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 چکیده 

این پژوهش، با هدف مقایسه پیشرفت حتصیلی دانش 

های ورزشی منظم  کننده در فعالیت کتآموزان شر

ارس متوسطه دخرتانه استان گروهی و انفرادی مد

. ای اجنام شده است مقایسه -، با روش عّلیگلستان

نفر بودند که به سه گروه   5 های پژوهش  آزمودنی

های انفرادی،  نفر ورزشکار رشته 44: تقسیم شدند

 نفر غیر 44های گروهی و  نفر ورزشکار رشته 44

های  ویژگی ۀابزار اندازه گیری، پرسشنام. ورزشکار

مجعیت شناختی و معدل مستمر و پایانی ترم اول 

مستقل و  t، آزمون ها برای جتزیه و حتلیل داده. بود

نتایج . واریانس مورد استفاده قرار گرفت حتلیل

، بیانگر تفاوت معنادار بین پیشرفت حتصیلی پژوهش

و انفرادی با دانش دانش آموزان ورزشكار گروهی 

که ( α=  0/ 00)آموزان غیر ورزشكار بود 

، پیشرفت رزشكاران اعم از گروهی و انفرادیو

. حتصیلی باالتری نسبت به غیر ورزشکاران داشتند

، بین پیشرفت حتصیلی دانش مهچنین تفاوت معنادار

 = 0/  0)آموزان ورزشکار گروهی با انفرادی بود 

α )شرفت حتصیلی باالتری که ورزشکاران گروهی پی

                                                 
 کارشناس ارشد تربیت بدنی - 

 استاد دانشگاه پیام نور هتران - 
 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه هتران - 
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نتایج این . نسبت به ورزشكاران انفرادی داشتند

پژوهش از یک سو در توسعه آگاهی مدیران و ایجاد 

ریزی در جهت مشارکت بیشرت در  برنامه ۀزمین

های ورزشی و از سوی دیگر هببود عملکرد  فعالیت

 .آموزان مؤثر خواهد بود  حتصیلی دانش
 

های ورزشی  لی، فعالیتپیشرفت حتصی :کلیدی گانواژ

ورزشی های  های ورزشی گروهی، فعالیت منظم، فعالیت

 .انفرادی
 

 مقدمه 

یكي از نیازهای اساسی انسان، نیاز به موفقیت و         

به             یاز  نع، ن بر موا به  به غل یاز  نی ن شرفت، یع پی

ست           باال ا سطح  های  فظ معیار تری و ح یت   . بر موفق

طالق          باال ا منرات  سب  شرفت و ک به پی صیلی،  شود   می  حت

پیشیییرفت حتصییییلی، (. 44  هبرامیییی و رتیییاری، )

های اثبات موفقیت در اکتساب نوعی پیامد         توانایی 

برای آن جتر   شده       به که  یزی  طرح ر یادگیری  ند  های  ، ا

یان  ست     ب کاران   )شده ا قامسی و مه در (. 45  ، ابوال

، خبش  علیم و تربیت و به طور کلی حتصیل      عصر حاضر، ت  

عالوه بر این    . دهد  تشکیل می  مهمی از زندگی فرد را    

نده           می را در آی قش مه یز، ن صیل ن یت حت یت و کم کیف

النسربی و مهکاران)کند  فرد ایفا می
 
در هر  (. 004 ،  

نش           صیلی دا شرفت حت یزان پی یت، م لیم و ترب ظام تع ن

یت         یت در فعال های موفق شاخص  كي از  موزان، ی های   آ

 . ( 4  امین زاده و سرمد ، )علمی است 

موزش و پرورش، نقش اصلی و اساسی در رشد        هناد آ 

عه      هر جام شرفت  کاران،    )ی دارد ا و پی شعبانی و مه

می      (. 41   شان  شرفته ن مع پی سی جوا مهه      برر که  هد  د

اییین کشییورها از نظییام آموزشییی مییؤثر و کارآمیید 

های آموزش موفق،     یکی از جلوه  . اند  برخوردار بوده  

شرفت   یزان پی ظام       م موزان آن ن نش آ صیلی دا ست حت ؛ ا

شاخص         ین  کی از هبرت صیلی ی شرفت حت که       پی ست  هایی ا

                                                 
 . Lounsbury et al  
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ان یییادگیری و تییوان از آن بییرای بررسییی میییز مییی

های خود    ، در دست یابی به هدف    موفقیت نظام آموزشی   

کرد    ستفاده  می،  )ا ین      (.44  کر بدنی از ا یت  ترب

که    هت  صت  ج هارت       فر یادگیری م برای  های   هایی را 

می      فراهم  تی  مه  سازد  حرک مدارس   ؛ در برنا سی  ، در

فاکس و مهکاران  )منحصر به فرد است      
 

به  ( . 004 ، 

قش اسا   یل ن پرورش      دل موزش و  هداف آ یق ا ، سی در حتق

ضروری است که بایید بیه    ۀتربیت بدنی، تنها برنام

موزش در دوره    ستمر            صورت آ طور م به  صیلی  های حت

( . 41  ، مهتی نژاد و مهکاران   )اشد  ادامه داشته ب  

، نه  س، به خصوص مقطع دبیرستان    هببود ورزش در مدار  

؛ بلکه  شود  سالمت روح و جسم فراگیران می    تنها موجب   

یران در           صیلی فراگ كرد حت بود عمل عه و هب شاط جام ن

 . (45  حممدی، )ها را به مهراه دارد  مینهسایر ز

گذارند که   أثیرعوامل متعددی بر پیشرفت حتصیلی ت  

ای از  توسط حمققان زیادی بیان شده است که به منونه         

، ( 4  )لواسییانی و درنانییی . ردازیمآهنییا مییی پیی 

عه        مان مطال مدت ز ند  تدریس،    عواملی مان یت  ، کیف

شرفت          یزه پی صیلی، انگ ستعداد حت یل و  هوش، ا ، متا

، باورهیای  حتصیلی، متغیرهای شخصییتی  ۀرغبت به رشت

شی  سیت       هو سن، جن یادگیری،  های  یزان  ، راهربد ، م

را از عوامل مؤثر   درآمد خانواده و حتصیالت والدین     

، (41  )شییریفی . داننیید بییر پیشییرفت حتصیییلی مییی 

هوش و استعداد، انواع انگیزش،     : متغیرهایی مانند  

های           هارت و روش  یادگیری، م ضوع  به مو سبت  گرش ن ن

عه  حمیط    مطال نات  شرایط و امکا موزش  ،  گی آ های   ، ویژ

صیت  خانوادگی و   شخ ضعیت  مؤثر   ... ، و مل  را از عوا

یادگ   شر بر  می    یری و پی کر  صیلی ذ ند  فت حت ثر  . کن اک

مثبتی بین سطح فعالیت جسیمی دانیش    ۀ، رابطحتقیقات

یت             یا موفق شناختی  کرد  با عمل یا ورزش  موزان  آ

اند که به خبشی از این مطالعات اشاره         حتصیلی یافته  

                                                 
 . Fox et al 
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ما : دشو  می  کانتو
 
کاران    قی  ( 0 0 )و مه ، در حتقی

ملکییرد نشییان دادنیید فعالیییت بییدنی بیشییرت بییا ع 

شگا  ست     دان مهراه ا باالتر  کاران    . هی  یدیان و مه جد

منرات         (10  ) یانگین  که م ند  قی در یافت ، در حتقی

گروه جتربی از میانگین منرات گروه شاهد بیشرت بوده         

یانگین     بین م فاوت  می      و ت ست و  نادار ا توان   ها مع

صیلی            شرفت حت بر پی صبحگاهی  که ورزش  فت  جه گر نتی

ریس آ. أثیر معناداری دارد دانش آموزان ت   
 
 ( 004 )

انیش  عملکرد حتصییلی د  ۀ، در پژوهشی در بررسی رابط

دست  ، به این نتیجه    آموزان ورزشکار و غیرورزشکار   

شکار       موزان ورز نش آ که دا فت  یادی در   یا شکالت ز ، م

ند          می کن یدا  شان پ صیلی  کرد حت سکای   . عمل لین ا گ
  

متیز و ، کییو(0 0 )
 

مهکییاران
4
، ارتبییاط (001 )  

بدن       یت  بین فعال تی  شرفت حت مثب نش    ی و پی صیلی دا

ست        شده ا شاهده  موزان م سون . آ گری
5
، در (005 )  

پزوهشی یافت که هر چه منرات کلی تناسب بدنی هببود           

بود             فرد هب صیلی  شرفت حت منرات پی یانگین  ته، م یاف

قوی             نان  بین ز مر در  ین ا که ا ست  ته ا تر از    یاف

متان و مهکاران. مردان است
1
، در پژوهش خود،  (001 ) 

مثبتی بین افیزایش تناسیب جسیمی و پیشیرفت      ۀرابط

سان . حتصیلی را نشان داده اند    
 
و میسل  

4
 ( 001)  ،

های حرکتی     در حتقیقی نشان داده اند که سطح مهارت       

ته   بود یاف شرفت         هب بود در پی با هب تی  طور مثب به   ،

ست     باط ا صیلی در ارت کاران  . حت کو و مه
1 

، در (001 )

ند     عه یافت ک    یک مطال موزانی  نش آ یت  ، دا ه در فعال

منرات             ناداری ،  طور مع به  شتند  شرکت دا سمانی  ج

                                                 
 . Kantomaa et al 
 . Aris 
 . Gillinsky 

 .Chomitz et al 

 . Grisson 

 .Themane et al 

 . Son 

 . Meisels 

 . Coe  et al 
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که در               شتند  موزانی دا نش آ به دا سبت  باالتری ن

شتند         شرکت ندا سمی  های ج یت  سدوتیرو  . فعال سیگفو

کاران  مه
 

که         (001 )   ند  ست یافت جه د ین نتی به ا  ،

ن           نی کن پیش بی یک  سمی  یت ج بت    فعال هم و مث ده م

ست     صیلی ا شرفت حت ک  . پی ستل و مه ارانکا
 
، در ( 00 ) 

سب                که تنا ند  ست یافت تایج د ین ن به ا شی  پژوه

ش          با پی تی  طور مثب به  سمانی  طه    ج صیلی راب رفت حت

صوص     به خ شت؛  تی       دا طور مثب به  یک  نایی ایروب ، توا

حدادی کوهسار و مهکاران    . داردبا موفقیت ارتباط    

، در پژوهشی در یافتند که مهبستگی معنادار      (41  )

جانی و      هوش هی صیلی    سال  بین  شرفت حت مت روان و پی

، در پژوهشی در  (41  )حسن پور و میر نادری     . است 

نش            صیلی دا شرفت حت بر پی یک  کات ایروب با حر طه  راب

آمییوزان دخییرت دریافتنیید اخییتالف معنییا داری بییین 

ندارد ؛            جود  مترین و کنرتل و  گروه  صیلی  شرفت حت پی

بین     ما  بی           ا گروه جتر مون  پس آز مون و  ، پیش آز

صی   شرفت حت شود     پی می  شاهده  کاران   . لی م سی و مه گرو

، به این نتیجه دست یافتند که بین آموزش         (  4  )

حرکات ریتمیک کاراته و پیشرفت حافظه عددی دانش         

موزان  یادگیری         آ یژه  ختالالت و به ا بتال  طه  ، م راب

جود دارد     ناداری و بت و مع هرداد  . مث ، در (10  )م

مانی          حت بازی در که  شان داد  قی ن فرادی  )قی و ان

آموزان عقب مانده     بر پیشرفت حتصیلی دانش    ( گروهی 

ثر دارد   نی ا ت  . ذه نین  بازی أمهچ بر      ثیر  هی  های گرو

بیشرت    پیشرفت حتصیلی دانش آموزان عقب مانده ذهنی        

، ( 4  )باقری و گودرزی   . از بازی فردی بوده است    

فرادی            شكاران ان ند ورز شان داد خود ن پژوهش  در 

هی از       شكاران گرو به ورز سبت  هبرتی     ن صیلی  شرفت حت پی

 .برخوردارند

                                                 
 . Sigfusdottir et al 

 . Castelli et al 
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، در پژوهشییی در ( 4  ) آقییا زاده و مهکییاران 

نایی       شد توا که ر ند  گروه       یافت کان  نی کود  های ذه

نا            کنرتل مع گروه  به  سبت  مایش ن که    آز ست  دار ا

ها کمک به تسریع      ها و فعالیت   استنباط کردند بازی   

شد   نایی ر می      توا کان  نی کود ند  های ذه ته . کن های   یاف

کاران   کریس ج  سون و مه ان
 
ین     ( 0 0 )  حاکی از ا هم 

پیشرفت حتصیلی ارتباط     است که بین فعالیت بدنی و      

 .  داردداری وجود مثبت معنا

نات             که متری ست  ین ا بر ا قات دال  ضی از حتقی بع

عزت             ند  بت مان حی مث حاالت رو قاء  جب ارت شی مو ورز

مومی            سالمت ع سطح  فزایش  فس و ا به ن ماد  فس ، اعت ن

مترین منظم بدنی،    . (41  و موسوی،   مظفری )شود   می 

با اح     مهراه  شی  خود را      بین سلط بر ستگی و ت ساس شای

(. 41  علییوی و مهکییاران، )کنیید  را فییراهم میییدر 

، بییر یییادگیری و متغیرهییای شخصیییتی دانشییجویان 

ابو سری ردا )اند  ت حتصیلی تأثیر ذاتی داشتهپیشرف
 
 

کا     (. 001 ،  یک و مه صوری ن که    من ند  ران در یافت

دهد   ، میزان سازگاری را افزایش می    ویر مثبت بدن  تص 

أثیر ، بر عملکرد حتصیلی ت    و سازگاری هبرت با موقعیت    

گلیید فیلیید . بسییزایی دارد
 
و وودسییاید 

4 
( 001 )

نی با  های مربوط به ظاهر جسما      یافتند که نگرانی   در

ضعیف    ست     سازگاری  مرتبط ا کاران   . تر  یک و مه لودو
5
 

نا      ( 001 ) باط مع ند ارت شان داد بین ت ن صویر  دار 

پرتیدو مهکاران  . بدن و پیشرفت حتصیلی است    
1
 ( 004) ،

هوش              که  ند  ست یافت تایج د ین ن به ا شی،  در پژوه

؛ که این    شود  باال باعث افزایش عزت نفس می       هیجانی  

یادگیری     بر  فه  مؤثر        مؤل سیار  صیلی ب شرفت حت و پی

ست  کاران   . ا پور و مه شان   (  1  )زارع  شی ن در پژوه

                                                 
 . Jenssen et al 

 . Abouserie Reda et al 

 . Goldfield 

 . Woodside 
 . Lodewyk 

 . Petrid 
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ار کمرت از زنان   فسردگی زنان ورزشک   دادند که شدت ا   

ست     شکار ا یر ورز بین       . غ نی داری  فاوت مع نین ت مهچ

شت        شکاران ر سردگی ورز یزان اف فرادی و      هم های ان

ورزشکاران زن با سابقه ورزشی      . گروهی وجود دارد  

سبت به دیگر زنان      ، میانگین افسردگی کمرتی ن   رتبیش 

 . ورزشکار داشتند

در پژوهشیییی ، (41  )گیییودرزی و تاییییت طلیییب 

ن  می      دریافت شکاران تی نی ورز سالمت روا که  شرت د   ، بی

ست       بوده ا فرادی  شکاران ان ما  از ورز صوص  ؛ ا در خ

ر دو گروه در یک سطح    ، ه عوامل عزت نفس و کارآمدی    

؛ بییا اییین حییال، میییزان شییادکامی قییرار داشییتند

های تیمی، بیشرت از     دانشجویان شرکت کننده در ورزش   

های انفرادی بوده     ورزشدانشجویان شرکت کننده در    

ست  کاران    . ا لوی و مه پایین    (41  )مو قی،  ، در حتقی

مده            مل ع کی از عوا فس را ی عزت ن های  بودن متغیر

البته نظرات   . آورند  ش انگیزه حتصیلی به مشار می     کاه 

له            ند؛ از مج جود دار طه و ین راب هم در ا : رالفی 

مزی   صیلی و       (  41  )هر شرفت حت که پی شان داده  ، ن

، به طور متقابل و تعاملی     های خود   ز لیاقت اادراک 

 .ندارند ریتأثبر یکدیگر 

صیل   گام حت نی  هن شارزاهای روا صیلی   ، ف کرد حت ، عمل

نتایج یافته ها نشان     . دهند  یرا حتت تأثیر قرار م    

نی،          می  شارزاهای روا سردگی و ف ضطراب، اف ند، ا ده

. اثر معناداری بر عملکرد حتصیلی دانشجویان دارند       

با   عات  می  مطال شان  یت     ال ن شرکت در فعال ند،  های   ده

کند   های فشارزاها جلوگیری می     ورزشی از تأثیر عامل   

کاران،     ) تاش و مه یر  یت در ورزش (. 45  ام های   فعال

نیید در هبداشییت روانییی توا انفییرادی و گروهییی مییی

نور  )، تأثیر مثبتی بر جای بگذارد       ورزشکاران زن 

یری  والقییامسی و جییوامن اب(.  4  خبییش و مهکییاران،  

با          ،( 1  ) نی  سالمت روا که  ند  شی دریافت در پژوه

 ۀرابیط  پیشرفت حتصیلی دانش آموزان عادی و تیز هوش

و مهکییاران  پیپییاری_یلییی. مثبییت معنییاداری دارد
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لذت          ، ر(001 ) شی و  بدنی، خو یت  بین ترب طه  ، اب

اضطراب حالت و فعالیت جسمی گزارش شده توسط خود           

ه آهنا نشان داد   نتایج مطالع  . فرد را بررسی کردند   

یت          جنام فعال برای ا نش آموزان  که دا ست  سمی    ا های ج

یت     ند و در فعال یزه دار لذت و        انگ سب  سمی ک های ج

 (.001 ، یلی پیپاری و مهکاران)کنند  خوشی می

یات پی     که در ادب چه  شته      آن قات گذ یا حتقی شینه 

های بدنی و    ، بیانگر این است که فعالیت      اجنام شده  

شی  ک   ، از آورز هت  سمی،       ن ج سالمت ج نده  تأمین کن ه 

نی    مومی          سالمت روا سالمت ع کل  نی و در  سالمت ذه  ،

بر ادراک از               می  که  تی  تأثیر مثب با  که  شود 

قت  باوری،            لیا فس، خود عزت ن قاء  صی و ارت های شخ

شناخت         باوری،  فس، خود به ن ماد  بت از     اعت های مث

خود، کاهش عوامل فشارزای روانی و اسرتس که منجر           

ن یییادگیری و بییازدهی و رشیید بییه افییزایش میییزا

ثیر مثبتی بر پیشرفت    ؛ تأ شود  های ذهنی می    توانایی 

البته نظرات رالف هم وجود دارد که        . حتصیلی دارد 

منی       ید  ظرات را تأی ین ن ند  ا بادی      . ک مد آ سالمی حم

، در پژوهشی نشان داد که بین عزت نفس با         (41  )

 . صیلی رابطه معنا داری وجود نداردپیشرفت حت

صیلی و         با ت  شرفت حت فزون پی یت روز ا به امه جه  و

س          پرورش و  موزش و  سازمان آ هبره وری  فزایش  ایر ا

نه       ین زمی شی در ا های آموز ین     هناد که ا ست  ، الزم ا

تأثیرات             یرد و  قرار گ شرتی  جه بی مورد تو ضوع  مو

نده            بر آی صیلی  فت حت صیلی و ا شرفت حت کاهش پی فی  من

نکته مهم   حتصیلی و شغلی افراد بیشرت شناخته شود و       

این است که شناخت عواملی که موجب پیشرفت حتصیلی           

تقویت و کاربرد  ۀشوند راهی را برای ایجاد زمین می

 . عوامل تا نتیجه مطلوب فراهم آوردبیشرت آن 

صیلی،             شرفت حت با پی باط  قات در ارت چه حتقی گر 

ن خارجی و داخلی صورت گرفته، اما این         اتوسط حمقق  

ها      هار نظر قات و اظ می  حتقی شان  صوص      ن که در خ ند  ده

ندارد            جود  ظر و فاق ن لی، ات به طور ک ضوع  ین مو . ا
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پیشیرفت   ۀمقایس ۀزمین مهچنین هنوز مطالعات کمی در

صیلی  نده در          حت شرکت کن موزان  نش آ یان دا ، در م

یر               ورزش موزان غ نش آ با دا هی  فردی و گرو های 

ست      ور شده ا جنام  شکار ا به       ز یاز  سأله، ن مهین م ؛ 

هیای   هیا و اثیر فعالییت    ویژگی ۀربارحتقیقات بیشرت د

ش     بدنی در پی لف  جود آورده     رت به و صیلی را  رفت حت

ست  می      . ا شابه  قات م جنام حتقی نوان     لذا ا به ع ند  توا

یت            جود، موقع مات مو فع اهبا هت ر لی در ج تالش تکمی

فراهم آورد         سمانی  های ج یت  برای فعال سب را  . منا

که   شود   ال مطرح می  ؤ، این س  با توجه به این موارد     

آیییا بییین میییزان پیشییرفت حتصیییلی دانییش آمییوزان 

یر               موزان غ نش آ با دا هی  فردی و گرو شکار  ورز

 ورزشکار تفاوت وجود دارد؟
 

 روش شناسی حتقیق 

جامعیه و منونیه   . ای اسیت  مقایسیه  –روش حتقیق علی 

جامعه آماری حاضر، کلیه     . یآماری و روش منونه گیر   

گلستان ،  دانش آموزان مقطع متوسطه دخرتانه استان       

صیلی     سال حت شگاه    44-41در  ین     که در آموز های ا

ستان  بی           ا عداد تقری که ت ند  صیل بود به حت شغول  ، م

تعداد منونه آماری    . باشد  نفر می   40000آهنا معادل   

عادل   هی           5 م شکار گرو گروه ورز سه  فر در   44)ن

ف  که در            ( رن شکاری  موران ورز نش آ شامل دا که 

ات قهرمانی استان   های ورزشی گروهی در مسابق     رشته 

فرادی         شکار ان ند و ورز فر   44)شرکت کرد که   ( ن

های ورزشی    شامل دانش آموزان ورزشکاری که در رشته      

 ، در مسابقات قهرمانی استان شرکت کردند      انفرادی 

که شامل دانش     ( نفر  44)و گروه سوم غیر ورزشکار     

س      که در م موزانی  شرکت      آ ستان  مانی ا ابقات قهر

شتند  یان ش . دا نده در       ستان هراز م شرکت کن های 

سابقات  خاب         م صادفی انت صورت ت به  ستان  هار شهر ، چ

ستان         متامی دبیر بین  سپس، از  نه     شدند؛  های دخرتا

ها، کلیه دانش آموزان شرکت       موجود در این شهرستان   
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به            هی  فرادی و گرو شی ان های ورز شته  نده در ر کن

ابییزار گییرد آوری . ب شییدندعنییوان منونییه انتخییا

عات  ی . اطال ی در ا شرفت       ن حتق سی پی ظور برر به من ق، 

صیلی  عد حت ترم اول       ، از م یانی  عدل پا ستمر و م ل م

زمانی که ورزشکاران در حال مترین و آمادگی جهت         )

ند        شرکت  ستان بود مانی ا سابقات قهر در دو ( در م

شکار     هی ف )گروه ورز ستفاده    ( ردی و گرو شاهد ا و 

به دلیل اینکه معدل مستمر، معدل منرات کالسی          . شد 

س  می          ا سب  ترم ک طول  موزان در  نش آ که دا ند  ت  ؛ کن

دانش آموزان    شاخص مناسبی جهت انعکاس وضعیت درسی      

مهچنین از پرسشنامه ی مجعیت    . در طول ترم می باشد    

شناختی نیز برای به دست آوردن اطالعات فردی دانش         

موزا  شی        آ شته ورز صیلی، ر طع حت شامل مق سابقه  ن   ،

. ها  ه حتلیل داده روش جتزی . ده شد استفا ... ورزشی و  

ستفاده از            داده با ا یق،  مده از حتق ست آ به د های 

و ، مورد جتزیه 1  نسخه آماری spssنرم افزار آماری 

، ابتییدا از بییه اییین ترتیییب. حتلیییل قییرار گرفییت

اننیید میییانگین، ا ییراف   هییای توصیییفی مه  شییاخص

ستاندارد  ست؛        ا شده ا ستفاده  ها ا جداول و منودار  ،

های پژوهش از آزمون     فرضیه  ، برای بررسی آزمون   سپس 

t حتلیییل . سییتقل و حتلیییل واریییانس اسییتفاده شیید م

  tواریانس جهت بررسی آزمون فرضیه اصیلی و آزمیون  

 .های فرعی استفاده شده است فرضیه جهت بررسی
 

 های حتقیق        یافته

یت داده      به امه جه  هنا      با تو صیف آ قت در تو ، ها و د

جداول داده    تدا  صیفی و ن های   اب صل از    تو تایج حا

های   ، یافته ها ارائه گردید؛ در ادامه     توصیف داده 

 .ها آورده شده است حاصل از حتلیل داده
 

 میانگین و ا راف استاندارد پیشرفت حتصیلی.  جدول 

 تعداد ا راف استاندارد میانگین نوع ورزش

 44  /   1 /   ورزشکار فردی

 44  /4    / 4 ورزشکار گروهی

 44  /41 5 /44  غیر ورزشکار
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جدول    چ چه در  می   (  )نان شاهده  باالترین     م شود؛ 

یانگین  شکاران،      م یان ورز شکاران و در م ، در ورز

ورزشییکاران گروهییی، از پیشییرفت حتصیییلی بییاالتری  

بوده است و   ( 4 /  )برخوردار بوده اند که برابر      

، در غیییر تییرین میییانگین پیشییرفت حتصیییلی  ایینپیی

می     شاهده  شكاران م صی     شود  ورز شرفت حت هنا  که پی لی آ

عادل   ست   ( 5 /44)م می     بوده ا ستنباط  که ا شود   ؛ 

شرفت            شکاران، از پی یر ور به غ سبت  شكاران ن ورز

ر بییین  انیید و د حتصیییلی هبییرتی برخییوردار بییوده   

شكاران  هی   ، ورز شكاران گرو صیلی    ورز شرفت حت ، از پی

شده     خوردار  می     هبرتی بر که  ند  نوعی     ا به  قش  توان  ، ن

یشییرفت حتصیییلی دانییش آمییوزان مثبییت ورزش را در پ

ستنبا  فاوت          ا ین ت یا ا که آ ین  کرد و ا ، در ها  ط 

باشد یا خیر، در      میزان پیشرفت حتصیلی معنادار می      

 . شود ادامه به آن پرداخته می

پس از آزمون این فرضیه که بین پیشرفت حتصیلی           

یت         نده در فعال شرکت کن موزان  نش آ شی     دا های ورز

یر       با غ فرادی  هی و ان فاوت    منظم گرو شکار ، ت ورز

فاوت          گروه ت بین دو  حداقل  جود دارد؛  نا دار و مع

شخص ن          فاوت م ین ت ما ا شت؛ ا جود دا ناداری و بود  مع

گروه      کدام  ست   بین  ین رو از  ( جدول  )ها ؛ از ا

استفاده شد که پس از آزمون این  LSDآزمون تعقیبی 

نش              صیلی دا شرفت حت بین پی که  مد  ست آ به د جه   نتی

ه      شکار گرو موزان ورز فرادی آ با       ی و ان یک  هر   ،

ضیه          شد و فر شاهده  ناداری م فاوت مع شکار ت غیرورز

فت        قرار گر ید  بین      . مورد تأی یانگین  فاوت م ت

فر       شکار  صیلی ورز شرفت حت سطح      پی هی در  با گرو دی 

دار اسییت و ورزشییکار فییردی بییا غیییر معنییا 0/  0

سطح    شکار در  یر       0/  0ورز با غ هی  شکار گرو و ورز

 .نادار استمع 0/ 00ورزشکار در سطح 
 

 حتلیل واریانس . جدول 
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 SS df MS F معنی داری 

 41/41    11/14  بین گروهی

 504/4 41      / 4  درون گروهی 0/ 00 0 /  1

   5  1   /141 کل
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 LSDنتایج آزمون تعقیبی  . جدول 

نوع 

 (I)گروه

تفاوت  (J)نوع گروه

 (I-J)میانگین

ا راف 

 استاندارد خطا

معنی 

 داری

ورزشکار 

 فردی

ورزشکار 

 گروهی

14 55./    41./ 0  ./ 

غیر 

 ورزشکار

440  ./    41./ 0  ./ 

ورزشکار 

 گروهی

ورزشکار 

 فردی

14155./    41./ 0  ./ 

غیر 

 ورزشکار

5   1/     41./ 00 ./ 

غیر 

 ورزشکار

ورزشکار 

 فردی

440  ./    41./ 0  ./ 

ورزشکار 

 گروهی

5   1/     41./ 00 ./ 

 

پس از آزمون این فرضیه که بین پیشرفت حتصیلی           

یت       نده در فعال شرکت کن موزان  نش آ شی و  های   دا ورز

نا       فاوت مع شکار، ت یر ورز جود د غ بین  ارد؛ داری و

پیشییرفت حتصیییلی ورزشییکار و غیرورزشییکار تفییاوت  

سطح     ناداری در  شد    0/ 00مع شاهده  نابراین،  م ؛ ب

 .فرضیه مورد تأیید قرار گرفت 
 

مقایسه بین پیشرفت حتصیلی دانش آموزان  .4جدول 

 غیرورزشکار با ورزشکار

ا راف  میانگین تعداد  گروه متغیر

 استاندارد

t df  معنی

 داری

پیشرفت 

 حتصیلی

غیر 

 ورزشکار

44 44/ 5 41/  

 4 /4  50 00 ./ 

  / 1   / 0 14  ورزشکار
 

فت حتصیلی  پس از آزمون این فرضیه که بین پیشر        

م    نش آ ند   دا شرکت کن یت وزان  شی     ه در فعال های ورز

گروهی،تفییاوت هییای ورزشییی  انفییرادی بییا فعالیییت

جود دارد    نادار و نش        مع صیلی دا شرفت حت بین پی ؛ 

آمییوزان ورزشییکار انفییرادی بییا گروهییی تفییاوت   

سطخ     ناداری در  نابراین       0/  0مع شد، ب شاهده  م

 .فرضیه مورد تأیید قرار گرفت
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یلی دانش آموزان ورزشکار مقایسه بین پیشرفت حتص .5جدول 

 انفرادی با گروهی

 میانگین تعداد گروه متغیر
ا راف 

 استاندارد
t df 

معنی 

 داری

پیشرفت 

 حتصیلی

ورزشکار 

 فردی
44   / 1   /  

   /   11 0  ./ 
ورزشکار 

 گروهی
44 4 /    4/  

 

پس از آزمون این فرضیه که بین پیشرفت حتصیلی           

نده       شرکت کن موزان  نش آ یت  دا شی     در فعال های ورز

ن      با دا فرادی  شکار،تفاوت      ان یر ورز موزان غ ش آ

نا  جود دارد مع نش        دار و صیلی دا شرفت حت بین پی ؛ 

فاوت           شکار ت یر ورز با غ فرادی  شکار ان موزان ورز آ

سطخ     ناداری در  نابراین       0/  0مع شد؛ ب شاهده  م

 .فرضیه مورد تأیید قرار گرفت
 

آموزان ورزشکار  مقایسه بین پیشرفت حتصیلی دانش .1جدول 

 فردی با غیر ورزشکار
ا راف  میانگین تعداد  گروه متغیر

 استاندارد

t df  معنی

 داری

پیشرفت 

 حتصیلی

ورزشکار 

 فردی 

44   / 1   /  

   /   11 0  ./ 
غیر 

 ورزشکار

44 44/ 5 41/  

 

پس از آزمون این فرضیه که بین پیشرفت حتصیلی           

یت         نده در فعال شرکت کن موزان  نش آ شی     دا های ورز

یر ورز      با غ هی  جود         گرو نادار و فاوت مع شکار، ت

موز         دارد، نش آ صیلی دا شرفت حت شکار  بین پی ان ورز

شکار      یر ورز با غ هی  سطخ     گرو ناداری در  فاوت مع ، ت

ی          0/ 00 مورد تأی ضیه  نابراین فر شد؛ ب شاهده  د م

 .قرار گرفت
 

مقایسه بین پیشرفت حتصیلی دانش آموزان ورزشکار  . جدول 

 گروهی با غیر ورزشکار

ا راف  میانگین تعداد  گروه متغیر

 استاندارد

t df  معنی

 داری

 /. 00 11  144/4  /4    / 4 44ورزشکار پیشرفت 
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 گروهی  حتصیلی

غیر 

 ورزشکار

44 44/ 5 41/  

 

دانش آموزان شرکت کننده در      بین پیشرفت حتصیلی   

بییا  گروهییی و انفییرادی  هییای ورزشییی  فعالیییت

وجود  ( 0/ 00)در سطح   تفاوت معنادار   ،غیرورزشکار 

که          دارد شود  می  ستنباط  طور ا ته این ین یاف ؛ از ا

های   هر چه مدارس در شرکت دانش آموزان در فعالیت        

ورزشی انفرادی و گروهی و هببود وضعیت جسمانی آهنا        

بدنی، عملکرد هبرتی داشته      های منظم   عالیت از طریق ف 

شند  سبت،      با مهان ن به  صیلی   ،  شرفت حت نش  پی   در دا

بود       هد  شرت خوا شکار بی موزان ورز با     آ جه  ین نتی ؛ ا

ندر    تایج لی ک  ( 00 )ن ما و مه ، (0 0 )اران ، کانتو

،  (001 )، متییان و مهکییاران  (0 0 )گلییین اسییکای  

یدیان   کاران    سی ،(10  )جد سدویرت و مه ، (001 )گفو

، جانسون و مهکاران   (41  )حدادی کوهسار و مهکاران    

، (004 )ی دارد؛ ولی با نتایج آریس     مهخوان ( 0 0 )

شکالت               شکار، م موزان ورز نش آ که دا بر این نی  مب

صیلی    کرد حت یادی در عمل می    ز یدا  منی     شان پ سو  ند مه کن

 .باشد

دانش آموزان شرکت کننده در      پیشرفت حتصیلی   بین 

شییی و غیییر ورزشییکار در سییطح  فعالیییت هییای ورز

اییین  ، تفییاوت معنییاداری وجییود دارد؛ از(0/ 00)

شود که هر چه شرکت دانش         یافته حتقیق استنباط می     

آمییوزان در فعالیییت هییای ورزشییی و افییزایش سییطح 

هارت  به          م بد؛  فزایش یا یق ورزش ا تی از طر های حرک

نسییبت، فییاکتور رشیید مغییزی، عملکییردی شییناختی،  

ف      فس ا عزت ن می یادگیری و  فزایش      زایش  با ا بد؛  یا

نایی       به توا فس،  شرتی        عزت ن نان بی خود اطمی های 

یت        می  به موفق سیدن  برای ر ند و  تالش   یاب حداکثر   ،

می      کار  به  صیلی آ     خود را  کرد حت ند و عمل هنا در  گیر

می      قرار  باالتری  تایج        سطح  با ن جه  ین نتی یرد؛ ا  گ
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، مولییوی و (005 )، گریسییون (001 ) سییان و میسییل

مهخوانی  (  4  )، آقازاده و مهکاران   (41  )مهکاران  

ب    .دارد لی  بادی        و مد آ سالمی حم تایج  ( 41  )ا ن

ندارد    خوانی  موزان         .مه نش آ صیلی دا شرفت حت بین پی

یت      نده در فعال با         شرکت کن فرادی  شی ان های ورز

یت  هی     فعال شی گرو سطح  های ورز فاوت  (0/  0)، در  ت

از اییین یافتییه اسییتنباط . د معنییادار وجییود دار

های ورزشی افراد ، به دلیل این          که فعالیت   شود  می 

که عاملی است که از فشارزاهای روانی آهنا از مجله         

اسرتس و اضطراب که عامل پایین آوردن معدل و افت         

می     ست،  صیلی ا می      حت فزایش  کرد را ا هد و عمل هد  کا ؛ د

شارزاهای             ورزش شرت ف کاهش بی یل  به دل هی  های گرو

هییای انفییرادی،  شروانییی و اضییطراب نسییبت بییه ورز

فزایش بی  می       ا سبب  صیلی را  شرفت حت ین  شود  شرت پی ؛ ا

تای     با ن جه  کاران     نتی سی و مه یق گرو ، ( 4  )ج حتق

، (10  )، مهییرداد ( 1  )وامنیری ابوالقییامسی و جیی

ان ، پرتییید و مهکییار(41  )گییودرزی و تایییت طلییب  

لی (   4  ) پاری  -و ی خوانی دارد ( 001 )پی ما   ؛مه ا

ب       یق  جه حتق که      ( 4  )اقری با نتی بر این نی  ، مب

ورزشکاران انفرادی نسبت به ورزشکاران گروهی از        

بین  . باشد  پیشرفت حتصیلی هبرتی برخوردارند، مهسو منی       

پیشییرفت حتصیییلی دانییش آمییوزان شییرکت کننییده در  

یت  یر            فعال موزان غ نش آ با دا فرادی  شی ان های ورز

سطح    شکار، در  جود     (0/  0)ورز ناداری و فاوت مع ، ت

می       دارد ستنباط  فت ا ین یا شرکت در    شود   از ا که 

یت  صیلی          فعال شرفت حت بت در پی تأثیر مث شی،  های ورز

یان ورزش     ین م که در ا با        دارد  یز  فرادی ن های ان

هبرت            صیلی  کرد حت قات، در عمل تایج حتقی به ن جه  ، تو

ست   تایج      مؤثر ا با ن جه  ین نتی ستیل و   ؛ ا یق کا حتق

؛ اما  باشد  ی، مهسو م  (10  )، مهرداد  ( 00 )مهکاران  

ت    نادری         با ن یر  پور و م سن  یق ح ، (41  )ایج حتق

گروه و           صیلی  شرفت حت که پی ین  بر ا نی  شکار و  مب رز

، تفاوت معناداری مشاهده    (غیرورزشکار )گروه کنرتل   

 . نشده است ، مهخوانی ندارد
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بین پیشرفت حتصیلی دانش آموزان شرکت کننده در         

یت  هی و غیر     فعال شی گرو شکار، در های ورز سطح   ورز

ین        (  0/ 00) جود دارد؛ از ا ناداری و فاوت مع ، ت

شود که هر چه شرکت دانش آموزان         یافته استنباط می   

های ورزشی گروهی افزایش یابد؛ عملکرد         در فعالیت 

هنا ر   صیلی آ شت     حت هد دا هبرتی خوا جه، با    . شد  ین نتی ا

مهکییاران  و کییو و( 10  )نتییایج حتقیییق مهییرداد  

با نتایج حتقیق کاردین      ؛ اما ، مهخوانی دارد (001 )

، مبنی بر اینکه اسرتس جسمی ناشی       ( 00 )و مهکاران  

های ورزشی و انتظارات بیش از       از شرکت در فعالیت  

حد توانایی بر وضعیت حتصیلی دانش آموزان، تأثیر          

 .گذارد مهخوانی ندارد منفی می

ای که در  در این پژوهش با توجه به مقایسه

ن ورزشکار و غیر ورزشکار آموزا پیشرفت حتصیلی دانش

اجنام شد و مهچنین نتایج حتقیقات گذشته اینطور 

استنباط شد که دانش آموزان ورزشکار نسبت به 

دانش آموزان غیر ورزشکار از پیشرفت حتصیلی 

های حاصل  بر اساس یافته. باالتری برخوردار بودند

قیق و سایر حتقیقات در این خصوص، از این حت

ورزش و فعالیت های بدنی ، ه شود ک استنباط می

دارای اثرات سودمند و مثبتی در پیشرفت حتصیلی 

مهچنین فعالیت های بدنی و ورزشی شامل ورزش . است 

های گروهی و انفرادی ، اثرات مثبتی در رشد ذهنی 

و پیشرفت حتصیلی، مهچنین ، از طریق نتایج مثبتی 

، عزت نفس، انگیزش: که بر خصوصیات فردی از مجله

، عتماد به نفس، هوش، خودباوری، میل به یادگیریا

کاهش اسرتس، سالمت جسمی و کاهش عوامل فشارزا 

دارد، فرد را در رسیدن به اهداف که از ... و 

دهد و از سویی  پیشرفت حتصیلی است یاری می: مجله

های بدنی با تأثیر مثبت بر سالمت  دیگر، فعالیت

 عواملترین  جسم و روان فرد که یکی از مهم

شد که ؛ استنباط تأثیرگذار بر پیشرفت حتصیلی است

از سوی دیگر، شرکت . در پیشرفت حتصیلی سهیم است
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در رقابت های ورزشی و کسب موفقیت ، از طریق 

و کسب خودباوری در ایجاد  های خود پذیرش توانایی

ی به هدف های فرد سودمند ، جهت دست یابانگیزه

 .باشد می

آگاهی مدیران و  در توسعهاین حتقیق، 

های  گیری بیشرت فعالیت ریزان آموزشی در هبره برنامه

ورزشی وایجاد انگیزش و شرکت فعال دانش آموزان و 

های ورزشی جهت نیل به اهداف  دانشجویان در فعالیت

رشد نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در جهت 

؛ در این راستا وارتقاء آنان مفید خواهد بود

قات بیشرتی در زمینه سایر عوامل ضروی است که حتقی

حتصیلی چون هوش، استعداد حتصیلی،   یشرفتدخیل در پ

های ، راهربد، متغیرهای شخصیتانگیزه پیشرفت

برای .... ، و، جنسیت، عوامل خانوادگییادگیری

تر، در بررسی و مقایسه  یابی به نتیجه جامع دست

 .صیلی دانش آموزان به اجنام برسدپیشرفت حت
 

 

 فارسی منابع
حممد  ؛، اوشا؛ برمهندنرمياني، حممد ؛ابوالقامسي، عباس

مقایسه سرسخيت رواشناخيت، (. 45  ) .امیين، زرار

پیشرفت حتصیلي  های اجتماعی و مهارتاي تفكر، ه سبك

و غري ( انفرادي-گروهي)دانش آموزان ورزشكار 

پژوهشي پژوهش در علوم -فصلنامه علمي ورزشكار،

 .51-  م، صصورزشي، مشاره یازده

نقش . ( 1  ).جوامنیری، لیال  ؛ابوالقامسی، عباس

کار آمدی در مطلوبیت اجتماعی، سالمت روانی و خود

، جمله روان پیش بینی پیشرفت حتصیلی دانش آموزان دخرت

 .1- /0 ، مشاره  شناسی مدرسه، دوره 

(.  4  ) .سنه، افسانه ؛سلمان، زهرا ؛آقازاده، حمرم

های  بدنی و بازی بر رشد تواناییهای  تأثیر فعالیت

های آموزشی،  ، نشریه نوآوریذهنی پسران پیش دبستانی

 .   - 0 ، صص 4 مشاره 

 .عابدي، اتد ؛نژاد، مهدي سبحاني ؛حممد امريتاش، علي

آموزان پسر  مقایسه رشد اجتماعي دانش(. 45  )
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، ورزشكار و غريورزشكار دوره راهنمایي حتصیلي

 . 5-1 ، صص  ال چهاردهم، مشاره فصلنامه املپیك، س

رابطه پیشرفت (.  4  ).سرمد، زهره ؛، انوشهزادهامین 

جمله روان  درسه،های بعد از م حتصیلی با فعالیت

 .14 -   ،  ، مشاره شناسی، سال هشتم

بررسی بین (.  4  ).گودرزی، ابوالفضل ؛باقری، مرتضی

 دانشهای بدنی  رفت حتصیلی و فعالیترابطه بین پیش

آموزان  های ورزشی با دانش عضو کانون آموزان

غیرورزشکار مدارس راهنمایی و دبیرستان شهرستان 

، طرح کمیته پژوهشی اداره آموزش و پرورش دیواندره

 .ان دیواندرهشهرست

بررسي عوامل مؤثر (. 44  ).اتد رتاري،؛ هبرامي، فاطمه

بر موفقیت حتصیلي دانش آموزان دوره راهنمایي داراي 

ها  نشریه تازه ،شكالت حاد خانوادگي در شهر اصفهانم

 . 4-54صص  ،4 مشاره  ،4جلد  ، هاي مشاوره و پژوهش

 .، لقمان؛ کشاورز، ابوالفضل؛ فراهانیجدیدیان، مسیه

ثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت حتصیلی دانش أت(. 10  )

های  ، پژوهشآموزان دخرت راهنمایی شهرستان سبزوار

 .  1 . وم حرکتی، سال اول، مشاره مدیریت ورزشی عل
اصغرنژاد  ؛روشن چلسی، رسول ؛اکرب حدادی کوهسار، علی

ای رابطه هوش  بررسی مقایسه (.41  ) .اصغر فرید، علی

هیجانی با سالمت روانی و پیشرفت حتصیلی در 

، فصلنامه دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه هتران

 .  - 1صص ،   روانشناسی و علوم تربیتی،مشاره 

رسی رب(. 41  ) .میرنادری، عتی اکرب ؛پور، معصومه حسن

ثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و أت

پیشرفت حتصیالت دانش آموزان دخرت سال اول دوره 

،   ، نشریه حرکت، مشاره خرم آباد  متوسطه ناحیه 

  4- 0 . 
مبانی نظری و علمی در علوم . ( 4  . )، علیدالور

 .رشد: ، هترانانسانی و اجتماعی

 ؛عالقبند، مریم ؛کمالی، حممود ؛، فاطمهپورزارع 

بررسی میزان  .( 1  ) .سرلک، شهناز ؛قیصری، مهری

، سال 0 افسردگی و رابطه آن با ورزش در زنان باالی 
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جمله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 

 . 14-  : ، صص  ، مشاره 0 یزد، دوره 

صدیقی  ؛متنایی فر، حممد رضا ؛می حممد آبادی، فاطمهسال

رابطه هوش هیجانی،  .(41  ) .ارفعی، فریربز

، فصلنامه نفس با پیشرفت حتصیلی عزتخودپنداره و 

، صص 51، مشاره ریزی در آموزش عالی پژوهش و برنامه

    -11 . 

، حتصیلی و بررسی مشکالت شخصی (.41  ) .شریفی، نسرتن

شجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن اجتماعی دان

،  . . .و رابطه آن با جنس رالف، پیشرفت حتصیلی و 

 ، صص4 های مشاوره جلد پنجم، مشاره  هشو پژو ها تازه

15-  . 

خبتیار،  ؛... عرفاني، نصرا ؛شعباني هبار، غالمرضا

سنجي از دانش آموزان نظرسنجي و نیاز (.41  . )زهرا

ت بدني در مدارس متوسطه شهرستان در خصوص درس تربی

،   نشریه حركت، مشاره ،  4-44مالیر در سال حتصیلي 

 . 5 -14 : صص
؛ سید سیف اهلل مسلمي،؛ سید حسني علوي،؛ سید هادي علوي،

 (.41  ). حممدرضا نیك نژاد،؛ روح اهلل ،تیموریان

بدني بر مقدار مصرف دارو در  بررسي تأثري فعالیت

نشریه پژوهش در علوم ورزشي،  آموزگاران مضطرب،

 .40- 1مشاره شانزدهم، صص 

. ( 4  . )، کمال؛ درنانیغالم علی لواسانی، مسعود

های فردی و خانوادگی با پیشرفت حتصیلی  رابطه ویژگی

دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه 

، نشریه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه هتران

 . -  ، صص رم ، مشاره هتران، سال سی و چها

. (44  . )، کیوانشعبانی مقدم. فراهانی، ابوالفضل

أکید بر نگارش قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با ت

های  انتشارات اندیشه :هتران ،پایان نامه و مقاله

  .حقوقی
بررسی و شناسایی عوامل (. 44  ). ابوالفضلکرمی، 

، تانرفت حتصیلی دانش آموزان دبیرسمؤثر بر پیش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، پژوهش های تربیتی

 .  -1 ، صص 4، مشاره جبنورد
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 ؛، جلیل؛ باباپورعشایری، حسن ؛گروسی فرشی، میر تقی

بررسی (.  4  ) .، علی؛ غنایی مچن آبادمقیمی، علی

تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه 

، ه یادگیریوزان مبتال به اختالالت ویژعددی دانش آم

، و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهدمطالعات تربیتی 

 .41 -15 ، صص مشاره 

مقایسه عوامل (. 41  ) .رسول طلب، تایت ؛گودرزي، حممود

هاي انفرادي و  مربوط به شادكامي بني ورزشكاران رشته

نشریه پژوهش در علوم ورزشي،  تیمي دانشگاه هتران،

 . 5-11مشاره پانزدهم، صص 

تبیین جایگاه تربیتی بازی و (. 45  ).، شرارهمدیحم

 .، حتلیلی،اطالع رسانیفصلنامه آموزشی ،ها سرگرمی

مقایسه . (41  ). سید جعفر موسوي،؛ سید اتد ،مظفري

فشار رواني كاركنان ورزشكار و غري ورزشكار واحدهاي 

نشریه علوم  ،كشور  دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 

 . 41 – 0 مشاره  جلد اول، جم،سال پن حركيت و ورزش،

حممدنیا، رسول  ؛فدایی، نائینی ؛مولوی، رستمی

عوامل مؤثر در کمبود انگیزش میان (. 41  ).زاده

، جمله دانشجویان پزشکی دانشگاه پزشکی اردبیل

 . 4 -5 (:  )5 ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 

؛ متنایی فر، صدیقی ارفعی، فریربز ؛، اعظمنیک منصوری

، میزان ارتباط میان تصویر بدن. (10  ) .رضادحمم

آموزان دبیرستانی،  سازگاری و پیشرفت حتصیلی دانش

 .، سال هنم 4 مشاره  های آموزشی، فصلنامه نوآوری

یر بازی درمانی بر پیشرفت أثت .(10  . )، حسینمهرداد

حتصیلی دانش آموزان عقب مانده ذهنی دوره ابتدایی 

فصلنامه روان  ،44  -41صیلی شهر خرم آباد در سال حت

 .، سال اول 0 شناسی افراد استثنایی، مشاره 

بررسی (.  4  ).حسن پور، قباد ؛نورخبش، پریوش

ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و  مقایسه

غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر 

، نشریه  حرکت، اهواز و رابطه آهنا با پیشرفت حتصیلی

 .1  -  ،   مشاره 

های  ها و ویژگی دانسته نقش پیش(. 41  ) .هرمزی، حممود

پیام  دانشگاهفردی در پیشرفت حتصیلی دانشجویان 
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دانشگاه )نامه روان شناسی و علوم تربیتی ، فصلنور

 . -1 ، صص (عالمه

مريزا زاده،  ؛افشار نژاد، طاهر ؛، مهرعلينژادمهيت 

مقایسه نظرهاي بررسي و (. 41  ).زهرا سادات 

تربیت بدني پريامون اثرخبشي  مسئوالنمعلمان و 

-   :، صص4  ، نشریه حركت، مشارهختصصي-مسابقات علمي

 5 . 
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