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  تعالي بسمه
  

   شهر اصفهان يآموزان مقطع متوسطه دانشبر ميزان استرس منظم و آمادگي بدني  فعاليت بدنيتأثير 
  

  چكيده
هـايي   منظم در آمادگي بدني و همچنـين كشـف راه   آموزان از طريق فعاليت دانشپژوهش حاضر بررسي تفاوت هدف اصلي 

باشـد. ايـن    خوب براي روياروئي بهتـر بـا اسـترس مـي    آموزان جهت برخورداري از آمادگي و سالمت  براي كمك به دانش
آمـوزان پسـر مقطـع     ي دانـش  ي آمـاري شـامل كليـه    است. جامعـه   تحقيق به روش توصيفي و از نوع ميداني صورت گرفته

شـكل تصـادفي    آموزان بـه  نفر از اين دانش 400ي اين پژوهش را تعداد  باشد. نمونه ي پنج شهر اصفهان مي ي ناحيه متوسطه
منظم؛ آزمون ارزيـابي   بدني ي تأييد فعاليت بدني و پرسشنامه ي فعاليت ي ارزيابي استرس، پرسشنامه اند. پرسشنامه كيل دادهتش

پـذيري، قـدرت عضـالني، اسـتقامت عضـالني و اسـتقامت        بدن، انعطـاف  ي هاي سنجش شاخص توده بدني (آزمون آمادگي
وزن، قد و فشارخون ابزارهاي تحقيـق را تشـكيل دادنـد. روايـي ابـزار      گيري ضربان قلب،  عروقي)؛ و همچنين اندازهقلبي

پـس از اجـراي يـك طـرح     هـا   پايـايي آن و تأييد گرديـده  بدني و اساتيد دانشگاه  تحقيق با نظرخواهي از كارشناسان تربيت
،  = r 85/0ترتيـب   بـاخ بـه  ها با استفاده از روش آلفاي كرون مورد تأييد قرار گرفت. ضريب پايايي پرسشنامه راهنماآزمايشي 

92/0 r =  86/0و r = در سـطح  -160/0بدني ( داري را با سطح استرس بدني ارتباط منفي و معني دست آمد. ميزان فعاليت هب (
نتـايج تحليـل عامـل تفـاوت     نشـان داد.   042/0داري  ) در سطح معني-103/0و با سطح استرس عاطفي ( 002/0داري  معني
) نشان داد، در حالي كه اين تفـاوت بـين آمـادگي    =003/0P= ،**62/1Fفعاليت بدني و ميزان استرس (داري را بين   معني

كننـدگاني كـه تعـداد جلسـات      شـركت  داد،اين نتايج نشان دار بود.  ) غيرمعني=139/0P= ،209/1Fبدني و ميزان استرس (
  . گردند ميعاطفي مواجه  بدني و استرس اند با كاهش در ميزان استرس بيشتري در هفته به فعاليت بدني پرداخته
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IN THE NAME OF ALLAH  

  
THE EFFECT OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY AND PHYSICAL FITNESS ON 

STRESS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN ESFAHAN CITY 

 
 
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine whether students can differentiate health-related 
fitness from regular exercise and to discover ways for helping students to have good health 
and fitness to better deal with stress. The research methodological of this study is 
descriptive and correlated. Whole of fifth district education high school students in 
ESFAHAN City were selected as a population of this study. Sample randomly consisted of 400 
persons of these students. A stress assessment questionnaire, the physical activity 
questionnaire, and the confirmation regular physical activity questionnaire; assessment test 
of physical fitness (BMI , Flexibility, Muscular Strength, Muscular Endurance, Heart 
Endurance tests); as well as measuring heart rate, weight, height, and blood pressure were 
used as an investigation instruments. The reliability and validity of study instruments were 
confirmed (r = 0.85, r = 0.92 & r = 0.86). The physical activity frequency was found to 
have a negative correlation (-0.160) with physical stress level, generating a P value of 
0.002 and with emotional stress correlation was (-0.103) level, P value (0.042). Results of 
ANOVA showed that there is significant difference between physical activity and stress 
value (F=1.62**, P=0.003) but there is no significant difference between physical fitness 
and stress value (F=1.209, P=0.139) in the sample. These data indicated that the 
participants who were more frequently and for long periods of time in physical activity had 
reduced stress, both physical and emotional.  
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  مقدمه
هـاي حيـات جامعـه     ي خاكي استرس با او همزاد و همراه بوده است. در نخستين زمان از هنگام پا نهادن انسان بر روي كره

زندگي انسان وجود داشته است. با تكامـل زنـدگي و گسـترش    بشري، استرس به شكل روبرو شدن با مخاطرات طبيعي در 
اي  برهاند. با ايـن وجـود، هنـوز بشـر بـه گونـه       تا حدودي خود را از آن مخاطرات ،علم و تكنولوژي انسان قادر شده است

است.  توان گفت استرس بخش تفكيك ناپذيري از زندگي بشر گيرد، بطوريكه مي زا قرار مي در معرض عوامل استرس ،ديگر
آيد اين است كه خود را براي رويارويي با مشكالت مهيا نمايد و به زندگي به عنوان  مي  در اين زمينه، آنچه از دست انسان بر

هاي برخورد با مشكالت نقـش مهمـي در سـالمت     ي پيكار نگاه كند، تا قادر باشد بر مشكالت چيره شود. شيوه يك صحنه
هـايي كـه بتوانـد اسـترس را      پردازند، شيوه هاي گوناگوني به مقابله با مشكالت مي ه به شيوجسمي و رواني افراد دارد. افراد 

هـاي خـود در برخـورد بـا عوامـل       كاهش دهد و يا آن را برطرف سازد. براي اينكه انسان بتواند بهترين نتيجـه را در شـيوه  
تـرين   ا بشناسد و قادر باشد در هر زمـان مناسـب  هاي گوناگون مقابله با استرس ر زا بدست آورد، الزم است كه شيوه استرس

بشري و تحوالت مستمر علمـي و فنـي، بـراي انسـان الزم اسـت كـه        ي جامعه  روش را در پيش گيرد. با توجه به پيشرفت
  )7هاي رفتاري خود را با پيشرفت علوم همگام سازد.( شيوه

هاي  شود و واكنش محدوديت يا تقاضاي غيرعادي مواجه ميانگيز است كه فرد با يك فرصت،  حالتي پويا و هيجان 1استرس
  )5دهد.( احساسي، فيزيكي و شناختي از خود نشان مي

ي زشتي نيست، بلكه در مواقعي باعث ايجـاد چـالش در    طور كه تضاد و ابهام ضرورتاً منفي نيستند، استرس نيز پديده همان
  )3دنبال داشته باشد.( هرا بهاي بالقوه مثبتي  تواند دستاورد شود و مي افراد مي

آموزان و پاسخ به ايـن سـؤال كـه آيـا      هدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين استرس، فعاليت بدني و آمادگي بدني دانش
زاي كمتـري را تجربـه    نظم در آمادگي بدني متفاوت شـده و شـرايط اسـترس   توانند از طريق فعاليت بدني م آموزان مي دانش

آموزان در ارتباط بـا اسـترس بـدني، روانـي و      دانش منظم فعاليت بدنيي  رابطهروي تعيين حاضر حقيق تكلي طرح نمايند. 
ي مقابلـه بـا اسـترس در     پژوهش حاضر در جهت پاسخ به اين سؤال كه آيا ورزش به عنوان يك شـيوه عاطفي تمركز دارد. 

هـاي ورزشـي    نشان داده كه از فعاليـت  2004تا  1988تحقيق از سال  64باشد، يا خير؟ بررسي  آموزي مطرح مي سطح دانش
در اين قسمت به ذكر تعدادي از تحقيقـات انجـام   ). 9و  6به عنوان يك استراتژي براي مقابله با استرس استفاده شده است(

   پردازيم. مي حيطهشده در اين 
فيزيولوژيـك بـه اسـترس در    هـاي   بررسـي و مطالعـه ميـزان واكـنش    "خود تحت عنـوان   تحقيق) در 1376فضلي زنجاني(

اقدام به سنجش ارتباط بين عوامل فيزيولوژيـك   "كاهاي منتخب و غيرورزشكاران مرد بيست تا چهل ساله شهر تهران كاراته
هـاي فيزيولوژيـك بـه     با متغير استرس نموده است. وي مهمترين نتيجه تحقيق خود را پايين بودن ميـزان يـا امتيـاز واكـنش    

داري را متـذكر شـده اسـت. وي     هاي منتخب نسبت به غيرورزشكاران مرد عنوان نموده و تفاوت معنـي كا استرس در كاراته
هاي تحقيق خود اذعان داشته است كه در بررسي انجام شده در مورد همبستگي عامل سـن و ميـزان    همچنين در بخش يافته
كاهـاي   كه در گروه كاراته در حالي ،مثبت بودهدار و  در گروه غيرورزشكار همبستگي معني 01/0داري  استرس در سطح معني

  )2(دار نبوده است. منتخب همبستگي عوامل فوق معني
فرسـودگي   "بدني شهر رشـت  زاي شغلي دبيران تربيت بررسي عوامل استرس"خود تحت عنوان  تحقيق) در 1381محمدي(

  )4نموده است.( زاي شغلي عنوان هاي بدني آنان را از عوامل استرس معلمان و كاهش توانايي

                                                 
1 Stress  
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ي مقابلـه بـا فشـار روانـي      بررسي تأثير ورزش به عنوان يـك شـيوه  ") در تحقيق خود با عنوان 1386موسوي و همكارش (
  ) 6هاي تمرين در هفته، ميزان فشار رواني كاهش بيشتري داشته است.( گزارش نمودند كه با افزايش تعداد نوبت "كاركنان

بدني تفريحي در برابر عالئـم جسـماني و اضـطراب بـا      اند كه اثر دفاعي فعاليت ) گزارش نموده1999( 1شكارمك و همكار
بدني به طور تفريحـي و كسـب سـطحي از آمـادگي      ها پيشنهاد دادند كه مشاركت در فعاليت استرس خفيف مرتبط است. آن

) نيز به اين نتيجه رسيد كـه يكـي از منـابع و    1979( 2كند. كالينگ وود هوازي براي اثر دفاعي در برابر استرس بهتر عمل مي
  )1باشد.( تحركي مي بدني و بي توجهي به فعاليت زا در افراد پليس، بي عوامل استرس

بعد  CD62Lها و  عنوان اثرات فعاليت بدني منظم بر زيرمجموعه لنفوسيت") در تحقيق خود با 2004( و همكاران 3هونگ
  )8اند.( داري را بين فعاليت بدني و استرس بدني گزارش نموده ، عدم معني"هاي رواني از ايجاد استرس بدني و حالت

ي  رابطـه  "تغييرپذيري ضربان قلب در افزايش اسـترس روانـي  "در پژوهش خود تحت عنوان ) 2007( 5گال و 4وكسانوويچ
  )16كرده است.( هاي خود گزارش آزمودنيبدني و سطح استرس رواني  داري را بين فعاليت منفي و معني
عروقي و بازگشت _اثرات برنامه كاهش وزن بر استرس رواني(شامل واكنش قلبي") در پژوهش خود 2007( 6تورز و نوسان

هفته نمودند. گروه كنترل  12كه در دو گروه از مردان صورت گرفت، اقدام به تست استرس رواني در طي  "به حالت اوليه)
هفته بودنـد. تعـداد    12حالي كه گروه آزمايش داراي رژيم غذايي كاهش وزن در طي اين داراي رژيم غذايي عادي بوده در 

نفـر گـروه كنتـرل را     27نفـر گـروه آزمـايش و     28دادند كه از اين تعداد  مرد تشكيل مي 55نمونه آماري پژوهش ايشان را 
 )13رواني گزارش شده است.( وزن و سطح استرسمتغير بين داري  تشكيل داده بودند. در اين تحقيق رابطه معني

ي خـود را از ورزشـكاراني    اند. ايشان نمونه هاي رقابتي را همراه با استرس گزارش نموده ) ورزش2008( 7سارتو و همكاران
   )15(ها شركت داشتند. انتخاب نموده بودند كه پس از گرفتگي رگ كرونر قلب در پژوهش آن

هـاي رقـابتي و    ) در تحقيق منحصربفردي بـه بررسـي ميـزان اسـترس تجربـه شـده در ورزش      2008( 8سالواتور و همكاران
هاي تفريحي شـركت   اند كه ورزشكاراني كه در ورزش اند. ايشان در تحقيق خود گزارش نموده هاي تفريحي پرداخته ورزش
 9. همچنـين نـواك  )14(انـد  تجربـه نمـوده   هاي ورزشي رقابتي كنندگان در رشته اند، استرس كمتري را نسبت به شركت داشته

) در بررسي خود استرس حاد را در ورزش بصورت واقعي و تصويرسـازي ذهنـي مـؤثر دانسـته اسـت. در تحقيـق       2008(
    )11(اند. ) نيز استرس رواني را در تخريب عملكرد ورزشي مرتبط گزارش نموده2008( 10ديگري نيپرت و اسميت

شـده در   كنندگان در ورزش: استرس تجربه استرس رقابتي شركت«ر تحقيق خود تحت عنوان ) د2009( 11ماالليو و همكاران
نمودنـد و دو گـروه از عوامـل ايجـاد       اي و مبتدي تقسـيم  ي خود را به دو گروه ورزشكاران حرفه نمونه» هاي رقابتي محيط
ها را سنجيدند. نتـايج   اد و اجراي ورزشي آنها ايج ي استرس سازماني (پنج عامل) و عملكردي (پنج عامل) را براي آن كننده

اي و مبتـدي نشـان داده و همچنـين عوامـل سـازماني تخريـب بيشـتري در عملكـرد          امتياز مشابهي براي هر دو گروه حرفه
انـد كـه قبـل از اجـراي ورزشـي بايسـتي        ورزشكاران هر دو گروه برجاي گذاشت. محققان در تحقيق خود پيشـنهاد نمـوده  

   )9(براي مديريت استرس رقابتي آماده نموده و سپس به فعاليت ورزشي وادار نماييم. ورزشكاران را
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  شناسي روش
  روش تحقيق

  اين تحقيق به روش توصيفي و از نوع ميداني صورت گرفته است. 
  آماري  ي جامعه و نمونه

بـه  ي پنج آموزش و پـرورش شـهر اصـفهان     آموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه ي دانش كليه شاملي آماري اين تحقيق  جامعه
كه به ازاي پنجاه هزار نفر حجـم جامعـه   با توجه به جدول حجم نمونه مرگان ي اين پژوهش  نمونه .باشد مي 700/28تعداد 

با آموزان  نفر از اين دانش 400تعداد است، را به عنوان حجم نمونه پيشنهاد نموده نفر  381تعداد  05/0پذيري  در سطح خطا
آموزان بـه   نفر از اين دانش 10تعداد  .انتخاب گرديدندبه شكل تصادفي توجه به انصراف احتمالي برخي از شركت كنندگان 

ن پژوهش از نمونه آماري اي ي تأييد فعاليت بدني منظم هاي داده شده به پرسشنامه هاي قلبي و با توجه به پاسخ دليل بيماري
   اين تحقيق را تشكيل دادند. ي نفر، نمونه 390حذف شدند و نهايتاً تعداد 

  گيري ابزار اندازه
ي  ي ارزيـابي اسـترس، پرسشـنامه    ابزار تهيه و جمع آوري اطالعات تحقيق بود، كه شامل سه پرسشـنامه  اولينپــرسشنامه، 

پـانزده نفـر از   هـاي مذكوركـه بـا نظرخـواهي از      پرسشـنامه  گرديـد.  ميبدني منظم  فعاليتتأييد ي  فعاليت بدني و پرسشنامه
و اطمينـان از روايـي و    راهنماكارشناسان تربيت بدني و اساتيد دانشگاه تهيه گرديده بود، پس از اجراي يك طرح آزمايشي 

ي پـنج شـهر اصـفهان كـه      ناحيهآموزان مقطع متوسطه  نفر از دانش 70پايايي قابل قبول آنها مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 
ي تحقيق قرار داشتند، جهت انجام طرح آزمايش اوليه مورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. ضـريب پايـايي درونـي        خارج از نمونه

ـ = r  86/0و  = r =  ،92/0 r 85/0ترتيـب   كرونبـاخ بـه   آلفاي  ها با استفاده از روش پرسشنامه آزمـون ارزيـابي    آمـد.   دسـت  هب
شـاخص  هاي آمادگي بـدني (  مقياس باشد. جهت سنجش خرده نيز از ابزارهاي بكار برده شده در اين تحقيق ميبدني  آمادگي

از  هاي زير استفاده گرديد. عروقي) از آزمون_عضالني و استقامت قلبي پذيري، قدرت عضالني، استقامت انعطاف، 1توده بدن
 2ي مـدرج  تختـه باشد، به دست آمـد. از تسـت    ضافه وزن ميتقسيم وزن بر مجذور قد شاخص توده بدن كه معياري براي ا

، از تست درازونشست در يك انفجاري عضالت پا جهت سنجش قدرت جفت تست پرشپذيري، از  جهت سنجش انعطاف
ـ اي در حفـظ قامـت و حالـت بـدن دار     دقيقه جهت سنجش استقامت عضالني عضالت شكم كه نقـش عمـده   از دوي  و دن

گيري ضربان قلـب، وزن،   همچنين اندازه عروقي در اين تحقيق استفاده گرديده است._استقامت قلبيجهت سنجش متر 800
  .باشند ميكاربرده شده در اين پژوهش  هقد و فشارخون از ديگر ابزارهاي ب

  
  هاي آماري  روش
بـه منظـور سـازمان دادن،     باشـد .  كار برده شده در اين تحقيق شامل آمار توصيفي و آمار اسـتنباطي مـي   ههاي آماري ب روش

درصـد، ميـانگين و انحـراف     هاي نمونه از آمار توصيفي (فراواني، هاي خام و توصيف اندازه بندي نمره خالصه كردن و طبقه
طرفـه ، ضـريب همبسـتگي و رگرسـيون       هاي استنباطي از آزمون تحليل واريانس يك معيار) استفاده گرديد و در بخش يافته

  بود. 13ويرايش  SPSSزار مورد استفاده جهت محاسبات آماري، اف استفاده شد. نرم
  
  

                                                 
1 BMI  
2 sit and reach  
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  هاي تحقيق يافته
يـك مشـاهده    ي در جدول شـماره  ند،نفر بوده و همگي پسر بود 390ها برابر  كنندگان كه تعداد آن مشخصات فردي شركت

   گردد. مي
  

  كننده آموزان شركت جدول شماره يك : مشخصات فردي دانش
  درصد  تعداد  ويژگي

  كالس
  %8/12  50 كالس اول دبيرستان
  %2/74  289 كالس دوم دبيرستان
  %13  51 كالس سوم دبيرستان

  (سال)سن 
16-15 49  6/12%  
18-17 287  6/73%  
20-19 54  8/13%  

  (متر)قد 
54/1-47/1 59  1/15%  
62/1-55/1 232  5/59%  

  %4/25  99 63/1بيشتر از

  (كيلوگرم)وزن 
46-39 66  9/16%  
61-47 270  2/69%  

  %8/13  54 62بيشتر از

  %100  390  مجموع
  

  
   دو مشخص شده است. ي آموزان در جدول شماره ي فردي دانشها ويژگي

  
  كننده آموزان شركت هاي فردي دانش جدول شماره دو : ويژگي

  تغييرات دامنه   حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  مقياس
  51  104  53  47/9  77/80  ضربان قلب

  58  138  80  40/10  30/109  فشارخون باال

  46  100  54  85/9  76/67  فشارخون پايين

  70  107  37  82/9  55/53  وزن(كيلوگرم)

  45/0  91/1  46/1  046/0  598/1  قد(متر)

  
   سه به تصوير كشيده شده است. ي هاي آمادگي بدني در جدول شماره نتايج آزمون
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  هاي آمادگي بدني نتايج آزمونجدول شماره سه : 
  تغييرات دامنه  حداكثر  حداقل  معيار انحراف  ميانگين  نوع آزمون

  181  364  183  27/27  42/272  متر(ثانيه) 800دوي 

  31  43  12  16/5  23/30  درازونشست تست

  BMI(  03/21  69/3  62/15  30/41  58/25شاخص توده بدن (

  105  215  110  09/19  16/159  متر) پرش جفت (سانتي

  50  58  8  771/8  56/35  متر) پذيري(سانتي تست انعطاف

  
   چهار آورده شده است. ي آموزان در پنج گروه در جدول شماره بندي آمادگي بدني دانش تقسيم

  
  كننده  آموزان شركت جدول شماره چهار : سطوح آمادگي بدني دانش

استقامت   آمادگي
  عروقي- قلبي

انعطاف 
  پذيري

  استقامت
  عضالني

  قدرت 
  عضالني

  درصد  مجموع

  %9  136  64  14  33  25  خيلي ضعيف
  %16  257  92  42  62  61  ضعيف
  %35  541  124  157  84  176  متوسط
  %22  338  51  121  79  87  خوب
  %18  288  59  56  132  41  عالي
  %100  1560  390  390  390  390  مجموع

  
   پنج تشريح گرديده است. ي آموزان شركت كننده در جدول شماره سطوح فعاليت بدني دانش

  
  كننده آموزان شركت جدول شماره پنج : سطوح فعاليت بدني دانش

  تعداد  درصد  مجموع  مدت زمان  تكرار  شدت  آمادگي
  109  %28  328  110  155  63  خيلي ضعيف

  84  %45/21  251  107  106  38  ضعيف
  168  %95/42  502  139  92  271  متوسط
  16  %18/4  49  17  14  18  خوب
  13  %42/3  40  17  23  0  عالي
  390  %100  1170  390  390  390  مجموع

  
   باشد. شش مي ي ارزيابي استرس به شرح جدول شماره ي ضريب همبستگي براي سنجش اعتبار دروني پرسشنامه
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  جدول شماره شش : ضريب همبستگي براي استرس
  ضريب همبستگي  تعداد سؤال  تعداد آزمودني  انواع استرس

  6334/0  5  390  بدني 
  7472/0  5  390  رواني
  7551/0  5  390  عاطفي

  8577/0  15  390  مجموع سه نوع استرس

  
   باشد. هفت مي ي فعاليت بدني به شرح جدول شماره ي ضريب همبستگي براي سنجش اعتبار دروني پرسشنامه

  
  جدول شماره هفت : ضريب همبستگي فاكتورهاي فعاليت بدني

  شدت فعاليت  مدت زمان فعاليت  تكرار فاكتورهاي فعاليت بدني
        تكرار

  مدت زمان فعاليت
  353/0**=ضريب همبستگي پيرسون

  p = 000/0مقدار 
    

  شدت فعاليت
  412/0**=ضريب همبستگي پيرسون

  p = 000/0مقدار 
  297/0**=ضريب همبستگي پيرسون

  p = 000/0مقدار 
  

  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **
  

  . هاي استرس(استرس بدني،استرس رواني،استرس عاطفي)نشان داد داري را بين خرده مقياس ضريب همبستگي ارتباط معني
  جدول شماره هشت : ضريب همبستگي پيرسون فاكتورهاي استرس

  عاطفي  رواني  بدني  فاكتورهاي استرس
        بدني

 667/0**=ضريب همبستگي پيرسون  رواني
 p = 000/0مقدار

    

 627/0**=ضريب همبستگي پيرسون  عاطفي
 p = 000/0مقدار

  710/0**=ضريب همبستگي پيرسون
  p = 000/0مقدار 

  

  باشد.(دو دامنه) دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **
  

   دهد. نه ارتباط فاكتورهاي آمادگي بدني را با يكديگر نشان مي ي جدول شماره
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  جدول شماره نه : ضريب همبستگي فاكتورهاي آمادگي بدني
فاكتورهاي 
  BMI  آمادگي بدني

 استقامت
انعطاف   استقامت عضالني  قدرت عضالني عروقي_قلبي

  پذيري
BMI           

  استقامت
  عروقي _قلبي

ضريب همبستگي 
 -171/0**=پيرسون
 p = 001/0مقدار

      

  قدرت
  عضالني

ضريب همبستگي 
 -228/0**=پيرسون
 p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
 361/0**=پيرسون
 p = 000/0مقدار

     

  استقامت
  عضالني

ضريب همبستگي 
  017/0=پيرسون
 p = 739/0مقدار

ضريب همبستگي 
 218/0**=پيرسون
 p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
 246/0**=پيرسون
 p = 000/0مقدار

    

  انعطاف
  پذيري 

ضريب همبستگي 
  079/0=پيرسون
 p = 117/0مقدار

ضريب همبستگي 
  086/0=پيرسون
 p = 089/0مقدار

ضريب همبستگي 
 163/0**=پيرسون
 p = 001/0مقدار

ضريب همبستگي 
  084/0=پيرسون
  p = 099/0مقدار

  

  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **

    دهد. ده ارتباط بين فاكتورهاي فعاليت بدني و آمادگي بدني را نشان مي ي جدول شماره
  جدول شماره ده : ضريب همبستگي بين فاكتورهاي فعاليت بدني و آمادگي بدني

 BMI عروقي_قلبي استقامت  عضالني قدرت عضالني استقامت  پذيري انعطاف  آماره

  تكرار
  فعاليت

ضريب همبستگي 
  199/0**پيرسون=

 p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  261/0**پيرسون=

 p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  277/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  358/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  -059/0پيرسون=

  p = 242/0مقدار 
مدت زمان 
  فعاليت

ضريب همبستگي 
  199/0**پيرسون=

 p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  181/0**پيرسون=

 p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  280/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  255/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  -015/0پيرسون=

  p = 772/0مقدار 
  شدت
  فعاليت

همبستگي ضريب 
  063/0پيرسون=

 p = 216/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  282/0**پيرسون=

 p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  275/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار

ضريب همبستگي 
  568/0**پيرسون=

  p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  -057/0پيرسون=

  p = 258/0مقدار 
  باشد.(دو دامنه) ميدار  معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **

  نشان داده شده است. و دوازده يازده ي ول شمارهاو استرس در جد ارتباط بين فاكتورهاي فعاليت و آمادگي بدني
  جدول شماره يازده : ضريب همبستگي بين فاكتورهاي فعاليت بدني و استرس

  شدت فعاليت  مدت زمان فعاليت  تكرار فعاليت  آماره

  استرس
  بدني

 ضريب همبستگي
  -160/0**پيرسون=
 p = 002/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -091/0پيرسون=

  p = 071/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -067/0پيرسون=

  p = 189/0مقدار 
  استرس
  رواني

ضريب همبستگي 
  -086/0پيرسون=

 p = 089/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -067/0پيرسون=

  p = 186/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -068/0پيرسون=

  p = 183/0مقدار 
  استرس
  عاطفي

ضريب همبستگي 
  -103/0*پيرسون=

 p = 042/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -018/0پيرسون=

  p = 719/0مقدار

ضريب همبستگي 
  -002/0پيرسون=

  p = 971/0مقدار 
  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **
   دامنه)باشد.(دو  دار مي معني 05/0ضريب همبستگي در سطح    *
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  جدول شماره دوازده : ضريب همبستگي بين فاكتورهاي آمادگي بدني و استرس
 BMI عروقي_قلبي استقامت  عضالني قدرت عضالني استقامت  پذيري انعطاف  آماره

  استرس
  بدني

ضريب همبستگي
  121/0*پيرسون=

 p = 017/0مقدار 

ضريب همبستگي
  -188/0**پيرسون=
 p = 000/0مقدار 

ضريب همبستگي
  - 123/0*پيرسون=

  p = 015/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  -034/0پيرسون=

  p = 504/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  107/0*پيرسون=

  p = 035/0مقدار 
  استرس
  رواني

ضريب همبستگي
  116/0*پيرسون=

 p = 022/0مقدار 

ضريب همبستگي
  - 122/0*پيرسون=

 p = 016/0مقدار 

ضريب همبستگي
  - 129/0*پيرسون=

  p = 011/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  015/0پيرسون=

  p = 770/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  103/0*پيرسون=

  p = 042/0مقدار 
  استرس
  عاطفي

ضريب همبستگي
  087/0پيرسون=

 p = 088/0مقدار 

ضريب همبستگي
  -062/0پيرسون=

 p = 218/0مقدار 

ضريب همبستگي
  -063/0پيرسون=

  p = 213/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  -008/0پيرسون=

  p = 873/0مقدار 

ضريب همبستگي 
  075/0پيرسون=

  p = 140/0مقدار 
  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **
   باشد.(دو دامنه) دار مي معني 05/0ضريب همبستگي در سطح    *

   سيزده آورده شده است. ي طرفه بين تكرار فعاليت و استرس در جدول شماره نتايج تحليل واريانس يك
  ) بين تكرار فعاليت و استرسF )One Way ANOVAجدول شماره سيزده : ضريب 

 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره

    214/40 4 857/160 بين گروهي  بدني استرس
**668/3  

  
  964/10 385 218/4221 درون گروهي  006/0

   389 074/4382 مجموع

    785/27 4 140/111 بين گروهي  رواني استرس
*407/2  

  
  542/11 385 568/4443 درون گروهي  049/0

   389 708/4554 مجموع

    247/22 4 990/88 بين گروهي عاطفي استرس
874/1  

  
  872/11 385 602/4570 درون گروهي  114/0

   389 592/4659 مجموع

  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0در سطح   **
  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 05/0در سطح     *

   باشد. چهارده قابل مشاهده مي ي طرفه بين مدت زمان فعاليت و استرس در جدول شماره نتايج تحليل واريانس يك
  استرس) بين مدت زمان فعاليت و F )One Way ANOVAجدول شماره چهارده : ضريب 

 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره

  بدني استرس
    235/12 4 942/48 بين گروهي

087/1  
  
  255/11 385 133/4333 درون گروهي  363/0

   389 074/4382 مجموع

  رواني استرس
    977/26 4 907/107 بين گروهي

336/2  
  
  550/11 385 801/4446 درون گروهي  055/0

   389 708/4554 مجموع

 عاطفي استرس
    994/6 4 975/27 بين گروهي

581/0  
  
  030/12 385 617/4631 درون گروهي  676/0

   389 592/4659 مجموع
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نتـايج تحليـل    پـانزده آورده شـده اسـت.    ي طرفه بين شدت فعاليت و استرس در جـدول شـماره   نتايج تحليل واريانس يك
داري را نشـان نـداد. نتـايج     عروقي، انعطاف پذيري و انواع استرس هيچ رابطـه معنـي  _استقامت قلبيطرفه بين  واريانس يك

ي بـين   نشان داد و رابطـه  01/0داري را در سطح  تحليل واريانس يكطرفه بين استقامت عضالني با استرس بدني رابطه معني
طرفه بين قدرت عضالني و استرس  حليل واريانس يكدار بود. نتايج ت استقامت عضالني و استرس رواني و عاطفي غيرمعني

)، بين قدرت عضالني و استرس رواني 01/0داري  داري را بين قدرت عضالني و استرس بدني (در سطح معني ي معني رابطه
نتـايج تحليـل   ) نشـان داد.  05/0داري  )، و بين قدرت عضالني و استرس عاطفي (در سطح معنـي 01/0داري  (در سطح معني

طرفـه   و استرس نشان نداد. در مورد متغير سن، تحليل واريانس يك BMIداري را بين  ي معني طرفه هيچ رابطه يانس يكوار
در وضـعيت  ايـن  هاي استرس، فعاليت بدني و آمـادگي بـدني نشـان نـداد.      داري را بين سن با متغير معني ي رابطه گونه هيچ

رابطـه مثبـت و    05/0داري  وزن با فاكتور استرس بدني در سطح معنـي متغير  خصوص متغيرهاي كالس و قد نيز تكرار شد.
رابطه وزن با فاكتورهاي فعاليت بدني(تكرار، دار بود.  داري را نشان داد و با دو فاكتور استرس رواني و عاطفي غيرمعني معني

ي بـدني در دو مـورد اسـتقامت    ي اين متغيـر(وزن) بـا فاكتورهـاي آمـادگ     دار بود، اما رابطه مدت و شدت فعاليت) غيرمعني
   .دست آمد بهدار  مثبت و معني BMIعروقي و _قلبي

  ) بين شدت فعاليت و استرسF )One Way ANOVAجدول شماره پانزده : ضريب 
 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره

  بدني استرس
    652/10  3  955/31  بين گروهي

945/0  
  
  270/11  386  120/4350  درون گروهي  419/0

    389  074/4382  مجموع

  رواني استرس
    7  3  999/20  بين گروهي

596/0  
  
  754/11  386  709/4533  درون گروهي  618/0

    389  708/4554  مجموع

 عاطفي استرس
    476/0  3  427/1  بين گروهي

039/0  
  
  068/12  386  165/4658  درون گروهي  990/0

    389  592/4659  مجموع

شانزده، هفده و هجده نشـان   ي  در جداول شمارهاسترس  طرفه بين فعاليت بدني ، آمادگي بدني و واريانس يكنتايج تحليل 
   داده شده است.

  ) بين فعاليت بدني و استرسF )One Way ANOVAجدول شماره شانزده : ضريب 
 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره

  استرس
  و

  بدني فعاليت 

    555/7  72  941/543  بين گروهي
**620/1  

  
  663/4  317  048/1478 درون گروهي  003/0

    389  990/2021  مجموع
  باشد.(دو دامنه) دار مي معني 01/0در سطح   **
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  ) بين فعاليت بدني و آمادگي بدنيF )One Way ANOVAجدول شماره هفده : ضريب 
 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره

  فعاليت بدني
  و 

  آمادگي بدني

    576/98  11  333/1084  بين گروهي
**567/18  

  
  309/5  378  857/2006 درون گروهي  000/0

    389  190/3091  مجموع
  باشد.(دو دامنه) دار مي معني 01/0در سطح   **

  
  بدني و استرس ) بين آمادگيF )One Way ANOVAجدول شماره هجده : ضريب 

 داري معني سطح  F  واريانس df مجموع مجذورات  آماره
  آمادگي بدني

  و 
  استرس

    250/9  72  031/666  بين گروهي
209/1  

  
  650/7  317  159/2425 درون گروهي  139/0

    389  190/3091  مجموع
  

رگرسيون استقامت عضـالني   شده است.ه به تصوير كشيده نوزد ي رگرسيون تكرار فعاليت با استرس بدني در جدول شماره
رگرسـيون قـدرت عضـالني بـا اسـترس روانـي در        به تصوير كشيده شده است. بيست ي با استرس بدني در جدول شماره

   به تصوير كشيده شده است. يك و بيست ي جدول شماره
  جدول شماره نوزده : رگرسيون تكرار فعاليت با استرس بدني

  داري سطح معني tمقدار  ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد  آماره
  002/0 -186/3** -160/0 017/0  استرس بدني

  باشد. دار مي معني 01/0در سطح   **

  جدول شماره بيست : رگرسيون استقامت عضالني با استرس بدني
  داري سطح معني tمقدار  ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد  آماره

  000/0 -776/3** -188/0 015/0  استرس بدني
  باشد. دار مي معني 01/0در سطح   **

  جدول شماره بيست و يك : رگرسيون قدرت عضالني با استرس رواني
  داري سطح معني tمقدار  ضريب استاندارد ضريب غير استاندارد  آماره

  011/0  -562/2* -129/0 019/0  استرس رواني
  باشد. دار مي معني 05/0در سطح   *

  
طرفه عدم ارتباط بين آمادگي بدني و استرس را نشان داد. اما در خصوص دو متغير آمادگي بـدني   واريانس يكنتايج تحليل 

معني كه تغييرات آمادگي بدني موجـب تغييـر در    بدين .نشان داد 01/0داري را در سطح  يو فعاليت بدني رابطه مثبت و معن
و متغيرهاي تكرارفعاليت، مدت زمان فعاليـت و شـدت فعاليـت را     گردد عملكرد فرد در هنگام پرداختن به فعاليت بدني مي
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 ي ارتباط بـين فاكتورهـاي فعاليـت بـدني، آمـادگي بـدني و اسـترس در جـدول شـماره         در نهايت  دهد. تحت تأثير قرار مي
   قابل رويت است. دو و بيست

  
  آمادگي بدني و استرسجدول شماره بيست و دو : ضريب همبستگي مابين فاكتورهاي فعاليت بدني، 

  تكرار  آماره
  فعاليت

  مدت
  فعاليت

  شدت
 BMI  فعاليت

  استقامت
 عروقي_قلبي

  قدرت
  عضالني

  استقامت
  عضالني

  انعطاف
  پذيري

استرس 
  بدني

**160/0- 
002/0=P  

091/0-  
071/0=P 

067/0-  
189/0=P 

*107/0  
035/0=P 

034/0-  
504/0=P  

*123/0- 
015/0=P 

**188/0- 
000/0=P  

*121/0  
017/0=P 

استرس 
  رواني

086/0-  
089/0=P  

067/0-  
186/0=P 

068/0-  
183/0=P 

*103/0  
042/0=P 

015/0  
770/0=P  

*129/0- 
011/0=P 

*122/0-  
016/0=P  

*116/0  
022/0=P 

 استرس
  عاطفي

*103/0-  
042/0=P  

018/0-  
719/0=P 

002/0-  
971/0=P 

075/0  
140/0=P 

008/0-  
873/0=P  

063/0-  
213/0=P 

062/0-  
218/0=P  

087/0  
088/0=P 

  باشد.(دو دامنه)  دار مي معني 01/0ضريب همبستگي در سطح  **
  باشد.(دو دامنه)    دار مي معني 05/0ضريب همبستگي در سطح    *

  
، ارتباط بين فاكتور تكرار فعاليت با استرس بـدني و اسـترس عـاطفي    قبلي نيز نشان داده شده استگونه كه در جدول  همان

اند با كاهش در  باشد؛ به اين معني كه افرادي كه تعداد جلسات بيشتري در هفته به فعاليت بدني پرداخته دار مي منفي و معني
  اند.   عاطفي مواجه شده بدني و استرس ميزان استرس

 
  گيري بحث ونتيجه

هاي تحقيـق همچنـين نشـان     آموزان به طور كامل غيرفعال هستند. يافته % از دانش28پنج نشان داد كه  ي هنتايج جدول شمار
تأثيرپذيري فاكتورهاي فعاليت بـدني(تكرار،  تر از حد متوسط برخوردارند.  آموزان از آمادگي بدني پايين % از دانش25داد كه 

هاي ايـن پـژوهش    و استرس عاطفي) از يكديگر از ديگر يافته مدت و شدت فعاليت)، استرس(استرس بدني، استرس رواني
ده تأثيرپـذيري   ي همچنـين در جـدول شـماره   بود كه در قالب جداول هفت و هشت اين تحقيـق نشـان داده شـده اسـت.     

منفـي و   ي هاي اين تحقيق رابطه ترين يافته هاي آمادگي بدني نشان داده شد. از مهم فاكتورهاي فعاليت بدني از خرده مقياس
دار شده  معني 05/0و  01/0در سطح  ترتيب به باشد كه ميو استرس عاطفي دار بين تكرار فعاليت با ميزان استرس بدني  معني
اند،  آموزاني كه تعداد جلسات بيشتري در هفته و نتيجتاً به ميزان بيشتري به فعاليت بدني پرداخته بدين مفهوم كه دانش است.

)، كالينـگ وود  1386موسـوي و همكـارش (   هـاي  اين نتايج با يافته مواجه هستند. و استرس عاطفي با كاهش استرس بدني
ويكـم   نتايج جداول نوزده، بيست و بيست) همخواني دارد. 2007(وكسانوويچ و گال) و 1999)، كارمك و همكاران (1979(

بـدني و عامـل قـدرت     بيني كننده بـراي اسـترس   دهد كه تكرار فعاليت و استقامت عضالني به عنوان دو عامل پيش نشان مي
طرفـه   نتايج تحليل واريانس يـك باشند.  ي تحت بررسي مي ي مناسبي براي استرس رواني در جامعه بيني كننده عضالني پيش

 هاي مختلف از نظر تكرار فعاليت در هفته (پنج گروه شامل: خيلـي  داري را بين گروه نيز (جدول شماره سيزده) تفاوت معني
كه سـطح اسـترس را در    )1376(اين نتايج با نتايج تحقيق فضلي زنجاني ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب و عالي) نشان داد.

 )2004(ر گزارش نموده است، همخواني داشته و با تحقيقات هونگ و همكـاران ت ورزشكاران نسبت به غيرورزشكاران پايين
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دار بـين   ي مثبـت و معنـي   رابطـه انـد، همخـواني نـدارد.     زارش نمـوده كه عدم ارتباط بين فعاليت بدني و استرس بدني را گـ 
ــدني (جــدول شــماره   ــدني و آمــادگي ب ــدههفــفاكتورهــاي فعاليــت ب ي تأثيرپــذيري فاكتورهــاي آمــادگي  ده) نشــان دهن

تكـرار، مـدت و   «از عوامل فعاليت بدني » عروقي_پذيري، قدرت عضالني، استقامت عضالني و استقامت قلبي انعطاف«بدني
شـان  نتايج اين تحقيق ن فعاليت بدني اثر مثبت و مستقيمي روي آمادگي بدني دارد.باشد. به اين مفهوم كه  مي» شدت فعاليت

گونه كـه در   همان آموزاني كه داراي فعاليت بدني منظم بيشتري بودند، از سطح آمادگي بدني باالتري برخوردارند. دانش ،داد
دست آمـده اسـت كـه ايـن      داري بين فعاليت بدني و استرس به جدول شماره شانزده آورده شده، در اين تحقيق رابطه معني

كه كاهش فعاليت بدني را از عوامل ايجاد استرس معرفي نموده اسـت، همخـواني    )1381(ها با نتايج تحقيقات محمدي يافته
داري بين متغير سن و سطح استرس مشاهده نگرديد كه اين يافته با نتايج تحقيـق فضـلي    ي معني در اين پژوهش رابطه دارد.

ين متغير سن و فعاليت بـدني در گـروه   داري را ب معنيمثبت و فضلي زنجاني در تحقيق خود رابطه  زنجاني همخواني ندارد.
داري بين عامل سن و ميزان استرس،  ي معني به دست آورد، ولي در تحقيق حاضر هيچ رابطه 01/0و در سطح غيرورزشكار 

داري بـين وزن و سـطح    معنـي  ي در تحقيق خود رابطه )2007(تورز و نوسان فعاليت بدني و آمادگي بدني مشاهده نگرديد.
رابطـه   05/0داري  با فاكتور استرس بـدني در سـطح معنـي    اند، كه در تحقيق حاضر متغير وزن گزارش نمودهاسترس رواني 
هـا بـا نتـايج تحقيـق      نتيجتاً اين يافته دار بود. داري را نشان داد و با دو فاكتور استرس رواني و عاطفي غيرمعني مثبت و معني

دار بـين متغيـر وزن و    ي معنـي  مسئله غافل شد كه در هر دو تحقيـق رابطـه  ني ندارد، ولي نبايد از اين تورز و نوسان همخوا
ي مثبـت و   رابطـه  دهند. ها تأثيرپذيري انواع استرس را از عامل وزن نشان مي انواع استرس به دست آمده است، كه اين يافته

ن اسـترس بـدني در فـرد نيـز بـاال      ي اين است كه با افـزايش وزن ميـزا   دهنده دار اين دو متغير در تحقيق حاضر، نشان معني
بـه ميـزان   آموزان به صورت مرتب از لحاظ قد و وزن و تناسب وزني مورد آزمايش قرار گيرند، تا  رود. لذا بايستي دانش مي

ي مـدارس قـرار داده شـود و     صورت هفتگي آزمايش قد و وزن در برنامه هگردد ب پيشنهاد مي كمتري استرس را تجربه كنند.
به  منظم) ورزش و فعاليت بدني(انجام كار مفيد و مؤثر در خصوص كاهش وزن  ن مستعد شناسايي گرديده و راهآموزا دانش

كنندگاني كه به فعاليت بدني پرداخته اند با كاهش در ميزان  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه شركت.ها آموزش داده شود آن
) 2009( 3مـاالليو و همكـاران   و )2008( 2)، نـواك 2008( 1مكـاران هـاي سـالواتور و ه  اند كـه بـا يافتـه    استرس مواجه شده
بدني بپردازند تـا از بـروز    تري به فعاليت آموزان در سنين پايين كنند كه دانش در نهايت محققين پيشنهاد ميهمخواني داشت. 

بـا توجـه بـه نتـايج ايـن تحقيـق        كنـد، پيشـگيري بعمـل آيـد.     را تهديد مي آنان هايي كه سالمت جسماني و رواني موقعيت
به نظر رسيده كه اين مسئله نه تنهـا   ضروري آموزي سطح دانشريزي مؤثر در خصوص توسعه و گسترش ورزش در  برنامه

ن  ه از آديگري نيز به همراه داشته باشد كتواند آثار مفيد  مي گردد، بلكه هاي جامعه مي سرمايهباعث كاهش سطح استرس در 
 ،وري به افزايش سطح بهداشـت و سـالمت عمـومي، بهبـود روابـط اجتمـاعي جوامـع بشـري، ارتقـاي بهـره          توان  جمله مي

بـه اميـد روزي كـه شـاهد افـزايش سـرانه        ... اشاره نمود.و  جوانانكاهش آفات ناشي از بيكاري ، سازي اوقات فراغت غني
  باشيم.هاي ورزشي  از فعاليت ي اقشار جامعه همهورزش كشور و استقبال چشمگير 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Salvatore, S., Serati, M., Laterza, R. M., Uccella, S., Torella, M. & Bolis, P.(2008)   
2- Noakes, T. D. (2008) 
3- Mellalieu, SD., Neil, R., Hanton, S. & Fletcher, D.(2009)  
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