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Abstract 
This study investigates the effect of electronic and non-electronic sports on the life quality 

and physical fitness skill related indicators. The population of this study contained 900 

female students of the high schools Shar-e-Rey district 2. Among them 60 were selected 

randomly and were categorized into four groups according to the amount of their sports 

activity and electronic sports. The research method was descriptive and semi-

experimental, which was conducted in the field. A standard life quality questionnaire was 

applied to measure the life quality of the subjects and to evaluate the effect of this study 

on them. The face and content validity of the questionnaire was obtained by the faculty of 

physical education and its reliability was determined using Cronbach's alpha test of 0.83. 

Descriptive indices and statistical test of covariance analysis were used to analyze the data. 

The results of the study indicated that the mean and standard deviation of the post-test of 

life quality variable were 2.90 ± 0.37 in control group, 2.83 ± 0.31 in sport group, 3.03 ± 

0.20 in electronic games and 2.88 ± 0.25 in electronic and sports and games. On the other 

hand, there was no significant difference between pre-test and post-test of life quality (P 

> 0.05, F = 1/02). Regarding the physical fitness variables, the results showed that there 

is a significant difference between the pre-test and the post-test variables of agility(P > 

0.01, F = 7/922), throwing the ball (P > 0.01, F = 10/044), reaction (P > 0.05, F = 5/33), 

raising the shoulder and the horizon bar (P > 0.01, F = 13/769). It seems that the best 
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training mode is a combination of two types of training, traditional sports and electronic 

game. Because in most of the findings, the results of the combined group were better than 

the other groups. Therefore, it is recommended that high school students in the city of 

Rey, in order to develop their physical fitness and improve their quality of life, it is better 

to use combined exercise programs to achieve the best possible result. 
 

Keywords: Electronic Sports, Life Quality, Non-Electronic Sports, Physical Fitness. 
 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Exercise and physical activities are an important and integral part of children's 

lives in the school environment and even outside of school. Unfortunately, today's 

lack of sports facilities on the one hand, as well as the presence of attractive 

computer games on the other, has made children less likely to engage in physical 

activity. This has led to major threats to the health of children. One of the ways 

that can be used to reduce these threats is mobile computer games. On the other 

hand, today motor poverty has caused physical, spiritual and mental deficiencies 

in different sections of society. Students also form a large part of the community 

and will assume important responsibilities as future professionals. Therefore, their 

health is of particular importance in all areas. Electronic sports are a type of 

competitive sports that is heavily dependent on technology and video games. In 

recent years, the popularity of e-sports has surpassed those of the enthusiasts and 

has also influenced conventional sports.  The present study seeks to answer the 

question whether e-sports and non-e-sports affect quality of life and indicators 

related to physical fitness skills? 
 

Materials and Methods: 
The purpose of this study was to investigate the impact of e-sports and non-e-

sports on quality of life and indicators related to physical fitness skills. The 

statistical population of this study consisted of 900 female students of the 12th 

grade secondary school in District 2 of Ray city that 60 student were randomly 

selected and divided into 4 groups according to the amount of doing sport activity 

and electronic sport. Each group consists of 15 persons. The research method was 

descriptive and quasi-experimental which was conducted in the field. Quality of 

life questionnaire (SF-36) was used to assess the quality of life of the subjects and 

the effect of this study on them. The face and content validity of the questionnaire 

was obtained by the professors of physical education, and its reliability was 

determined by Cronbach's alpha that was equal to 0.83. Descriptive statistics and 

covariance analysis test were applied for data analysis in SPSS software. 
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Findings: 
The results showed that the mean and standard deviation of the post-test of quality 

of life in control group was 2.90±0 0.37, 2.83±0.31 in exercise group, 3.03±0.20 

electronic gamers, and 2. 88±0.25 in exercise and electronic gamers. On the other 

hand, there was no significant difference between pre-test and post-test of quality 

of life variable (F = 1.02, P > 0.05). Paired comparisons revealed that there were 

significant mean differences between the mean of the control group and the 

electronic gamers group (6.61), the exercise group with the electronic gamers 

group (21.06) and the electronic gamers group with the combined group of 

exercise and electronic gamers (14/85), respectively. Concerning the variable of 

agility in the pre-test, it was found that there was a significant difference between 

pre-test and post-test (P ≤0.01, F = 10.044). Also, the effect size was 0.17 (high) 

and test power was 0.91. The results also showed that the research groups had a 

significant effect (P ≤0.01, F = 4.99) on the dependent variable (post-test). As 

well, the effect size was 0.21 (high) and the test power was 0.90. Paired 

comparisons revealed that there was a significant difference between the control 

group and the electronic gamers group (mean difference was equal to (1.403)). 

Regarding the variable of muscular power, it was found that there was a 

significant difference between pre-test and post-test (P ≤0.01, F = 7.922). Also, 

the effect size was 0.13 (close to high) and the test power was 0.79. According to 

the inferential findings, the research groups had a significant effect (P≤0.01, F = 

11.873) on the dependent variable (post-test). Also, the effect size is 0.50 (high) 

and the test power is 1. Paired comparisons revealed a significant difference 

between the mean of control group and the electronic gamers group (mean 

difference equal to (2.11)), the control group with the combined group of exercise 

and electronic gamers group (mean difference equal to (1.004), the exercise group 

with the electronic gamers group (mean difference equal to (1.589)), and 

electronic gamers group with the combined group of exercise and electronic 

gamers group (mean difference equal to (1.11)). 
 

Conclusion: 

The more the development process in a society, the faster the quality of life of the 

students increases. Teenagers and students who usually come from different 

communities and different cultural backgrounds have different identities. Students 
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represent the future. In other words, investing in students not only affects their 

quality of life right now, but it also greatly improves the quality of life for future 

generations in various ways. Sports activities are considered as a public health 

tool that can be used to prevent and treat many physical and mental illnesses such 

as depression and anxiety. High quality of life in all organizations is essential to 

succeed in attracting and retaining peoples in the organization, and this has 

become a standard for all organizations, large and small. Achieving physical 

fitness and maintaining it affects all aspects of life and in addition to promoting 

well-being, it is also effective in increasing work efficiency. Ready people have 

more energy, which also affects their mental and work efficiency; it enhances 

leisure and recreational activities; it increases resistance to fatigue, and ultimately 

improves physical activity and sleep patterns. Therefore, exercise and physical 

activity can be considered as a good option for improving physical fitness in 

students that by improving these factors, one can also hope to improve the quality 

of life of students, since the main part of the quality of life comes back to the 

physical health and ability of individuals to perform their daily tasks efficiently 

and effectively. 
 

Keywords: Electronic Sports, Life Quality, Non-Electronic Sports, Physical 

Fitness. 
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 مقالة پژوهشی

 یهایکاربران باز یجسمان یآمادگ یهاو مهارت یزندگ تیفیک ۀسیمقا

آموزان دختر )مورد مطالعه: دانش یکیرالکترونیو غ یکیالکترون یورزش

 دوازدهم( یۀپا
 

 4یاشرف گنجوئ دهی، فر3یزارع ی، عل*2نییآکین نتی، ز1رجیا دهیفر
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یورزش تیریگروه مد. 1

 مسئول( ۀسندی)نو رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یورزش تیریگروه مد. 2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یورزش تیریگروه مد.3

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یورزش تیریگروه مد.4
 

 11/01/1399تاریخ پذیرش:                         23/05/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

ی های غیرالکترونیکی بر کیفیت زندگی و شاخصهای الکترونیکی و ورزشهاتأثیر ورزش این پژوهش با هدف بررسی

آموزان دختر پایۀ دوازدهم مقطع متوسطۀ دوم ناحیۀ دوی شهر ی آمادگی جسمانی انجام شد. دانشهاوابسته به مهارت

گیری تصادفی انتخاب نفر به شکل نمونه 60ها نفر جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین آن 900ری به تعداد 

بندی شدند. روش پژوهش از شدند و برحسب میزان فعالیت ورزشی و ورزش الکترونیکی به چهار گروه پانزده نفری دسته

و بررسی تأثیر  هاصورت میدانی اجرا شد. برای سنجش میزان کیفیت زندگی آزمودنیتجربی بود که بهنوع توصیفی و نیمه

سؤالی استفاده شد. از طریق اساتید متخصص  36-عه بر آن، از فرم کوتاه پرسشنامۀ استاندارد کیفیت زندگیاین مطال

 83/0بدنی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به دست آمد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ حوزۀ تربیت

افزار توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس در نرم هایها از شاخصمنظور تجزیه و تحلیل دادهتعیین شد. به

های آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروهاس استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد پساسپیاس

 25/0های الکترونیکی یباز و ورزش و 03/3 ± 20/0های الکترونیکی یباز ،83/2 ± 31/0 ورزش ،90/2± 37/0کنترل 

 P 05/0)آزمون متغیر کیفیت زندگی وجود نداشت آزمون و پسی دیگر، تفاوت معناداری بین پیشسو از. بود  88/2 ±

> ,02/1  =Fآزمون آزمون و پس(. دربارۀ متغیرهای آمادگی جسمانی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین پیش

، P  ≥05/0العمل دارد )( ، عکسP ،044/10  =F  ≥0101/0( ، پرتاب توپ)P ،922/7  =F  ≥01/0متغیرهای چابکی)
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33/5  =Fباالبردن شانه و بارفیکس ،)(01/0≤  P ،769/13  =F)رسد بهترین حالت تمرین را مشاهده شد. به نظر می

ها نتایج گروه ترکیبی هدهد؛ چراکه در اغلب یافتهای الکترونیکی تشکیل میترکیب دو نوع تمرین ورزش سنتی و بازی

منظور توسعۀ آمادگی آموزان متوسطۀ شهرستان شهر ری بهشود دانشرو پیشنهاد میها بود؛ ازاینبهتر از سایر گروه

های تمرینی ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند بهترین شان بهتر است از برنامهجسمانی خود و نیز بهبود کیفیت زندگی

 ند.نتیجۀ ممکن را کسب کن
 

 .یکیرالکترونیغ هایورزش ،یکیالکترون یهاورزش ،یزندگ تیفیک ،یجسمان یآمادگکلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
 یرونب یمدرسه و حت یطکودکان در مح یاز زندگ یبخش مهم و جدانشدن یهای بدنو فعالیت ورزش

 ایرایانههای جذاب وجود بازیو  سو یکاز  یورزش ی. متأسفانه امروزه کمبود فضاهااستاز مدرسه 

سو شده  یگرد یاز  ست باعث  شده یشوند. ا یبدن هاییتفعال یرکودکان کمتر درگا شکل باعث  ن م

 یاز آن برا توانکه می ییهااز راه یکیرو شود. هروب یبزرگیدهای کودکان با تهد یسطح سالمت است

 .یاستای حرکتهای رایانهاستفاده کرد، بازی یدهاتهد ینکاهش ا

به  یباز یاجرا یکننده براای است که شرکترایانه یباز ینوع ای حرکتیهای رایانهبازی

راجع به  هاپژوهش ،حالینباا ؛(354، 2013 ،1هکلردارد )جانسون و  یازن یحرکات بدن دادنانجام

 یشگاهیصورت آزمابه هاپژوهشدر مدارس محدود است و عمدتاً  یحرکت-ایهای رایانهه از بازیاستفاد

ای، های رایانهبازی های موجود دروجه به قابلیت. با ت(886، 2008 ،2منیوسو مک یکر)مل اندنجام شدها

تواند در بسیاری ها کسب خواهند کرد میهایی که افراد در اثر استفاده از این بازیها و تواناییمهارت

، 2007 ،3شود )کوراتواقع مفید  اختی ازجمله توجههایی شنتواناییهای مرتبط و بهبود از زمینه

توجه افراد زیادی را به خود ی علمی بحثعنوان گیری کیفیت زندگی بهاندازه ،های اخیردر سال(. 186

طالعات بالینی، مداخالت و عنوان یک پیامد نهایی در مکرده است. این واقعیت همواره به معطوف

ی موضوعکیفیت زندگی  (.1 ،2006، و همکاران 4وپولوتئودور)های بهداشتی مدنظر است مراقبت

 ذهنی و پویاست؛ یعنی در هر زمان در مقایسه با زمان دیگر متفاوت است.
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اشاره دارد، مفهوم بهزیستی آن )اجتماعی، جسمانی  «کیفیت زندگی»ترین اصطالحی که به رایج

نگرش مردم به زندگی تأکید دارد تا به عوامل عینی و  ی( استتت. این اصتتطالش بیشتتتر بر نحوۀو روان

دی در دنیا، افتادن امنیت اقتصتتاخطرهای مالی و جهانی و بهعلت بحرانیرونی. در چند دهۀ اخیر بهب

استتتانداردهای زندگی در بستتیاری از کشتتورها توجه زیادی را به خود جلب  کیفیت زندگی و ارتقای

زایش فقر و تنگدستتتی و اعث افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، افهای اقتصتتادی بکرده استتت. بحران

اند؛ بنابراین در وضعیت کنونی به مطالعۀ کیفیت زندگی بسیار طورکلی کاهش کیفیت زندگی شدهبه

شتناستی، های مختلف اقتصتادی، روانهای بستیاری در این زمینه در حوزهپژوهشو  شتودتوجه می

شکی، مراقبت شتیپز  ،2010، 1و کوریک د )کورلینشوسفه و علوم اجتماعی انجام می، فلهای بهدا

2.) 
نی و ذهنی اقشار در ابعاد جسمی، روا هایینارساییامروزه فقر حرکتی موجب بروز  ،دیگر از طرف

عنوان دهند و بهمیآموزان نیز بخش وسیعی از افراد جامعه را تشکیل دانشده است. مختلف جامعه ش

ها در تمامی آن یسالمت های مهم جامعه خواهند شد؛ بنابراینمسئولیتدار متخصصان آینده عهده

 منظور ارتقایتواند راهکار مناسبی بهمیدارد. مشارکت ورزشی دانشجویان  ایویژهاهمیت  هازمینه

ها تأثیر بسزایی بر این دانشگاهکردن امکانات و شرایط مناسب در ها باشد و فراهمسطح سالمتی آن

دهند میآموزان نشان شده بر دانشم(. مطالعات انجا189 ،2013نما، خواهد داشت )قدرت مشارکت

جمعیت عادی جامعه قرار دارند.  که این گروه درمعرض سطح باالتری از افسردگی در مقایسه با

، کیفیت پردازندمیفعالیت جسمانی منظم آموزانی که بهکرده است دانش( بیان 2007) 2شوئلکه

معناداری بین هوش هیجانی  بطّمرتبط با سالمتی عمومی و وضعیت سالمتی بهتری دارند و رازندگی 

 وجود دارد.ها آنو سالمت جسمی و روانی 

، بر استفاده از ابزارهای فناورانه و الکترونیک هستندهای تفریحی را که مبتنینوعی از فعالیت

ها که آیا این شکل از فعالیت زیادی شده است هایدبیات بحثنامند. در امی «الکترونیک هایورزش»

؛ 2017 ،3الریچو  مانینگ، کیپر )جانی، ؟یا خیر شوندبندی میهای متداول طبقهنیز در قالب ورزش
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جوانان و ناپذیر از زندگی نوجدایی ای به بخشیرایانه هایبازیامروزه (. 7 ،2017، 1باکر و فونک، پیزو

که همواره  استبر شخصیت نوجوانان موضوعی  ایرایانه هایبازی. تأثیر اندسایر افراد تبدیل شده

، هاگرایش نوجوانان به این بازی های فراوانی را در سطح جامعه برانگیخته است. از دالیل عمدۀبحث

ها خانوادهمسئوالن و  ریزی مناسب از سویها، نبودن برنامهآنبه بودن و قابلیت دسترسی ساده جذاب

دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی و مناسب  همچنین نبود فراغت نوجوانان وپرکردن اوقاتبرای 

عوارض جسمی، روانی و اجتماعی بروز برای مدت طوالنی موجب  ایرایانه هایبازیاست. پرداختن به 

 به خستگی، انحراف ستون فقرات، ضعیفی چشم، کاهش توانمی هاآن شود که از جملۀمیبسیاری 

ای، حالت رایانه هایبازیمهم  هایمشخصهتعامالت اجتماعی، افسردگی و غیره اشاره کرد. یکی از 

بعدی با نیروهای به اصطالش دشمن  بایست برای رسیدن به مرحلۀمیفرد هاست که آن جنگی بیشتر

 ایانهرای هایبازی ترینجذاباست که در طراحی جدیدترین و  ایمحرکهترین . خشونت مهمدبجنگ

نیا امیری و افشاری (.303 ،2015 نجار و همکاران،شود )وفاییمیزیادی از آن استفاده  میزانبه 

معناداری با یکدیگر  ای و اختالالت رفتاری کودکان رابطۀرایانه هایبازی( اذعان داشتند که 2011)

 دارند.

 ،اندان ورزش ذکر شدهصورت مشترک برای تعریف یک فعالیت به عنوای که بهعمده عواملی

بودن بر شانس و یازمندی به مهارت در مقابل مبتنین -ب داشتن فعالیت بدنی، -ند از: الفعبارت

دربرداشتن رقابت  -پذیرش و اقبال عمومی داشتن و ه -اقبال، ج( چارچوب مقرراتی داشتن، د

اند نوان ورزش ذکر شدهعهگرفتن یک فعالیت ب(. عوامل دیگری نیز برای درنظر9 ،2007، 2یتس)سوئ

ها وجود دارد؛ عواملی مانند ک نظر کمتری روی آنقبلی اشترا که در مقایسه با عوامل ذکرشدۀ

 (.2017 ،جانی و همکارانگذار )و وجود نهادهای مقررات شدن با هدف تفریحانجام

های الکترونیک را های ورزشها و مثالتمام جنبهرشد است. روبه 3های الکترونیکاقبال به ورزش

 پژوهشیهای تجاری، آموزشی و فرصت رشدرسوم قرار داد، اما این اقبال روبههای متوان در ورزشنمی

با هر (. 7 ،2017 )فونک و همکاران، های مدیریت ورزشی ایجاد کرده استجدیدی برای آکادمی

                                                           
1. Funk, Pizzo & Baker 
2. Suits 

3. E-Sport 
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سازی . ورزشیاست 1سازیزشیهای الکترونیک ارائه شود، این فعالیت شکلی از ورتعریفی که از ورزش

غیرورزشی به شکلی  یگذاری برای فعالیتسازماندهی و مقررات -توان انجام داد: الفه دو شکل میرا ب

کردن آن برای ترکردن یک جزء ورزشی به فعالیت موجود و جذاباضافه -شود؛ بورزش شبیه به که 

 (.21،2017، 2یر)هی مخاطب

های شدت به فناوری و بازیهای رقابتی است که بهاز ورزش یاگونه های الکترونیکورزش

مندانش فراتر ههای الکترونیک از عالقهای اخیر سطح محبوبیت ورزشویدئویی وابسته است. در سال

های صورت گسترده شباهتهای مرسوم تحت گذاشته است. در ادبیات موضوع، بهورزشبر و است رفته 

است. برخی عوامل انسانی مانند تعهد، تمرین، تمرکز، بررسی شده  های الکترونیکورزش و ورزش

 اند )رایلسبکمقایسه شدههای الکترونیک های مرسوم و ورزشتفکر نقادانه و توانایی فیزیکی در ورزش

های که اثرات ورزش مشاهده نشد ی تجربیپژوهش موضوع، (. در ادبیات325 ،2019 ،3کاپورسو و

های با بازیکنان ورزش هابرخی مصاحبه . صرفاًسنجیده باشدهای فیزیکی الکترونیک بر شاخص

و  است )هالمنهای رقابتی ایشان را بررسی کرده ویژگی الکترونیک صورت پذیرفته بود که بعضی از

های ورزشی بر اثرات تمرین دربارۀ(. 1 ،2017 ،5مایز، هایلند و ویلکرسون ؛ اسچاپر،21 ،2018 ،4گیل

کاری و نیز مطالعۀ  های الکترونیکورزش های بدنی بازیکنان برجستۀشاخص کردافزایش عمل

  است.انجام شده  (14 ،2016) 6کارهوالتی

 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Sportification  
2. Heere 

3. Railsback & Caporusso 

4. Hallmann & Giel 

5. Schaeperkoetter, Mays, Hyland & Wilkerson 

6. Kari & Karhulahti 
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 های داخلی و خارجی در حوزۀ پژوهشپیشینة پژوهش -1جدول 

Table 1- Background of Domestic and Foreign Researches in the Field of Research 

 پژوهشگران

Researchers 
 سال

Year 
 عنوان

Title 
 نتایج

Results 

اوکسانا، لولیتا، 

 1و  النا یورای
2019 

ای های رایانهبازی

و اثر آن بر توسعۀ 

ذهنی و جسمی 

 افراد

ای بر حوزۀ فکری کودکان و نوجوانان تأثیر های رایانهبازی

توانند میای های رایانهگذارد. همچنین غالبًا بازیمی

موجب اختالل در توجه کودکان شوند؛ بر این اساس، برای 

دادن کارهای کودکان دشوار است که توجه خود را به انجام

مختلف، تفکر عمیق و تخیل متمرکز کنند. تفکر فناورانه 

 شود.جایگزین خالقیت می

و  2ایلماز

 همکاران
2018 

رابطۀ صفحۀ 

های نمایش )بازی

، آنالین تلفن همراه

رایانه و تلویزیون( 

و فعالیت بدنی با 

 چاقی کودکان

تحرک خطری جدی برای چاقی محسوب سبک زندگی بی

های پژوهشگران، افزایش زمان شود. براساس مشاهدهمی

های آنالین در طول روز خطر چاقی را دادن بازیانجام

ها بیان کردند افزایش مشارکت فعال در دهد. آنافزایش می

ورزشی و اجتماعی اقدامی مؤثر بر کاهش زمان  هایفعالیت

 های آنالین است.پرداختن به بازی

 2019 جراحی

تأثیر هشت هفته 

های ویدئویی بازی

فعال بر 

کارکردهای 

شناختی و حرکتی 

 آموزان پسردانش

نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه کنترل و آزمایش در 

و تعادل پویا( آزمون کارکردهای حرکتی )تعادل ایستا پس

و کارکردهای شناختی )زمان واکنش، توجه انتخابی و 

که گروه طوریحافظۀ کاری( تفاوت معنادار وجود داشت؛ به

های ویدئویی در تعادل ایستا، تعادل پویا، زمان بازی

واکنش، توجه انتخابی و حافظۀ کاری در مقایسه با گروه 

 آزمایش در وضعیت بهتری بودند.

 2019 اخالق عالی

رابطۀ میزان 

استفاده از 

ای های رایانهبازی

با سالمت روان و 

پیشرفت تحصیلی 

آموزان شهر دانش

 شیراز

های رایانه با سالمت روان و بین میزان استفاده از بازی

آموزان رابطۀ منفی معنادار وجود پیشرفت تحصیلی دانش

ها های آنداشت. بین اختالالت رفتاری و جسمانی و مؤلفه

ر دو گروه ورزشی و غیرورزشی تفاوت معنادار وجود د

های اختالالت رفتاری و داشت. همچنین بین مؤلفه

 اختالالت جسمانی اولویت معنادار وجود داشت.

                                                           
1. Oksana, Lolita, Yuriy & Elena 

2. Yılmaz 
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نگر است. در این رویکرد، سالمت اساس پژوهش حاضر دربارۀ کیفیت زندگی، رویکردی کل

ی سازندۀ کیفیت زندگی هامؤلفهجسمی، سالمت روانی، روابط اجتماعی و کیفیت محیط زندگی از 

ی هاورزشالکترونیکی و  یهایباز دربارۀ یپژوهشتاکنون ، وهش حاضرپژ ۀنیشیپطبق بررسی هستند. 

نشده است؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با  ها انجامالکترونیکی با کیفیت زندگی و آثار متقابل آنغیر

های ورزش و های الکترونیکیآیا ورزشکه  هدف پاسخگویی به این سؤال انجام شده است

 د؟ندار تأثیر آمادگی جسمانی هایوابسته به مهارت هایغیرالکترونیکی بر کیفیت زندگی و شاخص
 

 روش پژوهش

 دختر آموزاندانش صورت میدانی اجرا شده است.به تجربی بود کهپژوهش از نوع توصیفی و نیمهروش 

آماری این پژوهش را تشکیل دادند که  جامعۀشهر ری ناحیۀ دوی  دوممقطع متوسطۀ  دوازدهم پایۀ

 60ای در دور اول نمونه بدین منظور .گیری تصادفی انتخاب شدندنفر به شکل نمونه 60ها از بین آن

یت حسب میزان فعالصورت دردسترس انتخاب شد و برش داده شد، بهای که شرنفری از افراد از جامعه

 بندی شد.ورزشی و ورزش الکترونیکی به چهار گروه پانزده نفری دسته
 

 هایآزمودنبندی گروه -2جدول 

Table 2 - Grouping of Subjects 

 گروه
Group 

 شرح فعالیت
Activity Description 

 کنترل

Control 

 ندارند. فعالیت جدی ورزشی

They do not have Serious Sports Activities 
 ورزشکار

Athlete 
 فعالیت ورزشی دارند.

They have Sports Activities 
 ورزشکار الکترونیکی

Electronic Athlete 
 .دنپردازیمبه ورزش الکترونیکی 

They Play E-Sports 
 + الکترونیکی ورزشکار

Athlete + Electronic 

 پردازند.های الکترونیکی میو هم به ورزش کنندیمهم ورزش 

They do both Sports and E-Sports 
 

کیفیت زندگی برگزار شد.  منظور سنجش میزان آمادگی جسمانی وبههایی برای این افراد آزمون

های الکترونیکی و غیرالکترونیکی ورزش دادنتأثیرات انجام ها بینشی دربارۀبا بررسی نتایج این آزمون

 د.شبر کیفیت زندگی و آمادگی جسمانی حاصل 
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های الکترونیکی و غیرالکترونیکی و با ورزشدادن تر اثرات انجامبررسی دقیق در دور دوم برای

برداری دیگری از ی برای ما ایجاد کرده است، به نمونههای قبلاستفاده از بینشی که برگزاری آزمون

خاصی از  بدون سابقۀصورت کامالً تصادفی و شده بهانتخاب شد. در این نوبت افراداقدام  جامعه

نفری در چهار گروه  60. این نمونه های ورزشی )الکترونیکی و غیر الکترونیکی( انتخاب شدندفعالیت

ر در نظ ای به شرش جدول زیربرای هرکدام برنامهو )جدول شمارۀ سه( بندی شد دسته نفری 15

 شد.گرفته 
 

 هایآزمودنبندی گروه -3جدول 
Table 3- Grouping of Subjects 

 1گروه 
Group 1 

 های غیرالکترونیکیورزش

Non-Electronic Sports 
 2گروه 

Group 2 
 های الکترونیکیورزش

Electronic Sports 
 3گروه 

Group 3 

 های الکترونیکی و غیرالکترونیکیورزش

Electronic and Non-Electronic Sports 
 4گروه 

Group 4 
 گونه فعالیت ورزشیهیچ

No Sports Activities 
 

ای دو مرتبه و حداقل هفته و هفتهمدت هشت ها بهه این صورت بود که آزمودنیشده ببرنامۀ لحاظ

. برای سنجش دقیق پرداختندمشخصی می ساعت در هر نوبت باید به بازی الکترونیکی مدت یکبه

آزمون( ها )پیشمونی قبل از شروع برنامههای منظم، آزشده بر اثر این فعالیتدمیزان تغییرات ایجا

های آمادگی جسمانی و قبلی سنجیده شد، شامل شاخص زار شد. این آزمون مانند آنچه از نمونۀبرگ

ورزش  وایروبیک( ورزش )شده که شامل ریزیکیفیت زندگی بود. پس از دورۀ برنامۀ ورزشی طرش

آزمون(. با مقایسۀ نتایج های ذکرشده سنجیده شدند )پسبود، دوباره شاخص فوتبال() یکیالکترون

 هایسؤال توان دربارۀها میآزمون و تحلیل نتایج آنآزمون و پسشده برای پیشهای تعیینشاخص

  د.پژوهش اظهارنظر کر

سؤالی استفاده  36-رد کیفیت زندگیاستاندا رای سنجش کیفیت زندگی از فرم کوتاه پرسشنامۀب

سازمان جهانی شدۀ پرسشنامۀ سنجش کیفیت زندگی است که شد. این پرسشنامه صورت خالصه

سالمت عمومی، عملکرد  سؤال در هشت حوزۀ 36آن را منتشر کرده است. در این پرسشنامه بهداشت 
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به دالیل عاطفی، درد جسمانی، محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی، محدودیت ایفای نقش 

و روایی این پرسشنامه  شود. پایاییسالمت روانی مطرش می عملکرد اجتماعی، انرژی و شادابی و بدنی،

از طریق اساتید متخصص  (.2006است )نجات و همکاران، برای جامعۀ ایران بررسی و تأیید شده 

آن با استفاده از آزمون آلفای  به دست آمد و پایاییرسشنامه بدنی روایی صوری و محتوایی پتربیت

 تعیین شد. 83/0کرونباخ 

ی توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس در هاشاخصاز  هادادهمنظور تجزیه و تحلیل به

 د.استفاده ش 1اساسپیاس افزارنرم
 

 نتایج
 ± 22/4 اهآزمودنی توصیفی نشان داد میانگین و انحراف استاندارد قد هاییافتهنتایج حاصل از 

 .بود )جداول شمارۀ چهار و شمارۀ پنج( 85/59 ± 34/8 هاآن و وزن 57/164
 

 هامیانگین و انحراف استاندارد قد و وزن آزمودنی -4 جدول
Table 4- Mean and Standard Deviation of Height and Weight of Subjects 

 متغیر
Variable 

 میانگین
Average 

 انحراف استاندارد
Standard Deviation 

 قد

Height 
164.57 4.22 

 وزن
Weight 

59.85 8.34 

 

زمون متغیر آشمارۀ پنج، میانگین و انحراف استاندارد پسجدول نتایج مندرج در با توجه به 

 20/0الکترونیکی  هایبازی، 83/2 ± 31/0، ورزش 90/2±37/0کنترل  هایگروهکیفیت زندگی در 

 .است 88/2 ± 25/0الکترونیکی  هایبازیو ورزش و  03/3 ±

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS  
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 های پژوهشی در گروهزندگ تیفیکآزمون متغیر میانگین و انحراف استاندارد پس -5 جدول
Table 5 - Mean and Standard Deviation of Post-Test Variable Quality of Life in 

Research Groups 

 های پژوهشگروه
Research Groups 

 آزمونوضعیت 
Test Status 

 میانگین
Average 

 انحراف استاندارد
Standard 

Deviation 

 کنترل
Control 

 آزمونپس
Post-Test 

2.90 0.37 

 ورزش

Sport 
2.83 0.31 

 های الکترونیکیبازی
Electronic Games 

3.03 0.20 

 های الکترونیکیورزش و بازی
Sports and Electronic Games 

2.88 0.25 

 

شود که در با توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ شش در متغیر کیفیت زندگی مشخص می

. همچنین (P ،02/1  =F  <05/0)وجود ندارد آزمون تفاوت معنادار آزمون و پسردیف اول بین پیش

. براساس ردیف دوم این جدول، است 17/0)در حد کم( و توان آزمون برابر با  02/0اندازۀ اثر برابر با 

. همچنین (P ،38/1  =F  <05/0) نداشتندآزمون( گروهای پژوهش اثر معناداری بر متغیر وابسته )پس

 .است 35/0)در حد متوسط( و توان آزمون برابر با  07/0اندازۀ اثر برابر با 
 

 نتیجة آزمون کواریانس متغیر کیفیت زندگی -6 جدول
Table 6 - The Result of Variance Covariance Test for Quality of Life 

 

مجموع 

مجذورات نوع 

 سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

0.084 1 0.084 1.02 0.316 0.02 0.17 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

0.341 3 0.114 1.38 0.258 0.07 0.35 
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آزمون مشخص دربارۀ متغیر چابکی، در ردیف پیش هفتبا توجه به نتایج مندرج در جدول شمارۀ 

(. P ،922/7  =F  ≥01/0)  داردآزمون تفاوت معنادار وجود آزمون و پسشود که بین پیشمی

. براساس ردیف دوم است 79/0)در حد زیاد( و توان آزمون برابر با  13/0همچنین اندازۀ اثر برابر با 

 P ،873/11  ≥01/0آزمون( داشتند )این جدول، گروهای پژوهش اثر معناداری بر متغیر وابسته )پس

 =F های بود. با مقایسه 00/1با  )در حد زیاد( و توان آزمون برابر 5/0(. همچنین اندازۀ اثر برابر با

های الکترونیکی )اختالف میانگین برابر با زوجی مشخص شد که بین گروه کنترل با گروه بازی

 ( تفاوت معنادار مشاهده شد.579/11
 

 نتیجة آزمون کواریانس متغیر چابکی -7 جدول

Table 7- The Result of Covariance Test of Agility Variable 

 

مجموع 

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

5.132 1 5.132 7.922 0.007 0.13 0.79 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

34.736 3 11.579 11.873 0.001 0.50 1 

 

 مشخص ، در ردیف اولعضالنی متغیر توان دربارۀ شمارۀ هشتجدول نتایج مندرج  در با توجه به 

. (P ،044/10  =F  ≥01/0)وجود دارد  تفاوت معنادارآزمون آزمون و پسبین پیشکه  شودمی

اساس است. بر 91/0حد نزدیک به زیاد( و توان آزمون برابر با  )در 17/0اثر برابر با  ازۀهمچنین اند

 ≥01/0)داشتند آزمون( )پسبر متغیر وابسته  اثر معناداری پژوهش گروهای، این جدولردیف دوم 

P  ،99/4  =F).  الکترونیکیهای بین گروه کنترل با گروه بازیهای زوجی مشخص شد با مقایسه 

)اختالف های الکترونیکی (، گروه کنترل با گروه ترکیبی ورزش و بازی01/5اختالف میانگین برابر با )

( 589/1انگین برابر با های الکترونیکی )اختالف می(، گروه ورزش با گروه بازی004/1میانگین برابر با 
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)اختالف میانگین برابر با های الکترونیکی های الکترونیکی با گروه ترکیبی ورزش و بازیو گروه بازی

 .( تفاوت معنادار وجود دارد11/1
 

 نتیجة آزمون کواریانس متغیر توان عضالنی -8 جدول

Table 8- Result of Covariance Test of Variable Muscle Strength 

مجموع  

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

11.10 1 11.10 10.044 0.002 0.17 0.91 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

15.04 3 5.01 4.99 0.004 0.21 0.90 

 

مشخص  ردیف اول العمل، دردربارۀ متغیر عکس شمارۀ نُهجدول مندرج در با توجه به نتایج 

همچنین . (P ،33/5  =F  ≥05/0) تفاوت معنادار وجود داردآزمون آزمون و پسبین پیشکه  شودمی

، این جدولاساس ردیف دوم بر .بود 62/0)درحد متوسط( و توان آزمون برابر با  09/0اثر برابر با  اندازۀ

همچنین  .(P ،80/4  =F  ≥01/0) داشتندآزمون( پس) وابستهبر متغیر  معناداریاثر  پژوهش گروهای

های زوجی مشخص است. با مقایسه 88/0)درحد زیاد( و توان آزمون برابر با  21/0اثر برابر با  اندازۀ

( تفاوت معنادار وجود 68/3)اختالف میانگین برابر با که فقط بین گروه کنترل با گروه ورزش  شد

 .دارد
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 العملکواریانس متغیر عکسنتیجة آزمون  -9 جدول

Table 9- The Result of the Reaction Variance Covariance Test 

مجموع  

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

56.502 1 56.502 5.33 0.025 0.09 0.62 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

152.742 3 50.914 4.80 0.005 0.21 0.88 

 

آزمون ، در ردیف پیشمتغیر قدرت عضالنی دربارۀ 10شمارۀ جدول مندرج در با توجه به نتایج 

. (P ،769/13=F  ≥01/0)تفاوت معنادار وجود دارد آزمون آزمون و پسکه بین پیش شودمیمشخص 

 اساس ردیف دوماست. بر 96/0حد زیاد( و توان آزمون برابر با  )در 20/0اثر برابر با  همچنین اندازۀ

. (P ،526/7=F  ≥01/0)داشتند آزمون( پس) وابستهبر متغیر  پژوهش اثر معنادار گروهایجدول،  این

های زوجی است. با مقایسه 98/0)درحد زیاد( و توان آزمون برابر با  29/0اثر برابر با  همچنین اندازۀ

(، گروه کنترل با گروه 80/9اختالف میانگین برابر با ) ورزشد که بین گروه کنترل با مشخص ش

های ی( و گروه کنترل با گروه ترکیبی ورزش و باز61/6اختالف میانگین برابر با ) الکترونیکیهای بازی

 .( تفاوت معنادار وجود دارد45/9اختالف میانگین برابر با ) الکترونیکی
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 نتیجة آزمون کواریانس متغیر قدرت عضالنی -10 جدول

Table 10 - The Result of the Covariance Test of Variable Muscle Strength 

مجموع  

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

563.566 1 563.566 13.769 0.001 0.20 0.96 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

924.122 3 308.034 7.526 0.001 0.29 0.98 

 

آزمون دربارۀ متغیر قدرت دست، در ردیف اول پیش 11شمارۀ جدول مندرج در با توجه به نتایج 

شخص   P ،044/2  <05/0)وجود ندارد معناداری  تفاوتآزمون آزمون و پسشود که بین پیشمیم

 =F)ست. بر 29/0)درحد کم( و توان آزمون برابر با  04/0اثر برابر با  . همچنین اندازۀ ساس را دیف ا

، P  ≥05/0)داشتتتتند آزمون( پس) وابستتتتهبر متغیر  معناداراثر  پژوهش گروهای، م این جدولدو

175/4  =F)ندازۀ با  . همچنین ا با  20/0اثر برابر  با  83/0)درحد زیاد( و توان آزمون برابر  استتتت. 

سه شمقای میانگین  اختالف) الکترونیکیهای د که بین گروه کنترل با گروه بازیهای زوجی مشخص 

با  بازی(61/6برابر  با گروه  با ) الکترونیکیهای ، گروه ورزش  یانگین برابر  و گروه  (06/21اختالف م

بازیبازی با گروه ترکیبی ورزش و  با ) الکترونیکیهای های الکترونیکی  یانگین برابر  اختالف م

 .تفاوت معنادار وجود دارد (85/14
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 متغیر قدرت دست نتیجة آزمون کواریانس -11 جدول

Table 11- The Result of Covariance Test of Hand Power Variable 

مجموع  

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش
Pre-Test 

108.356 1 108.356 2.044 0.16 0.04 0.29 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

663.781 3 221.26 4.175 0.01 0.20 0.83 

 

آزمون مشخص ردیف پیش ، دردربارۀ متغیر استقامت عضالنی 12با توجه به نتایج جدول شمارۀ 

که بین پیشمی نادار وجود آزمون و پسشتتتود  فاوت مع (. P ،931/16  =F  ≥01/0) داردآزمون ت

. همچنین اندازۀ اثر برابر با استتتت 98/0حد زیاد( و توان آزمون برابر با  )در 24/0اندازۀ اثر برابر با 

 ،جدولاین . براستتتاس ردیف دوم تاستتت 62/0)درحد نزدیک به زیاد( و توان آزمون برابر با  13/0

 (. P ،642/2  =F  ≥01/0آزمون( داشتند )گروهای پژوهش اثر معنادار بر متغیر وابسته )پس
 

 نتیجة آزمون کواریانس متغیر استقامت عضالنی -12 جدول

مجموع  

مجذورات 

 نوع سوم
Sum of 

Squares 

درجة 

 آزادی
Free 

Degree 

میانگین 

 مجذورات
Average 

Squares 

F 

مقدار 

 معناداری
Significant 

Amount 

اندازۀ 

 اثر
Effect 

Size 

توان 

 آزمون
Test 

Power 

 آزمونپیش

Pre-Test 
154.942 1 154.942 16.931 0.001 0.24 0.98 

های گروه

 پژوهش

Research 

Groups 

72.544 3 24.181 2.642 0.058 0.13 0.62 
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 گیریبحث و نتیجه

تمرینی بر -های آموزشیکه شیوهاین پژوهش نشان داد  هایفرضیهتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از 

( ورزش و 4 ورزش الکترونیکی و( 3ورزش، ( 2کنترل، ( 1 هایگروهدر  آموزاندانشکیفیت زندگی 

آزمون و ، نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین پیشواقعاثر معنادار نداشتند. درالکترونیکی  ورزش

و ( 2011و همکاران )آبادی دولتکثیری  هایپژوهشبا نتایج  وجود نداشت. این یافتهآزمون پس

ها را شاید پژوهش( مغایرت دارد. علت مغایرت نتایج این پژوهش با سایر 2014) و همکاران معینی

ج  گیری نتایجب شکلمو تواندمیآماری متفاوت در این پژوهش نسبت داد که  بتوان به وجود جامعۀ

کیفیت  ر بهبودکردن بروی( نشان دادند پیاده2009و همکاران ) 1لوسکیادر این راستا . ناهمسو شود

 دادنانجام ( بیان کردند2011آبادی و همکاران )دولت دارد. همچنین کثیری زندگی زنان تأثیر معنادار

ند اثرات مثبتی بر کیفیت توانظارت والدین می شده باای در مدت زمان کم و کنترلرایانه هایبازی

خود اذعان داشتند که  هایپژوهشها در ورزش آن در حوزۀ زندگی کاربران نوجوان داشته باشد.

یافتۀ پژوهش حاضر همچنین . ورزشی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت زندگی افراد دارد هایفعالیت

. ناهمسوست (2015رهبری و اسدزاده )و ( 2013) ، آقامحمدیان و قناییسلطانیهای با یافتۀ پژوهش

ی مختلف هابرنامهدر  توانیمرا  پژوهش حاضر( با 2015رهبری و اسدزاده ) پژوهشدلیل ناهمسویی 

( یک برنامۀ 2015رهبری و اسدزاده ) پژوهشکه در ؛ چرادانست پژوهشه در این دو شدهاستفاد

، سلطانی پژوهش. رنامۀ متفاوتی استفاده شدپژوهش حاضر از بکه در ؛ درحالیبودهوازی به کار رفته 

نیز فرایند مشابهی داشت و برنامۀ ورزشی آنان با برنامۀ ورزشی  (2013)آقامحمدیان و غنائی 

و آبادی دولتری کثی پژوهشاین در حالی است که در  پژوهش متفاوت بود؛در این  شدهاستفاده

 ورزشی وجود نداشت. یهابرنامهشده بود و اثری از  تمرکز اییانهرا هاییباز( تنها بر 2011همکاران )

و دانشجویان در سطوش مختلف و کیفیت زندگی  آموزاندانشزندگی که  دهندمینشان  هاپژوهش

الحسینی ، اسفرجانی و نزاکتستار. شودیمو تعیین  گیردیمشکل  هاقالبای از ها از طریق مجموعهآن

زنان شاغل به این نتیجه رسیدند که ورزش استقامتی در آب بر کیفیت ( در پژوهشی بر 2012)

فیت مدارس و سبک زندگی در این متغیرهایی چون خانواده، دوستان، کی. استزندگی زنان مؤثر 

                                                           
1. Elvasky 
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، کیفیت زندگی ی بیشتر شوداجامعهچه روند توسعه در گیری نقش دارند. هرفرایند یا شکل

ی که معمواًل از جوامع آموزاندانش. نوجوانان و یابدیمتر افزایش یعسر آن جامعهنیز در  آموزاندانش

 1، هوناکره و کاراونکهپاسچومختلفی دارند.  هاییتهو، آیندیمفرهنگی مختلف  هایینهزممختلف و 

، کیفیت زندگی مرتبط پردازندمیی که به فعالیت جسمانی منظم آموزاناند دانشکرده( بیان 2007)

آموزان دانشنتیجه گرفت که  توانیمحال، درعین مومی و وضعیت سالمتی بهتری دارند.با سالمتی ع

ها در کیفیت زندگی آنبر فقط آموزان نهدانشگذاری روی ، سرمایهبه عبارت دیگر اند؛یندهآ نمایندۀ

 هایلی بعد به شکهانسل، بلکه در حد وسیعی به بهبود کیفیت زندگی گذاردحال حاضر تأثیر می

در پیشگیری و  توانمیکه اند های ورزشی ابزار سالمتی عمومیفعالیت. کندیمکمک نیز مختلف 

ره برد. کیفیت به هاجسمی و روانی مثل افسردگی و اضطراب از آن هایبیماریدرمان بسیاری از 

عمل  افراد در سازمان موفق ضروری است تا در جذب و نگهداری هاسازمان باالی زندگی در همۀ

از  شده است.تبدیل چه بزرگ و چه کوچک  هاسازمانبرای تمامی  یاستانداردبه  امرو این  کنند

است با افزایش  الکترونیک ورزشی ممکن هاییباز دادنکه انجام دهدیممطالعات نشان  ،دیگر سوی

 که ساعات زیادی ازآموزانی بط باشد؛ بنابراین در دانشویژه از غذاهای پرکالری مرتانرژی دریافتی به

معضل شناخته پردازند و رژیم غذایی پرچرب دارند، چاقی یم هایییبازچنین  دادنبه انجامرا روز 

های یبازکه بین استفاده از  اندکرده( تأکید 2007و همکاران ) 2. در این راستا ساسکیاشودیم

 دانشجویانی( به این نتیجه رسید 2014وجود دارد. احمدی ) ن رابطۀ معناداروزالکترونیک و اضافه

ند، با نبگذار بایدمیحسب واحدهای درسی که بدنی مشغول به تحصیل هستند، برکه در رشتۀ تربیت

این مشارکت  شودمیخود باعث رو هستند که خودبههروب هافعالیتورزشی و شرکت در این  هایمحیط

و به سطح باالتری از کیفیت زندگی نیز  ت زندگی دانشجویان تأثیرگذار باشدبیشتر بر سطح کیفی

 برسند.

ین معناداری ب تفاوتیرهای آمادگی جستتتمانی نشتتتان داد متغ نتایج پژوهش حاضتتتر در حوزۀ

شاخصآزمون و پسپیش ستقامت ، عکسهای چابکی، توان عضالنیآزمون  العمل، قدرت عضالنی و ا

                                                           
1. Schoepke, Hoonakker & Carayon 

2. Saskia 
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ون و استقامت بین تماشای تلویزیداد  ( نشان1998) 1آرمسترانگ. در این راستا وجود داشت عضالنی

( در پژوهشتتی 2010) جعفرزاده ، میرزایی ونیاو قدرت عضتتالنی رابطۀ معنادار وجود ندارد. رحمانی

 وجود دارد. بی عروقی و تماشتتای تلویزیون رابطۀ منفی و معنادارنشتتان دادند که بین استتتقامت قل

ساب ست و ح ستفادۀ نادر شده از ا سمی و روانی بهرایانه هایبازین دنبال دارد؛ ای عواقب گوناگون ج

ست در حوزۀ ضروری ا شود که اثرگذاری مفیدی فرهنگی آثاری تو بنابراین  شلید  شته با ند و با دا

مناستتتب از طریق  هایآموزشو  هابازیاز این ستتتازی و استتتتفادۀ بهینه کردن جامعه، فرهنگآگاه

. ه شودکاهش دادای رایانه هایبازینوجوانان، صدمات ناشی از ، مدارس و والدین کودکان و هارسانه

کا ند2016ران )شتتتبیری و هم یان کرد به آموزاندانش ( در پژوهشتتتی ب که  نه هایبازیی  یا  ایرا

دگی، اضتتطراب، پرخاشتتگری، افستترپردازند، از نظر ستتطح ستتالمت روانی در همۀ ابعاد شتتامل نمی

سیت بین سا سمانی در وح سه بافردی و عالئم ج سیار بهتری در مقای ستند یآموزاندانش ضعیت ب  ه

، عظیم زاده و اکبری و همکاران عقدایی ،دیگر از ستتتوی .پردازندمی ایرایانهکه کم یا زیاد به بازی 

بینایی حرکتی  هایمهارتبومی و محلی ستتتبب بهبود  هایبازیشتتترکت در  ( بیان کردند2017)

تأثیری بر میزان بهبود این  ایرایانه هایبازیتجربه در  اما داشتتتتن یا نداشتتتتن شتتتود،میکودکان 

هارت نت و کلمبو دوگوویتو. چنندارد هام ند ب هامو ماستتتون،  ند2016) 2، ژو،  یافت یت  ( در کیف

یافتۀ دارد. همچنین  آموزاندانشدستتتتکاری  یهامهارتبدنی اثر معناداری بر بهبود  هاییتفعال

ستارزسیسال پژوهش حاضر با یافتۀ مطالعات ( و حاتمی 2014) 3، املکزکو، برگیر، مارکوسکا، نواک ا

اجرایی شتامل  ( برنامۀ2018)حاتمی  پژوهش ( ناهمستوستت؛ البته باید توجه داشتت که در2018)

؛ حرکتی درشتتت بیان شتتده بود یهامهارتکلی طوربه هاآنبود و در  اییانهراتنها یک دوره تمرین 

ی حرکتی درشتتت آزمایش هامهارتعنوان یکی از پژوهش بارفیکس به ممکن استتت در آن روازاین

شد شده با سال ن سی شد.  شده با سویی ایجاد  ( نیز دریافتند 2014) و همکاران و به این دلیل ناهم

 هاییبازکه تنها ند. ازآنجامنفی داشتتتته باشتتت یرتأثبر قدرت باالتنه  توانندیم اییانهرا هاییباز

 را منطقی دانست.  توان دلیل ناهمسویییم اند،یسال مدنظر قرار گرفتهپژوهش سدر  اییانهرا

                                                           
1. Armstrong 

2. Chen, Zhu, Mason, Hammond-Bennett & Colombo-Dougovito 

3. Ciesla, Mleczko, Bergier, Markowska & Nowak-Starz 
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ساز بهبود و تواند زمینهیمبدنی  هاییتفعالمتعدد بیان شده است که ورزش و  هایپژوهشدر 

 است و کارآمد و مؤثر فعالیت برای بدن توانایی جسمانی، ارتقای آمادگی جسمانی افراد شود. آمادگی

 هایوضعیت با قدرت مواجهه و بودنسالم فراغت،اوقات از بردنلذت ،مؤثر کارکردن در فرد توانایی با

مشهور، فاکتورهای آمادگی جسمانی  هاییبنددارد. در یکی از دسته ارتباط زندگی طول در العادهفوق

را به دو دسته فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با 

 اجزای از دسته آن . آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت بهاندکردهاجرا یا مهارت )ورزشی( تقسیم 

 نگهداری و توسعه با موضوع این. است اطارتب در فرد سالمت با کهشود گفته می جسمانی آمادگی

 یادشده اجزای بهبود. است ارتباط در سالمت کنندۀتأمین و هابیماری درمان و پیشگیری عوامل

 است. مؤثر سالم زیستی الگوی حفظ و قابلیت عملکرد رب سالمت، بهبود برعالوه

 به دستیابیکه  بایستی عنوان کرد ،شودیمپیشنهاد مطرش  که با رویکرد ارائۀ بندی کلیدر جمع

 رب تندرستی تقویت برعالوه و گذاردیم یرتأث زندگی یهاجنبه تمام برآن  حفظ و جسمانی آمادگی

 و کاری بازده بر حالت این که دارند بیشتری انرژی آماده افراد. است مؤثر نیز کاری بازده افزایش

 مقابل در مقاومت کند،می مفید را فراغتاوقات و تفریحی هایفعالیت ،گذاردیم یرتأث نیزها آن فکری

 بخشد؛ بنابراینیم بهبود را خواب الگوی و جسمانی فعالیت نهایتو در دهدمی افزایش را خستگی

 آموزاندانشمناسبی برای ارتقای فاکتورهای آمادگی جسمانی در  های بدنی گزینۀیتفعالورزش و 

؛ امیدوار بود هاآنبه بهبود کیفیت زندگی نیز در  توانیمو با ارتقای این فاکتورها  شودیمقلمداد 

دادن امور روزمره از کیفیت زندگی به سالمت جسمانی و توانایی افراد برای انجام یاعمدهکه بخش چرا

موجب  توانندیممتعددی وجود دارد که  هایگردد؛ حال آنکه تمرینیمصورت کارا و اثربخش بازبه

 هایشی سنتی و تمرینورز هایها را تمرینسمانی فرد شوند. دو نوع از این تمرینآمادگی ج توسعۀ

الکترونیکی  هاییبازاگر رسد یمبه نظر دهند. یمالکترونیکی تشکیل  هاییبازورزشی با استفاده از 

آمادگی جسمانی  توسعۀساز توانند زمینهیم، صحیح و در مدت زمان محدود استفاده شوند صورتبه

بهترین حالت تمرین را رسد یمبه نظر  پژوهش، تک نتایجطورکلی و با توجه به تکند، اما بهباش

 هایافتهکه در اغلب دهد؛ چرایمالکترونیکی تشکیل  هاییبازترکیب دو نوع تمرین ورزش سنتی و 

شهرستان  آموزان متوسطۀشود دانشیم پیشنهاد روبود؛ ازاین هاگروهنتایج گروه ترکیبی بهتر از سایر 
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ی هابرنامهبهتر است از  شانآمادگی جسمانی خود و نیز بهبود کیفیت زندگی منظور توسعۀری به شهر

 .تمرینی ترکیبی استفاده کنند تا بتوانند بهترین نتیجۀ ممکن را کسب کنند

تربیت بدنی مدارس و در اس شود مدیران و دبیران توصیه می ایت با توجه به نتایج پژوهش،نهدر

به محیط آنها ادارت آموزش و پرورش و همچنین معاونت تربیت بدنی وزرات آموزش و پرورش 

فراغت آنان از طریق به اوقات ش امکانات تفریحی، رفاهی و ورزشی،آموزان و افزایپیرامونی دانش

ن با یکدیگر، به روابط بیشتر آنا آشنایی تفریحی و خانوادگی، به ایجاد زمینۀ برگزاری اردوهای

آموزان، به جلب حمایت مسئوالن عالی دانشیابی نیازهای آموزشی و ورزشی ها، به زمینهرسمی آنغیر

آموزان، توجه کنند. همچنین دانشمنظور بهبود کیفیت زندگی ناسب بهریزی مرتبۀ آموزشی و برنامه

را محترم  آموزاندانشهای آموزشی و پژوهشی نظر گیریها و تصمیمریزیدر تعیین اهداف، برنامه

 بشمارند.

های اولیای مدارس با ورزش و هاخانوادهبه آشنانبودن  توانمی پژوهشاین های محدودیتاز جمله 

 .محدودیت در زمان اجرا اشاره کرد محدودیت در اجرای ورزش الکترونیکی در مدارس و الکترونیکی و

نبود و  آموزاندانششناختی و وضعیت زندگی روان کنترل متغیرهایهمچنین پژوهشگر قادر به 

باید در تعمیم  از اختیار وی خارج بود؛ بنابراین هاآنو کنترل  هاخانوادهوضعیت فرهنگی و تحصیلی 

 پژوهش نبود پیشینه در حوزۀنظری این  هایدشواریاز های دیگر احتیاط شود. ها به موقعیتیافته

 .بودالکترونیکی در خارج از کشور  هایورزشونیکی در داخل کشور و منابع کافی الکتر هایورزش
 

 شکر و قدردانیت

ها را یاری دانند تا از تمامی کسانی که در مسیر اجرایی این پژوهش آننویسندگان بر خود واجب می

 نمودند کمال تشکر و امتنان را داشته باشند.
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