پژوهش های تربیتی شماره  - 36بهار و تابستان 1397

مقایسه شادکامی ،عزتنفس و اضطراب بین دانش آموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد
ورزشی درون مدرسهای
مهدی موالیی یساولی ،1زهرا قنبری ، 2مریم قنبری ،3علیرضا
تاریخ دریافت1395/8/5 :

بهرامی4

پذیرش نهایی1397/5/13 :

چکیده

ورزش و فعالیت بدنی یکی از بخشهای مهم نظام تعلیم و تربیتت اتتته هتدز از پت وهش اضتر م ایست شتاداامی،
عزتنفس و اضطراب دانشآموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد ورزشی درونمدرتت ای اتتته روش پت وهش از نتو
علی-م ایس ای اتته جامع پ وهش شامل دانشآموزان دختر شهر اراک ات در تتات تیلتیلی  1394-95در م طت
متوتط دوم مشغوت ب تیلیل بودند ،تشکیل میدادنده از بین آنها  155نفر از دانشآموزان مدارس مجری طرح المپیتاد
ورزشی درونمدرت ای و  155نفر از بین دانشآموزان مدارتی ا مجری این طرح نبودند ب روش نمون گیری خوش ای
چند مر ل ای ب عنوان نمون انتخاب شدنده ابزارهای تنجش شامل پرتشنام شاداامی آاسفورد ،پرتشتنام اضتطراب
اتل  ،پرتشنام عزتنفس اوپر اتمیت بوده داده ها بوتیل آزمون تیلیل واریتانس چنتد متغیتره ( )MANOVAبت
امک نرم افزار اس پی اس اس نسخ  22تیلیل شده یافت ها نشان داد شاداامی و عزت نفتس دانتشآمتوزان متدارس
اضطراب دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده همچنین نتایج نشان داد دانشآموزان مدارتی ا مجری طترح المپیتاد
ورزشی درون مدرت ای بودند شاداامی و عزت نفس باالتری نسبت ب دانشآموزان مدارتی ا مجری این طرح نبودند،
داشتند لذا پیشنهاد میشود ب منظور افزایش نشاط ،شادابی و عزتنفس دانشآموزان این طرح در همت ی متدارس اجترا
شوده
واژههای کلیدی :المپیاد ورزشی درونمدرت ای ،شاداامی ،اضطراب ،عزت نفس
مقدمه

تیوالت پرشتاب جهانی در عرص علم و صنعت ،جوام بشری را بر آن داشت تا با نگرشی جدید ب داراییهای
غیرعینی ،ازجمل اهداز نظام آموزشوپرورش اشور ،تربیت نسلی شاداب و بانشاط اتت ا در انار فراگیری
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مجری طرح المپیاد ورزشی در تطح اطمینان  0/95باالتر از دانشآموزان مدارتی بود ا مجری طرح نبودنتد ولتی بتین

علوم مختلف ،از تالمتی ،تیرک و پویایی الزم برخوردار باشنده مدارس اشور ب عنوان اصلیترین پایگاه تعلیم و

ghanbariz1390@gmail.com

 3ه دانشجوی اارشناتی ارشد یادگیری راتی دانشگاه اراک و دبیر آموزش و پرورش
 4ه دانشیار ،داترای تخللی روانشناتی ورزش ،دانشگاه اراک ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم ورزشی
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( . 2نویسنده مسئوت) اارشناتی ارشد یادگیری راتی ،دانشگاه اراک و دبیر آموزش و پرورش ،نویسنده مسئوت
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تربیت ،موردتوج مدیران آموزشوپرورش بوده و در اانون توج برنام ریزان و طرا ان تعلیم و تربیت قرار دارده
معاونت تربیتبدنی و تالمت وزارت آموزشوپرورش در راتتای عملیاتی نمودن تند تیوت بنیادین نظام
آموزشوپرورش و تمراز بر تا تهای یادگیری زیستی ،بدنی و همچنین اخالقی و اجتماعی دانش آموزان و با
عنایت ب ضرورت تی ق عدالت آموزشی و پرورشی و بر اتاس راهکارهای موجود در تند تیوت بنیادین
آموزشوپرورش اقدام ب برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرت ای نموده برگزاری بازیها و رقابتهای
ورزشی ازجمل جاذب های تربیتبدنی در مدارس بوده و از موضوعات مورد اقبات و عالق دانش آموزان اتت و
از دیرباز از ابزارهای بسیار قوی و در اختیار مدارس جهت رشد و تعالی دانش آموزان در وزه آموزشی و پرورشی
بوده اتته ب طوریا عالوه بر ارت اء مهارتهای ورزشی و گذران لیظات شاد و بانشاط ،تجربیات و
مهارتهای فراوانی را در وزههای اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی ب دانشآموزان ارزانی داشت اتته المپیاد
ورزشی درون مدرت ای عبارت اتت از برگزاری بازیها و رقابتهای مختلف ورزشی دروناالتی ،بیناالتی
و بین پای ای دریک دوره زمانی مشخص از تات تیلیلی ا با توج ب عالیق دانشآموزان و امکانات مدرت ،
وی گیها و شرایط اقلیمی منط

و مناتبتهای خاص ب مر ل اجرا گذاشت میشوده المپیاد ورزشی درون

مشارات میور نمودن فعالیتها ،ظرفیت شناتی و بهرهمندی دااثری از ظرفیتهای درونی و بیرونی
آموزشوپرورش ،اخالق میور نمودن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش مدارس و ت ویت هویت ملی اتالمی
دانش آموزان ،تعمیم و فراگیر نمودن فعالیتهای تربیتبدنی ورزش مدارس و رضایتبخش نمودن فعالیتها و
جذاب و پرنشاط نمودن فضاهای آموزشی مدارس و ایفیت میور نمودن فعالیتها اتته (دتتورالعمل المپیاد
ورزشی)1394،ه
یکی از نیازهای روانی بشر شادی و نشاط اتت ا ب دلیل تأثیر عمدهای ا بر زندگی افراد دارد ،همواره ذهن
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مدرت ای دارای رویکردهایی شامل :مدرت میور نمودن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش دانشآموزی،

انسان را ب خود مشغوت ارده اتته نشاط و شادی از نیازهای اولی فطری و ضروری انسان ب شمار میرود و
میتوان آن را عوامل تالمت خانواده و جامع دانست (فر زاد)1393 ،ه وقتی از مردم پرتیده میشود ا منظور
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از شاداامی چیست؟ آنها دو پاتخ را مطرح میانند :ممکن اتت االت هیجانی مثبت مانند لذت را عنوان
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انند ،یا اینک آن را راضی بودن از زندگی ب طورالی یا از بیشتر جنب های آن بدانند (آرجیل ،مارتین و لو،1
)1995ه در تعریف شادی ،برخی ب ا ساتات عواطف توج خاصی نشان میدهند و شادی را ا ساتات یا
هیجانات مثبت قلمداد میاننده بعضی نیز تعریف شناختی از شادی ارائ میدهند ،در این دتت از تعاریف ارزیابی
مثبت و رضایت از ال زندگی مطرح اتت (گروبر ،مائوس و تمیر)2011 ،2ه شادی یکی از هیجانات مثبت اتت
ا در م ابل هیجانات منفی مانند افسردگی ،اضطراب و یاس قرار دارده توج ب شادی و نشاط اجتماعی بر
عملکرد و بهرهوری افراد تأثیر مثبت گذاشت و باعث افزایش آن در جامع میشود و راه را برای توتع و
پیشرفت جامع هموار میاند (عباس زاده ،علیزاده اقدم ،اوهی و علی پور)1391 ،ه شادی عبارت اتت از
هیجانات مثبتی ا از دو بعد رفتارهای اجتماعی و رضایت درونی تشکیلشده و میتواند ا ساس نشاط فرد را
نشان دهد (زارعی)1388 ،ه تی ی ات نشان میدهده شادی صرزنظر از چگونگی اسب آن میتواند تالمت
جسمانی را بهبود بخشده افرادی ا شاد هستند ا ساس امنیت بیشتری میانند ،آتانتر تلمیم میگیرند،
دارای رو ی مشاراتی بیشتری هستند و نسبت ب اسانی ا با آنها زندگی میانند بیشتر ا ساس رضایت
دارند (مایرز)2004،3ه شرایط خارجی علل و دالیل خوشبختی اتت (الوازا)2016 ،4ه ورزش و فعالیت بدنی یکی از

بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در تازههای شاداامی هوش و تالمت روانی تفاوت معناداری وجود دارده
همچنین نتایج پ وهش لئون هارت2002( 5؛ ب ن ل از گودرزی و مایتطلب )1386،نشان داد ا تمرینات
بدنی اثر مثبتی بر تالمت روانی و شاداامی افراد شراتاننده دارد و باعث ااهش اضطراب ،افسردگی و
اتترس میشوده یافت های پ وهش اشاورز ( )1386اای از آن اتت ا بین تن ،جنس ،فعالیت هنری ،فعالیت
ورزشی ،روابط خانوادگی و اجتماعی ،خوشبینی نسبت ب آینده و فعالیت مذهبی با شاداامی ،رابطة مثبت و
معناداری وجود دارده همچنین بر اتاس مطالعات دیوتاالر ( )1379مشارات منظم در فعالیت های بدنی برای
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عواملی اتت ا میتواند بر شاداامی افراد مؤثر باشده نتایج پ وهش یع وبی و همکاران ( )1390نشان داد ا

افرادی ا با آتیب روان شناختی جدی مواج هستند ،فواید روانشناختی دارد ا از آن جمل می توان افزایش
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بهزیستی همگانی ،افزایش شادابی و طراوت ،ااهش اضطراب ،ااهش افسردگی را نام برده نتایج پ وهش
شکوهی م دم ،زیوری ر مان و لسانی ( )1390نشان داد ا با شرات در فعالیت های ورزشی ،نشاط و شادابی
فرد افزایش می یابده
اضطراب نیز ب عنوان بخشی از زندگی هر انسان ،در هم ی افراد در دی اعتداتآمیز وجود دارد و در این د
ب عنوان پاتخی تازمانیافت تل ی میشود (دادتتان)1390 ،ه اضطراب و تشویش بیشتر ب برداشت فرد از
موقعیت خاص و عواطف ناشی از آن اشاره دارده اگر فرد ا ساس اند ا نمیتواند از پس موقعیت برآید ،ا تماالً
وضعیت را مخاطرهآمیز میپندارد و اضطراب بیشتری را تجرب میاند ،بخلوص اگر نتیج برایش بااهمیت باشد
(اشمیت و ریسبرگ)2004،1ه اضطراب عبارت اتت از یک ا ساس منتشر ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با
منشأ ناشناخت ا فرد تجرب میاند و آن شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی اتت
(لطیفی و امیری)1390 ،ه اضطراب و اختالالت مرتبط با آن یکی از شایعترین اختالالت روانی اتت (ااتزمن،
بلو ،بلیر ،چکا ،اجمیستد و ون آمرینگن)2014 ،2ه اضطراب مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی اتت ا فرد منب
آن را ب وضوح درک نمیاند و ب صورت یک موقعیت تهدیدآمیز ا تیت تأثیر باال رفتن تیریکات ،اعم از

عوامل خطر ابتال ب بیماری قلب ارونری هستند و با پیامدهای ناگوار بیماری و مرگ و میر همراه اتت
(پاالتیوس ،خندوار ،تیل و هتپف)2106 ،3ه ااثر افراد هنگام مواجه با رویدادهای فشارزا دچار ا ساس نگرانی
و اضطراب میشوند ،اما اینگون واانشها پاتخهای ب هنجاری ب چنین موقعیتها اتته اضطراب هنگامی
نابهنجار میسوب میشود ا در پاتخ ب موقعیتهایی باشد ا انار آمدن با آن مشکل اتت (ایستر2003،؛ ب
ن ل از ابریایی)1387 ،ه ب نظر میرتد ورزش و فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر ااهش اضطراب افراد داشت باشده
بسیاری از مطالعات ،تأثیرات مثبت ورزشهای منظم هوازی را در ااهش عالئم مربوط ب اختالالت روانی
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درونی و بیرونی تلور میگردد ا فرد در انترت اردن آن ناتوان اتت (دادتتان)1390 ،ه افسردگی و اضطراب

ازجمل اتترس ،اضطراب و افسردگی و افزایش اعتمادب نفس و بهبود وضعیت خل ی ب خوبی نشان دادهاند
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(ااالگان2004،1؛ گاتکوتگا 2003،2و اچتل ،اچتل ،آندونی و اوهلر )2007 ، 3ه بر اتاس پ وهش پور رنجبر و
نعمتاهلل زاده ماهانی ( )1384میتوان بیان داشت ا ورزش راهی مؤثر و امن برای ااهش اضطراب اتت و ب
نظر میرتد هر دو نو ورزش هوازی و بیهوازی میتوانند در ااهش اضطراب مؤثر باشنده همچنین برگر و
اوون )1992( 4در تی ی ی نشان دادند ا تمرین بدنی تأثیر بسزایی در ااهش اضطراب دارده ایهانی ،اارگرفرد
و مختاری ( )1393در پ وهش خود نشان دادند ورزش و فعالیت بدنی تبب ااهش اضطراب بیماران قلبی می
گردده
در طوت یک قرن گذشت روانشناتان اتفاقنظر دارند ا انسان نیازمند عزتنفس اتته عزتنفس باال از عوامل
مثبت و مؤثر در بهداشت روانی و عزتنفس پایین از عوامل مستعداننده نارا تیهای روانی هسته افرادی ا
س خوبی نسبت ب خود دارند ،معموالً ا ساس خوبی نیز ب زندگی داشت و میتوانند با اطمینان با مشکالت
مواج شده و از عهده آنها برآیند (علیپور)1388 ،ه عزت نفس در رفاه و موف یت فرد در وزه های مهم زندگی
مانند روابط عاش ان  ،اار و تالمت ن ش دارد (ارت)2016 ،5ه بر اتاس نظری مازلو ،اسی ب خودشکوفایی
میرتد ا تلسل مراتب نیازهای اتاتی و از آن جمل عزتنفس را ا جزئی از تلسل مراتب نیازهای اتاتی

خود چگون فکر میانند ،چ در خود را دوتت دارند و از عملکردشان راضی هستند و ب خلوص ا ساس آنها
ازنظر اجتماعی و تیلیلی درباره خود چگون اتت و میزان هماهنگی و نزدیکی خود ایدئات و خود واقعی آنها
چ در اتت ( سینی ،دژاام و میرالشاری)1386،ه مییط خانواده در اوایل دوران اودای بر رشد عزت نفس تاثیر
اتت (ارت)2016 ،ه دانش آموزان س عزتنفس خود را در مورد رفتار و پیشرفتهایشان توتط همخوان اردن
ارزیابی خودشان با قضاوت دیگران شکل میدهنده نکت ای ا از اهمیت خاصی برخوردار اتت آن اتت ا
اشخاص مهم زندگی فرد اصلیترین عامل مؤثر بر شکلگیری درک او از خودش در نظر میگیرده در مییطهای
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اتت را تا دی ارضا ارده باشد (بنتی و اامبوروپوالس)20066،ه منظور از عزتنفس آن اتت ا افراد در مورد

ورزشی ،مربیان و همکالتیها نیز در این رابط تأثیرگذار میباشنده درگیری در فعالیت جسمانی با افزایش
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عزتنفس ،تالمتروانی و تکامل اجتماعی و اخالقی همبست اتت (اتکندر ن اد و اشکریز قره آغاچ)1394 ،ه
عزتنفس مانند یک مهارت قابلآموزش نیست اما میتواند پیامد آموزش درتت در مییط ،مدرت و جامع باشد
(پلنت 1و پلنت)1999،ه عزتنفس جسمانی بر رضایت فرد از وضعیت فیزیکی و قابلیتهای جسمانی خود
آنگون ا ب نظر میرتد ،تأاید دارده اگر فرد خود را با معیارهای مطلوب عزتنفس تیلیلی منطبق بداند و
اتتانداردهای پیشرفت تیلیلی خود را برآورده تازد ،دارای عزتنفس تیلیلی مثبت اتت (موانز 2و همکاران،
)2010ه یکی از مزایای روانی ورزش ،بهبود عزتنفس و اعتمادب نفس اتته یعنی اینا فرد ب دنبات ضور در
فعالیتهای ورزشی  ،ا ساس میاند ب اندازهی افراد دیگر توانایی دارده از این طریق فرد ا ساس اعتمادب نفس
بیشتری خواهد ارد (وون مکنسن)2007،3ه ویس ، 4ویس و الینت 2008 ،5؛ ب ن ل از قدس میر یدری و
همکاران )1389،در تی یق خود افرادی را ا دتتام دو تات مداوم ورزشهای هوازی انجام میدادند ،با غیر
ورزشکاران م ایس اردند و دریافتند ا انجام تمرینات جسمی مداوم ب دلیل عادت ب تمرین منظم و ب دتت
آوردن پیروزی و رتیدن ب هدز و همچنین قوییتر شدن عضالت ،میتواند اعتمادب نفس و عزتنفس را
افزایش دهده همچنین گابریل )2006(6در تی یق بر روی مهارتهای ذهنی ورزشکاران ،ب این نتیج رتیدند

رابط ی مثبت دارد و میزان اثر آن با توج ب تفاوتهای فردی متفاوت اتته نتایج پ وهشی با عنوان تأثیر
برنام ورزشی منظم گروهی بر عزتنفس دانشجویان پرتتاری نشان میدهد ا برنام ورزشی منظم گروهی
میزان عزتنفس دانشجویان موردمطالع را افزایش میدهد (غفاری ،فتوایان و مظلوم)1386 ،ه نتیج پ وهش
ا مدترایی و همکاران ( )1393نشان داد ا انجام فعالیتهای ورزشی مستمر در ارت ای تطوح تازگاری روانی،
افزایش عزتنفس و همچنین ااهش اضطراب در نوجوانان دختر تأثیر دارده آقایی ن اد ،فرامرزی و عابدی
( )1392در پ وهش خود بر روی دانشآموزان ام توان ذهنی نشان دادند یک دوره ورزش منظم تبب افزایش
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عزت نفس این دانشآموزان شده اتته تپاهی و دهواری ( )1394نیز در پ وهش خود بر روی دختران نشان
دادند ورزش و فعالیت بدنی تبب افزایش عزت نفس می شوده
هر روز ا میگذرد اهمیت ورزش و فعالیتبدنی برای همگان آشکارتر میشوده دتتاندرااران و برنام ریزان
تربیت بدنی مدارس نیز با علم بر این موضو طرح های جدیدی را برای بهرمندی بیشتر دانشآموزان از ورزش
مدارس ارائ می دهنده طرح المپیاد ورزشی درون مدرت ای یکی از این طرحها اتت ا با هدز ظرفیت
شناتی و بهرهمندی دااثری از ظرفیتهای درونی و بیرونی آموزشوپرورش ،اخالق میور نمودن فعالیتهای
تربیتبدنی و ورزش مدارس و ت ویت هویت ملی اتالمی دانش آموزان ،تعمیم و فراگیر نمودن فعالیتهای
تربیتبدنی ورزش مدارس و رضایتبخش نمودن فعالیتها و جذاب و پرنشاط نمودن فضاهای آموزشی مدارس
و ایفیت میور نمودن فعالیتها اجرایی می گردده بررتی اثر بخشی این طرح ب دلیل اهداز گسترده ای ا
دارد ائز اهمیت اتته لذا با توج ب اهداز مهمی ا این طرح برای دانش آموزان ب دنبات دارد و از طرفی این
طرح هزین هایی برای مدارس دارد ،همچنین ب این دلیل ا هیچ پ وهشی پیرامون این طرح انجام نشده
بررتی اثربخشی این طرح در مدارس اهمیت بسزایی دارد ،هدز پ وهشگران از پ وهش اضر م ایس

پ وهشگران تالش می انند ب این تواالت پاتخ دهند :الف) آیا تفاوتی بین متغیرهای شاداامی ،اضطراب و
عزت نفس دانشآموزان مدارس با طرح المپیاد درونمدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درونمدرت ای وجود
دارد؟
روش شناسی پژوهش

این مطالع از نو علی– م ایس ای اتته جامع آماری پ وهش شامل دانشآموزان دختر م ط متوتط دورهی
دوم شهر اراک ا در تات تیلیلی  1394-95مشغوت ب تیلیل بودنده نمون پ وهش شامل  310نفر دانش-
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شاداامی ،عزتنفس و اضطراب بین دانشآموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد ورزشی درونمدرت ای اتت و

آموز ا ب روش خوش ای چندمر ل ای انتخاب شدند ا  155نفر از آنها از شراتانندگان در طرح المپیاد
درونمدرت ای در مدارس مجری این طرح و  155نفر نیز از بین دانشآموزان مدارتی ا مجری این طرح
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ابزار جمعآوری اطالعات

پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این م یاس توتط آرگایل ،مارتین و اراتلند ( )1989تهی شده اتت این م یاس
دارای  29ماده اتته هر یک از تؤاتهای این آزمون دارای  4گزین اتت ا از  0تا  3نمره ب خود اختلتاص
میدهنده بنابراین دااثر نمره ال آزمون  87اتته روایی و پایایی این پرتشتنام در پت وهش هتای متعتددی
موردبررتی قرارگرفت اتته علی پور و نورباال ( )1378ضریب پایایی آن را از روش آلفای ارونباخ بر روی 132
نفر /93ه ب دتت آوردنده در پ وهش نوری و تلطانی نیز پایایی پرتشنام /921ه ب دتت آمده روایی آزمون در
تی یق آرگایل و همکاران ( )1989مورد بررتی و تایید قرار گرفته در بررتی پایایی و روایی این پرتشنام علی
پور و نورباال ( )1378همسانی درونی برای گروه مردان و زنان ب ترتیب  0/94و  0/90و اعتبار بازآزمایی  0/78و
ضریب پایایی بازآزمایی  0/79بدتت آمده در پ وهش اضر پایایی ابزار از روش آلفای ارانباخ  0/79و روایی آن
 0/91میاتب شده
پرسشنامه اضطراب کتل :این پرتشنام شامل  40تؤات و یکی از مؤثرترین ابزارهایی اتت ا ب صورت یتک
پرتشنام اوتاه ،برای تنجش اضطراب فراهمآمده اتته هر تتؤات ایتن م یتاس دارای تت پاتتخ اتتت ات
آزمودنی پاتخی ا ب وضعیتش تازگاری دارد برمیگزیندهاز مجمو نمرههای  20تؤات اوت اضطراب پنهان و

تتتات  1367-68توتتتط دادتتتتان و همکتتاران هنجاریتتابی شتتده اتتتت (اتتروز ،1386 ،ب ت ن تتل از هتتومن و
همکاران)1390،ه اعتبار این آزمون ا از طریق اجرای مجدد آن و ب دفعات متعدد صورت گرفت همیش باالتر از
 0/70بوده اتت و قابلیت تمایز بین افراد مضطرب و طبیعی را دارد(گنجی)1379 ،ه ضریب آلفا برای این ابتزار
عبارتاند از :اضطراب آشکار  ، 0/95اضطراب عمومی 0/83و اضطراب پنهان 0/88و از نظر روایی ،این ابزار بت -
خوبی میتواند اضطراب عمومی را از اضطراب آشکار و پنهان مجزا تازده در پ وهش اضر پایایی ابزار از روش
آلفای ارانباخ  0/90و روایی آن  0/81میاتب شده
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مجمو نمرههای  20تؤات دوم اضطراب آشکار و در ال نمره اضطراب الی را نشان میدهده ایتن م یتاس در

پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت :این پرتشنام  58ماده دارد ا  8ماده آن دروغ تنج اتتت دامنت پاتتخ

بدیهی اتت داقل نمره ای ا فرد می تواند اسب اند صفر و دااثر ان  50خواهد بوده در این آزمون با توج
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های آزمودنی ب صورت بل  ،خیر اتت ا هر فرد متناتب با وضعیت خود یکی از گزین ها را انتخاب می انتده
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ب نمره اسب شده هر فرد ،تطح عزت نفس او تعیین می شوده در پ وهشهتای متعتددی بت روایتی و اعتبتار
باالی پرتشنام عزت نفس اوپر اتمیت اشاره شده اتت (واتکینز و اتتتیال1980 ،1؛ بترینکمن 2و همکتاران،
1989؛ اهمد 3و همکاران1985 ،؛ ب ن ل از ب پ وه و همکاران)1386 ،ه روایی پرتشنام قبال در پ وهش تیفی
گندمانی بر روی عزت ن س دختران برابر  0/84و پایایی آن ب روش آلفای ارونباخ  0/85ب دتتت آمتده اتتت
(تیفی گندمانی و همکاران1390 ،؛ ب ن ل از تلیمی و همکاران)1395،ه در پ وهش اضر پایایی ابتزار از روش
آلفای ارانباخ  0/82و روایی آن  0/88میاتب شده
یافتهها

در جدوت شماره یک اطالعات توصیفی مربوط ب آزمودنیها ارائ شده اتته همانطور ا مشاهده می شود
تعداد ،میانگین و انیراز اتتاندارد نمرات آزمودنیها در آزمونهای شاداامی  ،اضطراب و عزتنفس در مدارس
دارای طرح المپیاد و مدارس بدون طرح المپیاد درون مدرت ای آورده شده اتته
جدوت  .1اطالعات توصیفی
شادی

بی المپیاد

155

45/52

6/15

با المپیاد

155

51/02

5/56

بی المپیاد

155

33/5

4/46

با المپیاد

155

32/96

4/54

بی المپیاد

155

29/30

7/56

با المپیاد

155

33/12

6/09

اضطراب
عزت نفس

در ادام  ،جدوت همبستگی بین متغیرهای پ وهش ب منظور مشاهده روابط بین متغیرها ارائ شده اتت ه
جدوت  .2همبستگی بین متغیرهای پ وهش
متغیر
 1ه شادی

2

1

3

1

 2ه اضظراب

*-0/25

1

 3ه عزت نفس

*0/58

*-0/26

1
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متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انیراز اتتاندارد
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*ضریب همبستگی در تطح معنی داری 0.05

با توج ب نتایج جدوت شماره دو مشاهده می شود ا بین متغیرهای موجود در پ وهش همبستگی معنیداری در
تطح  0/05وجود دارد ا باالترین میزان همبستگی مربوط میشود ب رابط مثبت بین شاداامی و عزتنفس
()0/58ه همچنین روابط اضطراب با متغیرهای شاداامی و عزتنفس ب طور منفی معنادار میباشد ب عبارت
دیگر هر چ در میزان شاداامی و عزتنفس باال باشد میزان اضطراب ام خواهد شد و بالعکسه
در این پ وهش ب منظور بررتی تفاوت متغیرهای شاداامی ،اضطراب و عزتنفس در بین دانشآموزان مدارس
با طرح المپیاد درونمدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درونمدرت ای و از آزمون تیلیل واریانس چند متغیره
یا مانوا ( )MANOVAاتتفاده شده همچنین از آزمون بااس ب منظور بررتی مفروض یکسانی ماتریس
اوواریانس و از آزمون لوین برای بررتی مفروض همگنی واریانسها اتتفاده شده
سوال پژوهش :آیا متغیرهای شاداامی ،اضطراب و عزت نفس در بین دانشآموزان مدارس با طرح المپیاد
درون مدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درون مدرت ای تفاوت وجود دارد؟
برای آزمون پیشفرض یکسانی ماتریس اوواریانس از آزمون بااس اتتفاده شده نتیج آزمون بااس نشان می-

گروهها همگن هستنده همچنین برای آزمون پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه در جامع از آزمون لتوین
اتتفاده شده همانطور ا مشاهده میشود در هیچ متغیری واریانس دو گروه تفاوت معنتاداری بتا هتم ندارنتد (
) p < 0/05ه
جدوت شماره 3ه نتایج آزمون لوین جهت بررتی پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه
sig

متغیر

آماره F

درج آزادی اوت

درج آزادی دوم

شاداامی

0.06

1

308

اضطراب

0.07

1

308

0.79

عزت نفس

4.10

1

308

0.07

0.81
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دهد ا فرض یکسانی ماتریس اوواریانس رد نمیشود ()p < 0/05 ،F= 1.21ه این بتدان معنتی اتتت ات

پس از ارزیابی مفروض های آزمون و لوت اطمینان از آن ،نمرات متغیرهای پ وهش دانشآموزان مدارس با

مورد بررتی قرار گرفته
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جدوت 4ه نتایج تیلیل واریانس چند متغیره برای م ایس متغیرهای پ وهش در دو گروه
آزمون

ارزش

F

درج آزادی فرضی

sig

مجذور اتا

آزمون المبدای ویلکز

0.79

11.34

3

0.001

0.21

همانطور ا در جدوت شماره  4مشاهده میشود ،تفاوت معنیداری در ترایب خطی متغیرهای پ وهش با توج
ب گروه وجود دارد ( F=11/34 ،P=0/001و =0/79المبدای ویلکز)ه همچنین نتایج ضریب اتا نشتان داد21 ،
درصد از واریانس متغیرهای وابست توتط متغیرهای گروهبندی (دانشآمتوزان متدارس بتا طترح المپیتاد درون
مدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درون مدرت ای) تبیین میگردده در ادام جدوت نتایج تیلیتل واریتانس
ارائ شده اتته
جدوت 5ه نتایج اثرات بین آزمودنیها
متغیرهای وابست

df

میانگین مجذورات

F

Sig

اندازه اثر

شاداامی

1

834.13

24.45

0.001

0.17

اضطراب

1

2.12

0.12

0.45

0.00

عزت نفس

1

361.35

7.96

0.001

0.06

تفاوت معناداری دارند ( ،)p >0/05اما در متغیر اضطراب تفاوت معناداری مشاهده نشد ()p <0/05ه ب عبارتی
دانشآموزان مدارس با طرح المپیاد درون مدرت ای نسبت ب دانش آموزان متدارس بتدون طترح المپیتاد درون
مدرت ای شاداامی و عزت نفس باالتری داشتنده
بحث و نتیجهگیری

این پ وهش با هدز م ایس شاداامی ،عزتنفس و اضطراب بین دانشآموزان مدارس مجری طرح المپیاد
ورزشی و مدارتی ا مجری این طرح نبودند انجام شده در پاتخ ب توات پ وهش مبنی بر اینک " آیا تفاوتی
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نتایج اصل از اجرای آزمون تیلیل مانوا اای از آن اتت ا دو گروه در متغیرهای شتاداامی و عتزت نفتس

بین متغیرهای شاداامی ،اضطراب و عزت نفس دانشآموزان مدارس با طرح المپیاد درون مدرت ای و مدارس

مدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درونمدرت ای در متغیرهای شاداامی و عزت نفس تفاوت معنیداری در
تطح اطمینان  0/95وجود دارد ولی در متغیر اضطراب تفاوت معنی داری مشاهده نشده نتایج بدتت آمده نشان-
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بدون طرح المپیاد درونمدرت ای وجود دارد؟ "نتایج پ وهش نشان داد ا بین مدارس با طرح المپیاد درون-
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دهنده این موضو اتت ا میزان شاداامی در مدارس دارای المپیاد درونمدرت ای باالتر از مدارس بدون این
طرح میباشد ا این نتیج با یافت های پ وهش یع وبی و همکاران ( ،)1390لئون هارت ( )2002و مک نویل
( ،)2003اشاورز ( )1386و دیوتاالر ( )1379همسو بوده نتایج پ وهش یع وبی و همکاران ( )1390نشان داد ا
بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار در تازههای شاداامی هوش و تالمتروانی تفاوت معناداری وجود دارده
همچنین نتایج پ وهش لئون هارت (2002؛ ب ن ل از گودرزی و مایتطلب )1386،نشان داد ا تمرینات بدنی
اثر مثبتی بر تالمتروانی و شاداامی افراد شراتاننده دارد و باعث ااهش اضطراب ،افسردگی و اتترس
میشوده مکاونویل (2003؛ ب ن ل از مایتطلب و همکاران 9 )1382 ،عامل را در ایجاد شاداامی و تالمت-
روانی مهم دانست ا مهمترین آنها پرداختن ب ورزش و فعالیتبدنی اتته یافت های پ وهش اشاورز ()1386
اای از آن اتت ا بین تن ،جنس ،فعالیت هنری ،فعالیت ورزشی ،روابط خانوادگی و اجتماعی ،خوشبینی
نسبت ب آینده و فعالیت مذهبی با شاداامی ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارده همچنین بر اتاس مطالعات
دیوتاالر ( )1379مشارات منظم در فعالیتهای بدنی برای افرادی ا با آتیب روانشناختی جدی مواج
هستند ،فواید روانشناختی دارد ا از آن جمل میتوان افزایش بهزیستی همگانی ،افزایش شادابی و طراوت،

طرا ی برنام هایی برای شاد بودن ،باعث افزایش شاداامی می شود (عناصری)1386،ه یکی از اهداز طرح
المپیاد ورزشی افزایش شادی و نشاط دانش آموزان اتته طرح المپیاد ورزشی از طریق برگزاری مساب ات درون
االتی و بین االتی باعث می شو دانش آموزان لیظات شاد و فرح بخشی را در انار یکدیگر تجرب اننده
همچنین نتایج نشان داد ا بین مدارس با طرح المپیاد درونمدرت ای و مدارس بدون طرح المپیاد درون
مدرت ای در متغیرهای اضطراب تفاوت معنیداری در تطح اطمینان  0/95وجود ندارده ا این نتیج با
پ وهشهای ایهانی ،اارگرفرد و مختاری( ،)1393ااالگان ( ،)2004گاتکوتگا ( ،)2003اچتل و همکاران
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ااهش اضطراب ،ااهش افسردگی را نام برده در تات های اخیر ،اعت اد بر این اتت ا در نظر داشتن شادی و

( ،)2007پوررنجبر و نعمت اهلل زاده ( )1384برگر و اوون ( )1992ناهمسو اتته ایهانی ،اارگرفرد و
مختاری( )1393در پ وهش خود نشان دادند ورزش و فعالیت بدنی تبب ااهش اضطراب بیماران قلبی می

ورزش و فعالیت بدنی می تواند تأثیر مثبتی بر ااهش اضطراب افراد داشت باشده بر اتاس پ وهش پور رنجبر و
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گردده پ وهشهای ااالگان(،)2004گاتکوتگا ( ،)2003اچتل و همکاران ( )2007ب این نتیج رتیدند ا
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نعمتاهلل زاده ماهانی ( )1384میتوان بیان داشت ا ورزش راهی مؤثر و امن برای ااهش اضطراب اتت و ب
نظر میرتد هر دو نو ورزش هوازی و بیهوازی میتوانند در ااهش اضطراب مؤثر باشنده همچنین برگر و
اوون ( )1992در تی ی ی نشان دادند ا تمرین بدنی تأثیر بسزایی در ااهش اضطراب دارده شاید بتوان علت
مغایرت نتیج ی بدتت آمده در پ وهش اضر را ب عوامل متعددی از جمل خطای آزمون گیرنده  ،شرایط
آزمون دهنده و تایر خطاها نسبت داد همچنین می توان گفت مساب ات ورزشی تبب افزایش اضطراب دانش
آموزان شود درصورتی ا مساب نزدیک ب زمان آزمون گیری باشد ا تمات اینک این تاثیر بیشتر باشد هسته
نتایج پ وهش در مورد متغیر عزت نفس نشان داد ا بین مدارس با طرح المپیاد درونمدرت ای و مدارس بدون
طرح المپیاد درونمدرت ای در متغیر عزتنفس تفاوت معنیداری در تطح اطمینان  0/95وجود دارد ا نشان
دهنده این موضو اتت ا میزان عزت نفس در مدارس دارای المپیاد درونمدرت ای باالتر از مدارس بدون این
طرح اتته ا این نتیج با نتایج پ وهش اتکندر ن اد و اشکریز قره آغاچ ( ،)1394تپاهی و دهواری (،)1394
آقایی ن اد ،فرامرزی و عابدی ( ،)1392وون مکنسن ،)2007( ،گابریل (( ،)2006غفاری ،فتوایان و مظلوم
( ،)1386ا مد ترایی و همکاران (  )1393و ویس ،ویس و الینت ( )2008همسو بوده نتایج پ وهش اتکندر ن اد

اجتماعی و اخالقی همبست اتته تپاهی و دهواری ( )1394نیز در پ وهش خود بر روی دختران نشان دادند
ورزش و فعالیت بدنی تبب افزایش عزت نفس می شوده آقایی ن اد ،فرامرزی و عابدی ( )1392در پ وهش
خود بر روی دانشآموزان امتوان ذهنی نشان دادند یک دوره ورزش منظم تبب افزایش عزت نفس این دانش-
آموزان شده اتته وون مکنسن ( )2007ب این نتیج دتت یافت بود ا یکی از مزایای روانی ورزش ،بهبود
عزتنفس و اعتمادب نفس اتته یعنی اینا

دنبات ضور در فعالیتهای ورزشی  ،ا ساس میاند

فرد ب

ب اندازهی افراد دیگر توانایی دارده از این طریق فرد ا ساس اعتمادب نفس بیشتری خواهد ارده همچنین گابریل
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و اشکریز قره آغاچ ( )1394نشان داد درگیری در فعالیت جسمانی با افزایش عزتنفس ،تالمت روانی و تکامل

( )2006در تی یق بر روی مهارتهای ذهنی ورزشکاران ،ب این نتیج رتیدند ا متغیرهای تالمت روانی
(اضطراب ،افسردگی ،عزتنفس ،اعتمادب نفس ،خلقوخوی مثبت) با تمرینات ورزشی رابط ی مثبت دارد و

عنوان تأثیر برنام ورزشی منظم گروهی بر عزتنفس دانشجویان پرتتاری نشان میدهد ا برنام ورزشی
13
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میزان اثر آن با توج ب تفاوتهای فردی متفاوت اتته نتایج پ وهش غفاری ،فتوایان و مظلوم ( )1386با
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منظم گروهی میزان عزتنفس دانشجویان موردمطالع را افزایش میدهده و نتیج پ وهش ا مد ترایی و
همکاران ( )1393نشان داد ا انجام فعالیتهای ورزشی مستمر در ارت ای تطوح تازگاری روانی  ،افزایش
عزتنفس و همچنین ااهش اضطراب در نوجوانان دختر تأثیر دارده طبق گفت ی براندن ( )1380مسئولیت
پذیری تبب افزایش عزت نفس می گردده المپیاد ورزشی درون مدرت ای نیز طر ی اتت ا ااثر فعالیت های
آن با مشارات دانش آموزان انجام می شود پس دانش آموزان می توانند در انار انجام مسئولیت های خود ب
ابراز وجود نیز بپردازند ،ابراز وجود خود تبب افزایش عزت نفس می گردده همچنین می توان افزایش عزت نفس
را ب اسب موف یت ها در مساب ات ورزشی المپیاد نیز نسبت داده
از جمل متغیرهایی ا در این پ وهش انترت نشد و ممکن اتت نتایج پ وهش را تیت تاثیر قرار داده باشد،
عاملهایی چون شرایط رو ی روانی دانشآموزان ین آزمون گیری ،وضعیت اقتلادی-اجتماعی ،پیشرفت و
عملکرد تیلیلی ،بومی یا غیر بومی بودن و عواملی از این دتت ا در مطالعات بعدی می تواند انترت شوده
همچنین میدودیت دیگر این پ وهش این بود ا نمون تنها از میان دانشآموزان دختر م ط دبیرتتان شهر
اراک انتخاب شده بود ا می تواند در پ وهشهای بعدی ال اتتان مرازی یا اشور ب عنوان نمون انتخاب

شادی یکی از هیجانات مثبت اتت ا در م ابل هیجانات منفی مانند افسردگی ،اضطراب و یاس قرار دارده توج
ب شادی و نشاط اجتماعی بر عملکرد و بهرهوری افراد تأثیر مثبت گذاشت و باعث افزایش آن در جامع میشود
و راه را برای توتع و پیشرفت جامع هموار میاند (عباس زاده و همکاران)1391،ه همچنین عزتنفس باال از
عوامل مثبت و مؤثر در بهداشت روانی و عزتنفس پایین از عوامل مستعد اننده نارا تیهای روانی هسته
افرادی ا

س خوبی نسبت ب خود دارند ،معموالً ا ساس خوبی نیز ب زندگی داشت و میتوانند با اطمینان با

مشکالت مواج شده و از عهده آنها برآیند (علیپور ،1375ب ن ل از بخشی ارجنکی ،شریفی و قاتمی
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گردده

پیربلوطی)1394 ،ه می توان نتیج گرفت ا المپیاد ورزشی درونمدرت ای می تواند عزتنفس و شاداامی
دانشآموزان مدارس را افزایش دهده دانشآموزان میتوانند از مزایای این تغییرات در پیشرفت تیلیلی خود و

آموزشوپرورش در راتتای عملیاتی نمودن تند تیوت بنیادین نظام آموزشوپرورش و تمراز بر تا تهای
14
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همچنین زندگی اجتماعی خود بهره ببرنده ب طورالی میتوان گفت معاونت تربیتبدنی و تالمت وزارت
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یادگیری زیستی و بدنی و همچنین اخالقی و اجتماعی دانش آموزان و با عنایت ب ضرورت تی ق عدالت
آموزشی و پرورشی و براتاس راهکارهای موجود در تند تیوت بنیادین آموزشوپرورش در تی ق این طرح
موفق بوده اتته با توج ب آنچ درمورد اهمیّت شاداامی ،اضطراب و عزت نفس افرادگفت شد و با توج ب
نتایج بدتت آمده از پ وهش مبنی بر تاثیر المپیاد ورزشی درون مدرت ای بر افزایش شاداامی و ااهش
اضطراب دانشآموزان ،پیشنهاد می شود در تاتهای آینده هم ی مدارس مجری این طرح اارا و موثر باشند تا
از طریق تاثیری ا بر تالمت روانی و جسمانی دانشآموزان دارد هرروز شاهد پیشرفت و تعالی بیشتر دانش-
آموزان اشورمان در عرص های مختلف باشیمه همچنین پیشنهاد می شود در پ وهشهای بعدی تأثیر المپیاد
ورزشی درون مدرت ای بر تایر متغیرهای روانشناتی بررتی گردده طرح المپیاد ورزشی درونمدرت ای یک از
طرحهای جدید وزارت آموزشوپرورش اتت ا در برنام ااری مدارس قرار گرفت اتت و تاانون نیز پ وهشی
در این باره ان جام نشده اتته در پ وهش اضر نشان داده شد ا این طرح می تواند عزتنفس و شاداامی
دانشآموزان را افزایش دهد ولی نتیج ای مبنی بر ااهش اضطراب دانش آموزان یافت نشده
منابع
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اتکندرن اد ،مهتا؛ اشکریز قره آغاچ ،ناهید ()1394ه آگاهی از ناهنجاریهای جسمانی و تأثیر آن بر میزان عزتنفس و
تلویر بدنی دختران دانشجو ،پ وهشنام مدیریت ورزشی و رفتار راتی تات  ،11شماره  ،21ص103-110ه
آقایی ن اد ،جان باباه فرامرزی ،تاالر و عابدی ،ا مد ()ه تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان
ام توان ذهنی آموزش پذیره مجل تعلیم و تربیت اتتثنایی ،تات  ،13شماره  ،5صفیات 13-5ه
ب پ وه ،ا مده خانجانی ،مهدیه یدری ،میموده شکوهی یکتا ،میسن ()1386ه بررتی اثربخشی آموزش مهارتهای
اجتماعی بر عزتنفس دانشآموزان نابینا ،نشری ی پ وهش در تالمت روانشناختی ،دوره ،1شماره ،3ص 37ه
پوررنجبر میمد .نعمت ال زاده ماهانی ااظم () 1384ه تاثیر ورزش های هوازی و بی هوازی بر میزان اضطراب ،مجل
دانشگاه علوم پزشکی ارمان ،دوره  ،13شماره  ،1ص 51-56ه
دادتتان ،پریرخ ه()1390ه روانشناتی مرضی تیولی از اودای تا بزرگتالیه جلد اوت ،انتشارات تمته
دیو تاالر ،میترا ()1379ه م ایس چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر م ط متوتط شهرتتان نوشهر با
تنکابن با تااید بر فعالیت های ورزشی پایان نامة اارشناتی ارشد  ،رشتة تربیت بدنی دانشکدة تربیت بدنی
دانشگاه آزاد اتالمی وا د تهران مرازه
دتتورالعمل المپیاد ورزشی درون مدرت ای ()1394ه وزارت آموزش و پرورشه بخشنام شماره  57/31683/1502تاریخ
94/7/27ه
زارعی ،متین سن ،جندقی ،غالمرضا ،گویان ،زلفا ()1388ه شناتایی مؤلف های نشاط در مییط اار و تنجش
وضعیت این مؤلف ها در تازمانهای اجرایی اتتان قمه نشری مدیریت دولتیه دوره  1شماره  2ص 35-48ه
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تپاهی .تعید و اشما دهواری ()1394ه تاثیر ورزش هوازی (ایروبیک) بر تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان دخترم ط
متوتط شهرتتان تراوان ،اولین انفرانس بین المللی روانشناتی و علوم تربیتی ،شیراز ،موتس عالی علوم و
فناوری کیم عرفی شیراه
تلیمی ،تپیده؛ زار فراشبندی ،فیروزه؛ تموعی ،را ل و سن زاده ،اابر ()1395ه تاثیر اتاب درمانی گروهی برعزت
نفس دانشجویان دختر تاان خوابگاهه نشری مدیریت تالمته جلد  ،19شماره  ،64صفیات 82-73ه
عباس زاده ،میمد ،علیزاده اقدم ،میمدباقر ،اوهی ،امات ،علی پور ،پروین ()1391ه انوا ترمای ها ،ل ی مف وده در
تبیین شاداامی دانشجویانه فللنام رفاه اجتماعی ه تات 13ه شماره 51ه ص 215-244ه
علیپور ،ا مد و نور باال ،ا مدعلی ()1378ه بررتی م دماتی پایایی و روایی پرتشنام شاداامی آاسفورد ،مجل اندیش و
رفتار ،شماره  ،18ص 55-65ه
غفاری فاطم  .فتوایان زهرا .مظلوم تیدرضا ()1386ه تأثیر برنام ورزشی منظم گروهی بر عزتنفس دانشجویان
پرتتاری،مجل علمی پ وهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل :فروردین و اردیبهشت  . 1386دوره  . 9شماره 1
(پیدرپی  ; )36ص 52-57ه
گنجی ،مزه ()1379ه روانتنجی (مبانی نظری آزمون ای روانی)ه تهران :نشر تاواالنه
گودرزی ،میمود و مایتطلب ،رتوت ()1386ه م ایس عوامل مربوط ب شاداامی بین ورزشکاران رشت های انفرادی و
تیمی دانشگاه تهران ،پ وهش در علوم ورزشی،شماره  ،15ص 57-66ه
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Comparison of Happiness, Self-Esteem and Anxiety among
Schoolchildren with and without School Sporting Olympiad Design
Mahdi Molaei Yasavoli1, Zahran Ghanbari2, Maryam Ghanbari3, Alireza Bahrami4

Abstract
Exercise and physical activity remains one of the very important parts of the
education system. The purpose of the present study was to compare the
happiness, self-esteem and anxiety of schoolchildren participating in and those
not participating in the design of an interdisciplinary sports Olympiad. The
research method is causal-comparative. The population of the study consisted of
second year 2013-2014 female students from Arak. Multi-stage cluster sampling
technique was employed to select 155 each for the participating and nonparticipating students. The instruments were Oxford Happiness Inventory,
Catholic Anxiety Inventory, Cooper Smith Self-Esteem Questionnaire. the data
[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17 ]

was analyzed using MANOVA based on SPSS version 22software. Findings
showed that happiness and self-esteem of students of schools participating in the
Olympiad sports program were 95% higher than those who did not participate in
the project, but there was no significant difference between the two groups'
anxiety. Also, the results showed that school students who run the sport
Olympiad within the school had higher happiness and higher self-esteem than
students who did not run the school. Therefore, it is recommended to improve
vitality, happiness, and self-esteem of the students through increasing their
inclusion in exercise and physical activity, this project be implemented in all
schools.
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