
 
 

 

 ورزشکار و عادی دختر دانش آموزان  آوری تحصیلیو تاب مقایسه میزان اضطراب امتحان

 2دکتر سید احمد جاللی، 1هزادساز آزیتا چیت

 . کارشناس ارشد تربیتی1 

 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 2 

 چکیده

 در را آن موزشیآ های نظام اغلب و شود می گرفته نظر در ضروری آموزان دانش از بسیاری برای بدنی های فعالیت و ورزش امروزه

کار و غیر ورزشکار  دختران ورزشآوری تحصیلی و تاباضطراب امتحان این پژوهش، مقایسه  مهدف از انجا .اندگنجانده خود ی برنامه

توسطه اول منطقه دانش آموزان دختر دوره م جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی علی مقایسه ای  واز نوع  بود. روش پژوهش حاضر

 120نفر و مجموعاً  60نفر بود. برای هر گروه  2150که تعداد آنها  می باشد 1394-95آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی   3

آوری و تابحان امتاضطراب نفر و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در نهایت داده های الزم از طریق پرسشنامه های 

ان دختر ورزشکار دانش آموزبین دو گروه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تحصیلی 

وجود دارد. در ادامه نتایج تحلیل تک داری تفاوت معناآوری تحصیلی و تاباضطراب امتحان طورکلی از لحاظ نمرات یرورزشکار بهو غ

ان دختر غیرورزشکار آموزآموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان بیشتری را نسبت به دانشدانشهای پژوهش نشان داد که یری دادهمتغ

نتاج کرد اضطراب امتحان های پژوهش می توان استبر اساس یافتهولی از نظر تاب آوری تحصیلی تفاوت معناداری ندارند.  باشنددارا می

مساله را مد نظر قرار  اموزان ایندر میان دختران ورزشکار است و مسوالن امر می بایست در تعامل با این دانشیکی از متغیرهای مهم 

 دهند.

 ، اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر، ورزشکارآوری تحصیلیتاب واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

امروزه ورزش و فعالیت های بدنی برای بسیاری از دانش آموزان ضروری در نظر گرفته می شود و اغلب نظام های آموزشی آن را در 

های بدنی در رشد و فرایند تحول نوجوان و همچنین فعالیتورزش و پژوهش های زیادی بر اهمیت  تاکنون اند.برنامه ی خود گنجانده
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(. ورزش و 2012، 1آوری صحه گذاشته اند )سینگ، اوژویلین، ویسک، ون میچلن و چیناپاوارتباط مثبت آن با پیشرفت تحصیلی و تاب

اند که ورزش کردن وهشگران نشان دادهفعالیت بدنی همچنین می تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت اجتماعی افراد داشته باشد به طوری که پژ

ی رابطه 2برونی سازی رفتارهایی مثبت و با افسردگی و با سازگاری اجتماعی، سازگاری روانشناختی و ارتباط موثر با همساالن رابطه

تعریف هان، پاین،  حال اگر بخواهیم فعالیت بدنی را تعریف کنیم باید به(. 2014، 3)هیل، کالیپول، کوالکسی و کینزل معکوس دارد

که اغلب به طور قابل جایگذینی با به کار می برند ها فعالیت بدنی را به عنوان مفهومی گسترده ( رجوع کنیم، آن2006) 4گالنت و فلچر

است که موجب افزایش مصرف انرژی می شود. برخی پژوهشگران ی حرکات بدنی شامل همه وشود استفاده می 5تناسب بدنی و تمرین

تحول جسمانی، ذهنی، اجتماعی و هیجانی کودکان و اند که ورزش با ی فعالیت های بدنی و ورزش کردن نشان دادهاهمیت گستردهدر 

گذارند و بیان می ها، برخی پژوهشگران پا از این فراتر میبا وجود این یافته (.2007، 6توماس، کوته و دیکین-نوجوانان رابطه دارد )فرزر

بدنی و ورزش منظم حتی از طریق افزایش جریان خون و اکسیژن در مغز، افزایش سطح نوراپی نفرین و اندوکرین و کنند که فعالیت 

زایی می شود با ارتقای کارکرد مغزی و به این واسطه با پیشرفت تحصیلی مرتبط است )هیلمان، افزایش رشد عواملی که موجب نورون

آوری به طور وری به طور کلی رابطه دارد. تابآتر گفته شد، ورزش و فعالیت بدنی با تابهمانطور که پیش (.2008، 7اریکسون و کرامر

برانگیز و تهدید کننده در مسیر دستیابی به پیامدهای مطلوب و چالشمقابله و سازگاری با شرایط عام به عنوان فرایند یا ظرفیتی برای 

های مختلف روانشناسی از جمله این اصطالح امروزه توجه محققان را در حوزه(. 2000، 8شود )هاوارد و جانسونآمیز تعریف میموفقیت

(. 2006، 9سیلز، کوهن و استین-روانشناسی تحولی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی خانواده و غیره به خود اختصاص داده است )کمپل

های اخیر نشان دادند که آن یک های انجام شده در سالژوهشآوری اغلب به عنوان یک صفت ذاتی پنداشته می شود ولی پاگرچه تاب

، 10صفت ذاتی نیست و متغیری قابل حصول و دستیابی است که عوامل حفاظتی مناسب موجب دست یابی به آن می شوند )یتس و ماستن

در اغلب آوری به آن توجه شده است. های اخیر مربوط به تابآوری موضوع دیگری است که در پژوهشی تاب(. ماهیت سازه2004

های اخیر با توجه به ابهامات پدید آمده در ی تک بعدی در نظر گرفته شده است. ولی در سالها این سازه به عنوان یک سازهپژوهش

مارتین و (. 2000، 11ها، نظریه پردازان به رویکردی چندبعدی به این سازه روی آورده اند )لوتار، سیستی و باکرتوجیه نتایج پژوهش

                                                           
1 Singh, Uijtdewilligen, Twisk, van Mechelen, & Chinapaw 
2 Externalizing behaviors 
3 Hill, Claypool, Kowalksi, & Kinzel 
4 Hahn, Payne, Gallant, & Fletcher 
5 Exercise 
6 Fraser-Thomas,  Côté & Deakin 
7 Hillman, Erickson, Kramer 
8 Howard & Johnson 
9 Campbell- Sills, Cohan & Stein 
1 0 Yets & Masten 
1 1 Luthar, Cicchetti & Baker 
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های تحصیلی ها، فشارها و استرساموزان برای کنار آمدن موثر با شکستآوری تحصیلی را به عنوان توانایی دانش( تاب2006) 1مارش

ی ورزش هم کشیده شده است به طوری که پژوهشگران آن را به ی تاب آوری امروزه حتی به حیطهی سازهگسترهتعریف کرده اند. 

آوری ورزشکاران بیان های مرتبط با تابها و فشارها تعریف کرده اند. پژوهشی سازگارانه با سختیتوانایی ورزشکار برای مقابلهعنوان 

اور نه تنها بهبود یافتن از مشکالت و مشقات را تسهیل می کند بلکه همچنین موجب کنند که فرایندهای دخیل در ورزشکاران تابمی

یکی از عوامل (. 2008، 2ای ورزشکاران در برابر عوامل فشارزای آتی می شود )گالی و ویلیهای مقابلهفیت سبکپیشبینی و افزایش کی

اعتقاد بر این است که اضطراب  باشد.آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار با آن رو به رو هستند، اضطراب امتحان میفشارزایی که دانش

( نیز اضطراب امتحان 2008) 4پوتواین(. 2001، 3نش منفی افراد به امتحان است )کوگ و فرنچامتحان نوعی صفت است که زمینه ساز واک

ی کنند که شامل حاالت اضطرابی و نگرانی در حین تجربهتعریف می 5را به طور مشابهی، به عنوان یک صفت وابسته به محیط خاص

ی فرد که دارای پیامدهایی برای آیندهگیرند ( امتحان دادن را به عنوان یک چالش در نظر می2015) 6استراک و استیوزامتحانات است.  

های متفاوت نیز گردد. در حالی دهد می تواند موجب پاسخاست و از این رو و با توجه به اهمیتی که فرد امتحان دهنده به این چالش می

دهند. شوند و به طور اضطرابی به آن پاسخ میدهند، برخی دیگر دچار مشقت میخ میکه برخی افراد به طور عادی به این چالش پاس

پژوهشگران (. 2012، 7آبراهام و بوندریچاردسون، ی معکوس دارد )اند که اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی رابطهها نشان دادهپژوهش

  (. 2015، 8و عاطفی است )لوهای شناختی که اضطراب امتحان دارای مولفه ستندهبر این باور 

 روش

« غیرورزشکار  و ورزشکار آموزان  دختر دانشآوری تحصیلی و تاب امتحان اضطراب مقایسه» هدف اصلی   پژوشنظر به اینکه در این 

 پژوهش این آماری جامعه. ای استفاده شدبود با توحه به اینکه امکان دستکاری  برای اهداف تحقیق غیر ممکن بود از روش علی مقایسه

 توجه با که بود 1394-95 تحصیلی سال در تهران شهر پرورش و آموزش  3 منطقه اول متوسطه دوره دختر آموزان دانش  ی کلیه شامل

 تحقیق طرح به توجه با تحقیق این در .بودند نفر 2150 آنها تعداد تهران شهر 3 منطقه پرورش آموزش سازمان از شده اخذ اطالعات به

 نمونه روش نفر با 120 مجموعاً و نفر 60 گروه هر برای( 1392 همکاران و نصر ترجمه) همکاران و گال توصیه براساس و ای مقایسه علی

                                                           
1 Martin and Marsh 
2 Galli & Vealey 
3 Keogh & French 
4 Putwain 
5 Situation-Specific Trait   
6 Strack & Esteves 
7 Richardson, Abraham & Bond 
8 Lowe 
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( مورد 2004آوری تحصیلی )ساموئلز، و تاب( 1957های اضطراب امتحان )ساراسون، و با پرسشنامه گردید انتخاب دسترس در گیری

 ارزیابی قرار گرفتند.

دقیقه  15الی  10گویه است که باید در مدت  37ساراسون ساخته شد و دارای  توسط 1957 سال در پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

به آن پاسخ داده شود. با توجه به مشخصات روانسنجی مناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، ” بله و خیر“به صورت 

آورد که بتوان ش اضطراب امتحان بسیار مرسوم است. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون این امکان را فراهم میاستفاده از آن در سنج

 .بر اساس یک شیوه خودگزارشی دهی به حاالت روانی و تجربیات فیزیولوژیکی فرد در جریان امتحان، قبل و بعد از آن دست یافت

روانشناختی و رفتاری است که در هنگام آماده شدن برای یک امتحان و انجام آزمون های جسمی، ای از پاسخاضطراب امتحان مجموعه

آموزان و دانشجویان، روانشناسان همواره در پی ارزیابی شود. به دلیل عواقب منفی این نوع از اضطراب به خصوص در دانشمشخص می

 امتحان اضطراب پرسشنامه رودشخصی اضطراب امتحان به کار میاند. از جمله ابزارهایی که برای ارزیابی و تصحیح و درمان آن بوده

هر چه نمره فرد در این پرسشنامه باالتر باشد نشان دهنده اضطراب امتحان بیشتر است. با توجه به مشخصات روانسنجی  .است ساراسون

روایی و پایایی  .امتحان بسیار مناسب استمناسب و وجود نمرات برش استاندارد برای این پرسشنامه، استفاده از آن در سنجش اضطراب 

 به /0 72 برابر معیار روایی و /0 95 درونی همسانی و /0 88این پرسشنامه در مطالعات متعددی سنجیده شده و با ضریب آلفا کرونباخ 

 (.1386ت که در مجموع قابل قبول می باشد )به نقل از بیابانگرد، اس آمده دست

 گسترش با سپس. شد تایید آن بودن مناسب مطالعه دو در و شده ساخته 2004 سال در ساموئلز توسط (ARI) تحصیلی آوری تاب مقیاس

 توسط پرسشنامه این ایران، در. شود می شامل را سوال 40 پرسشنامه این اصلی نسخه. رسید چاپ به وی همکاری با 2009 سال در مطالعه

 پژوهش در. است یافته تقلیل سوال 29 به پرسشنامه این سواالت تعداد ایرانی هنجار در. شد هنجاریابی( 1393) همکاران و نژاد سلطانی

 پرسشنامه این .شدند تایید نگر مثبت/محور مسئله و آینده، گیری جهت ارتباطی، مهارتهای عناوین با عامل سه پرسشنامه این برای آنها

 این سوالی 40 نسخه پایایی(  2004)  ساموئلز .باشد می نگر مثبت/  محور مساله و آینده گیری جهت ارتباطی، مقیاس خرده 3 دارای

 در نیز پرسشنامه این سازه روایی همچنین. 0کرد استفاده کرنباخ آلفای روش از پایایی این برآورد جهت وی. نمود رامحاسبه پرسشنامه

(  1393)  همکاران و نژادسلطان ایران در نمود برآورد 0/ 89 حدود در را آن کرنباخ آلفای ضریب و. شد ارزیابی مطلوب وی پژوهش

 نمونه در پرسشنامه این هایعامل برای کرنباخ آلفای ضریب آنها. پرداختند پرسشنامه این روانسنجی مشخصات بررسی به پژوهشی در

 0 /3 از کمتر  عاملی بار علت به سوال 11.. آوردند دست به 0/ 76 تا 0/ 62 بین دانشجویی نمونه در و 0/ 77  تا 0/  63 بین آموزیدانش

 .شد انجام مانده باقی سوال 29 روی بر تحلیل نهایت در و. شدند حذف عامل یک از بیش روی بر مساوی و معنادار بار دلیل به یا و
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تاب آوری تحصیلی و دو متغیر وابسته ی اضطراب امتحان باتوجه به وجود دو گروه مورد پژوهش و همچنین وجود  در پژوهش حاضر

 .از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برای تحلیل داده ها استفاده شد

 هایافته

تفکیک گروه ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه شده است. همچنین به  1در این بخش شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

گیری شده نیز به تفکیک برای گروه دختران هر یک از متغیرهای اندازههای مقادیر مربوط به میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس

 ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه شده است.

 ورزشکار  یرورزشکار و غدختران : آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه 1جدول 

 گروه متغیر

 ورزشکار غیر ورزشکار

M SD M SD 

 5.04 18.92 5.08 16.26 اضطراب امتحان

 14.32 83.57 12.48 86.50 تاب آوری تحصیلی

 6.64 27.00 6.22 26.97 ارتباطی

 6.27 31.33 5.32 33.12 جهتگیری آینده

 4.21 19.31 4.11 20.08 مساله محوری/مثبت نگری

 

غیرورزشکار است و از سوی همانطور که از جدول فوق قابل مشاهده است میزان اضطراب امتحان در دختران ورزشکران بیشتر از دختران 

 آوری تحصیلی در دختران غیرورزشکار بیشتر از دختران ورزشکار است. دیگر میزان تاب

های مشاهده شده در جدول فوق از ازمون تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده گردید که نتایج آن در ادامه برای بررسی معناداری تفاوت

 در جدول زیر ارائه شده است.
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دانش آموزان دختر  یلیتحص یاضطراب امتحان و تاب آور تحلیل واریانس چند متغیری نمرات . نتایج2جدول 

  یرورزشکارورزشکار و غ

درجه آزادی  F DF ارزش 

 خطا

سطح 

 معناداری

 ایتا

 اثر پیالیی
.079 5.097 2 117 .008 .079 

 المبادای ویلکز
.921 5.097 2 117 .008 .079 

 اثر هتلینگ
.086 5.097 2 117 .008 .079 

بزرگترین ریشه 

 روی

.086 5.097 2 117 .008 .079 

 

ی همگنی ماتریس واریانس و کوراریانس، ( و برقراری مفروضهP=0/739 ،F=1/282باکس) Mباتوجه به معنادار نبودن آزمون 

دانش آموزان دختر ورزشکار و دو گروه  آید، مقدار آزمون المبدای ویلکز بیانگر آن است که بینبرمی 2طور که از نتایج جدول همان

نتایج  3تفاوت معنادار وجود دارد. جدول  یلیتحص یاضطراب امتحان و تاب آورنمرات ترکیب خطی طورکلی از لحاظ یرورزشکار بهغ

 .ها به تفکیک متغیر وابسته آمده استتفاوت ها برای مشخص شدنحاصل از آزمون اثرات بین آزمودنی

دانش آموزان یلی در تحص یاضطراب امتحان و تاب آورها بر روی نمرات . آزمون اثرات بین آزمودنی3جدول 

  یرورزشکاردختر ورزشکار و غ

مجموع  متغیر وابسته

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

اضطراب 

 امتحان

196.796 1 196.796 7.600 .007 .060 

آوری تاب

 تحصیلی

308.497 1 308.497 1.687 .197 .014 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

تفاوت معنادار وجود  حانورزشکار از لحاظ متغیر اضطراب امتآموزان دختر ورزشکار و غیربین دانش 3با توجه به نتایج حاصل از جدول 

 باشند.آموزان دختر غیرورزشکار دارا میبیشتری را نسبت به دانشآموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان دارد و دانش

 

 گیریبحث و نتیجه

های پژوهش نشان می دهد که بین اضطراب امتحان دختران ورزشکار با دختران غیرورزشکار تفاوت وجود دارد و دختران ورزشکار یافته

آموزان ورزشکار و یکی از عوامل فشارزایی که دانشربه می کنند. مقدار اضطراب امتحان بیشتری را نسبت به دختران غیر ورزشکار تج

اعتقاد بر این است که اضطراب امتحان نوعی صفت است که زمینه ساز  باشد.غیر ورزشکار با آن رو به رو هستند، اضطراب امتحان می

( نیز اضطراب امتحان را به طور مشابهی، به عنوان یک صفت 2008(. پوتواین )2001واکنش منفی افراد به امتحان است )کوگ و فرنچ، 

به ی امتحانات است. این نتایج را شاید بتوان کنند که شامل حاالت اضطرابی و نگرانی در حین تجربهوابسته به محیط خاص تعریف می

ی ی تجربهتجربه بیشتر دختران ورزشکار در روبه رو شدن با موقعیتهای اضطراب امیز نسبت داد. با توجه به این که این افراد احتماال سابقه

سیر کنند و ان را به اضطراب نسبت اضطراب بیشتری را در میادین ورزشی دارند، ممکن است عالیم بدنی خود را به طور نادرست تف

استفاده  مورد افراد کارآمدی ارزشیابی منظور به را آزمونهایی که زمانی از احتماال امتحان اضطراب پدیده(. 2016، 1)چنگ و لیاو دهند

 در دانش اضطراب شیوع افزایش علل از تواند نتایج ورزشکاران می به حساسیت و حد از بیش انتظارات است. آمده بوجود دادند قرار

 در هراس هستند یگراند یابیاند و از ارزخود در نظر گرفته یی برایسطح باال یارهایدسته از دانش آموزان مع یناباشد  ورزشکار آموزان

 اضطراب این گاهی نگردند، مشاهده بحرانهای اضطراب نوجوانی فرآیند خالل در که افتد می اتفاق بندرت .آن اضطراب است یامدپ و

. پذیرد می پایان ساعت چند خالل در بالعکس و زمانی است فراگیر گاهی  شود. می ظاهر تدریجی صورت به و زمانی ناگهانی طور به

 از و دهد می تشکیل را آنها شخصیت ساختار های مولفه یکی از ، نوجوانان و کودکان زندگی از بخشی منزله به بنابراین، اضطراب

 فرآیند تحول بر را آنها مثبت تاثیر و کرد تلقی بهنجار توان می نوجوانی را و کودکی دوران اضطرابهای از ای پاره که است این زاویه

 اضطراب و زا منابع استرس با مواجه جهت در را خود سازشی های مکانیزم آورد که می فراهم افراد برای را فرصت این چون . پذیرفت

 طیف و شود می شمار به سازش نایافتگی و شکست منبع له منز به که دارد وجود نیز مرضی اضطراب ، بالعکس . دهند گسترش آور

 امکاناتش از ای عمده بخش از را فرد  و شود می شامل را وحشتزدگی و موجه غیر ترسهای تا بدنی شناختی و اختاللهای از وسیعی

  .(1376کند)دادستان،  می محروم

                                                           
1 Cheng & Liao 
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آوری تحصیلی تفاوت وجود داده شد که بین دو گروه دختران ورزشکار و غیرورشکار از نظر تاباز سوی دیگر در پژوهش حاضر نشان 

های بدنی در رشد و فرایند تحول نوجوان و همچنین ارتباط مثبت پژوهش های زیادی بر اهمیت ورزش و فعالیترغم این که ندارد. علی

( ولی تاکنون هیچ پژوهشی 2012، اوژویلین، ویسک، ون میچلن و چیناپاوآوری صحه گذاشته اند )سینگ، آن با پیشرفت تحصیلی و تاب

آوری به طور عام به عنوان فرایند یا تابآوری تحصیلی دو گروه دختران ورزشکار و غیر ورزشکار نپرداخته است. ی تاببه مقایسه

آمیز تعریف ستیابی به پیامدهای مطلوب و موفقیتبرانگیز و تهدید کننده در مسیر دظرفیتی برای مقابله و سازگاری با شرایط چالش

اوری و چند بعدی بودن بدست آمدن چنین نتایجی در ی تاببا توجه به گستردگی ماهیت سازه (.2000شود )هاوارد و جانسون، می

های ها، فشارها و استرسشکستاموزان برای کنار آمدن موثر با آوری تحصیلی به عنوان توانایی دانشتاب پژوهش دور از انتظار نبود.

آموزان دختر غیر اموزان دختر ورزشکار و هم دانشتحصیلی تعریف شده است که طبق این تعریف می توان انتظار داشت که هم دانش

ورزشی(  اوریآوری لحاظ می شد )مثال تابی تاباما شاید اگر بعد دیگری از سازه آوری تحصیلی برابر باشند.ورزشکار در میزان تاب

 اموزان دختر ورزشکار داشت. آن وقت می توان انتظار متفاوتی را از دانش
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The comparison between test anxiety and academic resiliency in athlete and non-athlete 

female students 

 

Abstract 

Today, sport and physical activities are considered essential for many students and most of 

academic systems have included in their own programs. The aim of this study was to the 

comparison of test anxiety and academic resilience in athlete and non-athlete female students. This 

is a casual comparative study. The study population consisted of all ninth-grade high school female 

students of Tehran’s 3 district education in 2015-2016 whose number was about 2150. A total of 

120 students (60 students in each group) was selected by the convenience sampling method. 

Finally, data were collected by the Sarason’s Test Anxiety Scale (TAS; Sarason, 1957) as well as 

the Academic Resilience Scale (ARS, Samols, 2004) and then were analyzed. Findings from 

multivariate analysis showed that there is a significant difference between the two groups of female 

students (athlete and non-athlete) in terms of test anxiety as well as academic resilience scores. 

Furthermore, the results of the univariate analysis indicated more test anxiety among athlete female 

students than non-athlete. In addition, it was found that there is no significant difference between 

the two groups in terms of academic resilience. According to the findings, it can be concluded that 

test anxiety is a important variable among female athletes and the authorities should consider these 

variables during interactions with students.  

Key words: Academic resilience, test anxiety, female students, athlete 
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