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  آموزان دختر تاثیر هشت جلسه امادگی جسمانی بر اضطراب اجتماعی دانش

  زینب نصیري

  کارشناس ارشد رفتار حرکتی- 1

  چکیده

 قطعم دختر آموزان دانش اجتماعی اضطراب بر جسمانی آمادگی جلسه هشت تاثیر حاضر،بررسی پژوهش هدف

( دختر آموز دانش 40 بر مشتمل تحقیق این نمونه. بودند 92-93 تحصیلی سال در گتوند شهرستان متوسطه

 یريگ نمونه روش به که است مذکور جامعه ،از)کنترل گروه آموز دانش 20 و آزمایش گروه اموز دانش20

 تحقیق روش. دش استفاده کانور اجتماعی اضطراب پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي.اند شده انتخاب تصادفی

 گروه بین که ادد نشان آماري تحلیل نتایج. بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی پژوهش،

 داشته تاثیر دافرا اجتماعی اضطراب کاهش بر بدنی فعالیت یعنی. دارد وجود داري معنا تفاوت کنترل و آزمایش

  .است

  واژگان کلیدي: آمادگی جسمانی،اضطراب اجتماعی،دانش آموز

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effect of eight sessions of physical fitness to the social anxiety of high school 
students in the academic year 93-92 were Scroll city. The sample consisted of 40 students (20 students and 20 students 
in the control group), the Community is to randomly selected And.bray Connor social anxiety questionnaire was used 
for data collection. The research study testing a pre-posttest control group. Statistical analysis showed that there is a 
significant difference between the control and experimental groups. The impact of physical activity on reducing social 
anxiety. 
Keywords: physical fitness, social anxiety,students. 

  مقدمه

انسان موجودي اجتماعی است و همیشه به لحاظ عاطفی و مادي نیازمند برقراري ارتباط اجتماعی می باشد اما 

به نفس، ارزیابی دیگران درباره  برقراري این ارتباط به سادگی براي همه میسر نیست و عواملی مانند کمبود اعتماد

فرد، ترس از طرد شدن و ترس از انتقاد سبب می گردد که برخی از افراد در موقعیت هاي اجتماعی احساس 

  یا هراس اجتماعی نامیده می شود. 1اضطراب کنن. این اضطراب در حالت شدید اضطراب اجتماعی

 ه آن ترس از شرمنده شدن در موقعیت هاياضطراب اجتماعی یک اختالل اضطرابی مزمن است که مشخص

یا  به خود و نسبت اجتماعی و به تبع آن اجتناب از این موقعیت ها می باشد. این افراد از ارزیابی منفی دیگران

ن وسط دیگرانفی تمعملی که انجام می دهند، بیمناك هستند. در واقع اضطراب اجتماعی به ترس پایدار از ارزیابی 

  ن اختالل بعنوان سومین اختالل روانپزشکی معرفی شده است. گفته می شود.ای

سالگی است و شیوع این اختالل در دختران بیشتر از پسران  15تحقیقات نشان می دهد که سن شروع این اختالل 

درصد گزارش شده است. مبتالیان به این اختالل دچار آسیب  16تا  5است. میزان شیوع آن در بین نوجوانان از 

                                                      
 1-social anxiety 
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چشمگیري در کارهاي روزانه و روابط اجتماعی و شغلی می گردند از این رو در سالهاي اخیر بعنوان اختاللی هاي 

  )1389داراي اهمیت در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است.(گراوند، افضلی و همکاران،

ضد اضطرابی ورزش را تأثیرات  .نتایج تحقیقات حاکی از این است که ورزش موجب کاهش اضطراب می شود 

 - زیستی جمله می توان به ساز و کارهاي  براساس ساز و کارهاي مختلفی می توان تبیین کرد، که از آن

یابی فرد به زش از طریق فراهم سازي امکان دست ور از جنبه زیستی .فیزیولوژیک و روانی ورزش اشاره کرد

هورمون هاي استرس  دخیل در اضطراب ،تأثیر بر سطح عصبی آمادگی جسمانی ، تأثیر بر سطح انتقال دهنده هاي

، از بعد روانی اضطرابی داشته باشدضد  و کاهش تنش عضالنی به دنبال انجام فعالیت هاي ورزشی می تواند تأثیرات

فراهم ساختن موقعیتی که سبب  ومشروط به پاسخ دنبال آن افزایش تقویت هاي مثبت  فعالیت و به ورزش با افزایش سطح

فزایش اعتماد به نفس و احساس می شود وهمچنین فراهم ساختن زمینه اي براي ا اضطراب زاور و نحرف شدن توجه فرد از برگه هاي تهدید آم

  )2009، 1. ( ایتو و گريمی تواند سبب کاهش اضطراب شود توانمنديخود 

اعی دانش بر اضطراب اجتم ) در یک پؤوهش به بررسی تاثیر افزایش ساعات ورزش1391بلبلی، حبیبی و رجبی(

  قیق بود.اي تحهآموزان پرداختند.که نتایج حاکی از تاثیر معنی دار ورزش بر میزان اضطراب اجتماعی آزمودنی 

  روش شناسی تحقیق

تحصیلی  گتوند در سال شهرستان ي متوسطه مقطع دختر آموزان دانش کلیه شامل پژوهش این آماري ي جامعه

دانش اموز  20نش اموز گروه کنترل و دا 20دانش آموز دختر(  40بر  مشتمل تحقیق این ي مونهن بودند 93-92

ده ها از ري داگروه آزمایش)، از جامعه مذکور است که به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند. براي جمع آو

روه گزمون با س آپ -پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور استفاده شد. روش تحقیق، آزمایشی از نوع پیش آزمون

 عنی تمرینیارد. دکنترل بود. نتایج تحلیل آماري نشان داد که تفاوت معناداري بین گروه کنترل و آزمایش وجود 

  ورزشی در کاهش اضطراب اجتماعی افراد تاثیر داشته است.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور 
2  

راس یا اضطراب اجتماعی تهیه گردید. این این مقیاس نخستین بار توسط کانر و همکاران به منظور ارزیابی ه

ماده)  7ماده)، اجتناب ( 6مقیاس فرعی ترس (اي است که داراي سه خردهماده 17مقیاس یک مقیاس خودسنجی 

براي  4اي (از صفر براي ابدا تا درجه 5باشد. هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت ماده) می 4و ناراحتی فیزیولوژیک (

گذاري است هاي عملی کوتاه بودن، سادگی و سهولت نمرهگردد. این مقیاس داراي مزیتدي میبننهایت) درجهبی

تواند به عنوان یک ابزار معتبر براي سنجش عالیم هراس اجتماعی به کار رود. پایایی به روش بازآزمایی در و می

بود. همسانی درونی با  89/0و  78/0هایی با تشخیص اختالل هراس اجتماعی برابر ضریب همبستگی گروه

، براي 89/0هاي فرعی ترس و براي مقیاس 94/0ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار براي کل مقیاس برابر 

                                                      
 2-Etu & Gray 
 3-Social Phobia Inventory( SPI) 
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روایی افتراقی در گزارش شده است.  80/0مقیاس ناراحتی فیزیولوژیک و براي خرده 91/0مقیاس اجتناب خرده

ها با تشخیص هراس اجتماعی و افراد بدون تشخیص، بررسی مودنیي نتایج این آزمون در دو گروه از آزمقایسه

- دهند و این حاکی از روایی افتراقی باالي این مقیاس است. ارزش نقطهداري را با هم نشان میشد که تفاوت معنی

تمایز افراد با اختالل هراس اجتماعی را از افراد بدون این اختالل م 79/0با کارآیی یا دقت تشخیصی  19ي برش 

ون این اختالل متمایز افراد با اختالل هراس اجتماعی را از افراد بد 78/0با کارآیی  15ي برش کند. نقطهمی

  ).1389( محمودي، گودرزي و همکاران، کندمی

  یافته هاي پژوهش

  کنترل و آزمایش گروه دو در اجتماعی اضطراب متغیر براي واریانس تحلیل نتایج

 Df F P  متغیر

  0.001  27.3  1  اجتماعی اضطراب

نتایج نشان دهنده این است که بین دانش آموزان گروه کنترل و گروه آزمایش از لحاظ اضطراب اجتماعی تفاوت 

معنی داري وجود دارد. به بیان دیگر تمرین ورزشی در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر گذار می 

  باشد.

  بحث

یافته هاي پژوهش حاکی از کاهش میزان اضطراب اجتماعی افراد بر اثر تمرین ورزشی می باشد که با یافته هاي 

  سایر محققان همخوانی دارد. این تاثیر ناشی از سازو کارخهاي روانی و فیزیولوژیک ورزش  می باشد. 

و هم از طریق ارتقا اعتماد به نفس در  فعالیت ورزشی هم بر هورمون هاي موثر بر میزان اضطراب تاثیر می گذارد

افراد تاثیر مثبت می گذارد. از طرفی مهمترین علت وجود اضطراب اجتماعی همان ترس از قرار گرفتن در میان 

افراد است که فعالیت ورزشی گروهی کمک شایانی براي غلبه بر این ترس به افراد می دهد و به دنبال تقویت 

  می گردد. مثبت موجب رفع این اختالل

نوجوانی مرحله ورود فرد به اجتماع و مسولیت هاي اجتماعی است و افرادي که با اضطراب اجتماعی دست و 

پنجه نرم می کنند ممکن است آسیب هاي زیادي از این اختالل ببینند و آینده انها نیز تحت تاثیر قرار گیرد .روش 

ده است اما شاید ساده ترین کاري که می توان براي این افراد هاي دارویی و رفتاري زیادي براي این اختالل بیان ش

  در گام اول کرد تشویق آنها به حضور در فعالیت هاي ورزشی باشد.
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