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 Background and Purpose: Considering the prevalence of sleep problems and the occurrence of 

aggression in childhood and the effect of physical activity on improving the physical and mental 

condition of children, the present study was conducted to compare the sleep habits and aggression of 

athlete and non-athlete children. 

Method: The design of the present study was casual-comparative. For this aim, 120 male students 

studying at grades 4 to 6 of the primary school in Ardabil city in 2019-2020 were selected. Then, 

based on frequent attendance in sports teams, they were divided into two groups of athletes and non-

athletes by purposive sampling method. Children's Sleep Habits Questionnaire (Owens, 2000) and 

Aggression Questionnaire for Primary School Children (Shahim, 2006) were used to gather the data. 

Independent t-test was used to compare the overall scores of the two groups of students and 

multivariate analysis of variance was utilized to compare the subscales of aggression and sleep habits 

of the two groups. 

Results: data analysis indicated that athlete children were better than non-athlete children in both 

variables of aggression and sleep habits (P≤0.038, P≤0.001). Results also showed that athlete children 

were significantly better than the non-athlete children in the subscales of sleep resistance (P≤0.003), 

sleep delay (P≤0.001), sleep duration (P≤0.001), insomnia (P≤0.005), and physical, relational, and 

verbal aggression (P≤0.001). 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that regular physical activity in the form of different 

sports can improve children's sleep patterns and reduce aggression in them. 
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مقاله پژوهشی

 خواب کودکان ورزشکار و غیرورزشکار هایتمقایسه پرخاشگری و عاد
 

 *2صابر، فهیمه ادیب1حسین ذکائی

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران6

 بدنی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران. استادیار گروه تربیت 2

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 پرخاشگری،

 های خواب،عادت

 کودکان ورزشکار،

  کودکان غیرورزشکار

 

 

 
 

 
 

 26/30/99دریافت شده: 

 63/31/99پذیرفته شده: 

 61/39/99منتشر شده: 

ت ثیر اجرای فعالیت بدنی بر بهبود وضعیأبا توجه به شیوع مشکلات خواب و بروز پرخاشگری در دوران کودکی و ت زمینه و هدف: 

  نجام شد.خواب و پرخاشگری کودکان ورزشکار و غیرورزشکار ا هایروانی کودکان، پژوهش حاضر با هدف مقایسه عادتجسمانی و 

آموزان مقاطع چهارم تا ششم آموز پسر از بین دانشدانش 623ای بود. به این منظور، مقایسه -یتحلیلاز نوع  حاضرطرح پژوهش روش: 

 هایبر اساس حضور مستمر در تیمو به دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار شده انتخاب ،  99-99یلی ابتدایی شهرستان اردبیل در سال تحص

( و پرسشنامه 2333خواب کودکان اونز و همکاران ) هایها از پرسشنامه عادتآوری دادهتقسیم شدند. برای جمعورزشی به صورت هدفمند، 

ها از آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمره کلی دو گروه در تجزیه و تحلیل داده ( استفاده شد.6095پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم )

 های خواب دو گروه استفاده شد.های پرخاشگری و عادتمقیاسآموزان و از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه خردهدانش

ای هپژوهش حاضر، کودکان ورزشکار در هر دو متغیر پرخاشگری و عادت ها دربه دست آمده از تحلیل داده بر اساس نتایجها: یافته

ها حاکی از آن بود که کودکان (. همچنین یافتهP  ،336/3≥P≤309/3وضعیت بهتری نسبت به کودکان غیرورزشکار داشتند ) ،خواب

       ، (P≤336/3طول دوره خواب )،  (P≤336/3خیر در خوابیدن )أت، (P≤330/3) مقاومت در برابر خوابهای مقیاسورزشکار در خرده

 داری بهتر از کودکان غیرورزشکار بودند.اطور معن به (P≥336/3)و کلامی  ای،رابطهپرخاشگری جسمانی، (، P≤335/3خوابی )بی

واب کودکان را تواند الگوهای خمی های مختلفشدر قالب ورز اجرای فعالیت بدنی منظمن نتیجه گرفت که اتوبنابراین میگیری: نتیجه

  رفتارهای پرخاشگرانه در آنها شود. و موجب کاهش  دادهبهبود 
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 مقدمه
امروز جوامع مختلف جهان، پرورش هدای بددون تردیدد یکی از اولویدت

. در این راستا، شناخت (6)کودکانی سالم در بعد جسمانی و روانی است 

رایط برای تأمین ش تلاشصحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی کودکان و 

 ضروریآنها بدنی، عاطفی و فکری حول مادی و معنوی مناسب جهت ت

توان جسمانی کودکان، می تحولاز جمله عوامل مهم موثر بر . (2)اسدت 

؛ زیرا خواب و استراحت کافی از جمله کرداشداره  6های خوابعادتبه 

نیازهای اولیه و اساسی است که برای بقا و سلامتی انسان ضروری است و 

 0نمویافتگی، 2رشدبرای های مناسب خواب، عادت داشدتن برنامه منظم و

مغز، تثبیت حافظه و  تحول و موجب (0)کودک اهمیدت دارد   4تحولو 

های اساسی جهت یادگیری پایه ،در دوران کودکی. (4) شودمی شناخت

مناسب خواب و پیشگیری از اختلالات ماندگار ناشی از عادت  هایتعاد

سددالگی دوران  1-66گیرد. در محدوده های ناصددحیح خواب شددکل می

کدودکی، الگوهددای خواب کودکددان مدداننددد الگوهددای خواب دوران 

 .(0)بزرگسالی شکل خواهد گرفت 

مطلوب را کاهش داده  5عادت های ناصددحیح خواب، کیفیت خواب

مدت . (5)شددود میروانی  -و موجب بروز اختلالات جسددمانی و رفتاری

کوتاه خواب و کیفیت خواب ضددعیف در کودکان با اختلالات عاطفی از 

مرتبط هسددتند و با  1و اختلال نارسددایی توجه ،قبیل افسددردگی، اضددطراب

ها و تصددادفات، اسددتفاده از الکل و مواد مخدر در افزایش خطر آسددیب

مطالعاتی و  هطبق پیشدددین. (1)دوران نوجوانی و بروز چاقی همراه اسدددت 

حتی گزارش خود والددین، اختلالات خواب در کودکان شدددیوع زیادی 

درصددد در  03تا  23پیدا کرده اسددت، به طوری که اختلالات خواب بین 

. کودکددانی کدده بدده دلیددل پیروی از (1)کودکددان گزارش شدددده اسدددت 

های نامناسدب خواب و یا ابتلا به مشکلات خواب دچار درجاتی از عادت

شدتر از ترند، بییخوابی هسدتند، نسدبت به سدایر همسدالان خود عصدبانکم

، های تحصددیلی ناتوان هسددتندکنند، در کسددب موفقیتمدرسدده غیبت می

در مدرسه لذت شده  ارائه هایرضدایت کمتری از خود دارند، از فعالیت

 .(9)شوند کمتری برده و حتی بیشتر بیمار می

                                                           
1. Sleep habits 

2. Growth 

3. Maturation 

4. Development 

5. Sleep quality 

یرد، گاختلال خواب قرار می تحت تأثیرکه یکی از مشددکلات روانی 

ترین مشددکلات رفتاری اسددت. پرخاشددگری یکی از شددایع 1پرخاشددگری

که موجب ناراحتی و پریشددانی شددده و  اسددتدوران کودکی و نوجوانی 

ترین پرخاشدددگری در وسدددیع. (9)کند بهداشدددت روانی فرد را مختل می

معنای آن، رفتار یا تمایل به رفتاری اسدت که کاملا با زور باشد. تعاریف 

و سایر علوم اجتماعی و رفتاری به  شدناسیروانتر آن که معمولاً در دقیق

. رفتارهای (63)رود شددامل یه هدف برای ایجاد آسددیب اسددت کار می

طرد از  ضعیف، 9ویژه در دوران کودکی به خودپنداشت پرخاشدگرانه به

سدددوی همسدددالان، عملکرد تحصدددیلی ضدددعیف در آینده، برانگیختگی و 

 (62) 63و کاهش حرمت خود (66)، افسددردگی، اضددطراب 9کشددیفزون

 شود.منجر می

راهبردهددای متفدداوتی برای مهددار خشدددم و بهبود الگوی خواب در 

اند که یکی از آنها، اجرای فعالیت های سدنی مختلف پیشدنهاد شدهگروه

عادت کردن به ورزش به عنوان یه عامل بددنی و ورزش منظم اسدددت. 

یرا ز ؛قرار دهدثیر أت تحتتواند کودکان را سدددلامتی میدیددگاه  مهم از

های ورزشی علاوه بر کسب قدرت، صحت و تردید شدرکت در برنامهیب

مغان ای به ارملاحظه ی قابلسلامت جسمانی، آثار و نتایج روانی و اجتماع

ود، شددآورد تا با ارتباط سددالم و موثری که بین فرد و جامعه برقرار میمی

 .(60) شودزمینه تحول اجتماعی فراهم 

اند افرادی که در فعالیت بدنی نشدددان داده های متعددنتدایج پژوهش

 و کنند به احتمال زیاد دارای مدت خواب کافی هستندمنظم شدرکت می

. مقاله (69-64)آلودگی روزانه کمتری دارند تداوم خواب بهتر و خواب

مورد خواب بعددد از  هددای سدددنی متفدداوت درمروری دیگری روی گروه

مدداخلده ورزشدددی نشدددان داد کده روزهای همراه با فعالیت بدنی به طور 

واب و تر در شروع خهایی با کیفیت خواب بهتر، تأخیر کوتاهمعمول شب

. در (69)کاهش تعداد بیداری پس از شدددروع خواب را به دنبال داشدددت 

آموزان دبیرسدددتانی، کسدددانی که فعالیت بدنی یده پژوهش روی دانش

دقیقه یا بیشتر داشتند در مقایسه با افرادی که کمتر فعال بودند،  13روزانه 

از سددوی دیگر، . (23)مدت خواب کافی داشددتند  طیشددانس بالاتری در 

6. Attention deficit  

7. Aggression 

8. Self-concept 

9. Hyperactivity 

10. Self-esteem 
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ن، داری بین زود خوابیدانتایج یه مطالعه نشان داد که ارتباط آماری معن

د فعالیت بدنی متوسط تا شدیبیدار شددن در شدب قبل از طلوع آفتاب و 

وجود دارد. همچنین نشددان داده شددد افرادی که فعالیت بدنی متوسددط تا 

رفتند، در طی شب دفعات کمتری تر به خواب میشدید انجام دادند سریع

. در عین حال، در (26)شدددند، و کیفیت خواب بهتری داشدددتند بیدار می

ای هبررسدددی ارتباط بین فعالیت بدنی و عادت بهکده ای مروری مطدالعده

ارتباط کم، ، سددال مورد بررسددی قرار گرفت 60تا  0خواب کودکان بین 

 .(0)دار بین خواب و فعالیت بدنی شدید در کودکان مشاهده شد ااما معن

خشم ها برای مهار و کاهش از سوی دیگر، ورزش به ترشح هورمون

ود. ش. با اجرای فعالیت بدنی، انرژی اضافی تخلیه می(22)کند کمه می

در صددورت عدم تحرک، این انرژی اضددافی از طریق رفتار پرخاشددگرانه 

. کندیاری برای فرد و جامعه ایجاد میشدددود و مشدددکلات بسدددتخلیه می

فعددالیددت بدددنی از طریق تخلیدده انرژی بیش از حددد، ایجدداد لددذت روانی، 

ود شافزایش اندورفین و افزایش حرمت خود منجر به احساس آرامش می

مدت های جسمانی کوتاهکا، فعالیتآکادمی تربیت بدنی آمری. (24 و 20)

ا ضمن اینکه معتقد است افراد ب ؛داندمی را در تخلیه فشارهای روانی مؤثر

ند تر هسددتیافتگی با فشددارهای روانی موفقآمادگی جسددمانی در سددازش

ای به بررسدددی سدددطح داد، وحید و عارف در مطالعهخان، فاضدددل. (60)

فرد ورزشدددکار و غیرورزشدددکار پرداختند. نتایج  233پرخاشدددگری میان 

پرخاشدددگرتر از زنان  ،که مردان غیرورزشدددکار پژوهش آنها نشدددان داد

داری بین ورزشکاران و غیرورزشکاران غیرورزشکار بودند. تفاوت معنی

یگانه . (25)و ورزشدکاران مرد و زن در مقیاس پرخاشگری مشاهده نشد 

ای مشکلات رفتاری کودکان ورزشکار خانزاده با بررسی مقایسهو حسین

و غیرورزشدددکار دریافتند که مشدددکلات رفتاری در کودکان ورزشدددکار 

شدیوع بیشتری داشت و پسران میزان بالاتری از مشکلات رفتاری را نسبت 

 و همکاران به بررسددی ارتباط مسددتر . همچنین،(2)نشددان دادند به دختران 

تحرک در نوجوانان لیدت بددنی و رفتدارهای بیبین خواب روزانده و فعدا

های بهزیسدتی پرداختند. نتایج نشدان داد که فعالیت بدنی بیشتر به خانواده

خواب زودهنگام، طولانی شددددن مدت خواب، و افزایش راندمان خواب 

 . (21)انجامد در نوجوانان می

از آنجایی که مشددکلات خواب باعم مختل شدددن عملکرد روزانه و 

ودک شگری کشدود و رابطه نزدیکی با میزان پرخایادگیری کودکان می

هدای خواب دارد، بندابراین اجرای راهبردهدای مؤثر جهددت بهبود عددادت

کودکان از عوامل اثرگذار بر سدددلامت روان و کیفیت زندگی کودک و 

ها در با وجود تعداد قابل توجه پژوهششدددود. خانواده او محسدددوب می

 و وجود تأثیر مثبتهای افراد ورزشددکار و غیرورزشددکار مقایسدده ویژگی

های مختلف تحول و سددلامت روان ی فعالیت بدنی و ورزش بر جنبهاجرا

کده پرخاشدددگری و  بدا این حدال تداکنون در ایران پژوهشدددیکودکدان، 

های خواب کودکان ورزشدددکار و غیرورزشدددکار مقطع ابتدایی را عادت

مورد بررسدددی قرار دهد، یافت نشدددد؛ بنابراین پژوهش حاضدددر با هدف 

آموزان ورزشدددکار و شدددگری دانشهای خواب و پرخامقدایسددده عادت

 غیرورزشکار مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل انجام شده است.

 روش
روش پژوهش حاضر توصیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

شددامل تمامی پژوهش حاضددر ای بود. جامعه آماری مقایسدده -از نوع علی

 2مقطع ابتدایی مدارس دولتی ناحیه سدددالده  62تدا  9آموزان پسدددر دانش

. حجم نمونه این بود 6099-99سدددال تحصدددیلی در شدددهرسدددتان اردبیل 

کودک ورزشکار  13، مرکب از دو گروه شامل نفر 623پژوهش شدامل 

رزشی های و)که در طی یکسدال گذشته به طور مستمر عضو یکی از تیم

ر طی یکسال غیرورزشکار )که د کودک 13و مدرسه یا باشگاهی بودند( 

های ورزشی باشگاهی فعالیت منظم و یه از رشته گذشته نه تنها در هیچ

اس های کلکه طبق اظهارات معلم ورزش خود در فعالیت ،مستمر نداشته

 :حضور فعال نداشتند( بود که به شرح زیر انتخاب شدندنیز تربیت بدنی 

ن اسپس مدارسی که این کودک کودکان ورزشدکار شدناسایی وابتدا 

یری گدر آنها مشدغول به تحصیل بودند مورد شناسایی قرار گرفتند. نمونه

کودکدان غیرورزشدددکار به این صدددورت بود که از همان مدارسدددی که 

ظر تا از ن شدددندتحصددیل بودند، انتخاب کودکان ورزشددکار مشددغول به 

فرهنگی و اقتصدددادی با گروه کودکان ورزشدددکار -وضدددعیت اجتماعی

سددال، تمایل و  62تا  9های ورود شددامل دامنه سددنی ملاک همگن باشددند.

رغبت برای شدرکت در پژوهش )از طریق پرسشنامه(، رضایت والدین و 

 هاییافتهعدم وجود مشدددکلات جسدددمانی، روانی و هوشدددی معنادار بود. 

نفر از  61نشان داد که در گروه ورزشکاران  افراد نمونهشدناختی جمعیت

نفر از  61سددداله( و  66ر از کلاس پنجم )نف 21سددداله(،  63کلاس چهارم )
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 69ساله( ابتدایی بودند. همچنین در گروه غیرورزشکار،  62کلاس ششم )

نفر  69ساله( و  66نفر از کلاس پنجم ) 24ساله(،  63نفر از کلاس چهارم )

 ساله( بودند.  62از کلاس ششم )

 ب( ابزار

در این پژوهش، جهت بررسی  :6های خواب کودکانپرسشنامه عادت .6

های خواب از مقیداس عادتمقطع ابتددایی مشدددکلدات خواب کودکدان 

( برای 21)و همکاران  کودکان اسدددتفاده شدددد. این مقیاس توسدددط اونز

الی  4انی دبستانی و دبستشناسایی مشکلات خواب در کودکان سنین پیش

اخیر های خواب کودکان را در هفته است و عادت شدهسال طراحی  62

ورد مبه طور انفرادی که مورد خاصددی اتفان نیفتاده )یه هفته معمولی( 

گویه  45که دهد. این مقیاس یه ابزار غربالگری اسددت بررسددی قرار می

و هشت حوزه مهم را مورد بررسی  شودمیدارد و توسط والدین تکمیل 

)شددش گویه(،  2ند از: مقاومت در به خواب رفتنادهد که عبارتقرار می

 6)  4)سددده گویه(، مدت زمان به خواب رفتن 0خیر در بده خواب رفتنأتد

گویه(،  0) 1گویه(، بیدار شدددن شددبانه 4) 5گویه(، اضددطراب در خواب

)سددده گویه( و  9گویده(، اختلدالات تنفسدددی در خواب 1) 1خوابشدددبده

گذاری بر اسددداس گویه(. نمره 9) 9های روزانهآلودگی در فعالیتخواب

به این ترتیب  ،شددودامتیاز داده می 0و  2، 6صددورت مقیاس لیکرت و به 

فتد، اکه چنانچه رفتاری هرگز اتفان نیفتاده و یا یه بار در هفته اتفان می

امتیاز و اگر  2دهد بار در هفته رخ می 4تدا  2چندانچده رفتداری  ،6امتیداز 

ن نابرایشود. ببار یا بیشدتر در هفته انجام شدود سه امتیاز داده می 5رفتاری 

امتیاز بالاتر در این مقیاس به معنای داشددتن مشددکلات بیشددتر در این حوزه 

، اسددپریتو و سددنجی این مقیاس توسددط اونزخصددوصددیات رواناسددت. 

از مقیاس  63بررسی اعتبار( بررسدی شده است. آنها برای 2333گین )مه

به دست آمد و  19/3بازآزمون اسدتفاده کردند و ضدریب  -روش آزمون

 14/3تا  19/3ها بین مقیداسدرونی مقیداس و خرده ضدددرایدب همسدددانی

این پرسشنامه را در ، محتشدمی و افقی . همچنین، چیمه(21)گزارش شدد 

جامعه کودکان ایرانی مورد آزمون قرار دادند. ضدددریب آلفای کرونباخ 

                                                           

1. The Children's Sleep Habits 

Questionnaire (CSHQ) 

2. Bedtime resistance 

3. Sleep onset delay 

4. Sleep duration 

ها مقیاسو برای هر کدام از خرده 15/3برای کل مقیاس  در پژوهش آنها

شد محاسبه  16/3و  14/3، 19/3، 14/3، 16/3، 1/3، 1/3، 19/3به ترتیب 

(1). 
برای بررسی پرخاشگری  :66ای و آشکارنامه پرخاشگری رابطهشدپرسد. 2

)نسخه ساله  66تا  9از پرسشنامه پرخاشگری شهیم برای کودکان دبستانی 

در زمینه پرخاشگری گویه  26والدین( اسدتفاده شد. این پرسشنامه دارای 

 2نمره(، یه بار در ماه ) 6ای و آشدددکار با چهار گزینه به ندرت )رابطده

این  .اسدددتنمره(  4نمره(، اغلددب روزهددا ) 0نمره(، یدده بددار در هفتدده )

اند دهها طوری تنظیم ششود و پرسشپرسشنامه توسط والدین تکمیل می

که در برگیرنده درجات متفاوتی از شدددت بروز پرخاشددگری اسددت و بر 

شددوند. این پرسددشددنامه دارای سدده بندی میاسدداس میزان بروز رفتار درجه

گویه(، پرخاشددگری واکنشددی کلامی و  1مولفه پرخاشددگری جسددمانی )

گویه( اسددت. نقطه برش  9ای )گویه( و پرخاشددگری رابطه 1کنش )فزون

 داندارتودک پرخاشگر در هر زیرمقیاس یه انحراف اسبرای تشخیص ک

ی دهنده پرخاشددگر نمره بالا در این آزمون نشددان .بالاتر از میانگین اسددت

و بار اعت دهنده پرخاشددگری پایین در فرد اسددت. زیاد و نمره پایین نشددان

برای کودکان دبسدتانی شدهر شیراز توسط شهیم مورد ارزیابی  اینروایی 

امه نآلفای کرونباخ را برای کل پرسدش قرار گرفته اسدت. شدهیم، ضدریب

یل نامه با استفاده از تحلشگزارش کرده اسدت و ارزیابی روایی پرس 96/3

؛ به طوری که ارزیابی روایی پرسددشددنامه با قرار گرفتأیید عاملی مورد ت

ها، منجر به اسددتخراس سدده عامل با ارزش تحلیل عاملی گویهاسددتفاده از 

 یپرخاشدددگر یکرونباخ برا یآلفا بیضدددر ویژه بیشدددتر از یه شدددد.

، 95/3 بیبه ترت کنشی و فزونکلام یو واکنشددد ی،ارابطده ،یجسدددمدان

 .(29)است گزارش شده  90/3، 99/3

از  در پژوهش حدداضدددر، پس از اخددذ مجوزهددای لددازم ج( روش اجرا:

نظر شدناسایی شدند.  ، ابتدا کودکان ورزشدکار در مدارس مورددانشدگاه

کودکدان غیرورزشدددکار نیز از همان مدارسدددی که کودکان ورزشدددکار 

 -تا از نظر وضددعیت اجتماعیشدددند ، انتخاب مشددغول به تحصددیل بودند

5. Sleep anxiety 

6. Night wakings 

7. Parasomnias 

8. Sleep disordered breathing 

9. Daytime sleepiness 

10. Validity 

11. Overt and relational aggression questionnaire 

https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Spirito/publication/12184585_The_Children%27s_Sleep_Habits_Questionnaire_CSHQ_Psychometric_properties_of_a_survey_instrument_for_school-aged_Children/links/541ffb3b0cf2218008d42a33.pdf?source=post_page---------------------------
https://www.researchgate.net/profile/Anthony_Spirito/publication/12184585_The_Children%27s_Sleep_Habits_Questionnaire_CSHQ_Psychometric_properties_of_a_survey_instrument_for_school-aged_Children/links/541ffb3b0cf2218008d42a33.pdf?source=post_page---------------------------
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عد از ب فرهنگی و اقتصدددادی با گروه کودکان ورزشدددکار همگن باشدددند.

ها به امهنآموزان و کسدب رضایت کتبی، پرسشهماهنگی با والدین دانش

در اختیار والدین قرار از طریق سدددایدت کدافه پردازش ین لداصدددورت آن

کننده یادآور شدددد که طی یه بازه زمانی به همه افراد شدددرکتگرفت. 

ماهه پرسدددشدددنامه را تکمیل کرده و از طریق سدددایت باز گردانند. یده 

همچنین به آنها اطمینان داده شددد که اطلاعات به دسددت آمده فقط برای 

در هر مرحله شود و محرمانه خواهد ماند و اهداف پژوهشدی اسدتفاده می

آوری شدده های جمع. دادهرنداز پژوهش، حق انصدراف از پژوهش را دا

 تحلیل شد.  SPSS-21افزار آماری نیز با استفاده از نرم

 هایافته
های توصددیفی متغیرهای پژوهش اعم از میانگین و شدداخص 6 جدول در

اند. همچنین در این جدول ها گزارش شدههانحراف معیار به تفکیه گرو

نرمال بودن متغیرهای  برای بررسی اسمیرنف -کالموگروف نتایج آزمون

 .محاسبه شده استپژوهش 

 

 (121تعداد: توزیع متغیرهای پژوهش ) نرمال بررسی های توصیفی و نتایجشاخص :1 جدول

 متغیر کنندگانشرکت های عادت های خوابمقیاسخرده میانگین انحراف معیار K-S Zآماره  داریاسطح معن

 مقاومت در برابر خواب 1/66 31/0 394/3 233/3

 ورزشکار

 های خوابعادت

 خیر در خوابیدنأت 55/6 120/3 665/3 56/3

 طول دوره خواب 56/5 19/6 664/3 52/3

 خواب اضطراب 51/1 09/2 663/3 359/3

 بیدار شدن از خواب 60/1 91/6 662/3 313/3

 خوابشبه 13/62 49/3 664/3 352/3

 اختلال خواب 92/5 99/6 662/3 359/3

 خوابیبی 66/62 93/2 639/3 319/3

 مقاومت در برابر خواب 26/60 19/2 396/3 233/3

 غیرورزشکار

 تاخیر در خوابیدن 60/2 124/3 661/3 53/3

 طول دوره خواب 93/1 19/6 663/3 354/3

 اضطراب خواب 21/9 46/2 639/3 316/3

 بیدار شدن از خواب 41/1 95/6 664/3 356/3

 خوابشبه 10/62 11/0 664/3 352/3

 اختلال خواب 65/1 95/6 664/3 353/3

 خوابیبی 90/60 4 662/3 316/3

 جسمانی 00/66 29/0 662/3 351/3

 ورزشکار

 پرخاشگری

 ایرابطه 21/66 64/0 639/3 310/3

 کلامی 91/62 95/0 392/3 233/3

 جسمانی 61/9 26/2 660/3 350/3

 ایرابطه 19/64 93/2 662/3 359/3 ورزشکارغیر

 کلامی 91/62 59/0 635/3 399/3

 

برای  اسددمیرنف -کالموگروف آزمون Z، آماره 6با توجه به جدول 

وان تبنابراین مییسدددت؛ دار ناتمدامی متغیرهدای پژوهش در دو گروه معن

لوین برای  آزمون نتایجاسدددت.  نرمال متغیرها توزیع نتیجده گرفت که

 (P ،99/2 =F≥392/3)های خواب عادت نمره بررسدی همگنی واریانس

 به دست نیامد.دار امعن( در دو گروه P ،25/4 =F≥56/3)و پرخاشدگری 

ت؛ اس ها همگندهد که واریانس این متغیرها در گروهاین یافته نشدان می

فرض دو نمونه مسدددتقل با پیش تی آزمون نتایج 2جدول  در ندابراینب

عادت های خواب و پرخاشدددگری در  کل نمره ها برایبرابری واریانس

 .است شده گزارش ورزشکارورزشکار و غیر آموزاندانش
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 آموزان ورزشکار و غیرورزشکاردانش گروه دو در های خواب و پرخاشگریعادت کل نمره مقایسه برای مستقل تی آزمون نتایج :2 جدول

 داریاسطح معن tآماره  درجه آزادی تعداد متغیر

 336/3 -243/5 669 623 های خوابنمره کل عادت

 309/3 -63/2 669 623 نمره کل پرخاشگری

 

، نتایج آزمون تی مستقل شدودملاحظه می 2گونه که در جدول  همان

صدددورت که  دهدد کده تفاوت دو گروه معنادار اسدددت. بدیننشدددان می

آموزان ورزشدددکار در نمره کل عادت های خواب و پرخاشدددگری دانش

بهتر و هددای خواب عددادت ،آموزان غیرورزشدددکددارنسدددبددت بدده دانش

های مقیاسپرخداشدددگری کمتری را نشدددان دادندد. برای مقدایسددده خرده

آموزان ورزشددکار و های خواب و پرخاشددگری در دو گروه دانشعادت

ل از راهه استفاده شد. قبمتغیری یهواریانس چند غیرورزشکار از تحلیل

های آن مورد آزمون قرار گرفت. برای فرضارائه نتایج این آزمون، پیش

متغیرهای پژوهش از آزمون لوین اسددتفاده شددد  رسددی همگنی واریانسبر

. در (P≥35/3)دار نبود اکدددام از متغیرهددا معندد کده این آزمون برای هیچ

ها از آزمون ادامه، برای بررسدددی همگنی ماتریس واریانس و کوواریانس

های اسمقیبرای خردهآن  باکس استفاده شده و نتایج نشان داد که مقدارام

 P≥352/3)و پرخدداشدددگری  (P ،35/6 =F≥35/3)خواب  هددایعددادت

،92/62 =F) ها فرض تجانس بین کواریانسدار نیست و در نتیجه پیشامعن

اسدمیرنوف نشان داد  -برقرار اسدت. همچنین نتایج آزمون کولموگروف

. در (P≥35/3)هدا در همده متغیرهدای پژوهش نرمدال بود کده توزیع داده

ای همقیاسمتغیره برخردهواریانس چند معناداری تحلیل، آزمون 0جدول 

 خواب و پرخاشگری در دو گروه کودکان ارائه شده است. هایعادت

 
 آموزاندانش گروه دو در عادت های خواب و پرخاشگری هایمقیاسخرده بر چندمتغیره واریانستحلیل معناداری آزمون نتایج :3 جدول

 اندازه اثر داریسطح معنی خطا Df فرضیه F Df مقدار آماره متغیر منبع

 گروه
 096/3 *336/3 666 9 55/9 169/3 لامبدای ویلکز های خوابعادت

 063/3 336/3 333/661 333/0 09/61 193/3 لامبدای ویلکز پرخاشگری

 

ترکیددب خطی متغیرهددای ، اثر گروه بر 0هددای جدددول براسددداس داده

= P ،55/9≥336/3خواب )های عادتهای مقیاسوابسددته مربوط به خرده

F) ( 336/3و پرخاشددگری≤P ،09/61 =F) دار اسددت. به همین دلیل امعن

دار اثیر بر کدام یه از متغیرهای وابسدددته معنأبرای بررسدددی اینکده این ت

دول ایج آن در جواریانس چندمتغیره استفاده شده که نت اسدت، از تحلیل

 گزارش شده است. 5و  4

 
 گروه دو خواب در هایعادت هایمقیاسخرده مقایسه برای متغیرهتک واریانس تحلیل آزمون نتایج :4 جدول

 

 منبع
 اندازه اثر داریاسطح معن Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 هامقیاسخرده نوع متغیر

 های خوابعادت

 316/3 *330/3 39/9 43/19 6 43/19 مقاومت برابر خواب

 642/3 *336/3 49/69 23/63 6 23/63 خیر در خوابیدنأت

 609/3 *336/3 33/69 43/51 6 43/51 طول دوره خواب

 326/3 664/3 54/2 13/64 6 13/64 اضطراب خواب

 339/3 029/3 91/3 00/0 6 00/0 بیدار شدن از خواب

 336/3 916/3 332/3 300/3 6 300/3 خوابشبه

 331/3 096/3 112/3 339/0 6 339/0 اختلال خواب

 311/3 *335/3 29/9 339/99 6 339/99 خوابیبی
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واریانس  شدددود، نتایج تحلیلملاحظه می 4گونه که در جدول  همدان

اثرات بدده دسدددت آمددده برای گروه در دهددد کدده چندددمتغیره نشدددان می

خیر أت، (P ،39/9 =F≥330/3) مقاومت در برابر خوابهای مقیاسخرده

 P≥336/3طول دوره خواب )،  (P ،49/69 =F≥336/3در خوابیدددن )

،33/69 =F)  بیو( 335/3خوابی≤P ،29/9 =F) دار اسدددت؛ اما در امعند

بیدار ،  (P ،54/2 =F≥664/3اضدددطراب خواب )های مقیاسمورد خرده

= P ،332/3≥916/3خواب )شبه،  (P ،91/3 =F≥029/3شدن از خواب )

F )و ( 096/3اختلددال خواب≤P ،112/3 =F) دار نیسدددت. بنددابراین امعندد

های خواب بهتری آموزان ورزشکار عادتتوان بیان داشدت که دانشمی

، وابیدنخیر در خأت، مقداومت در برابر خوابهدای مقیداسدر مورد خرده

( x̅=1/66؛ x̅=55/6؛ x̅=56/5؛ x̅=66/62)خوابی بیو  طول دوره خواب

؛ x̅=60/2؛ x̅=93/1؛ x̅=90/60آموزان غیرورزشدددکار )نسدددبت به دانش ،

26/60=x̅.داشتند ) 

 
 در دو گروه یپرخاشگر هایاسمقیخرده سهیمقا یبرا رهمتغیتک انسواری لیآزمون تحل جی: نتا5جدول 

 

به  دهد که اثراتواریانس چندمتغیره نشان می همچنین نتایج تحلیل

 (P ،10/64 =F≥336/3)دست آمده برای گروه در پرخاشگری جسمانی 

و پرخاشگری کلامی  (P ،31/20 =F≥336/3ای )پرخاشگری رابطه، 

(336/3≤P ،11/1 =F) بیان داشت که توان می بنابراین ؛دار استامعن

مقیاس خرده 0آموزان ورزشکار پرخاشگری کمتری در هر دانش

( نسبت به x̅=00/66؛ x̅=21/66؛ x̅=91/62و کلامی ) ،ایجسمانی، رابطه

 ( داشتند. x̅=61/9؛ x̅=19/64؛ x̅=91/62آموزان غیرورزشکار )دانش

 گیریبحث و نتیجه
های ای پرخاشددگری و عادتپژوهش حاضددر با هدف بررسددی مقایسدده

خواب کودکان ورزشکار و غیرورزشکار مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل 

داری احاضر حاکی از آن بود که تفاوت معنپژوهش  اجرا شد. اولین یافته

آموزان ورزشددکار و غیرورزشددکار های خواب دانشبین نمره کل عادت

نمره کددل کمتری در متغیر  ،آموزان ورزشدددکدداروجدود دارد و دانش

اب کسددددب کردنددد. برای بررسدددی تفدداوت در نمره هددای خوعددادت

واریددانس  هددای عددادت هددای خواب، نتددایج آزمون تحلیددلمقیدداسخرده

چندددمتغیره نشدددان داد کدده کدده اثرات بدده دسدددت آمددده برای گروه در 

طول دوره ، خیر در خوابیدنأت، مقاومت در برابر خوابهای مقیاسخرده

ان ورزشدددکار وضدددعیت آموزدار اسدددت و دانشامعنخوابی بیو  ،خواب

آموزان غیرورزشددکار نسددبت به دانش مذکورمقیاس های بهتری در خرده

 داشتند.

های این پژوهش با نتایج مطالعه مستر و همکاران همخوانی دارد. یافته

منجر  ،که فعالیت بدنی بیشتر و همکاران نشدان داد های مطالعه مسدتریافته

بده خواب زود هنگدام، طولدانی شددددن مددت خواب، و افزایش راندمان 

از سدددوی دیگر، یافته این پژوهش با نتیجه مطالعه  .(21)شدددود خواب می

به بررسی ناهمسو بود. آنها در یه مقاله مروری  (0)آنتچاک و همکاران 

سددداله پرداختند. نتایج  60تا  0رابطده بین فعالیت بدنی و خواب کودکان 

ه ارتباط کمی بین فعالیت بدنی و خواب در کودکان وجود نشدددان داد ک

ان تر کودکدارد. علت احتمالی این تفاوت، شددداید دامنه سدددنی گسدددترده

 آنتچاک و همکاران باشد.مطالعه  کننده درشرکت

خواب، یه پدیده فیزیولوژیکی اسدددت و اختلالات خواب، اثر منفی 

در یه کودک، خواب چندین . (26)توجهی بر سدددلدامدت دارند قدابدل

مغز، تثبیت  تحولجویی در انرژی، از جملده صدددرفده ؛عملکرد مهم دارد

شناختی معتقدند که هر کدام از های عصب روانحافظه و شناخت. نظریه

ند یاهدای بدن نیز درگیر فرترین سدددلولهدای بددن، حتی کوچدهبخش

و پردازش اطلاعات خواب هسدتند. خواب به مغز فرصت یکپارچه کردن 

 منبع
 اندازه اثر داریاسطح معن Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 هامقیاسخرده نوع متغیر

 پرخاشگری

 666/3 *336/3 10/64 300/661 6 300/661 جسمانی

 614/3 *336/3 31/20 10/611 6 10/611 ایرابطه

 354/3 *336/3 11/1 93/19 6 93/19 کلامی
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. لنگ و همکاران نشان دادند (4)دهد یاد گرفته شدده در طول روز را می

دت زمان بندی ذهنی و ثبت عینی مکده فعدالیت بدنی تأثیر مثبتی در رتبه

. همچنین، آنتچاک (65)خوابیدن در نوجوانان و بزرگسالان جوان داشت 

چه سن کودک بالاتر رود، اثر فعالیت بدنی و همکاران بیان کردند که هر

تر خواهد شددد. یه توضددیح احتمالی آن اسددت که هرچه بر خواب قوی

ثیر دیگران بر تنظیم خواب آنها کمتر أشدددوندد تدتر میبزرگ ،کودکدان

 .(0)ثیر عوامل سبه زندگی بیشتر نمایان خواهد شد أشود و تمی

وان تهای خواب در کودکان ورزشددکار میین بهتر بودن عادتدر تبب

نند کگفدت تعدادی مکانیسدددم نظری بیولوژیکی وجود دارد که بیان می

تواند مدت زمان خواب را افزایش های منظم و حاد فعالیت بدنی میدوره

یت شددرکت در فعالنخسددت اینکه داده و کیفیت خواب را بهبود بخشددد. 

که  (61)هش علائم افسردگی و اضطراب کمه کند تواند به کابدنی می

خوابی ارتباط نزدیکی دارند. دوم، فعالیت بدنی منجر به هر دو با علائم بی

که ابتدا موجب افزایش اولیه دمای بدن و سپس شدود، یه اثر دمایی می

دهد و شود که تأخیر در شروع خواب را کاهش میکاهش دمای بدن می

. سدددرانجام، (61)مقددار موس آهسدددتده خواب را کمی افزایش می دهدد 

واب بودن در فعالیت بدنی در عصدددر ممکن اسدددت مقدار زمان در رختخ

ه یه روزی مرکزی بساز شبانههای قبل مدرسه را با تغییر فاز ضربانشب

وزی رتر افزایش دهد. این تغییر با فاز شدددبانهروزی معمولیفداز شدددبدانده

معمولی و ترجیح زمان به رختخواب رفتن بعدی مخالف است که بخشی 

. وزارت (69)از آن تجلی فیزیولوژیکی رشددددد و نمو نوجوانی اسددددت 

دارد که نوجوانان باید بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده اظهار می

ه دقیقه ب 13بده منظور افزایش فوایدد سدددلامتی کوتاه و بلندمدت، حداقل 

 .(21)هر روز وقت بگذارند  در تا شدیدهای بدنی متوسط فعالیت

داری بین نمره کل انشدددان داد کده تفداوت معند پژوهشیدافتده دیگر 

غیرورزشدددکار وجود دارد و آموزان ورزشدددکدار و پرخداشدددگری دانش

تری در متغیر پرخاشددگری کسب آموزان ورزشدکار نمره کل پاییندانش

دهد که اثرات متغیره نشان میواریانس چند کردند. همچنین نتایج تحلیل

 ،یاپرخاشگری رابطهدست آمده برای گروه در پرخاشگری جسمانی، ه ب

ن بیان داشدددت که توابنابراین می ؛دار اسدددتامعن و پرخاشدددگری کلامی

مقیدداس خرده 0، پرخدداشدددگری کمتری در هر کودکددان ورزشدددکددار

رزشکار وو کلامی نسبت به کودکان غیر ،ایپرخاشگری جسمانی، رابطه

 داشتند.

ر کوماری و کوماحاضدددر با نتیجه پژوهش بشدددیر،  پژوهشهای یافته

بشیر و همکاران به بررسی  ناهمسدو اسدت. (25)، و خان و همکاران (63)

پرخاشددگری در پسددران ورزشددکار و غیرورزشددکار مدارس متوسددطه در 

هندوسدتان پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که ورزشکاران نسبت به 

در  ؛غیرورزشدکاران، افراد پرخاشدگر جسمی، عصبی و غیرمستقیم بودند

پرخاشددگری کلامی و عصددبانیت بیشددتری  حالی که افراد غیرورزشددکار،

خان و همکاران نیز در بررسددی سددطح نسددبت به ورزشددکاران داشددتند. 

پرخاشدگری میان ورزشدکاران و غیرورزشکاران به این نتیجه رسیدند که 

مردان غیرورزشدکار پرخاشدگرتر از زنان غیرورزشکار بودند، اما تفاوت 

ورزشکاران مرد و زن در داری بین ورزشدکاران و غیرورزشدکاران و نامع

شدداید علت احتمالی آن را بتوان به مقیاس پرخاشددگری مشدداهده نشددد. 

 نسددبت داد. بشددیر وپژوهش کنندگان در دو تفاوت دامنه سددنی شددرکت

کننددد نسدددبددت بدده افراد کننددد افرادی کدده ورزش میهمکدداران بیددان می

 غیرورزشددکار پرخاشددگرتر هسددتند؛ اما شدداید علت این امر آن باشددد که

 پرخاشگری بیشتری دارند. عکنند که طبها افرادی را جذب میورزش

بازی و ورزش، توان گفت هدای پژوهش حاضدددر میدر تبیین یدافتده

 ها، عواطفگیری هیجانگذاری و جهتمیدان تمرین مناسبی برای ارزش

ی دوستکند و مفاهیمی چون نوعهای فطری نوجوانان ایجاد میو گرایش

مزایای باره آموزد. درفدداکداری و گذشدددت را به او می و تعداون، ایثدار،

های متعددی ارائه شددد که از آن جمله فرضددیه ،روانی تفریحات ورزشددی

توان به فرضیه بیوشیمیایی، فرضیه ترموژنیه و فرضیه روانی اجتماعی می

 کند که ورزش سددطوح نوراپی. فرضددیه بیوشددیمیایی بیان میکرداشدداره 

دهددد و در نتیجدده رهددایی این را افزایش می نفرین و سدددروتونین خون

ها از غده هیپوفیز، سطح افسردگی افراد کاهش یافته و در ضمن هورمون

ه یابد. تئوری ترموژنیخوی مثبت در افراد افزایش و تقویت می و خلق

اثر  ،های بدنیکندد که افزایش درجه حرارت بدن در اثر فعالیتبیدان می

اجتماعی با توجه به  -. چندین فرضیه روانی(22)بخشی بر افراد دارد آرام

رابطه بین ورزش و درک صحیحی از محیط اطراف که منجر به آسایش 

ی در فرد شدددود ارائده داده شدددده اسدددت. ورزش و فعالیت بدنروانی می

کند، احساس خودآگاهی را ارتقاء بخشیده احساس مسئولیت را زنده می
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گرداند. درگیری در های دوران کودکی برمیو نیز فرد را بده لدذت بازی

و یه شدددکل از  خود هدای بددنی بداعدم ایجاد حس اعتماد بهفعدالیدت

ی آموزش های بدنکنندگان در فعالیتشددود که به شددرکتبیوفیدبه می

 .(24)کرده و نظم بخشند مهار شان را د که چگونه احساساتدهمی

هدای نامناسدددب خواب در کودکان نه تنها بر از آنجدایی کده عدادت

دگیری، حدافظده و عملکرد روزانده کودکدان، و همچنین بر عملکرد و یدا

سدلامت روان همه اعضای خانواده اثرگذار است؛ بنابراین فعالیت بدنی و 

هزینده، بداعدم تخلیه هیجانی و ورزش بدا فراهم کردن محیطی امن و کم

شود و از این طریق بر کاهش تنش و بیان آزاد عواطف و احسداسدات می

الگوهای خواب در کودکان و در نتیجه کاهش پرخاشدددگری تأثیر بهبود 

گذارد. به سدددخن دیگر، اجرای منظم ورزش، افزون بر ایجاد تغییرات می

فیزیولوژیه که باعم هدفمندی مصدرف انرژی و آرامش عضلانی پس 

 شود، آرامش جسمی و روانی را نیز به دنبال دارد.از فعالیت بدنی می

آموزان ورزشکار ر نشان داد که بین دانشپژوهش حاضد ،در مجموع

های خواب و میزان بروز پرخاشدددگری و غیرورزشدددکدار، از نظر عدادت

تفداوت معنداداری وجود دارد و این تفداوت بده نفع کودکان ورزشدددکار 

کودکان ورزشکار دارای الگوهای خواب بهتر و سطح پرخاشگری است. 

شود یشنهاد میپنابراین ؛ بتر نسدبت به کودکان غیرورزشدکار هستندپایین

های تربیت بدنی در مدارس های ورزشی و کلاسسازی برنامهغنیبه که 

ای هو زمینه گسددترش و توسددعه هرچه بیشددتر فعالیت شددودتوجه بیشددتری 

آید تا هرچه بیشدتر در جهت بهبود سلامت روان و از بین ورزشدی فراهم 

کودکان گام  بردن مشددکلات خواب و بروز انواع پرخاشددگری در جامعه

ه شده گزینه مناسب اضاف توانداجرای ورزش می در نتیجه .مثبتی برداشت

 و اوقات فراغت کودکان باشد. آموزشی هایبه برنامه

آوری اطلاعات بر اسددداس های پژوهش حاضدددر، جمعاز محدودیت

 توان درگیری در دسدددترس بود که میپرسدددشدددنامه و اسدددتفاده از نمونه

شناسی اقدام کرد. همچنین های روشاین محدودیتمطالعات آتی به رفع 

با توجه به اینکه مطالعه حاضر در کودکان مقطع ابتدایی انجام شده است، 

ا های سدددنی بهای این مطالعه به سدددایر ردهشدددود تعمیم یافتهپیشدددنهاد می

 احتیاط انجام شود. 

 ملاحظات اخلاقی
ی نامه کارشدددناسددداین پژوهش برگرفته از پایان پیروی از اصووول اخلاپ پژوهش:

در رشته مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با کد نویسنده نخست ارشد 

و بددا کسددددب تمددامی مجوزهددای علمی و  1172925943177481398158626

های مربوطه انجام شددده اسددت. همچنین دیگر ملاحظات اخلاقی اجرایی لازم از مؤسددسدده

کنندگان و حفظ حریم شددخصددی و رازداری در این نامه از شددرکترضددایتانند اخذ م

 مطالعه کاملاً رعایت شده است. 

  ه است.این مطالعه به طور مستقل و بدون حامی مالی انجام شد حامی مالی:

نویسدنده نخست این مقاله به عنوان مجری اصلی این  نقش هر یک از نویسوندگان:

ن اسددتاد راهنما نقش داشددتند. لازم به ذکر اسددت که همه مطالعه و نویسددنده دوم به عنوا

 اند.و تأیید کرده نوشته نهایی را خواندهنویسندگان دست

 گونه تضاد منافعی نداشته است. این پژوهش برای نویسندگان هیچ ضاد منافع:ت

آموزانی که در اجرای این والدین و دانشتمامی  از هوسدددیلبدین قدردانی: و تشووکر

 شود.تشکر و قدردانی می ،نامه به ما کمه کردندپایان
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