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 چکیده

ورزشکار مقطع های ورزشی بر میزان اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر فعالیت تأثیر پژوهش حاضر بررسیهدف از 

 دبیرستان 3ها دانش آموزان که از بین آن (N=  2552) دبیرستان شهر ایالم بود 13 آموزاندانشمتوسطه بود. جامعه آماری تحقیق 

گروه تجربی و شاهد  2طور تصادفی به ها بهطور تصادفی دبیرستانخوشه ای برای نمونه تحقیق انتخاب و سپس به -صورت تصادفی به

بدنی نیمسال تحصیلی قبل از ها بر مبنای سن، قد، وزن و نمره تربیتدند. برای ورود دانش آموزان به دوره پژوهشی همه آنتقسیم ش

های ورزشی والیبال، بسکتبال، رشته 91-93تجربی در نیمسال دوم تحصیلی  هایگروه هایسازی شدند. آزمودنیورود به دوره همسان

های شاهد فقط در های گروهجلسه به فعالیت پرداختند. آزمودنی 3و هر هفته  مدت یک نیمسال تحصیلی بدمینتون را به دوومیدانی و

روایی پرسشنامه به  استفاده شد.سوالی  33سالمت عمومی  پرسشنامه بدنی شرکت کردند. برای دستیابی به اهداف تحقیق ازدرس تربیت

با آلفای  آزمودنی و 22دستیابی به پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی با  برای .تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید 15تایید 

های آمار توصیفی و استنباطی از جمله به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش .محاسبه شد 92/2کرونباخ 

نس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه، رگرسیون اسمیرنوف، تحلیل مسیر، آزمون تی مستقل، تی تک گروهی، تحلیل واریا -کلموگروف

های گروهی و یافته های تحقیق نشان داد که بین فعالیت ورزشی رشتهاستفاده شد.  SPSSخطی و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار 

های گروهی و هآموزان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میزان اضطراب و فعالیت ورزشی رشتانفرادی و میزان اضطراب دانش

 باشند.آموزان میبینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشانفرادی عامل پیش

 فعالیت ورزشی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان اضطراب،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

در عصر حاضر همزمان با پیشرفت فناوری و صنعتی شدن 

ها را جوامع، حوادث و خطرات ناشی از آن زندگی انسان

(. 1231)معتمدی،  دهدگذشته مورد تهدید قرار میبیشتر از 

در این راستا یکی از عوامل تاثیر گذار در زندگی بشری 

یک واکنش هیجانی ناخوشایند  باشد. اضطراباضطراب می

باشد که با احساس تنش، تشویش و به موقعیت ارزیابی می

شود برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می

 از سویی دیگر (.222-393: 1291، )طباطبائی و همکاران

طور ناگهانی، اضطراب در زندگی افراد جوامع مختلف به

تدریجی، گاهی فراگیر ظاهر شده و زمانی به احساس مبهم و 

کشد و ها طول میگردد. گاهی هفتهای محدود میپراکنده

پذیرد )استوارت و زمانی بالعکس فقط در چند ساعت پایان می

نظر از چگونگی بروز، اما صرف (؛322-355: 1،3221الرایا

شدت و مدت آن، اضطراب یک حس بنیادی است که کمتر 

نوجوانی با آن بیگانه است. با توجه به اینکه اختالل اضطراب 

خصوص در ترین اختالالت روانی در جامعه بهیکی از شایع

تواند زندگی فردی، اجتماعی و گروه سنی نوجوانان است، می

افراد را دستخوش تغییر و دگرگونی کرده و زمینة  آینده شغلی

پرورش نیافتن فرد متناسب با استعداد ذاتی و بالقوه وی را 

تواند موقع آن میکند، لذا عدم تشخیص و درمان بهفراهم 

سالمت روانی فرد را به خطر انداخته و درنتیجه پیامد عملکرد 

دراین گردد. و رفتار این قشر عظیم )نوجوان( به جامعه برمی

راستا مسئولین باید در جستجوی راهکاری باشند که عالوه بر 

های مختلف کنترل میزان اضطراب از تاثیر منفی آن بر جنبه

ها جلوگیری ویژه پیشرفت تحصیلی آنزندگی نوجوانان به

های ورزشی مستمر چنین رسد انجام فعالیتکند که به نظر می

های فردی و گروهی در زششرکت در ورتأثیری داشته باشد. 

دوران بلوغ بر تندرستی جسمی و روانی و حل مشکالت 

رویی، گیری، کمرفتاری فرد مانند اضطراب، افسردگی، گوشه

(. 55: 3222 ،3انزوا و پرخاشگری تاثیر بسزایی دارد )بنجامین

( 925-395: 3223، 2های )مارلین و همکارانیافتهکه طوریبه

های ورزشی منظم با کاهش عالئم الیتنشان داد شرکت در فع

                                                                                       
1. Stuart، Laraia. 
2. Benjamin SK. 

3. Marleen et al 

های خسروی و اضطراب و افسردگی همراه است. یافته

های جسمی با ( مؤید این است که فعالیت1291همکاران )

ر معکوس دارد. اآموز ارتباط معنادمیزان اضطراب پسران دانش

( بیانگر این است که 1232)نتایج تحقیق احمدی و همکاران 

بدنی و انجام ین حضور در کالس تربیتارتباط معناداری ب

های فعالیت بدنی مستمر با سالمت روان وجود دارد. یافته

های ( نیز بیانگر تاثیر انجام ورزش1239) یوسفی و همکاران

جسمانی  –انفرادی و گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی 

( مؤید این 1292است. نتایج پژوهش جناآبادی و ناستی زایی )

آموزان دختر دوره متوسطه دارای اضطراب باال نشاست که دا

در پژوهشی دریافتند ( 1232)اهلل زاده هستند. پوررنجبر و نعمت

هوازی در کاهش اضطراب تاثیر های هوازی و بیورزش

( نیز مؤید این 1233های زمانی و مرادی )معناداری دارند. یافته

ان است که ورزشکاران انفرادی در مقایسه با ورزشکار

های بدنی و گروهی اضطراب بیشتری دارند و بین فعالیت

 اضطراب رابطه معناداری وجود دارد.

( در مقایسه میزان افسردگی و اضطراب 1232طاهری )

های انفرادی )شناور دو صفتی بانوان ورزشکار نخبه در رشته

های گروهی )والیبال و بسکتبال( گزارش کرد میدانی( با رشته

های دو میدانی، شنا، والیبال و ران رشتهکه بین ورزشکا

بسکتبال از نظر میزان افسردگی و اضطراب صفتی تفاوت 

داری وجود ندارد و همچنین در مورد ورزشکاران معنی

های گروهی های انفرادی در برابر ورزشکاران رشتهرشته

( 1235زاده و همکاران )پهلوان داری وجود ندارد.تفاوت معنی

 ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان در ردگیبا بررسی افس

 دانشجویان %39 که داند اصفهان نشان پزشکی علوم دانشگاه

 %33 که صورتی بودند، در برخوردار طبیعی خلق از ورزشکار

 %2 ضمن در داشتند طبیعی خلق غیرورزشکار دانشجویان

 .بودند مبتال خفیف افسردگی به ورزشکار دانشجویان باقیمانده

ورزشکار به  دانشجویان افسردگی شدت نمره میانگین ینهمچن

 داری کمتر از دانشجویان غیر ورزشکار بود.طور معنی

 رقابتی حالتی اضطراب ( با بررسی مقایسه1235نوربخش )

 و گروهی و انفرادی های رشته ورزشکار دختر دانشجویان
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ها به این نتیجه رسید که آن روانی بهداشت با آن رابطه

-حالتی رقابتی و بهداشت روانی ورزشکاران رشته اضطراب

دار های ورزشی مختلف یکسان نیست و این تفاوت معنی

است. به طوری که ورزشکاران رشته تنیس روی میز اضطراب 

های ورزشی نسبت به بیشتر و بهداشت روانی کمتری در رقابت

 ( با بررسی1232نوربخش و حسن پور ) رشته بسکتبال دارند.

 غیر و ورزشکار پسران خودپنداره و نفس عزت ای مقایسه

 و اهواز پرورش و آموزش نواحی متوسطه دوره ورزشکار

 نفس عزت بین دادند که نتحصیلی نشا پیشرفت با هاآن رابطه

 معنی تفاوت ورزشکار غیر و ورزشکار پسر آموزان دانش

 پسر آموزان دانش خودپنداره بین اما .دارد وجود داری

و نیز . نشد پیدا داری معنی تفاوت ورزشکار غیر و ورزشکار

-غیر و ورزشکار پسر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بین

 نفس، عزت ضمنا بین. نشد پیدا داریمعنی تفاوت ورزشکار

-غیر و ورزشکار آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خودپنداره

 تحقیق این نتایج. داشت وجود چندگانه همبستگی ورزشکار

 ورزشکاران غیر از بیشتر ورزشکاران نفس عزت داد نشان

 ورزشکاران تحصیلی پیشرفت برای توان می آن از و است

( با بررسی رابطه 3229) 1چومیتز و همکاران کرد. استفاده

آموزان آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش

ایالت ماچاسوت امریکا انجام داده و نشان دادند با اینکه بین 

-های جسمانی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنیفاکتور

 باشند.داری وجود دارد اما عوامل این رابطه هنوز مشخص نمی

( با مدلسازی ارتباط بین آمادگی 3212) 3آنکه و همکاران

بدنی، تمرین و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسیدند که در 

و  بین متغیرهای تحقیق قویترین ارتباط بین تناسب اندام

(. با این حال بین r=21/2پیشرفت تحصیلی وجود دارد )

آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی اما غیر 

در حالی که تریجوس نینو (. r=-23/2داری مشاهده شد )معنی

                                                                                       
1 Chomitz et al. 

2 Anneke et al.  

( در بررسی رابطه بین چاقی، پیشرفت 3212) 2و همکاران

سال مشاهده  11تا  9آموزان تحصیلی و اضطراب در دانش

آموزان با وزن متناسب پیشرفت تحصیلی بهتر ردند که دانشک

 آموزان چاق داشتند.و اضطراب کمتری نسبت به دانش

طوری که بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری مرتبط همان

تواند بر های بدنی میدهد فعالیتبا موضوع پژوهش نشان می

های تان. لذا از آنجا که در اسمیزان اضطراب تأثیرگذار باشد

مرزی کشور به دالیل مختلف نوجوانان و جوانان با استرس، 

افسردگی و فقر حرکتی مواجه هستند و این بیم وجود دارد که 

عدم تحرک بدنی آنها بر اضطراب و پیشرفت تحصیلی آنها 

تاثیرگذار باشد، پژوهش حاضر در صدد است به این سوال 

-تاثیرگذار میاضطراب  بر ورزشی هایآیا فعالیت پاسخ دهد

 ورزشکار غیر پسران تحصیلی پیشرفت با آن رابطه و باشد

 متوسطه چگونه است؟ مقطع

 شناسی تحقیقروش

دبیرستان پسرانه شهر ایالم  13جامعه آماری پژوهش شامل 

آموز مقطع متوسطه بود که در نیمسال دوم دانش 2552با 

 3مشغول به تحصیل بودند. از بین مدارس،  93-91تحصیلی 

ای برای نمونه تحقیق انتخاب طور تصادفی خوشهمدرسه به

عنوان گروه تجربی و مدرسه به 2طور تصادفی شد. در ادامه به

عنوان گروه شاهد برگزیده شد. برای تحقق اهداف مدرسه به 2

آموزان بر مبنای سن، قد، سازی دانشپژوهش پس از همسان

به ترتیب برای  هابدنی سال قبل، نمونهو نمره تربیت وزن

نفر،  32نفر، والیبال  32 های ورزشی بسکتبالهرکدام از رشته

نفر  55طورکلی نفر که به 15نفر و بدمینتون  32دوومیدانی 

های تجربی انتخاب گردیدند. شدند برای نمونه گروه

گروه تجربی تشکیل شد که هرکدام از  2ذکر است شایان

شدند. همچنین به  های تجربی از یک مدرسه انتخابگروه

مدرسه دیگر برای مقایسه با  2آموز از همین تعداد دانش

 .های شاهد برگزیده شدندعنوان گروههای تجربی بهگروه

های رشته 91-93های تجربی در نیمسال تحصیلی دوم گروه

ذکر طور منسجم در مدارس آموزش دیدند. شایانمزبور را به

                                                                                       
3 Coral Torrijos-Niño et al. 
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ها ورزشکار نبودن آن شرط انتخاب دانش آموزاناست پیش

ای یک جلسه در بود. روش آموزش بدین گونه بود که هفته

ساعته در  3بدنی و همچنین یک جلسه ساعت درس تربیت

های اما آزمودنی های مزبور را فراگرفتند؛محیط مدرسه رشته

هایی را گروه شاهد در طول نیمسال تحصیلی چنین آموزش

های تجربی و شاهد گروه هایفرانگرفتند. همچنین آزمودنی

ی اضطراب را پاسخ هاقبل از دوره انجام پژوهش پرسشنامه

-دادند و پس از اتمام دوره تحقیق مجدداً به سؤاالت پرسشنامه

ها پاسخ دادند. همچنین برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی 

ها نمرات نهایی درس فیزیک مدنظر های همه گروهآزمودنی

ژوهش برای سنجش سالمت روان قرار گرفت. در این پ

 33از پرسشنامه سالمت عمومی که حاوی  آموزاندانش

های ها از روش، استفاده گردید برای تحلیل دادهاستپرسش 

آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، نمودار، درصد 

های آمار استنباطی و روش فراوانی، انحراف معیار، میانگین

ی تک گروهی، تی مستقل، اسمیرنف، ت شامل کلموگروف

با آنوا، توکی، رگرسیون خطی و چندگانه و تحلیل مسیر 

 استفاده شد. SPSS افزارکمک نرم

 های تحقیقیافته

های های توصیفی نشان داد که میانگین سن گروهیافته

های سال، میانگین قد گروه 23/15و شاهد  25/15تجربی 

های وزن گروه متر، میانگینسانتی 5/152و  2/152تجربی 

کیلوگرم و میانگین  12/32های شاهد و گروه 23/32تجربی 

 33/15های تجربی در سال قبل بدنی گروهنمرات درس تربیت

 باشد.می 35/15های شاهد و گروه

 هاها در پرسشنامهاسمیرنف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده –نتایج آزمون کلموگروف  .(1جدول )

 گروه
برای  پرسشنامه

 ها در رشتهنمونه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد
 k-sآماره 

سطح 

 داریمعنی

 3251/3 333/2 521/2 93/2 بسکتبال شاهد

 3252/3 25/2 232/2 952/2 والیبال

 35/2 535/2 323/2 532/3 15 بدمینتون

 3/2 325/2 332/2 351/3 32 دوومیدانی

 339/2 932/2 39/2 53/3 32 بسکتبال تجربی

 99/2 253/2 535/2 39/3 32 والیبال

 35/2 595/2 255/2 3/3 15 بدمینتون

 332/2 339/2 222/2 22/3 32 دوومیدانی

-نتیجه گرفته می  K-S از آزمون 1با توجه به نتایج جدول 

های همه داری برای پرسشنامهشود چون مقادیر سطح معنا

 باشد؛می =25/2α ییعنتر از سطح آزمون ها بزرگگروه

باشند. به همین ها دارای توزیع نرمال میپرسشنامه بنابراین همه 

پارامتریک  هایها از آزموندلیل جهت انجام آزمون فرضیه

 شود.استفاده می

ورزشی گروهی های های گروه تجربی و شاهد قبل از پرداختن به رشتهنتایج آزمون تی تک گروهی در خصوص اضطراب آزمودنی .(4جدول )

 و انفرادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین
df t تعداد میانگین 

 متغیر

 رشته ورزشی

221/2 523/2 19 329/32 51/2 32  تجربی گروهی بسکتبال

221/2 323/2 19 553/9 323/2 32  والیبال

221/2 523/2 19 932/12  انفرادی دوومیدانی 32 523/2

221/2 333/2 12 225/9  بدمینتون 15 333/2

221/2 51/2 19 223/33 51/2 32  شاهد گروهی بسکتبال

221/2 55/2 19 323/3 55/2 32  والیبال

221/2 332/2 19 522/13  انفرادی دوومیدانی 32 332/2
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221/2 335/2 12 213/9  بدمینتون 15 335/2

که  221/2دهد با توجه به سطح معناداری نشان می 3جدول 

های اضطراب آزمودنیبین میانگین سطح  ،است 25/2ز کمتر ا

های ورزشی گروه تجربی و شاهد قبل از پرداختن به رشته

از نظر آماری تفاوت  و مقدار آزمون گروهی و انفرادی

 که میانگین سطح با توجه به این معناداری وجود دارد. لذا

اضطراب در همه موارد از مقدار آزمون بیشتر است، 

های اضطراب آزمودنیتوان نتیجه گرفت که سطح می بنابراین

های ورزشی گروه تجربی و شاهد قبل از پرداختن به رشته

 گروهی و انفرادی در حد باال قرار دارد.

های ورزشی گروهی های گروه تجربی و شاهد پس از پرداختن به رشتهنتایج آزمون تی تک گروهی در خصوص اضطراب آزمودنی .(1) جدول

 نفرادیو ا

سطح 

 معناداری

اختالف 

نمیانگی  
df t متغیر تعداد 

رشته 

 ورزشی
 گروه

221/2  225/1 -  19 233/3 -  32 البسکتب  تجربی گروهی 

221/2  525/2 -  19 322/2 -  32  والیبال

221/2  132/1-  19 532/12-   انفرادی دوومیدانی 32

221/2  593/2-  12 251/3-   بدمینتون 15

221/2  325/2  19 522/12  32 البسکتب  شاهد گروهی 

221/2  525/2  19 223/9  32  والیبال

221/2  339/2  19 353/15   انفرادی دوومیدانی 32

221/2  523/2  12 332/2   بدمینتون 15

دهد با توجه به سطح معناداری نشان می 2 جدولنتایج 

اضطراب بین میانگین سطح  ،است 25/2که کمتر از  221/2

های ای گروه تجربی پس از پرداختن به رشتههآزمودنی

از نظر آماری  و مقدار آزمون ورزشی گروهی و انفرادی

توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری وجود دارد. لذا می

های گروه تجربی پس از پرداختن به اضطراب آزمودنیسطح 

های ورزشی گروهی و انفرادی کاهش معناداری داشته و رشته

دهد با نشان میول مزبور جدهمچنین قرار دارد.  در حد پایین

بین  ،است 25/2که کمتر از  221/2توجه به سطح معناداری 

های گروه شاهد پس از انجام اضطراب آزمودنیمیانگین سطح 

از نظر آماری تفاوت معناداری  و مقدار آزمون دوره تحقیق

اضطراب توان نتیجه گرفت که سطح وجود دارد. لذا می

های گروه شاهد پس از انجام دوره تحقیق تغییر نیآزمود

 معناداری نداشته و کماکان در حد باال قرار دارد.

های طرفه برای بررسی تفاوت بین میانگین میزان اضطراب گروه تجربی در قبل و بعد از پرداختن به رشتهنتایج تحلیل واریانس یک .(2جدول )

 در قبل و بعد از دوره انجام تحقیقورزشی انفرادی و گروهی با گروه شاهد 
رشته 

 ورزشی
 متغیر

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری

لبسکتبا هابین گروه   222/22 2223/12 933/93 221/2 

هادرون گروه  232/11 53125/2 

233/52 مجموع 59

هابین گروه والیبال  329/35  2523/3 192/23 221/2  

هادرون گروه  225/12  53135/2 

352/29 مجموع  59

هابین گروه دوومیدانی  595/51  2335/15 122/335 221/2  

هادرون گروه  333/5  53255/2 
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332/55 مجموع  59

هابین گروه بدمینتون  335/31  2 355/5 25/53 221/2  

هادرون گروه  532/5  53 129/2 

592/39 مجموع  59 

سطح و  F دهد با توجه به میزاننشان می 2 نتایج جدول

است، بین  25/2 تر از آلفایکه کوچک 221/2 معناداری

 آموزان گروه تجربی و شاهد و میانگین سطح اضطراب دانش

های قبل و بعد از دوره انجام تحقیق تفاوت همچنین آزمون

 آماری معناداری وجود دارد.

های آزمون تعقیبی توکی برای تعیین محل تفاوت بین میانگین میزان اضطراب گروه تجربی در قبل و بعد از پرداختن به رشتهنتایج  .(5)جدول 

 ورزشی انفرادی و گروهی با گروه شاهد در قبل و بعد از دوره انجام تحقیق

 نتیجه
سطح 

 معناداری

خطای 

 استاندارد

ن تفاوت میانگی

هاگروه  
یرشته ورزش گروه  

تنیس ت معنادارتفاو  353/2  13/2  21/2 شاهد پیش -تجربی پیش   بسکتبال 

221/2 تفاوت معنادار  13/2  555/1- ستجربی پ -تجربی پیش   

221/2 تفاوت معنادار  13/2  393/1- شاهد پس -تجربی پس    

تتفاوت معنادار نیس  523/2  13/2  252/2- شاهد پس -شاهدپیش   

تتفاوت معنادار نیس  931/2  125/2  325/2- شاهد پیش -تجربی پیش   والیبال 

221/2 تفاوت معنادار  125/2  93/2- ستجربی پ -تجربی پیش   

221/2 تفاوت معنادار  125/2  931/2- شاهد پس -تجربی پس    

تتفاوت معنادار نیس  952/2  125/2  222/2- شاهد پس -شاهدپیش   

تتفاوت معنادار نیس  953/2  235/2  252/2- شاهد پیش -تجربی پیش   دوومیدانی 

221/2 تفاوت معنادار  235/2  395/1- ستجربی پ -تجربی پیش   

221/2 تفاوت معنادار  235/2  331/1- شاهد پس -تجربی پس    

تتفاوت معنادار نیس  532/2  235/2  232/2- شاهد پس -شاهدپیش   

تتفاوت معنادار نیس  523/2  125/2  222/2- شاهد پیش -تجربی پیش   بدمینتون 

دارتفاوت معنا  221/2  125/2  215/1- ستجربی پ -تجربی پیش   

221/2 تفاوت معنادار  125/2  222/1- شاهد پس -تجربی پس    

تتفاوت معنادار نیس  593/2  125/2  235/2 شاهد پس -شاهدپیش   

مؤید این است که در هر چهار رشته  5نتایج جدول 

ها و آزمونورزشی بین میانگین امتیازات سطح اضطراب پیش

های تجربی و همچنین امتیازات سطح های گروهآزمونپس

آزمون تفاوت های تجربی و شاهد در پساضطراب گروه

دیگر سطح اضطراب بیانآماری معناداری وجود دارد. به

های انفرادی و های تجربی پس از پرداختن به ورزشگروه

طور معناداری کاهش های شاهد بهگروهی در مقایسه با گروه

 است.یافته 

 بینی پیشرفت تحصیلی از روی اضطراب دانش آموزان پسر غیر ورزشکاررگرسیون خطی جهت پیش .(6جدول )

منبع   

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 Fمیزان 

سطح 

داریمعنی  

های رشته

 گروهی

حصیلی بینی پیشرفت تپیش

 از روی اضطراب
523/12 رگرسیون  1 932/12  393/3  221/2  

229/53 باقیمانده  23 313/2  

335/93 کل  29 

22/15 رگرسیونحصیلی بینی پیشرفت تپیشهای رشته  1 553/12  331/9  221/2  
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هباقیماند از روی اضطراب انفرادی  221/35  22 235/3  

551/32 کل  22 

بدست  Fو با تأکید بر میزان  3با توجه به جدول شماره 

توان مطرح نمود که ، می25/2و سطح معناداری کمتر از آمده 

ارتباط معناداری بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش 

 آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم که به 

رو، انفرادی پرداختند وجود دارد. ازاین های گروهی وفعالیت

جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضروری است تا 

 دول ضرایب رگرسیون عنوان شود.ج

 اضطراب دانش آموزان از روی با پیشرفت تحصیلی ضرایب رگرسیونی خطی مرتبط .(7) جدول

متغیر 

 مالک

متغیر 

بینی پیش

 کننده

رشته 

 ورزشی
میزان 

B 
 داریسطح معنی t میزان ضریب بتا

ت پیشرف

یتحصیل  

 هایرشته اضطراب

 گروهی

322/2  53/2 -  53/5  221/2  

 هایتهرش

 انفرادی

533/2  31/2 -  23/3  221/2  

دهد که با توجه به ضریب نشان می 5نتایج جدول 

 25/2رگرسیونی خطی و همچنین سطح معناداری که کمتر از 

شده بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش محاسبه tاست و 

آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم که به 

روهی و انفرادی پرداختند، ارتباط های ورزشی گفعالیت

بنابراین اضطراب دانش آموزان پسر غیر  معناداری وجود دارد؛

بینی کننده ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم عامل پیش

باشد. از اینرو اضطراب در آموزان میپیشرفت تحصیلی دانش

و  %32های ورزشی گروهی پرداختند هایی که به رشتهنمونه

 %53های ورزشی انفرادی پرداختند یی که به رشتههادر نمونه

 بینی پیشرفت تحصیلی را دارد.قابلیت پیش

م از روی فعالیت بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالرگرسیون چندگانه جهت پیش .(8جدول )

 گروهی و انفرادی و اضطراب

 
 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 رجه آزادید

میانگین 

 مجذورات
میزان 

F 

سطح 

 داریمعنی

های رشته

 گروهی

 

22/35 رگرسیون  3 335/15  335/5  221/2  

323/35 باقیمانده  25 552/1  

595/93 کل  29  

های رشته

 انفرادی

23/23 رگرسیون  3 553/12  331/9  221/2  

333/59 باقیمانده  25 235/3  

223/93 کل  29  

آمده، دستبه Fو با تأکید بر میزان  3جه به جدول شماره با تو

داری بین فعالیت گروهی و توان مطرح نمود که ارتباط معنامی

رو، وجود دارد. ازاین انفرادی با اضطراب و پیشرفت تحصیلی

جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون، ضروری است تا 

 جدول ضرایب رگرسیون عنوان شود.
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ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم از روی فعالیت گروهی و  .(3جدول )

 انفرادی و اضطراب

متغیر 

 مالک

بینی متغیرهای پیش

 کننده
 داریسطح معنی t میزان ضریب بتا Bمیزان 

 پیشرفت

 تحصیلی

های گروهیفعالیت  51/2  33/2  221/5  221/2  

- 53/2 اضطراب  35/2 -  353/5  221/2  

های انفرادیفعالیت  52/2  55/2  52/9  221/2  

- 33/2 اضطراب  32/2 -  339/12  221/2  

 
دهد با توجه به ضریب رگرسیونی نشان می 9نتایج جدول 

شده بین محاسبه tچندگانه و همچنین سطح معناداری و 

همچنین بین پیشرفت تحصیلی و فعالیت گروهی و انفرادی و 

پیشرفت تحصیلی با اضطراب دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 

بنابراین  مقطع متوسطه شهر ایالم ارتباط معناداری وجود دارد؛

بینی فعالیت گروهی و انفرادی از طریق اضطراب عامل پیش

کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار 

 باشند.مقطع متوسطه شهر ایالم می

یهور  تیلاعفبارطضا

یلیصحت تفرشیپ

   1 - 

    -

    

 
 فعالیت گروهی بر اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم تأثیرتحلیل مسیر  .(1شکل )

صورت مستقیم دهد که فعالیت گروهی به( نشان می1شکل )

( بر اضطراب دانش آموزان و - 52/2معکوس با ضریب مسیر )

 دارد تأثیربر پیشرفت تحصیلی  53/2ضریب مسیر همچنین با 

(25/2p<اضطراب دانش آموزان با ضریب مسیر .) (32/2 - )

(. همچنین فعالیت >25/2pدارد ) تأثیربر پیشرفت تحصیلی 

طور غیرمستقیم و از طریق به 93/2 گروهی با ضریب مسیر

آموزان پسر غیر ورزشکار اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش

 (.>25/2pدارد ) تأثیروسطه شهر ایالم مقطع مت

یدارفنا تیلاعفبارطضا

یلیصحت تفرشیپ

   3 - 

   1-

    

 

 فعالیت انفرادی بر اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم تأثیرتحلیل مسیر  .(4) شکل
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صورت دهد که فعالیت انفرادی بهنشان می 3شکل 

( بر اضطراب دانش -31/2) م معکوس با ضریب مسیررررمستقی

بر پیشرفت تحصیلی  55/2آموزان و همچنین با ضریب مسیر 

(. اضطراب دانش آموزان با ضریب مسیر>25/2p) دارد تأثیر

(. همچنین >25/2pدارد ) تأثیر( بر پیشرفت تحصیلی -32/2) 

طور غیرمستقیم و از به 95/2 فعالیت انفرادی با ضریب مسیر

آموزان پسر غیر فت تحصیلی دانشطریق اضطراب بر پیشر

 (.>25/2pدارد ) تأثیرورزشکار مقطع متوسطه شهر ایالم 

 های گروه تجربی با گروه شاهدنتایج آزمونی تی مستقل در خصوص مقایسه پیشرفت تحصیلی نمونه .(11) جدول

سطح 

 معناداری
df t 

میانگین نمره درس 

 فیزیک
 رشته ورزشی گروه تعداد

221/2  23 33/9  35/13  بسکتبال تجربی 32 

3/15  شاهد 32 

221/2  23 23/3  5/13  والیبال تجربی 32 

1/15  شاهد 32 

221/2  23 22/3  2/13  دوومیدانی تجربی 32 

1/15  شاهد 32 

221/2  22 23/5  2/13  بدمینتون تجربی 15 

32/15  شاهد 15 

های دهد میانگین نمرات گروهنشان می 12نتایج جدول 

های های ورزشی رشتهآموزانی که فعالیتدانش) تجربی

های شاهدی که در اند( و گروهانفرادی و گروهی انجام داده

اند، با توجه های مزبور را انجام ندادهدوره انجام تحقیق فعالیت

که در همه موارد  221/2شده و سطح معناداری محاسبه tبه 

 معناداری وجود دارد؛ است، تفاوت آماری 25/2تر از کوچک

های آموزانی که فعالیتتوان نتیجه گرفت که دانشبنابراین می

های ورزشی انفرادی و گروهی داشتند، نسبت به ورزش رشته

های مزبور را نداشتند، پیشرفت آموزانی که فعالیتدانش

 تحصیلی بهتری داشتند.

 بحث و نتیجه گیری

های ورزشی رشته تأثیربررسی از پژوهش حاضر  هدف

گروهی و انفرادی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی 

های راستا یافتهغیر ورزشکار مقطع متوسطه بود. در اینپسران 

های های ورزشی رشتهپژوهش بیانگر این بود که بین فعالیت

آموزان غیر انفرادی و گروهی و میزان اضطراب دانش

های ی وجود دارد و فعالیتورزشکار شهر ایالم ارتباط معنادار

بینی اضطراب های انفرادی و گروهی قابلیت پیشورزشی رشته

آموزان را دارند. همچنین بین میزان اضطراب گروه دانش

-های ورزشی رشتهتجربی در قبل و پس از پرداختن به فعالیت

های انفرادی و گروهی و همچنین بین میزان اضطراب گروه 

های انفرادی و های ورزشی رشتهتتجربی و شاهد که فعالی

گروهی انجام نداده بودند، تفاوت آماری معناداری وجود 

های انفرادی و های ورزشی رشتهدیگر فعالیتبیاندارد. به

آموزان گردید که گروهی موجب کاهش اضطراب در دانش

( 1232های پوررنجبر و نعمت اله زاده ) نتایج پژوهش با یافته

ها در نیست و انسان دیجدی امر یده اضطرابپد. همسو هستند

و این احساس  همه اعصار با هر فرهنگی آن را تجربه کرده

 کندها ایفا مید نقش مهمی در زندگی و سالمت آننناخوشای

اضطراب کم برای حیات و . (5: 3225مجتهد زاده و نیسی،)

های جدی اما اضطراب زیاد زیان ،زندگی روزمره الزم است

حرفه و تحصیالت وارد  روان و روابط اجتماعی، ،بر جسم

قبول و زندگی آورد و فرد را از یک سالمت کیفی قابلمی

در  .(352: 3225لشکری پور و همکاران، نماید )محروم می

 یاختالالت اضطرابی و خلق است که برآورد شدهنیز کشور ما 

رین تشایع درصد از 25/2و  21/3)نظیر افسردگی ( به ترتیب با 

مطمئناً پیشرفت  (.91: 1255مشکانی، ) هستند یاختالالت روان

یک کشور درگرو داشتن نسلی سالم و شاداب خواهد بود. 

سالمت جسمی و روحی که مکمل یکدیگرند و هرکدام بر 

دیگری تاثیر گذارند. لذا در این رابطه در درجه اول برای 

های ریپیشگیری از ابتالی نوجوانان و عموم مردم به بیما

الخصوص اضطراب که باعث افت کارایی افراد روانی علی

اندرکار گردد که نهادهای دستشود، توصیه میمی

الخصوص ادارات ورزش و جوانان در شهرها و روستاها علی



 

11 
 متوسطه مقطع زشکارور غیر پسران تحصیلی پیشرفت با آن رابطه و اضطراب بر ورزشی هایفعالیت تأثیر

ها در جهت ترغیب مردم به ها و پارکبا تأسیس باشگاه

 توانند با ایجاد محیطیورزش تالش کنند. همچنین والدین می

امن در خانه ازلحاظ روانی، کاری کنند که نوجوانان کمترین 

در این رابطه بیانگر . برخی مطالعات شوند اضطراب را متحمل

ها دارای اختالالت که کودکانی که والدین آن این هستند

های مرتبط با به بیماریبیشتر در خطر ابتال  ،اضطرابی هستند

. همچنین (5: 3225،مجتهد زاده و نیسی) قرار دارنداضطراب 

راهکارهای  غربالگری اختالالت اضطرابی وشود توصیه می

سازی شرایط آموزش و تفریحی فراهم ارتقای سالمت روان،

انجام مشاوره و توجه . قرار گیرد موردتوجهمناسب در مدارس 

های دانش آموزان هنگام انتخاب رشته به عالیق و توانایی

ی جدید متناسب با سالیق و های تحصیلتحصیلی و وجود رشته

ها و مدارس های دانش آموزان مانند آنچه در هنرستانتوانایی

تواند به کاهش اضطراب گردد، میکار و دانش فراهم می

از سویی دیگر با توجه به نتایج  دانش آموزان کمک نماید.

دهنده این است که فعالیت بدنی پژوهش حاضر که نشان

معنادار و معکوسی با اضطراب گروهی و انفرادی ارتباط 

شود فعالیت بدنی و ورزشی از حالت کنونی دارند، توصیه می

آموزی با های ورزشی دانشخود خارج شده و باشگاه

وپرورش و وزارت ورزش و جوانان همکاری وزارت آموزش

تأسیس شده و در شهرهای کوچک مانند شهر ایالم که 

ردار هستند با پرداخت ها از بضاعت مالی کمتری برخوخانواده

آموزان آموزان زمینه حضور دانشهای ورزشی به دانشیارانه

-آموزان در فعالیتشده و مشارکت دانشها فراهمدر باشگاه

های ورزشی افزایش پیدا کند تا با این روش از میزان اضطراب 

 طور معناداری کاسته شود.آموزان بهدانش

ب با پیشرفت در بخش دیگری از پژوهش بین اضطرا

تحصیلی ارتباط معنادار معکوس مشاهده شد و همچنین 

های انفرادی و آموزانی که به فعالیت ورزشی رشتهدانش

آموزانی که چنین فعالیتی گروهی پرداختند نسبت به دانش

دیگر فعالیت بیاننداشتند، پیشرفت تحصیلی بهتری داشتند. به

منفی اضطراب  یرتأثهای انفرادی و گروهی از ورزشی رشته

طور معناداری کاست که بر پیشرفت تحصیلی گروه تجربی به

چنین اثری در گروه شاهد که فعالیت بدنی انفرادی و گروهی 

های تحقیق با نتایج تحقیقات نداشتند مشاهده نشد که یافته

 و نیکول (،گلین اسکای3212ترودو و همکاران )

، 1(3223) مکاران(، کو و ه3229) (،کومیتر و همکاران3212)

لذا  همسو است. (1292فراهانی، کشاورز و جدیدیان )

تواند بر انسان با داشتن تعامل روانی بهتر میازآنجاکه 

و  پربارتر، کارهای روزانه را آمدهفشارهای زندگی فائق 

اختالالت  ،سودمندتر گرداند و فرد مفیدی برای جامعه باشد

ن فرد، امکان دستیابی به سالمت روابر با تاثیر  فکریروانی و 

ها را هایی از موارد فوق و امکان عملی ساختن تمام آنبخش

سازد. درمان این ای نسبی غیرممکن میگونهطورکلی و یا بهبه

ها راه استفاده از اختالالت و پیشگیری از به وجود آمدن آن

سازد. های موجود در فرد را برای وی هموار میتمام توانایی

این  ،پایه و اساس رشد انسان است ،ه بهداشت روانازآنجاک

حقیقت را باید پذیرفت که مسائل بهداشت روان همراه با 

بر  (3222) 3، اینمن و ویلمزترمبلیدر این رابطه زندگی است. 

این باورند که فعالیت جسمانی منظم باعث افزایش خودباوری 

ر سبب شود و این امو اتکای به نفس مناسب در نوجوانان می

نفس های روزمره خود را با اعتمادبهگردد آنان فعالیتمی

مناسب انجام دهند. همچنین فعالیت جسمانی و منظم سبب 

های و قابلیت توسعه فرایندهای ذهنی در بین نوجوانان شده

را در  هابخشد و آنآنان را بهبود می ییادگیری و تحصیل

که نتایج ( 1232، پیروی) کندرسیدن به موفقیت یاری می

پرورش  ها و باورها است.پژوهش حاضر نیز مبین این یافته

های دانش آموزان هماهنگ با نیازها و استعدادها و قابلیت

شده کشور زمینه تحقق اهداف تدوینتواند تحوالت جامعه می

را فراهم سازد و توجه به مسائل و مشکالت عدیده فراروی 

وظایف اساسی نظام ها از اندیشی برای حل آنجوانان و چاره

گردد مسئولین و متولیان ، توصیه میوپرورش استآموزش

آموزان در اقصی وپرورش به اضطراب دانشوزارت آموزش

ها ویژه مناطقی که فرصت اشتغال کمتری در آننقاط کشور به

وجود دارد، توجه جدی داشته باشند و با تأکید بر افزایش 

آموزی های ورزشی دانشباشگاه فعالیت بدنی از طریق ایجاد

های مختلف زندگی دانش از تاثیر منفی اضطراب در جنبه

 ها جلوگیری نمایند.آموزان ازجمله افت تحصیلی آن

                                                                                       
1. Coe. 

2. Tremblay, Inman, Willms. 



 

 

11 
 متوسطه مقطع ورزشکار غیر پسران تحصیلی پیشرفت با آن رابطه و اضطراب بر ورزشی هایفعالیت تأثیر

 منابع
 (:33) ، شمارهحرکت، «بررسی آزمایشی تاثیر ورزش بر سالمت روانی دانشجویان»(. 1232شیخ علزاده سیاوش، شیرمحمدزاده، حسن ) ،احمدی عزت اهلل

39-19. 

(: 1)12، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، «های هوازی و بی هوازی بر اضطرابتاثیر ورزش»(. 1232نعمت اهلل زاده ماهانی، کاظم ) پور رنجبر، محمد،

53-51. 

، «اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ارورزشک غیر و ورزشکار دانشجویان در افسردگی»(. 1235محمود ) نصیری، محبوبه، پور، کیاست زاده،سعید، پهلوان

 .33-23:  5، رفتاری علوم تحقیقات

 .123-153 (: 2)9 ارومیه، مامایی و پرستاری دانشکده دوماهنامه(. 1292ناصر، ناستی زایی ) ،جناآبادی حسین

، «انفرادی و گروهی های ورزش در ردم نفس ورزشکاران به اعتماد و حالتی اضطراب صفتی، اضطراب مقایسة»(. 1233مرادی، علی ) ،زمانی علیرضا

 .31-93 : 22، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

آموزان دختر راهنمایی شهرستان تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش»(. 1292فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان، جدیدیان، سمیه )

 .15-33(: 1)1، های مدیریت ورزشی و علوم حرکتیپژوهش، «سبزوار

 گروهی هایرشته با( میدانی دوو و شنا) انفرادی هایرشته نخبه ورزشکار بانوان بین صفتی اضطراب و افسردگی میزان مقایسه(. 1232) اسمق طاهری،

 .مرکز تهران واحد آزاد دانشگاه: ارشد کارشناسی نامهپایان(. بسکتبال و والیبال)

آموزان مقطع بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی در دانش»(. 1232یمانی، محمدجواد )پور، کبری، بخشانی، نورمحمد، سللشکری

 .352-359(: 2)3 طبیب شرق، «1232راهنمایی شهر زاهدان در سال 

 نامادری ناپدری، دارای آموزان دانش تحصیلی عملکرد و پرخاشگری افسردگی، اضطراب، مقایسه»(. 1235)السادات، نیسی، عبدالکاظم مجتهدزاده، فاطمه

 .5-15(: 3)3 شناسی روان در نو های یافته، «اهواز شهرستان واقعی مادر و پدر و

 .39-92: 5، دانش پزشکی، «آموزان دبیرستانی قاسم آباد، اسالمشهربررسی شیوع اضطراب و عوامل موثر بر آن در دانش»(. 1255مشکانی، زهراسادات )

نامه دوره آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان اسدآباد، پایانبررسی رابطه اضطراب و افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش (.1231معتمدی، زهره )

 کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

متوسطة  دورۀ آموزان دانش در اضطراب و افسردگی با جسمی عالیتف سطح ارتباط»(.  1291فراهانی ) ابوالفضل، ،هادوی فریده سیده ،نسیم خسروی

 .11-5: 1، ورزشی شناسی روان مطالعات، «ساوه شهرستان

 و آموزش نواحی متوسطه دوره ورزشکار غیر و ورزشکار پسران خودپنداره و نفس عزت ای مقایسه بررسی»(. 1232پور، قباد )نور بخش، پریوش، حسن

 .19-23: 31، حرکت، «تحصیلی پیشرفت با آنها رابطه و اهواز پرورش

 روانی بهداشت با آن رابطه و گروهی و انفرادی های رشته ورزشکار دختر دانشجویان رقابتی حالتی اضطراب مقایسه بررسی» (.1235) پریوش بخش، نور

 .15-33: 3، شمال اجتماعی و انسانی علوم، «هاآن

 جسمانی دانشجویان – اجتماعی اضطراب و بدنی ابعاد از رضایتمندی بر ورزش و جنسیت اثر» (.1239) حسنی، زهره، وحید تادیبی ،یوسفی بهرام

 .131-123: 3، مدیریت ورزشی، «11منطقة  اسالمی آزاد هایدانشگاه

Anneke G. van der Niet, Esther Hartman, Joanne Smith, Chris Visscher. (2014). Modeling relationships between 

physical fitness, executive functioning, and academic achievement in primary school children, Psychology of 

Sport and Exercise, 15 (4): 319-325. 
 
Beek, A. (1976). Clinical Experimental And The Ovetical Aspects of Depression. London: staples 
Benjamin SK. (2003). Synopsis of psychiatry behavioral sciences clinical psychiatry, volume iii. 7 ed. 

Publication: City Ab; p:55. 

Chomitz VR1, Slining MM, McGowan RJ, Mitchell SE, Dawson GF, Hacker KA. (2009). Is there a relationship 

between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the 

northeastern United States, J Sch Health. 79(1): 7-30. 

Coral Torrijos-Niño, Vicente Martínez-Vizcaíno, María Jesús Pardo-Guijarro, Jorge Cañete García-Prieto, 

Natalia María Arias-Palencia, Mairena Sánchez-López. (2014). Physical Fitness, Obesity, and Academic 

Achievement in Schoolchildren, The Journal of Pediatrics, 165(1): 104-109. 
Marleen, H., Dorret, I., Janin, H., Willemsen, G., Eco, J. (2008). Testing causality in the association between 

regular exercise and symptom of anxiety and depression. Arch Gen Psychiatry. 65(8):897-905. 

Stuart G.W., Laraia M.T. (2001). Psychiatric nursing. St. Louis: Mosby; P 787-8. 

 

 


