گروهی 
 

21/2  

یگروهدرون   41.94 903 9 

 - 999 44.91 مجموع

ییگرابرون  4791 1 4 14.30 بین گروهی 
 

221/2  

یگروهدرون  01.21 903 0 

 - 999 49.49 مجموع

 1704 2 4 0.34 بین گروهی توافق پذیری
 

947/2  

یگروهدرون   41.94 903 0 

 - 999 44.91 مجموع

473/2 1 4 1.341 بین گروهی ثبات عاطفی  

 
470/2  
یگروهدرون   22.940 903 0 
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 - 999 20.91 مجموع

 0731 9 4 14.29 بین گروهی گشودگی
 

221/2  

یگروهدرون  01.32 903 9 

 - 999 40.31 مجموع

 سطح و ANOVA آزمون از استفاده با و 2 جدول نتایج به توجه با
 گراییبرون شخصیت، ابعاد هایمؤلفه از ،22/2 از کمتر معناداری

 31/0 و 91/4 ترتیب به F میزان با تجربه به نسبت گشودگی و
 تفاوت داری گانهپنج هایماده در کنندهشرکت ورزشکاران در

 نآ پذیری چالش مؤلفه و پذیریریسک همچنین. است معنادار

 در معناداری تفاوت نیز 11/4 و 24/9 ترتیب به F میزان با
 هایمؤلفه سایر مورد در. دارند مختلف هایماده ورزشکاران

 .نشد افتی کنندهشرکت ماده پنج ورزشکاران نظرات بین تفاوتی
 ادابع بندیاولویت به فریدمن آزمون از استفاده با 4 جدول در

 شدهاختهپرد شدهکسب هایمیانگین اساس بر شخصیت گانهپنج
 .است

 نتایج آزمون فریدمن ابعاد شخصیت .6 جدول

 df Sig کای مربع رتبه میانگین های متغیرمؤلفه متغیر

 شخصیت

 

 03/9 یشناسفهیوظ

19/21 4 221/2 

 01/9 گشودگی

 24/9 توافق پذیری

 32/0 ییگرابرون

 29/0 ثبات عاطفی

 و کای مربع آماره مقدار به توجه با فریدمن، آزمون از استفاده با
 معناداری سطح از کمتر گیریاندازه خطای با و آزادی درجه 4 با

 به ندهکنشرکت افراد شخصیت که گرفت نتیجه توانمی ،22/2
 رتبه اب شناسیوظیفه اساس، این بر. است متفاوت معناداری شکل

 عدب و است آورده دست به را میانگین بیشترین ،03/9 میانگین
 رسای به نسبت را امتیاز کمترین ،29/0 میانگین با عاطفی ثبات

 .است کرده کسب هاگزینه

 گیریبحث و نتیجه

 ظرن در انسان هر شخصیت برای اساسی بعد پنج پژوهشگران
 صیتشخ هایخصیصه گسترده هایرده بعد، پنج این گیرند،می
 هاییافته وتحلیلتجزیه راستا، همین در. دهندمی تشکیل را

 که ادد نشان شخصیت به مربوط متغیرهای میانگین به مربوط
 در کنندهشرکت ورزشکاران شخصیت ابعاد موارد، تمامی در

 عاداب بین در. است میانگین حد از باالتر دومیدانی مسابقات
 به دموار سایر به نسبت ورزشکاران شناسیوظیفه شخصیت،

 گینمیان کهدرحالی است متوسط از باالتر گیرتریچشم شکل

 افراد. تاس متوسط به نزدیک ابعاد سایر به نسبت عاطفی ثبات
 مصمم و بااراده هدفمند، باوجدان، باال شناسیوظیفه درجه با

 سدرمی نظر به نمونه گروه بودن ورزشکار به توجه با. هستند
 ینمیانگ. باشد درکقابل هاآن شناسیوظیفه بودن باال میزان
 و میانگین از باالتر پذیریریسک هایمؤلفه از پذیری چالش

 .است متوسط حد از ترپایین یکنواختی مؤلفه میانگین
 شخصیت، ابعاد میان از تحقیق از حاصل نتایج مطابق
 دارند منفی معنادار رابطه پذیریریسک با شناسیوظیفه

 کمتر ارندد شناسوظیفه شخصیتی تیپ که افرادی دیگرعبارتبه
 رایب توصیف بهترین درواقع، کنند؛می تحمل را ریسک شرایط
 فمندهد فردی شناسوظیفه فرد. است اراده مفهوم شناسیوظیفه
 انجام انضباط و قولیخوش دقت، با را خود امور که هستند

 فرادا این لذا کند،می تالش موفقیت به رسیدن برای و دهدمی
 سایر از کمتر و داندمی مسئول را خود دیگران با ارتباط در

 یا شدن انجام ریسک پذیرش دنبال به شخصیتی هایسبک
 و ربهتج به نسبت گشودگی کهدرحالی. هستند امر یک نشدن
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 افراد عنیی دارند، معنادار مثبت رابطه پذیریریسک با گراییبرون
 .ددارن بیشتری پذیریریسک قدرت گرابرون و پذیر تجربه

 موردتوجه را گرابرون فرد هایویژگی توانمی راستا این در
 اجتناب جایبه گراهابرون داردمی بیان( 1331) کاسپی قرارداد،

 ومکارد شوندمی آن درگیر فعال صورتبه اجتماعی هایتجربه از
 برای باال انگیزه دارای را گرابرون اشخاص( 0221) کراپیک و

 راهاگبرون که دارندمی بیان و کنندمی معرفی اجتماعی تعامل
 مایتح از استفاده و شدن اجتماعی فرآیند برای را بیشتری وقت

 و منفعل کمتر که شودمی باعث، لذا کنند،می صرف اجتماعی
 ینا ننمایند، تجربه را تنیدگی و اضطراب و باشند گر مالمت
 قرار پذیریریسک که ریسک تعریف با شخصیتی هایویژگی

 اهیخو هیجان با نوعیبه و زیان یا آسیب یک برابر در خود دادن
 متغیر ود این میان معنادار و مثبت ارتباط تواندمی است ارتباط در
 .کند توجیه را

 خرده گشودگی، بعد که بود این از حاکی نتایج همچنین
 طوربه را دادن گوش و پیام درک عواطف، تنظیم هایمهارت
 ت،خصوصی این دارای فرد. کندمی بینیپیش معنادار و مثبت
 دارای خالق، قوی، تخیل یقوه دارای کردن، تجربه برای آماده
. دهستن حساس ایهنرمندانه طرز به و کنجکاو باهوش، باز، ذهن

 به دارند باالتری خالقیت که افرادی ها،ویژگی این به توجه با
 اپید هاچالش از خروج برای جدیدی هایراه توانندمی کهآن علت
 اب مواجهه در کمتر و هستند ترموفق عواطف تنظیم در کنند

. وندشمی ناخوشایند احساسات دچار باال ریسک با هایموقعیت
 توافق و عاطفی ثبات بین ایرابطه که داد نشان نتایج مقابل در

 اثباتب افراد. ندارد وجود پذیریریسک با شخصیت ابعاد از پذیری
 گیری،آسان بودن، متعادل مانند صفاتی دارای باال عاطفی
 نیز رپذی توافق افراد. هستند بودن بینخوش و راضی و پایداری

 هب دارد تمایل و کنندمی همدردی دیگران با هستند دوستنوع
 دشای آیدبرمی توضیحات از که همانطور لذا. کنند کمک هاآن

 أثیرگذاریت شخصیت از بعد دو این که رسید نتیجه این به بتوان
 بین یزن ارتباطی درنتیجه و ندارند افراد پذیریریسک بر زیادی

 .است نشده دیده تحقیق ورزشکار نمونه بررسی در هاآن
 ییکنواخت و پذیری چالش شامل فاکتور دو خود پذیریریسک

 رابطه پذیری چالش با شناسیوظیفه شخصیت، ابعاد میان از دارد،
 با راییگبرون و تجربه به نسبت گشودگی و دارد معنادار و منفی

 وانعنبه پذیری چالش دارد؛ معنادار و مثبت رابطه پذیری چالش
 و دشدی پیچیده، بدیع، جدید، تجربیات و احساسات جستجوی

 مالی و قانونی اجتماعی، جسمی، مخاطرات پذیرش به میل
 خواهی هیجان که افرادی دارد عقیده( 1334) زاکرمن. باشدمی

 از د،دهنمی ترجیح را مغز دائمی و بیرونی تحریک دارند، باالیی
 هاییراه جستجوی در مرتباً و شوندمی خسته زود عادی کارهای

. ستنده انگیزهیجان هایتجربه طریق از انگیختگی افزایش برای
 را کار انجام جدید هایروش کردن آزمایش پذیر چالش افراد

 اعتماد و راحتی احساس جدید، راهکارهای قبول از و دارند دوست
 این ناسشوظیفه افراد شخصیتی هایویژگی به توجه با کنندمی

 ینا معکوس ارتباط و هستند مخاطره ایجاد دنبال به کمتر افراد
 گرابرون افراد که شد گفته طرفی از است؛ درکقابل متغیر دو

 پذیر تجربه افراد و شجاع و پرتوان جو،حادثه باجرئت، افرادی
 هاگیویژ این انطباق و هستند باال تأمل با و کنجکاو اشخاصی

 میان قیقتح نتایج اساس بر. است پذیرشقابل پذیر چالش فرد با
 پذیری شچال با عاطفی ثبات و پذیری توافق شخصیتی سبک دو

 این اب افراد هایویژگی به رجوع با نشد، مشاهده معناداری ارتباط
 .است توجیه قابل ارتباط عدم این شخصیت سبک

 بعد با و معنادار مثبت رابطه شناسیوظیفه با یکنواختی همچنین
 هعقید به. دارد معنادار و منفی رابطه گراییبرون شخصیتی

 تحریک مداوم هجوم کم، خواهی هیجان با افراد( 1334) زاکرمن
 تحمل خوب نسبتاً را عادی کارهای و دهندمی ترجیح را مغزی

( پذیری قتواف و عاطفی ثبات) شخصیت دیگر ابعاد میان. کنندمی
 طورکلیبه اما. ندارد وجود معناداری رابطه پذیریریسک و

 معنادار و منفی رابطه آن فاکتورهای و پذیریریسک با شخصیت
 .دارد

 گانهنجپ ابعاد از بعد سه و پذیریریسک بین شد اشاره که همانطور
 ودگیگش و بودن گراییبرون و شناسیوظیفه یعنی شخصیت

 یبررس با و ادامه در لذا دارد، وجود همبستگی تجربه به نسبت
 به سبتن گشودگی بعد همزمان شیوه به رگرسیونی تحلیل نتایج

 و نفیم طوربه شناسیوظیفه بعد و معنادار و مثبت طوربه تجربه
 این. ندهست ورزشکاران پذیریریسک بینیپیش به قادر معنادار

 تگیهمبس تأیید باوجود بودن گراییبرون بعد که است حالی در
 نتیجه توانب شاید بنابراین .ندارد را پذیریریسک بینیپیش توان

 کمک هب توانمی تنها شخصیت گانهپنج ابعاد بین از که گرفت
 پذیریکریس تجربه، به نسبت گشودگی و شناسیوظیفه بعد دو
 باالی دگیکنن بینیپیش قدرت توجیه مورد در. کرد بینیپیش را

 ویژگی نای با افراد گفت توانمی تجربه به نسبت گشودگی بعد
 ند،هست قضاوت در استقالل و ذهنی کنجکاوی دارای طلب،تنوع

 شارها زیباپسندی، و تخیل به توانمی هاآن خصوصیات دیگر از
 بینیپیش تواندمی شخصیتی هایویژگی چنین داشتن کرد؛

 بینشپی بعد. باشد باال پذیریریسک قدرت برای خوبی کننده
 عموماً  یشخصیت سبک این با افراد که است شناسیوظیفه دیگر

 رایب تالش اعتماد، قابلیت قولی،خوش دقت، مانند هایویژگی
 بیان توانب شاید بنابراین باشند،می دارا را بودن منضبط و موفقیت

 و ذیریپریسک به کمتر شخصیتی سبک این با افرادی داشت
 انجام درصدد تالش و ممارست با بیشتر و دارند تمایل خطر قبول
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 .هستند کارها
 ورزشکاران پذیریریسک و شخصیت ابعاد مقایسه نتایج
 که، داد نشان فجر دهه دومیدانی مسابقات مختلف هایماده

 و گراییبرون میزان نظر از هاآن میان داری-معنی تفاوت
 در نای .دارد وجود شخصیت ابعاد از تجربه به نسبت گشودگی

 و عاطفی ثبات پذیری، توافق بعد برای که ست حالی
 نیامده ستد به ماده پنج کنندگانشرکت در تفاوتی شناسیوظیفه
 هاگروه بین تفاوت نیز پذیریریسک متغیر برای طرفی از. است

 یزن پذیری چالش متغیر برای همچنین. است شدهمشاهده معنادار
 تییکنواخ مؤلفه برای ولی. است شدهاستخراج معنادار تفاوتی
 رحاض پژوهش هدف گروه اینکه به توجه با. نشد دیده تفاوتی
 و اندبوده دومیدانی المللیبین مسابقات در کنندگانشرکت

 شخصیت بعد دو هستند، ورزشکاران جامعه از همگی درنتیجه
 نمود االًاحتم هاآن در ابعاد سایر به نسبت گشودگی و برونگرایی

 در عدب دو این بیشتر ظهور باوجود بنابراین یابد،می بیشتری
 مختلف هایماده در کنندگانشرکت در هاآن تفاوت ورزشکاران،

 پرش و گانهپنج متر؛ 1222 مانع؛ با متر 42 مانع؛ با متر 422
 میزان در تفاوت راستا همین در. است درکقابل گامسه

 در. ستا توجیه قابل نیز آن پذیری چالش مؤلفه و پذیریریسک
 با آن مغایرت باوجود بتوان شاید یکنواختی مؤلفه مورد

 .شد متوجه را تفاوت وجود عدم پذیریریسک
 صیتشخ گانهپنج ابعاد بین از که دهدمی نشان همچنین نتایج

 داده اصاختص خود به را میانگین مقدار بیشترین شناسیوظیفه
 را میانگین مقدار کمترین عاطفی ثبات بعد کهدرحالی است،

 هجامع افراد بیشترین گفت توانمی دیگرعبارتبه. داراست
 رتبه. اندهداشت شناسیوظیفه بعد به نزدیک شخصیت موردبررسی

 تقریباً که ودهب تجربه به نسبت گشودگی به مربوط بعدی میانگین
 به توجه اب. اندآورده دست به را یکسانی رتبه پذیری توافق بعد با

 جامعه بودن ورزشکار و شناسوظیفه افراد شخصیتی خصوصیات
 یشناسوظیفه بودن باال میزان رسدمی نظر به تحقیق آماری

 .باشد توجیه قابل هاآن

 در که دهدمی نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج درنهایت،
 دوره دومین و بیست در حاضر خارجی و داخلی ورزشکاران

 گشودگی و شناسیوظیفه با فجر، مبارک دهه المللیبین مسابقات
 بعد میان معنادار ایرابطه جدید، تجربیات کسب به نسبت باال

 پذیرییسکر با شناسیوظیفه و گشودگی برونگرایی، شخصیتی
 و جربهت به نسبت گشودگی بعد دو حتی که طوری. آمد دست به

 به بنابراین ؛هستند پذیریریسک بینیپیش به قادر شناسیوظیفه
 ذهنیت و افراد شخصیت با ریسکپذیری تنگاتنگ ارتباط علت

 نسانا موجودیت از بخشی با متغیر دو هر اینکه به توجه با و هاآن
. است تعریفقابل متغیر دو این رابطه دارند، سروکار او روان یعنی

 یشنهادپ ورزشی مربوطه مسئولین به شد گفته آنچه به توجه با
 روانی و عاطفی ابعاد به قبل از بیشتر چه هر که شودمی

 قبول با مگر این که گردد؛ توجه قهرمانی سطوح ورزشکاران
 لحاص آن جسمانی بعد کنار در انسان وجود از بخش این اهمیت

 .شودنمی
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