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  يده: چك

در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سالمت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداختـه  

  هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:  شده است فرضيه

  بين عالئم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.   -1

  ر زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.بين عالئم اضطرابي و اختالل خواب د -2

  بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.  -3

  بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد. -4

باشد كـه   ساله مي 20-42 نفر از زنان دانشجوي 60گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 

نفر ديگر از دانشجويان  30اي مجموعه شهيد شيرودي و  نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه 30

باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمـون پرسشـنامه    مي 1385غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 

بر اساس نتايج حاصـله  باشد  استيودنت مي tو روش آماري در اين پژوهش  GHQسالمت عمومي 

% و 99و با اطمينان  =t 03/3از اين آزمون بين عالئم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 

 t 53/3% و بين كاركرد اجتماعي با 99وبا اطمينان  = t 11/3بين عالئم اضطرابي و اختالل خواب با 

ـ  = t 59/2% و بين افسردگي بـا  999% و 99و با اطمينان   = /%  و در نهايـت بـين   95ا اطمينـان  و ب

  % تفاوت معنادار وجود دارد.95و با اطمينان  =57/2tسالمت عمومي با 
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  مقدمه:

شورها، سطح سالمت و تندرستي افراد جامعه اسـت. بـه   هاي مهم توسعه يافتگي ك يكي از شاخص

بيان ديگر، سطح سالمت و تندرستي در كشورهاي توسعه يافته مطلوب و مطابق بـا اسـتانداردهاي   

هاي دستيابي به سـالمت و تندرسـتي را تغذيـه مناسـب، رعايـت       جهاني است. كارشناسان اهم راه

انند كه هر يك به نوبة خـود نقـش بسـزايي در    د هاي جسماني مي اصول بهداشتي و اجراي فعاليت

هايي است كه از ديربـاز   تامين سالمت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمي و رواني از مقوله

مورد توجه رهبران ديني و نخبگان علمي جوامع بوده است و در متون علمي تمدن هـاي نخسـتين   

مقولـه اختصـاص يافتـه اسـت. (پهلـوان،       چون يونان، ايران، و روم فصول متعددي به اهميت ايـن 

  )2، ص 1383محمدرضا، 

در كتاب مقدمه تفريحات سالم و بازي در جامعـه بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده كـه         1جرج در باتلر

اي در جامعه دارد. او معتقد است  تفريحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده

كودكان و جوانان نوعي بيان حالتهاي رواني يا عـاطفي و   كه واژه بازي و ورزش در اوقات فراغت

عادات رفتاري آنها است. اكثر نويسندگان و صاحبنظران ورزشي را عقيده بر اين است كـه بـازي و   

ورزش يكي از عوامل اصلي و موثر در روند رشد كودكـان، نوجوانـان و جوانـان اسـت و در نـزد      

كه به بهداشت جسمي و ذهني آنان كمك مي كند. (نمازي  بزرگساالن آثار فيزيولوژي و رواني دارد

  )12، ص 1361زاده و سلحشور، 

تحرك بـاالي   غير از تغذيه، ورزش باز هم تاثير قدرتمندي بر سالمتي دارد. سالخوردگان سالم و بي

سـواري)    كننـد (راه رفـتن، رقـص اروبيـك و دوچرخـه      سال كه استقامت آموزي را شروع مي 80

                                                           
١  . George D.Butler 
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كننـد كـه بـا قابليتهـاي افـراد بسـيار جـوانتر برابـر اسـت. (سـيد محمـدي،             كسـب مـي  قابليتهايي 

  )310، ص 1383يحيحي؛

هاي شهرها و روستاها به چشم مي خورند  سواران در جاده ها و خيابان امروزه دوندگان و دوچرخه

ريكـايي  شوند. اما در شيوة زندگي بيشتر بزرگساالن آم و باشگاه هاي بدنسازي همه جا مشاهده مي

؛ 1384شـود. (ميرزايـي؛ الهـه؛     هنوز فعاليت بدني، غير منتظم است يا فقط به ميزاني اندك ديده مي

  )429ص 

حركت و جنبش از ويژگيهاي حيات انسان داراي انگيزه و ريشه اي در سرشـت او و عملـي بـراي    

سـان از  رشد و سالمت و نشاط آدمي است. نيازمند بـه حركـت، نـاگزير از حركـت اسـت. منـع ان      

حركت نه تنها سبب توقف رشد بلكه موجب افسردگي، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و 

  نشاط زندگي مي گردد. 

گونه ترديدي جسم ورزشكار با ذهن و جان او و نيز رفتار و عملش رابطه اساسـي دارد.   بدون هيچ

  )32؛ ص 1379(مالمحمد؛ محمدرضا؛ 

د بالغين به مقدار كافي فعاليت بدني مفيد براي سـالمتي را انجـام   درص 60در سراسر جهان بيش از 

اجتماعي و  -تر، طبقات پايين از نظر اقتصادي تحركي بيشتر در ميان زنان، بالغين مسن دهند. بي نمي

يابـد و   افراد ناتوان شايع است. همچنين فعاليت بدني با افزايش سن در دوران نوجواني كاهش مـي 

كند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافتـه و   سال هاي بزرگسالي ادامه پيدا مياين كاهش در طول 

درصد جوانان به مقدار كافي فعال هستند به طـوري كـه مـي تواننـد از      13در حال توسعه كمتر از 

سالمت حال و آينده خود سود ببرند. دختران نوجوان كمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعاليـت  

هاي آموزشي تربيت بدني در مدارس در حال كاهش هستند كه اين روند در سراسـر   بدني و برنامه

  )13؛ ص 1383جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده عليه؛ 
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  بيان مسئله:

با توجه به مطالب ذكر شـده و اهميـت موضـوع ورزش و تـاثيرات انكـار ناپـذير آن بـر سـالمت         

  ر ذهن پژوهشگر در اين زمينه كه عبارتند از: جسماني و رواني و به وجود آمدن سؤاالت متعدد د

  آيا بين ورزش و سالمت جسماني رابط وجود دارد؟

  آيا بين ورزش و اختالل خواب رابطه وجود دارد؟

  آيا بين ورزش و كاركرد اجتماعي رابطه وجود دارد؟

  آيا بين ورزش و عالئم اضطرابي رابطه وجود دارد؟

  د دارد؟ آيا بين ورزش و افسردگي رابطه وجو

  پردازيم. به تحقيق و پژوهش در اين زمينه ها مي
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  هاي تحقيق:  فرضيه

  در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد. 2بين عالئم جسماني -1

و اختالل خواب در زنان ورزشكار با زنـان غيرورزشـكار تفـاوت وجـود      3بين عالئم اضطرابي -2

  دارد.

  در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.4بين كاركرد اجتماعي -3

  در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.5بين افسردگي -4

  اهداف تحقيق

  »بررسي تأثير ورزش بر سالمت روان«هدف كلي 

  اهداف جزئي:

  بررسي نقش ورزش و ارتباط آن با كاهش استرس -1

  زشبررسي اثرهاي سالمت بخش ور -2

  تاثير ورزش بر كار اندام ها -3

  نقش ورزش در سازگاري فردي و اجتماعي -4

  هاي جمعيتي مختلف كودكان و نوجوانان فعاليت بدني براي گروه -5

  ها نقش ورزش در درمان بيماري -6

  اهداف و فايده پژوهش: 

                                                           
٢
 . somatec symptoms.  
٣  . anxiety and sleep disorder. 
٤  . social function. 

 
٥  . depression symptoms. 
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فانه ايـن آرزو  همه ما آرزو داريم كه همواره تندرست بمانيم و عمري طـوالني داشـته باشـيم متاسـ    

شود. ليكن دالئلـي وجـود دارد    گاهي به سبب عدم رعايت بهداشت به معني عام كلمه برآورده نمي

توانيم صـد سـال و حتـي     توان باور كرد كه اگر جسم و روان خود به خوبي مراقبت كنيم مي كه مي

  بيشتر در كمال سالمت عمر كنيم.

اير حيوانات بايد مدتي در حدود پنج برابر سـالهايي  اند كه انسان و س  زيست شناسان بر اين عقيده

تواند تـا   توان گفت كه انسان مي كشد عمر كنند و بنابراين مي كه رشد و بلوغ جسماني آنها طول مي

سال زنده بماند. بديهي است كه رمز زندگي سالم، مفيد و طوالني را بايد در عادات و رفتاري  120

رت جواني است جستجو كرد. اگر شما پيوسته از خود به خـوبي  كه از عوامل سازنده سالمت و قد

مراقبت نكنيد؛ دير يا زود جسم شما و به تبع آن روان شما نحيف و افسرده ميشـود و سـرانجام از   

تـر شـدن    رمـز اصـلي طـوالني   «پا خواهيد افتاد. هربرت اسبنسر در قرن نوزدهم ميالدي گفته است 

  ». كه از طول عمرمان كم شودزندگي اين است كه ما كاري نكنيم 

كاربرد اين معني در زندگي امروز ما اين است كـه عـادات نيكـو و پسـنديده و سـالم را در خـود       

  )35: ص 1361پرورش دهيم. (نمازي؛ مهدي؛ 

ورزش در زندگي فردي ميتواند باعث بيدار كردن حس فعاليت وافزايش نيروي كار و تالش جهت 

  اراده و استقامت و مبارزه در برخورد با مشكالت گردد. زندگي روزمره؛ تربيت نيروي 

ورزش در ايجاد روحيه تهور و شجاعت نقش مهمي دارد ورزش در نظام آموزش و پرورش تربيت 

هاي بالقوه افراد و پرورش قواي ذهني؛ ايجاد و تقويت قدرت ابتكار  و به فعليت در آوردن استعداد

افراد جامعه خصوصا نسل جوان و تقويت ايـن ارزشـها و   هاي اجتماعي در  پرورش و القاي ارزش

  رفتارهاي مطلوب انساني ميشود. 
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ورزش موجب احياي مسئوليت پذيري و افزايش آگاهي اجتماعي و كنترل احساسـات اجتمـاعي و   

درك ضعف اجتماعي خود و كسب تجربيات جديد و تصحيح تجربيات گذشته و در ايجـاد حـس   

  موزان ميشود.آ تعاون و همكاري در دانش

اي كه اين امر بر قدرت سـازندگي   ورزش در رشد و توسعه ابعاد فرهنگي و اجتماعي افراد به گونه

  )23؛ ص 1379گذارد (مالمحمد؛ محمدرضا؛  اجتماعي مي شود تاثير مي

  كه در اين پژوهش در جهت نيل به اين اهداف تهيه و تدوين شده است.
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  تعريف اصطالحات:

  ورزش:

شود كه به منظور حفـظ سـالمت و رقابـت و     كات منظم و ارادي اندامهاي بدن گفته ميبه كليه حر

گيرد و از بعد رواني در تقويـت اراده و اعتمـاد بـه نفـس،      ورزيدگي عضالت و اندامها صورت مي

  ) 42، ص 1371پرورش فكري و روحي مؤثر است (آن ماري برد، 

  سالمت روان: 

ن و هماهنگ با ديگران تغيير واصالح محيط فردي و اجتمـاعي  عبارت است از قابليت ارتباط موزو

  )15، ص 1373فر،  و حل تضادها و تمايالت شخصي به طور منطقي، عادالنه و مناسب. (ميالني

  ورزشكاران:

افرادي هستند كه به طور منظم (بسته به فصل انجام ورزش) براي انجام ورزش بـه مكـان ورزشـي    

كان ورزشي در دفاتر مخصوص ثبت شده اسـت و معمـوالً داراي   مراجعه كرده و حضورشان در م

  )15، ص 1374كارت عضويت مي باشند (نتايج سرشماري از كارگاه كشور، 

  تعريف عملياتي 

  سالمت روان: 

باشـد كـه بـه بررسـي عالئـم       مـي   GHQنمرات حاصله آزمودينها از پرسشنامه سـالمت عمـومي   

  پردازد. ، كاركرد اجتماعي و افسردگي ميجسماني، عالئم اضطرابي و اختالل خواب

  

  ورزشكاران:
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جلسه و در هر جلسـه   3اي  سال، هفته 3شود كه به طور منظم به مدت حداقل  به افرادي اطالق مي

  ساعت زير نظر مربي و كارشناسان امور ورزشي به انجام تمرينات ورزشي مي پردازند. 2

  

 

  فصل دوم

  تعاريف سالمت روان 

  ي بر سالمت روانتاريخچه مختصر

  اصول بهداشت روان

  NIMHانجمن ملي بهداشت رواني 

  رابطه ورزش با سالمت روان

  زنان و فعاليت بدني

  جمعيت مسن و فعاليت بدني

  تعاريف ورزش 

  تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال

  كاربرد روزش هندبال در جامعه

  هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان نظريه

  راييگ مكتب انسان

  مكتب رفتارگرايي 

  مكتب شناخت گرايي

  ورزش از ديدگاه اسالم 

  ورزش و درمان 
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  پيشينه مطالعاتي در جهان

  پيشينه مطالعاتي در ايران 
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  تعاريف سالمت روان 

سالمت روان عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود دنياي اطـراف، محـل زنـدگي،    

ئوليتي كه در مقابل ديگران دارد. چگونگي سازش وي با در آمـد  با توجه به مس  اطرافيان مخصوصاً

  ).16، ص 1373خود و تفاوت موقعيت مكاني و زماني خويشتن (ميالني فر، 

اي از علم بهداشت است كه با پيشگيري از اختاللهاي رواني و حفظ شيوه  علم سالمت روان شاخه

المت روان فرايند هميشگي اسـت كـه از   هاي بهينه زندگي و بهداشت عاطفي سروكار دارد. علم س

يابد اين علم با چهار هدف شكوفايي توان بالقوه، شادكامي، رشـد   بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه مي

كند از طريق آمـوزش بـه كاركنـان بهداشـت      و تحولي هماهنگ، و زندگي مؤثر و كارآمد سعي مي

بهداشـت روانـي در اشـخاص سـالم      رواني، پيشگيري، درمان اختاللهاي روانـي و حفـظ و تـداوم   

شرايطي ايجاد كند كه شهروندان جامعه بتوانند در خانه، مدرسه، جامعه، محيطهاي كاري و نهايتاً با 

  ).1؛ ص 1379خويش سازگار شوند. (حسين شاهي برواتي؛ 

سالمت عبارت اسـت از رفـاه كامـل    «آمده است:  1948در اساسنامه سازمان بهداشت مصوب سال 

، 1383(اصفهاني، محمد مهدي، سال » واني و اجتماعي و نه فقط نبودن بيماري و ناتوانيجسمي، ر

  ).  7ص 

سالمت روان عبارت از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذيرش واقعيتهاي اجتماعي و 

قدرت سازگاري با آنها، ارضاء نيازهاي خويشتن به طور متعاون و شـكوفايي اسـتعدادهاي فطـري    

  ). 16؛ ص 1378يش مي باشد. (حاجي آقاجاني و اسدي نوقابي؛ خو

  تاريخچه مختصري بر سالمت روان: 

اي كوتاه، به لحاظ علمي، برخـوردار   اي به قدمت انسان متمدن و تاريخچه بهداشت رواني از پيشينه

ه بـود كـ   1908راندند، صرفاً در  سخن مي» سالمت«است با اينكه فالسفه هزاران سال در خصوص 



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

» جامعـه و ملـي سـالمت و روان   «، 1919نخستين جمعيت براي سالمت روان تأسيس گرديـد. در  

سـالمت  «اي به نام  تبديل شد و نشريه» كميته بين المللي سالمت روان«تشكيل شد كه به تدريج به 

هاي پيشرو و حتي سراسر جهان را گردآوري كنـد و ارتبـاط و همكـاري     منتشر نمود تا يافته» روان

تـوان در روانشناسـي جامعـه     اندركاران اين حوزه را تسهيل نمايد. نمود كنوني سالمت را مي تدس

نگر و مراكز بهداشت رواني جامعه نگر يافت كه با هدف سـه نـوع پيشـگيري در سـطح وسـيع و      

اجتماعي فعاليت دارد. جلوگيري از بروز اختاللهاي رواني (پيشگيري نخستين)، تشخيص و درمـان  

م اختاللها (پيشگيري ثانوي) و كمك به معضالت و مشكالت ناشي از ابتالء به اختاللهاي زود هنگا

شويم، به دنبال  رواني (پيشگيري ثالث) در روانشناسي، عالوه بر اهميتي كه براي پيشگيري قايل مي

 آينـد.  دستيابي به ويژگيها و كيفياتي هستيم كه سالم، سازگار و در يك كالم مطلوب بـه شـمار مـي   

توان صرفاً از طريق توجه محض به پيشگيري به آنها دست يافـت كمـا اينكـه ايـن      مواردي كه نمي

طرز تلقي با تعريف كامل بهداشت رواني نيز مطابقت بيشتري دارد. (حسين شاهي برواتـي، حميـد   

  ).  1، ص 1379رضا،  

  اصول بهداشت روان: 

است زيرا ميزان آن بر حسب تمدن،  مشكل است بگوئيم يك شخص از لحاظ رواني سالم و طبيعي

جامعه، زمان، مكان، فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. اما بـراي بـه سـالمت روان انسـان     

  توان اصولي را به شرح ذيل مدنظر قرار داد.  مي

  مشخصات شخصي كه از لحاظ رواني سالم است: 

اه خيالي بيش نيست و هميشـه  آنچه را كه هست قبول كند و بداند كه زندگي مطلوب و دلخو •

  يك نوع ناتمامي و نقص در همه جا وجود خواهد داشت. 
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دانـد   به انجام يك كار معتقد است و پر توقع نيست و هميشه راهي را انتخاب مي كند كه مـي  •

  در آن راه امكان عملي شدن يك منظور بيشتر از راههاي ديگر است.

امكانات، خواستها، اميـال و هـدفهاي خـود را    شخص سالم از استقالل فردي خود آگاه است.  •

داند و كيفيت و واقعيت وجود خويش و محيطش را درك كرده اسـت و خـود را بـا واقعيـت      مي

  كند.  آهنگ مي هم

كند و زنـدگي را زيبـا و سـالم     آمدها و وقايع معمولي روزانه احساس قدرت مي در برابر پيش •

كالت و وقـايع سـخت، شـخص احسـاس نـاتواني      بيند. هر چند كه ممكن است در مقابل مش مي

  بكند. 

  كند و كمتر ناراضي و دلگير است.  از زندگي بيشتر راضي است و اظهار خوشي مي •

تواند مناسبات دوستانه و صميمانه با ديگران برقرار سـازد كـه هـم خـود از ايـن دوسـتي        مي •

  احساس رضايت كند و هم طرف مقابلش از دوستي او برخوردار باشد. 

دار زندگي خويشتن است و انتظار ندارد كه ديگران زندگي راحت و خوبي  خص سالم عهدهش •

  براي او تأمين بكنند. 

  برد.  خود و ديگران را دوست دارد و از محبت كردن به آنها لذت مي •

  برد و از تاثير رفتار خود روي ديگران آگاه است.  مي  به ماهيت وجود خود پي •

  حق دارد كه خشمگين و عصباني شود.در موارد به خصوص و حاد  •

  كند و هم در تنهايي.  هم در ميان جمع احساست خوشي مي •

  شود.  كند و براي خود مزيت اضافي تأمل نمي ديگران را تحقير نمي •

قبول دارد كه كشمكشها و ناسازگاريها هميشه وجود خواهد داشت، بايد بـه هـر صـورتي بـا      •

  ناسازگاريها و كشمكشها مقابله كند. 
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هـاي   گويي دارد كه اغلب با آگاهي و خوش خلقي همراه است و از فرصت شخص سالم بذله •

  كند. عادي براي شادي و دور بودن از غصه و نگراني استفاده مي

اي كـه در آن زنـدگي    كند كه قابل قبول جامعه آشفتگي و ناراحتي هايش را به نحوي ظاهر مي •

  مي كند باشد.

مي كند كه باعث ناراحتي اطرافيان نشود و در بدترين شرايط بـا   تأثير و آشفتگي خود را مهار •

حقايق روبرو شده و از مبارزه با مشكالت، خصوصاً هنگامي كه از گرفتـاري بـه سـوي موفقيـت     

  برد.  رود لذت مي پيش مي

گيرد، خود را به ديگران مي فهماند و دوستان مخصوص را انتخاب  با ديگران خوب تماس مي •

  شده دارد. 

  بين است. ودمختار، متكي به خود و مستقل، آرام و روشنخ •

  از موقعيت جديد احساس رضايت و لذت دارد.   •

دهد و يا به عبارت ديگر احساس ايـن كـه از     بردباري و مهارتي كه فرد براي مسائل بروز مي •

  آيد. مي عهده وضيفه محوله بر

ز قـرار دهـد يعنـي كـاركردن روي     دهد، نه اين كه خود را در مركـ  مسائل را در مركز قرار مي •

  )25، ص 1378مسئله نه روي خود.(حاجي آقا جاني، اسدي نوقابي، 

  ”NIMH“ انجمن ملي بهداشت رواني

در آمريكا در ارتباط با اثرات هيجاني و سـودمندي ورزش و   (NIMH)انجمن ملي بهداشت رواني 

  ه مي نمايد: فعاليتهاي ورزشي بر سالمت رواني و جسماني به موارد ذيل اشار

  معموالً ورزش با كاهش حالت اضطراب همراه است. 

  ورزش و فعاليتهاي ورزشي، باعث مي شود كه افسردگي به طور مناسبي كاهش يابد. 
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  فعاليتهاي طوالني مدت معموالً با كاهش صفاتي همچون اضطراب و عصبانيت همراه است. 

  رابطه ورزش با سالمت روان:

  شود.  يتهاي ورزشي در كاهش استرسهاي مختلف نمايان ميپي آمدهاي ورزش و فعال

  )28، ص 1380(راسخي، مهدي، 

بخشـد، اسـترس، اضـطراب و افسـردگي را كـاهش       فعاليت بدني منظم، سالمت رواني را بهبود مي

دهد. به پيشگيري و كنترل رفتارهاي خطرآفرين، مانند استعمال دخانيات، الكل يا سـاير مـوارد،    مي

كنـد.   غذايي نامناسب يا بروز خشونت خصوصاً در ميان كودكان و جوانان كمك مـي مصرف رژيم 

  ).13؛ ص 1383زاده؛  (حجت

ورزش شديد و منظم با احساس فشار عصبي و اضـطراب كمتـر همـراه اسـت. اشخاصـي كـه در       

گويند كارآيي آنان در محل كـار و نگرششـان،    كنند مي هاي تناسب اندام و ورزش شركت مي برنامه

هاي بدني دارند بهتر  كنند و همچنين شركت منظم در فعاليت شود مثالً اشتباهات كمتري مي هتر ميب

توانند وزن خود را كنترل كنند، ظاهري بهتر دارند و فعاليت جسمي و ورزش را با توفيق انجـام   مي

  ).429؛ ص 1384دهند. (ميرزايي الهه به نقل از فولكينزوسايم؛  مي

ي را از انسان زدوده و بـه وي نشـاط و شـادابي بخشـيده، او را بـراي انجـام       ورزش كسالت و تنبل

بخشـد. در انسـان غريـزه     كارهاي وظايف فردي و اجتماعي آماده نموده و اخالقـش را بهبـود مـي   

طلبي، برتري طلبي و مبارزه وجود دارد ورزش و مسابقات ورزشي اگر در محيط و جو سالم  قدرت

سازند اگر اين غريزه و سـاير غرايـز    اين غريزه از طريق صحيح فراهم مي برگزار شوند زمينه اشباع

كنترل نشده و به مسير صحيح، هدايت نشوند براي جامعه مشكل ساز و مسئله آفرين خواهند بـود  

تـوان از طريـق    انسان مايل است با ديگران باشد و با آنان بياميزد اين غريزه يا تمايل شـديد را مـي  

خت در ورزش در زمينه نيل به ارزشهاي اجتماعي ديگري نيز چون كارگروهي، ورزش برآورده سا
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وفاداري و روحيه ورزشكاري مي توان توفيق يافت محـيط صـميمانه و مطلـوب ورزشـي، اغلـب      

گيري دوستي ماست. ورزش به انسان تحرك مـي   فرصتي مناسب براي ايجاد روابط انساني و شكل

ودكان الزمه رشد است اگر عضو نيرومندي از اعضاي بـدن  بخشد و حركت و تحرك به ويژه در ك

يك ورزشكار را چندين ماه در گچ قرار دهند و تحرك را از آن سلب نمايند ضعيف و الغر خواهد 

گردد و همچنـان كـه داشـتن تحـرك و ورزش      شد، اگر جنبش كم شود دفاع بدن كم و ضعيف مي

گردد. (رضـي؛   رك نيز موج مرگ زودرس ميگردد. نداشتن تح موجب سالمتي بدن و طول عمر مي

  ).1384مهدي؛ 

  زنان و فعاليت بدني: 

 2025شود تـا سـال    بيني مي ميليون زن در دنيا را تحت تأثير قرار داده است پيش 70ديابت بيش از 

دهد كه حتي فعاليـت بـدني نسـبتاً كـم و تغييـرات       اين مقدار دو برابر شود مطالعات اخير نشان مي

واند از بيش از نيمي از موارد ديابت غير وابسته به انسولين جلوگيري كند فعاليت بدني غذايي مي ت

كند. احتمال ابتالي زنان بـه اسـتئوپوروز    به پيشگيري و مراقبت استئو پوروز كمك بسيار زيادي مي

به خصوص بعد از يائسگي بيش از مردان است. كاهش استرس، اضطراب، افسـردگي و انزواطلبـي   

ق فعاليت بدني به طور خاصي براي زنان مهم است زيـرا در كشـورهاي توسـعه يافتـه و در     از طري

حال توسعه ميزان افسردگي زنان تقريباً دو برابر مردان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 

  ).14، ص 1383است. (حجت زاده، عليه، 
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  جمعيت مسن و فعاليت بدني:

سال آينده دو برابر شود كه اغلب آنها در كشورهاي در  20ساله در  60شود تعداد افراد بيني مي پيش

حال توسعه زندگي خواهند كرد كاهش و به تعويق انداختن ناتواني مربوط به سن، اقدامي بهداشتي 

تواند نقش مهمي در ايجاد و حفظ رفاه در تمام سنين ايفا كند.  براي عموم است و فعاليت بدني مي

كه فعاليت بدني براي بزرگساالن و افـراد مسـن، تعـادل، قـدرت همـاهنگي،       نشان داده شده است

  بخشد.  انعطاف پذيري، مقاومت، بهداشت رواني و عملكرد شناختي را بهبود مي

پياده روي يا جلسات تمرين سازمان يافته كه به طور مقتضي با سطح آمادگي افـراد متناسـب شـده    

ي و كاهش احساس تنهـايي فـراهم كنـد. فعاليـت بـدني      تواند فرصتي براي تعامل اجتماع است مي

اعتماد به نفس و خودكفايي را بهبود مي بخشد. حتي اگر تمرينـات مـنظم در زنـدگي ديـر شـروع      

هاي زندگي آغاز گردد بـه   توان لذت برد. اگر فعاليت از اولين سال شود، از مزاياي فعاليت بدني مي

حركت منظم و فعاليت بدني در طول زندگي ناتواني و  پيشگيري بسياري از بيماريها كمك مي كند.

عروقي، آرتريـت،   -هاي قلبي هاي شايع در ميان افراد مسن را كه شامل بيماري درد همراه با بيماري

  ).14بخشد. (همان منبع ص  استئوپوروز،  و فشار خون باال است، تسكين مي
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  تعاريف ورزش:

ي ورزيدن و برزيدن. مصدر آن يعني كاركردن، عمـل  ورزش از نظر لغوي اسم مصدر است به معنا

باشد. تعريف اصطالحي ورزشي در لغـت   كردن، كوشيدن و پياپي انجام دادن، رياضيت كشيدن مي

(فاطمـه آزادمنـد بـه    ». اجراي مرتبط تمرينهاي بدني به منظور تكميل«نامه دهخدا چنين آمده است 

  ). 32، ص 1384نقل از دهخدا، سال 

شـود اسـم    در زبان فارسي، همانطور كه از عالمت مصـدري آن (ش) مشـخص مـي   » ورزش«واژه 

مصدري است از فعل (ورزيدن) كلمه به طور كلي به معني عمل كردن، انجـام كـار پيـاپي بـه كـار      

اجراي مرتب تمرينهـاي بـدني و بـه منظـور تكميـل قـواي       «گماري فكري و جسمي و يا به معني 

ورزش «، » اي ورزش حرفـه «ود از لحاظ كيفيت نيـز اصـطالحات   ش استعمال مي» جسماني و رواني

گيـرد.   به طور معمول مـورد اسـتفاده قـرار مـي    » ورزش همگاني«، » ورزش دانشگاهي«، » آماتوري

  ).33، ص 1376(فاطمه آزادمند به نقل از پور افكاري، 

  :6»هندبال«تاريخچه مختصري بر ورزش 

گـردد. در اواخـر قـرن     مـي  شايد به قبل از ميالد مسيح براي دور،  پيدايش ورزش هندبال به گذشته

نوزدهم در آلمان، اين ورزش رواج بيشتري پيدا كرد. بعد از جنگ جهاني اول، هندبال توسط آقاي 

مقـرارت هنـدبال    1920در آلمان ارائه شد و مورد توجه گروه زيادي قرار گرفت. در سـال   7هرمان

  تدوين گرديد.  8نزتوسط يك نفر آلماني به نام كارل شل

                                                           
٦  . Hand ball 
٧  . Hermann 
٨  . Carl schelenz  
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شد بعدها رفته رفته شـكل   روي زمين فوتبال بازي مي  نخست اين ورزش با يازده بازيكن و معموالً

اين ورزش تغيير كرد و در خيلي از كشورهاي سرد سير اروپايي به داخل سالن كشيده شد و تعداد 

  بازيكنان آن از يازده نفر به هفت نفر كاهش يافت. 

در مسابقات  1937المللي المپيك راه پيدا كرد و در سال  ورزش به مسابقات بيناين  1931در سال 

دانشجويي جهان، مسابقه هندبال نيز اجرا شد و آلمان به مقام اول دست يافـت. هنـدبال بـه سـبب     

خصوصياتي كه دارد. امروزه در سراسـر جهـان مـورد توجـه جوانـان اسـت و روز بـه روز تعـداد         

يابد. رويهم رفتـه كشـورهاي اروپـايي در ايـن ورزش      شته ورزشي افزايش ميمندان به اين ر عالقه

  مهارت بيشتري دارند و در اكثر مسابقات پيروزي از آن آنهاست. 

شده است ولي رويهم رفتـه   بازي مي  در ايران اين ورزش به صورت نامنظم و پراكنده از سالها پيش

يد آن يعني هندبال هفت نفره نخسـتين بـار در   نظر جوانان را به خود جلب نكرده بود تا شكل جد

در مدارس تهران به دانش آموزان معرفي شد. از آن سال بـه بعـد ايـن     1947-1948سال تحصيلي 

ورزش در بين جوانان ايراني مخصوصاً در آموزشگاهها طرفداران زياد پيدا كرد به طوري كه امروزه 

  ). 133، ص 1363ت(نمازي زاده، سلحشور، يكي از ورزشهاي متداول در مدارس سراسر كشور اس

  كاربرد ورزش هندبال در جامعه: 

هندبال به دليل اينكه هم در داخل سالن و هم در فضاي باز قابل اجراست از مزاياي زياد برخوردار 

است. در كشوري مثل ايران كه مناطق مختلف آن داراي آب و هوايي متغير اسـت، رواج دادن ايـن   

رسد. با توجه به اينكه در اين ورزش، ورزشكار مجبور است تركيبي  ي به نظر ميورزش بسيار منطق

از مهارتهاي ساير بازيهاي توپي مثل فوتبال، بسكتبال و جز اينهـا را بيـاموزد، لـذا شـركت در ايـن      

  ورزش باعث تقويت و پرورش عضالت تمام بدن مي گردد. 
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تهيه وسائل شخصي آن آسان وكم خرج اسـت،   از مزاياي ديگر هندبال پايين بودن هزينه آن است.

هاي فوتبال و سالنهاي ورزشي با نصب دو دروازه براحتي مقدور است.  وانگهي اجراي آن در زمينه

از آن گذشته، مقررات هندبال ساده و فراگرفتن آن آسان است. همچنين چون تنـوع مهارتهـا در آن   

انعطاف پذيري، اسـتقامت و خصوصـيات    زياد است باعث تقويت صفاتي از قبيل سرعت، قدرت،

  ).14گردد. (همان منبع ص  اخالقي مثل گذشت، همكاري، صميميت و تفكر در شخص مي

  هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان: نظريه

  هاي ورزش هاي عادي و خود جوش نزد انسانها چيست. انگيزه

  ترين آنها عبارتند از:  مهاي مختلفي توسط محققان ارائه شده كه برخي از مه نظريه

به عبارت ديگر جنب و جوش آدمي با مصرف انرژي اضافي تـوام   -گيري از انرژي اضافي بهره -1

  است. 

  از آن جا كه ورزش براي آدمي خوشايند است.  -تفريح -2

اي با ورزش و كار بدني توأم بـود، امـا نسـل     گذشتگان ما تمام فعاليت هايشان به گونه -جبران -3

ي كه با استفاده از تكنولوژي روز از اين موهبت محروم است. ورزش را به عنوان جبران كمبود فعل

  فعاليت ها نياز دارند. 

اين نظريه ديگري براي بيان انگيزه ورزش و حركات طبيعي است كه اين فعاليت  -عمل غريزي -4

  ).7؛ ص 1383را به غريزه و فطرت آدمي نسبت مي دهد. (اصفهاني؛ محمد؛ 
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  گرايي مكتب انسان

گويد كه انسانهاي برخورداز از كاركرد آرمـاني ويژگيهـاي    ) فرانكل مي1977به نظر دي.پي شولتز (

  زير را دارند: 

  اند.  روي هم رفته در زندگي خود به معنا دست يافته

  كنند.  در خصوص نحوه عمل خود احساس آزادي انتخاب مي

  كنند.  بول ميدر قبال زندگي خود مسئوليت شخصي را ق

، ص 1384شوند. (حسين شـاهي برواتـي، حميدرضـا،     باچيزي يا كسي فراتر از خودشان درگير مي

42  .(  

  مكتب رفتارگرايي:

كند كه سالمت رواني انسان سالم معادل بـا رفتـار منطبـق بـا      در اين مكتب بي. اف اسكينر بيان مي

رو شود تا هنگـامي كـه از طريـق     ل روبهقوانين و ضوابط جامعه است و چنين انساني وقتي با مشك

جامعه بهنجار تلقي شود از طريق شيوه اصالح رفتار بـراي بهبـود و بهنجـار كـردن رفتـار خـود و       

اطرافيانش به طور متناوب تالش مي كند به عالوه انسان سـالم بايـد آزاد بـودن خـودش را نـوعي      

هر رفتار توسط معدودي از عوامل محيطي توهم بپندارد و بداند كه رفتار او تابعي از محيط است و 

گردد انسان سالم كسي است كه تأييد اجتماعي بيشتري به خاطر رفتارهاي متناسـب از   مشخص مي

كند شايد معيار قديمي ديگر در مورد خصوصـيات انسـان سـالم از     محيط و اطرافيانش دريافت مي

بيني بلكه براي تسلط بر محيط خويش  يشديدگاه اسكينر اين باشد كه انسان بايد از علم، نه براي پ

  ). 46، ص 1374استفاده كند. (خدارحيمي، 

  مكتب شناخت گرايي: 
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گانه را بـه   3پردازيم آلبرت اليس اصول  در اين مكتب به ديدگاه اليس و گالسر به طور خالصه مي

غبـت  مشابه معيارهايي براي سالمت روان در نظـر گرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از: نفـع شخصـي، ر       

پذيري، پذيرش، عدم اطمينان، تعهد و تعلق نسبت به چيزي  اجتماعي، خود فرماني، تحمل، انعطاف

خارج از وجود خود، تفكر علمي، پذيرش خود، خطرنمودن، لذت گرايي بلنـد پايـا. (خـدارحيمي،    

  ).46، ص 1374

  ورزش از ديدگاه اسالم:

اري از آئينهاي ديگر، مورد تحقير نيست. اي است الهي كه برخالف بسي در بينش اسالمي بدن هديه

انگيزي در آن به كار بـرده   بدن آدمي بر اساس حس و كرامت آفريده شده است و ظرافت و شگفت

شده است كه مطالعه و تأمل در آن موجب افزايش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال مي گردد. 

ت تحقير بدن در حكم تحقيـر شخصـيت   از آنجائيكه بدن انسان ابزار تكامل روح اوست بدين جه

  ). 24، ص 1379آيد. (مال محمد، محمدرضا،  آدمي به حساب مي
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  پيامبر گرامي اسالم: 

  »إن ربك عليك حقه و ان يجسدك عليك حقاً والهيك حقاً«

  ات نيز بر تو حقي دارد.  پروردگارت بر تو حقي دارد و بدنت بر تو حقي دارد و خانواده

ث ارزنده قابل توجه است اين است كه پيامبر بزرگوار اسالم تا بدان پايـه بـراي   إن چه در اين حدي

جسم و بدن ارزش و اهميت قايل است كه حق بدن را در حق پروردگار (آن هم بالفاصـله بعـد از   

تواند حق پروردگار و  فرمايد زماني انسان مي آن) و در كنار حق خانواده (و حتي قبل از آن) ذكر مي

خويش را به بهترين نحوي ادا كند كه از بدني سـالم و نيرومنـد برخـوردار باشـد. ورزش     خانواده 

كند و افـرادي كـه بـا روش صـحيح      كمك شاياني به ايجاد و تقويت سالمتي جسماني و رواني مي

تر بوده و عمرشان از افرادي كه كارهاي  باشند سالم ورزش مي كنند و يا داراي كارهاي با تحرك مي

  ).1384ك دارند بيشتر است. (رضي، مهدي، بدون تحر

  ورزش و درمان:

به طور كلي نقش ورزش در سالمتي انسان آن قدر زياد است كه امروزه بسـياري از بيماريهـا را بـا    

  ).1384شود. (رضي، مهدي،   كنند كه به اين روش و داوا ورزش درماني گفته مي ورزش مداوا مي

انـد، قسـمتي از    موارد، افرادي كه به سكته مغزي دچار شـده : در بعضي از 9متخصص (فيزيوتراپي)

شود. روش معمولي مورد استفاده متخصصان تـوان بخشـي، اسـتفاده از تمرينهـاي      بدنشان فلج مي

ها بـه   ورزشي است كه در ابتدا شدت كمتري دارد، ولي هر چه درمان پيشرفت مي كند، اين تمرين

  ). 62، ص 1384قواي بيشتري دارند. (ميرزايي، الهه، يابند و نياز به  تدريج شدت بيشتري مي

                                                           
٩  . physicsl therpist 
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  پيشينه مطالعاتي در جهان:

سـاله   11-15دختـر   200طي يك مطالعه حساب شـده بـر روي بـيش از     11و سايگل10آقاي بروان

باشد اما اين امـراض عمـدتاً    آمريكايي، دريافتند كه امراض و ناخوشيها با استرس زندگي همراه مي

تـري   كننـد اسـترس پـايين      شوند. آنهايي كه كمتر فعاليت مـي  ت بدني، نمايانتر ميبا الگوهاي فعالي

  دارند. 

) در بررسي ورزش و فعاليتهاي بـدني و ارتبـاط آن بـا بهبـود عـزت نفـس در       1986(12آقاي گرابر

كودكان، اثرات قطعي ورزش را بر روي عزت نفس پيدا نمود. مخصوصاً وي تجزيه وتحليل بعدي 

اي از مقـدار   درجه meta analgeisمورد دنبال نمود ايشان از طريق  meta- analyeis 27خود را در 

شود. تأثير كلي را بر روي فعاليتهـاي بـدين    اثر را معلوم مي كند كه در واحد انحراف معيار بيان مي

آموزاني كـه در فعاليـت بـدني خـود      دانشدرصد پيدا نمود بدين معني كه  40در روي عزت نفس 

آمـوزان مشـابه آنهـا كـه      برابر (از لحاظ انحراف معيار) بيشتر از دانش 5/1عزت نفس داشته تقريباً 

  اند.  تحت كنترل بودند، برآورده شده

): رابطه زمان تمركز حواس و شيرجه را در شيرجه زنـان از لحـاظ مـدت    1977واكر، نيدافروبوي (

متوسطي قرار داشتند بازيكناني در سطح مهارت كمتري قـرار داشـتند داراي زمـان     تمركز در سطح

  زدند.  تمركز شيرجه مي  تمركز كمتر و ضعيفتري اجرا از آن كساني بود كه از زمان طوالني

بردند كه دو جنبـه از تمركـز حـواس     گيران نخبه پي اي در مورد كشتي ): مطالعه1979هاتلن ونبت (

سه تيم كانادايي يا بازيكناني كه كيفي نبودند تفاوت داشت بازيكنان كيفي تمركـز   ورزشكاران كيفي

  كردند.  توجه كمتري به تماشاچيان مي  حواس بيشتري به حركات خاص كشتي داشته و عموماً

                                                           
١٠  . brown 
١١  . sigel 
١٢  . gruber 
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  پيشينه مطالعاتي در ايران:

بيماران افسرده بررسي تاثير حركت درماني بر ميزان افسردگي «) در پژوهش با عنوان 1375شيخي (

با اسـتفاده از دو پرسشـنامه اطالعـات دموگرافيـك و سـنجش      » بستري در مركز روانپزشكي رازي

بيمـار انتخـاب و بـا روش     46مرد افسرده واجد شرايط تحقيق را از ميـان   37افسردگي يك تعداد 

ورد را بـه  نفره شاهد تقسيم نمود وگـروه مـ   17نفره مورد و  20تصادفي مبتني بر هدف به دوگروه 

اي سه جلسه تحت حركت درماني قرار دارد، پس از پايـان جلسـات اطالعـات     هفته، هفته 8مدت 

زوجـي مـورد تجزيـه و تحليـل گرفتنـد كـه        آزمون و پس آزمون با روش آماري تي حاصل از پيش

ه معنادار بود. همچنين مقايس >001Pمقايسه ميانگين افسردگي گروه مورد قبل و بعد از جلسات با 

 >P 001/0ميانگين نمره افسردگي دو گروه مورد و شاهد بعد از جلسات حركـت درمـاني نيـز بـا     

  اختالف معناداري را نشان داده و بدين ترتيب فرضيه پژوهش وي اثبات گرديد. 

تاثير فعاليتهاي ورزش بر روي افزايش توجه كودكان بيش فعال «) در پژوهش با عنوان 1374مجد (

گذاري، نقطه شـماري   دكان بهنجار پرداخته است و از طريق اجراي آزمونهاي نقطهدر مقايسه با كو

تايپينگ با دست راست و با دست چپ به تحليـل از طريـق عمليـات آمـاري آنـاليز كوواريـانس،       

پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است كـه تفـاوت بـين      tهاي افزوده و آزمونهاي  بررسي نمره

پس تست از هر يك از آزمونهاي چهارگانه براي هر دو گروه بيش فعـال و   هاي پيش تست و نمره

  بهنجار از لحاظ آماري معنادار است. 

توان نتيجه گرفت كه ورزش در افزايش توجه براي كودكان بيش فعال و چه بـراي   به بيان ديگر مي

و بهنجار اثر مثبـت  فعال  كودكان بهنجار اثر مثبت داشته است و تأثير ورزش در بين گروههاي بيش

  يكسان است.   داشته است و تاثير ورزش در بين گروههاي بيش فعال و بهنجار تقريباً
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) در پژوهشي با عنوان مقايسـه سـطح سـالمت روانـي در بـين ورزشـكاران و غيـر        1384آزادمند (

عمومي  ورزشكاران در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي با استفاده از پرسشنامه سالمت

نفر از دانشجويان پرداخته و آزمودنيها را به دو گـروه   100و با روش تصادفي در دسترس بر روي 

نفر ورزشكار (گـروه كنتـرل) اسـتفاده     25نفر ورزشكار و  25نفره تقسيم نموده در هر گروه از  50

زيـه و تحليـل   (استيودنت) بـه تج  tها با استفاده از روش آماري  آوري داده نموده است پس از جمع

  پرداخته و به نتايج زير دست يافته است:

تفـاوت معنـاداري وجـود     t<1/98بين سالمت روان مردان ورزشكار با مردان غيرورزشكار بـا   -1 

  باشد).  مي 5/78 محاسبه شده در اين پژوهش tندارد (

 tود دارد (تفاوت معنـاداري وجـ   t<1/98بين سالمت روان زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار  -2

  تفاوت معناداري وجود دارد).  99%باشد كه با اطمينان  مي 5/61محاسبه شده در اين پژوهش 



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  فصل سوم

  روش تحقيق

  جامعه تحقيق

  نمونه تحقيق

  برداري چگونگي نمونه

  ها توضيح درباره نمونه

  ابزار تحقيق

  نحوه نمره گذاري

  روايي پرسشنامه

  اعتبار پرسشنامه 

  روش آماري 
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  حقيق:روش ت

روشي را كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار داديم روش زمينه يابي بوده و از نظـر ميـزان كنتـرل    

  اي بوده است.  مقايسه -متغيرها جزء تحقيقات غيرآزمايشي و در دسته تحقيق علي

اي يا پس رويدادي به تحقيقي گفته ميشود كه در آن پژوهشگر علل احتمـالي   مقايسه -تحقيق علي

اند؛  ير وابسته را مورد مطالعه قرار ميدهد چون متغير وابسته و مستقل هر دو در گذشته روي دادهمتغ

  لذا اين نوع تحقيق غيرآزمايشي را تحقيق پس رويدادي ميگويند. 

  جامعه تحقيق: 

  باشد: جامعه آماري مورد تحقيق شامل دو گروه مي

اد اسالمي واحد قيامدشت كه در مجموعه اي دانشگاه آز شامل مجموعه دانشجويان ورزشكار حرفه

به انجام فعاليتهاي ورزشي ميپردازند (به عنوان گروه آزمايشي)  1385شهيد شيرودي تهران در سال 

و در مورد غير ورزشكار شامل مجموعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قيامدشت (به عنوان 

  گروه گواه) ميباشد. 

  نمونه تحقيق:

نفـر آنهـا زنـان دانشـجوي      30باشـد كـه    نفـر از زنـان مـي    60حقيق متشكل است از گروه مورد ت

اي در  هاي ورزشي در سطح حرفه ورزشكاري است كه در مجموعه شهيد شيرودي تهران به فعاليت

نفر ديگر زنـان غيـر ورزشـكار، از زنـان      30مشغول هستند و در مورد  1385رشته هندبال در سال 

  انشگاه آزاد اسالمي تهران شرق واحد قيامدشت ميباشد.دانشجوي غير ورزشكار د

  برداري:  چگونگي نمونه
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گيري تصادفي در دسترس بوده و در مورد ورزشكاران بـا مراجعـه بـه سـالن ورزشـي       روش نمونه

انجام گرفته و در مورد افراد غير ورزشكار از زنان دانشجو استفاده شده و به تعـداد افـراد انتخـاب    

  هايي تهيه و توسط اين افراد پر شده است.  شده پرسشنامه

  ها: توضيح درباره نمونه

باشد كه  سال مي 42تا  20باشند كه شرايط سني آنها بين  هاي مورد استفاده گروهي از زنان مي نمونه

نفـر از زنـان    30باشـند گـروه اول    نفـر مـي   60انـد و   به صورت تصادفي در دسترس انتخاب شده

هـاي ورزشـي    اي بـه فعاليـت   اد اسالمي واحد قيامدشت مي باشند كه عالقـه دانشجويان دانشگاه آز

دادنـد. گـروه    نداشته و زمان خاصي را نيز به صورت روزانه يا هفتگي به اين برنامه اختصاص نمي

نفر از زنان دانشجوي ورزشكاري است كه در مجموعه شـهيد شـيرودي تهـران بـه انجـام       30دوم 

مشغول هستند. كه هردو مورد  1385اي در سال  دبال و در سطح حرفهفعاليتهاي ورزش در رشته هن

  مطالعه و بررسي قرار گرفتند. 

  نحوه نمره گذاري:

 14الـي   8مربوط به مقياس عالئـم جسـماني اسـت. مـوارد      7الي  1عبارت پرسشنامه موارد  28از 

ـ   21الـي   15عالئم اضطرابي و اختالل خواب را بررسي كرده و مـوارد   ه ارزيـابي عالئـم   مربـوط ب

سـنجد بـراي جمـع بنـدي      عالئم افسردگي را مـي  28الي  22كاركرد اجتماعي است و نهايتاً موارد 

، و خيلي بيشتر از حـد معمـول   2بيش از حد معمول،  1نمرات به اصالً نمره صفر، در حد معمول، 

 بيانگر عالئم مرضي به باال 22و در مجموع از نمره  6تعلق مي گيرد. در هر مقياس از نمره  3نمره 

  است. 

  ابزار تحقيق: 
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براي سنجش سالمت رواني آزمونها معتبر متعددي وجود دارد كه در اين پـژوهش بـراي سـنجش    

گلـدبرگ اسـتفاده شـده اسـت. زيـرا ايـن        (GHQ)سالمت رواني از پرسشـنامه سـالمت عمـومي    

كشـور مـا انجـام گرفتـه     پرسشنامه با توجه به هنجارهايي كه در كشورهاي مختلف و همچنين در 

است از اعتبار بسياربااليي برخوردار است و از نظر سازگاري با فرهنگ نيز بـا جامعـه مـا در حـد     

  بسيار مطلوبي قرار دارد. 

  پرازيم. ذيالً به توضيح پرسشنامه سالمت عمومي مي

ختي توسط گلدبرگ براي غربـالگري اخـتالالت روان شـنا    1972متن اصلي اين پرسشنامه در سال 

غير سايكوتيك در مراكز درماني و ساير جوامع طراحي و تدوين شده است. بنابر اظهـار گلـدبرگ   

) پرسشنامه سالمت عمومي در حد يافتن ناراحتيهاي جدي نظير اسكيزوفرني يـا افسـردگي   1972(

سايكوتيك نيست گرچه شواهد متعددي درباره اين مقياس وجود دارد كـه حـاكي از يـافتن چنـين     

  ي است. موارد

  سؤال از نوع ساخته پاسخ است.  60فرم اصلي و اوليه پرسشنامه مشتمل بر 

متن پرسشها درباره وضع كسالت و ناراحتيها و به طور كلي سالمت عمومي فرد با تأكيد بر مسـائل  

روان شناختي، جسماني و اجتماعي در زمان حال است. از ايـن طريـق عالئـم مرضـي و حالتهـاي      

هايي را كه با اوضاع  گيرد. در تمام سؤالهاي آزمودني بايد گزينه رد ارزيابي قرار ميتندرستي فرد مو

و احوال و بيشتر مطابقت دارد مشخص نمايد. پاسخ آزمودني به هر يك از پرسشها از يـك طيـف   

فكـر  «اي اصالً، درصد معمول بيش از حد معمول به مراتب بـيش از حـد معمـول ويـا      چهاردرجه

ها درجات پايين نشان  شود در همه گزينه مشخص مي» قطعاً بله«و » هنم خطور كردهذ«به » كنم نمي

  دهنده سالمتي و درجات باال حاكي از عدم سالمتي و وجود ناراحتي در فرد است. 
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، 43به تناسب شرايط فرهنگهاي مختلف فرمهاي كوتاهتري از پرسشنامه سالمت عمومي مشتمل بر 

 36هاي مختلف اين پرسشنامه تاكنون دست كم بـه   يه شده است نسخهماده نيز ته 12، 20، 28، 30

زبان مختلف دنيا برگردانده شده وبه طور وسيعي در كشورهاي مختلف مورد استفاده قـرار گرفتـه   

  است. 

ها بر روي گردهمايي  اي اين پرسشنامه از تغيير گزينه ماده 28و  12در كشور ما نيز فرمهاي فارسي 

آمـوزان دروه هـاي راهنمـايي و     ارمندان برخي ادارات دولتي، دانشجويان و دانـش از بزرگساالن، ك

  دبيرستان اجرا شده است. 

اي پرسشنامه سالمت عمومي كه در ايـن پـژوهش از آن اسـتفاده شـده اسـت توسـط        ماده 28فرم 

رم تدوين يافته است. سؤالهاي آن بر اساس تحليل عاملي بر روي فـ  1979گلدبرگ و هيلر در سال 

اي اوليه استخراج گرديده است. اين پرسشنامه نيز همانند فرم اوليه مشتمل مقياس فرعي اما  ماده 60

  پرسش است.  7هر يك از آنها داراي 

 Csociul dy)اختالل در كنش اجتمـاعي   -3اضطراب و خواب          -2عالئم جسماني       -1

Sfunction)           4-  افسردگي شديد(Sever depression)    

 60و  28هـاي   نتايج چندين مطالعه داللت بر وجود همبستگي قوي بين نتايج حاصل از پرسشـنامه 

و بنجامين  1983اي سالمت در تشخيص ناراحتيهاي روان شناختي دارد. (نيامورا و همكاران و  ماده

  ).1376به نقل از هومن  1982و همكاران 

  روايي: 

  ك وسيله سنجش روايي آن است مهم ترين عامل در ارزشيابي ي

گيـري   گيري به واقع بتواند خصيصه مورد نظـر را انـدازه   مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه

) روايي پرسشنامه سـالمت  1970) گلدبرگ و بك ول (1376كند و نه خصيصه ديگري را (هومن، 
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ر از بيماران بخش جراحي در نف 200عمومي را با استفاده از يك چك ليست مصاحبه باليني درباره 

 90انگلستان مشخص نمود بر اساس اين مطالعه به كارگيري پرسشـنامه مـذكور توانسـت بـيش از     

درصد گروه نمونه را به درستي به عنوان بيمار و سالم طبقه بندي نمايد به عالوه ضريب همبستگي 

+ گزارش شـده  80/0به ميزان  بين نمرات پرسشنامه مذكور با نتيجه ارزيابي باليني شدت اختالالت

هاي حاصـل از اجـراي پرسشـنامه سـالمت      ) همبستگي بين داده1976است گلدبرگ و همكاران (

گـزارش نمـوده    78/0آزمودني به ميزان  244را بر روي  (scl- 96)عمومي و فهرست عالئم رواني 

بنـدي و ضـريب    است بر اساس اين مطالعه شاخصهاي حساسيت، ويژگي، ميزان كلي اشتباه طبقـه 

% 77% ، 86همبستگي بين نمرات پرسشنامه سالمت عمومي با ارزيابي باليني به ترتيب بدني برابر با 

بر  GHQ 28) در رواسازي 1375) در كشور پاالهنگ (1376% ، + گزارش شده است (هومن، 70، 

گـذاري   ش نمـره سال شهر كاشان بهترين نقطه برش را بـا رو  15نفر از ساكنين باالتر از  611روي 

  ). 1376گزارش كرده است (به نقل از هومن،  21و براي زنان  22ساده ليكرت براي مردان نمره 

تعيـين نمـوده اسـت.     23) نيز در رواسازي اين پرسشنامه بهتري نقطـه بـرش آن را   1375يعقوبي (

  ن).گزارش نموده است (به نقل از هوم 82/0و  865/0حساسيت و ويژگي اين آزمون را نيز 

 23) در بررسي سالمت رواني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بهترين نقطه بـرش را  1376هومن (

بنـدي آزمـون را بـه     تعيين نموده است و نيز شاخصهاي حساسيت، ويژگي، كارايي و اشـتباه طبقـه  

  % برآورد كرده است. 20% ، 80% ، 76% ، 93ترتيب برابر با 

  (Reliability)اعتبار 
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نفـري در   224) به منظور بررسي وضع سالمت عمومي گروه 1938(13اي كه چان و چان هدر مطالع 

انجام دادنـد بـر اسـاس روش سـاده ليكـرت       GHQاي  ماده 30كشور چين با استفاده از پرسشنامه 

  گزارش نمودند.  85/0ضريب هماهنگي دروني اين مقياس راه  و روش آلفاي كرونباخ برابر 

را در گـروه كامبوجيهـاي سـاكن نيوزيلنـد بـه       GHQ 28ضريب اعتبار  )1994(14چيرنگ و اسپيرز

اي  هفته با استفاده از فرمول ضريب همبسـتگي رتبـه   4تا  2زمايي با فاصله زماني  كمك روش باز آ

 85/0% برآورد نمودند در اين مطالعه ضريب همـاهنگي درونـي آن بـه ميـزان     55اسپيرمن به ميزان 

  گزارش شده است. 

) در هنجاريابي پرسشنامه سالمت عمومي بر اساس محاسـبات انجـام شـده ضـريب     1376هومن (

بـا   83/0و براي كل مقيـاس برابـر بـا     91/0تا  79/0هماهنگي دروني مقياسها از فرم فارسي را بين 

بـرآورد   84/0برآون برابر با  -آورد نموده است. ضريب اعتباري اسپيرمن بر 838/5خطاي استاندارد 

  . گرديده است

برآورد نمـوده اسـت    88/0) با استفاده از روش بازآزمايي ضريب اعتبار آن را ميزان 1374يعقوبي (

طبق برنامه معينـي در ابتـدا هـدف و مقصـود كلـي از اجـراي پرسشـنامه را بـراي ورزشـكاران و          

ب غيرورزشكاران تشريح نموده و آنان به انعكاس واقعي نظراتشان درباره سوالهاي پرسشنامه ترغيـ 

ها دقت نموده و احساس خـود را در يـك    گذاري گزينه شود نسبت به عالمت و از آنان خواسته مي

  ماه گذشته نسبت به عبارات بيان نمايند.

  دقيقه است.  8مدت زمان تكميل پرسشنامه به طور متوسط حدود 

                                                           
١٣  . chan and chan 
١٤  . ching and spears 
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ت بـا  گـذاري را اسـتفاده از مـدل سـازي ليكـر      ترين روش نمره ) بهترين و مناسب1972گلدبرگ (

  هاي مواد پرسشنامه ذكر كرده است. ) براي گزينه0و 1و  2و  3هاي ( نمره

باال بودن نمره در اين پرسشنامه نشانه عدم سالمت و پايين بودن نمره نمايشگر سالمتي فرد اسـت  

حد پايين نمره مربوط به كساني است كه در طول يك ماه قبل از اجراي تحقيـق، سـالمتي آنهـا بـا     

گرفتـه   28*0= 0يك از مالكهاي مطرح شده در پرسشنامه تمديد نشده باشند و نمره  توجه به هيچ

باشند و حد بااليي نمره متعلق به افرادي است كه سالمتي آنها با توجه بـه همـه معيارهـاي مطـرح     

  ). 1376اند (هومن،  گرفته 28*3= 84شده در پرسشنامه مورد تهديد واقع شده باشد 

تـرين   تودن به عنوان مجموعه پرسشهايي در نظر گرفت كه از پايين را مي پرسشنامه سالمت عمومي

  هاي مشترك مرضي كه در اختالالت مختلف رواني وجود دارند تشكيل شده است.  سطوح نشانه

بنابراين هدف اين پرسشنامه دستيابي به يك تشخيص خاص در سلسله مراتـب بيماريهـاي روانـي    

  ). 1377د تمايز بين بيماري رواني و سالمت است (دادستان، نيست بلكه منظور اصلي آن، ايجا

هاي بدني، اضـطراب و بـي خـوابي، نارسـاكنش      اين پرسشنامه داراي چهار زير مقياس است نشانه

  آيد.  روي، اجتماعي و افسردگي وخيم، از مجموع نمرات ريز يك نمره كلي بدست مي

راد نسبت به وضع سـالمت خـود و احسـاس    شامل مواردي درباره احساس اف (A)زير مقياس اول 

گيرد. اين زيرمقياس در بافتهاي حسـي بـدني را كـه     هاي بدني را در برمي خستگي آنهاست و نشانه

سؤال اول مربـوط بـه ايـن مقيـاس      7كند ( هاي هيجاني همراهند ارزشيابي مي اغلب با برانگيختگي

  است). 

مـاده دوم   7خوابي مرتبطند  با اضطراب و بيشامل مواردي است كه  (B)پرسشهاي زيرمقياس دوم 

  مربوط به اين زير مقياس است. 
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اي مسـائل   هـاي حرفـه   گستره توانايي افراد را در مقابل بـا خواسـته   (C)پرسشهاي زيرمقياس سوم 

زندگي روزمره مي سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگي كنـار آمـدن بـا موقعيتهـاي متـداول      

  ماده سوم مربوط به اين مقياس است. 7 زندگي آشكار مي كند.

چهارمين زيرمقياس در برگيرندة موادي است كه با افسردگي وخيم و گرايش شخص به خودكشـي  

  ماده آخر است. 7ماده متمايز كننده آن  7مرتبطند و 

  ).1377در هر زيرمقياس وخامت وضع آزموني را نشان مي دهد (دادستان،  14-21نمرات بين 

  روش آماري:

  آمار توصيفي: جداول فراواني، شاخصهاي آماري، پراكندگي. -الف

 ها) از روش. آمار استنباطي: محاسبه آزمونها (فرضيه -ب tاستيودنت 
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  فصل چهارم

  محاسبات آماري عالئم جسماني -

  تفسير و بيان نتيجه عالئم جسماني -

  محاسبات آماري عالئم اضطرابي و خواب -

  الئم اضطرابي و خوابتفسير و بيان نتيجه ع -

  محاسبات آماري كاركرد اجتماعي -

  تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي -

  محاسبات آماري افسردگي -

  تفسير و بيان نتيجه افسردگي -

  محاسبات آماري سالمت عمومي -

  تفسير و بيان نتيجة سالمت عمومي -
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 tرود به آزمون  ه كار مياز بين روشهاي مختلف آماري، آزموني كه براي مقايسة ميانگين دو گروه ب

استيودنت معروف است. اين آزمون براي مقايسة ميانگين دو گروه كه در تست واحد شركت كرده 

  اند به كار مي رود.

  محاسبات آماري:

% به 95% و يا 99در محاسبة فرضيه پيشنهاد شده از روش استيودنت استفاده كرديم كه با فرض 

  اثبات فرضيه خود مي پردازيم.
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  »الئم جسمانيع«
2

2X  
2

1X  2X  1X  I  
25  9  5  3  1  
25  9  5  3  2  
4  1  2  1  3  
36  0  6  0  4  
49  1  7  1  5  
9  1  3  1  6  
289  36  17  6  7  
16  0  4  0  8  
100  64  10  8  9  
16  1  4  1  10  
121  25  11  5  11  
16  36  4  6  12  
36  36  6  6  13  
25  16  5  4  14  
9  9  3  3  15  
16  16  4  4  16  
225  4  15  2  17  
1  1  1  1  18  
49  4  7  2  19  
1  25  1  5  20  
36  4  6  2  21  
64  25  8  5  22  
81  49  9  7  23  
16  9  4  3  24  
400  169  20  13  25  
36  16  6  4  26  
81  25  9  5  27  
100  196  10  14  28  
81  9  9  3  29  
121  9  11  3  30  
  جمع  121  212  805  2084

X1 نمره خام ورزشكار :    X2 نمره خام غيرورزشكار :  
  »عالئم جسماني«

21فرض صفر: بين ورزش و سالمت جسماني رابطه معناداري وجود دارد.       µµ =         
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 فرض خالف: بين ورزش و سالمت جسماني رابطه معناداري وجود ندارد.        
21
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  تفسير و بيان نتيجه:

) بزرگتر است پـس بـين   660/2( 01/0) از مقدار مبين جدول در سطح 03/3محاسبه شده ( tچون 

  %) تفاوت معني داري وجود دارد.99ورزش و عالئم جسماني (با اطمينان 

  

  ضريب پراكندگي:

يشتر از گـروه  از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه اول ب

  دوم مي باشد.



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

2
SS =          

x

s
vc =.  

s2 = 4/41               s1 = 3/24  

03/72 =x     03/41 =x  

62/0
06/7

41/4
. 2 ==vc    8/0

03/4

24/3
. 1 ==vc  



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين
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  )4-2جدول (

  )(جدول عالئم جسماني

  شاخصهاي آماري

  جامعه تحقيق
X  S

2  
S  C-V  α  df  

t 

  جدول

t  

  محاسبه شده

  8/0  24/3  56/10  03/4  ورزشكار
1%  58  660/2  03/3  

  62/0  41/4  52/19  06/7  غيرورزشكار
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  »عالئم اضطرابي و خواب«
2

2X  
2

1X  2X  1X  I  
36  81  6  9  1  
4  49  2  7  2  
100  0  10  0  3  
16  9  4  3  4  
49  9  7  3  5  
9  9  3  3  6  
25  25  5  5  7  
49  4  7  2  8  
25  16  5  4  9  
0  1  0  1  10  
49  36  7  6  11  
4  0  2  0  12  
25  16  5  4  13  
4  1  2  1  14  
49  64  7  8  15  
4  4  2  2  16  
169  9  13  3  17  
169  16  13  4  18  
9  1  3  1  19  
16  4  4  2  20  
25  9  5  3  21  
256  16  16  4  22  
121  36  11  6  23  
9  9  3  3  24  
324  36  18  6  25  
4  25  2  5  26  
25  9  5  3  27  
100  9  10  3  28  
121  9  11  3  29  
36  49  6  7  30  
  جمع  111  194  561  1832

X1 نمره خام ورزشكاران :    X2 : نمره خام غيرورزشكاران  
  »عالئم اضطرابي و اختالل خواب«



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين
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  داري وجود دارد. فرض صفر: بين ورزش و عالئم اضطرابي و اختالل خواب تفاوت معني

                      21 µµ =   

  داري وجود ندارد. فرض خالف: بين ورزش و عالئم اضطرابي و اختالل خواب تفاوت معني

                      21 µµ ≠   
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−
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  تفسير و بيان نتيجه:

يعني بين  ) بزرگتر است پس660/2% (1) از مقدار مبين جدول در سطح 11/3محاسبه شده ( tچون 

  داري وجود دارد. % تفاوت معني99و كاهش عالئم اضطرابي و اختالل خواب با اطمينان  ورزش

  ضريب پراكندگي:

s1 = 2/23    s1 = 4/39 

7/31 =x     47/62 =x  

60/0. 1 =vc     68/0
47/6

39/4
. 2 ==vc  

ان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه دوم بيشتر از گـروه  از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي تو

  اول مي باشد.

  



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  

  )4-2جدول (

  عالئم اضطرابي و خواب

  شاخصهاي آماري

  جامعه تحقيق
X  S

2  
S  C.V  α  df  

t 

  جدول

t  

  محاسبه شده

  60/0  23/2  01/5  7/3  ورزشكار
1%  58  660/2  11/3  

  68/0  39/4  25/19  47/6  كارغيرورزش

  »كاركرد اجتماعي«
2

2X  
2

1X  2X  1X  I  
100  4  10  2  1  
16  16  4  4  2  
36  25  6  5  3  
16  64  4  8  4  

نمودار (4-2)
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تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين
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64  16  8  4  5  
36  16  6  4  6  
81  16  9  4  7  
100  25  10  5  8  
49  25  7  5  9  
49  1  7  1  10  
81  81  9  9  11  
16  64  4  8  12  
36  64  6  8  13  
49  4  7  2  14  
25  9  5  3  15  
4  25  2  5  16  
64  25  8  5  17  
1  16  1  4  18  
64  1  8  1  19  
16  4  4  2  20  
81  9  9  3  21  
81  16  9  4  22  
100  9  10  3  23  
49  9  7  3  24  
196  16  14  4  25  
36  36  6  6  26  
16  81  4  9  27  
25  36  5  6  28  
49  49  7  7  29  
49  4  7  2  30  
  جمع  136  203  766  1585

X1 نمره خام ورزشكاران :    X2 نمره خام غير ورزشكاران :  
  »كاركرد اجتماعي«

21      داري وجود دارد.  فرض صفر: بين ورزش و كاركرد اجتماعي تفاوت معني µµ =   

21      داري وجود ندارد. ماعي تفاوت معنيفرض خالف: بين ورزش و كاركرد اجت µµ ≠   

76/6
30
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2 ==X     53/4

30
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1 ==X  

05/7
30

30/)203(1585 2
2

2 =
−

=S  98/4
30

30/)136(766 2
2

1 =
−

=S  



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين
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53/3

30

05/7

30

98/4

76/653/4
=

+

−
=t  

  تفسير و بيان نتيجه:

 001/0) و در ســطح 660/2% (1) از مقــدار مبــين جــدول در ســطح 53/3محاســبه شــده ( tچـون  

% تفـاوت معنـي   999% و 99) بزرگتر است پس بين ورزش و كاركرد اجتماعي با اطمينـان  460/3(

  داري وجود دارد. فرض صفر تائيد مي شود.

  ضريب پراكندگي:

s1 = 2/23    s1 = 2/65 

53/41 =x     76/62 =x  

49/0. 1 =vc     39/0. 2 =vc  

از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه اول بيشتر از گـروه  

  دوم مي باشد.



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  

  

  )4-3جدول (

  كاركرد اجتماعي

  شاخصهاي آماري

  جامعه تحقيق
X  S

2  
S  C-V  α  df  t جدول  

t  

  اسبه شدهمح

 001/0  49/0  23/2  98/4  53/4  ورزشكار

  %1و 
58  

و  460/3

660/2  
53/3  

  39/0  65/2  05/7  76/6  غيرورزشكار
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تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  »افسردگي«
2

2X  
2

1X  2X  1X  I  
16  16  4  4  1  
1  0  1  0  2  
1  4  1  2  3  
1  4  1  2  4  
100  9  10  3  5  
4  0  2  0  6  
9  16  3  4  7  
1  9  1  3  8  
81  0  9  0  9  
100  0  10  0  10  
225  16  15  4  11  
0  25  0  5  12  
9  36  3  6  13  
0  4  0  2  14  
1  0  1  0  15  
4  4  2  2  16  
169  9  13  3  17  
0  1  0  1  18  
25  0  5  0  19  
0  0  0  0  20  
49  1  7  1  21  
361  0  19  0  22  
81  9  9  3  23  
4  0  2  0  24  
144  1  12  1  25  
1  4  1  2  26  
9  1  3  1  27  
0  4  0  2  28  
0  0  0  0  29  
1  1  1  1  30  
  جمع  58  135  210  1397

X1 نمره خام ورزشكاران :    X2 نمره خام غير ورزشكاران :  
  »افسردگي«

21            داري وجود دارد.  فرض صفر: بين ورزش و افسردگي تفاوت معني µµ =   



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

21            داري وجود ندارد. فرض خالف: بين ورزش و افسردگي تفاوت معني µµ ≠   
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  تفسير و بيان نتيجه:

بـين   ) بزرگتـر اسـت پـس   000/2% (5) از مقدار مبين جدول در سـطح  59/2ده (محاسبه ش tچون 

  صفر تائيد مي شود.% تفاوت معني دار وجود دارد. فرض 95ورزش و افسردگي با اطمينان 

  ضريب پراكندگي:

s1 = 1/8    s1 = 5/13 

93/11 =x     5/42 =x  

93/0. 1 =vc     14/1. 2 =vc  

از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه دوم بيشتر از گـروه  

  اول مي باشد.



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  

  )4-4جدول (

  افسردگي

  شاخصهاي آماري

  جامعه تحقيق
X  

2

2S  S  C-V  α  df  t جدول  
t  

  محاسبه شده

  93/0  80/1  26/3  93/1  ورزشكار
5%  58  000/2  59/2  

  14/1  13/5  32/26  5/4  غيرورزشكار

  »سالمت عمومي«

21داري وجود دارد.          فرض صفر: بين ورزش و سالمت عمومي تفاوت معني µµ =   

نمودار (4-4)
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تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

21      وجود ندارد. داري فرض خالف: بين ورزش و سالمت عمومي تفاوت معني µµ ≠   

8/24
30

744
2 ==X     2/14

30

426
1 ==X  

11/385
30

30/)744(6898 2
2

2 =
−

=S  57/123
30

30/)426(2342 2
2

1 =
−

=S  

57/2

30

11/385

30

57/123

8/242/14
=

+

−
=t  

  تفسير و بيان نتيجه:

بـين   پـس  ) بزرگتـر اسـت  000/2% (5) از مقدار مبين جدول در سـطح  57/2محاسبه شده ( tچون 

% تفاوت معناداري وجود دارد 95سالمت عمومي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار با اطمينان 

  صفر تائيد مي شود.و فرض 

  ضريب پراكندگي:

s1 =11/12    s1 = 19/62 

2/141 =x     8/242 =x  

78/0. 1 =vc     79/0. 2 =vc  

از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه دوم بيشتر از گـروه  

  اول مي باشد.



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  

  )4-5جدول (

  سالمت عمومي

  شاخصهاي آماري

  جامعه تحقيق
X  

2

2S  S  C.V  α  df  t جدول  
t  

  محاسبه شده

  78/0  12/11  57/123  2/14  ورزشكار
5%  58  000/2  57/2  

  79/0  62/19  11/385  8/24  غيرورزشكار

 

  

نمودار (4-5)
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تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين

 www.asemankafinet.irپژوهشی امسان مراجعه کنيد .

 

  فصل پنجم

  خالصه از فصول -

  مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين -

  محدوديت هاي پژوهش -

  پيشنهادات -

  منابع و ماخذ -



تومان به سايت علمی و  ٧٠٠٠فايل فقط برای مشاهده است . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين پايان نامه با قيمت فقط  اين
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  خالصه اي از فصول:

ت ورزش بر سالمت روان در زنان ورزشـكار و  به طور كلي تحقيق موردنظر، به منظور بررسي اثرا

  غيرورزشكار انجام گرفته است.

  فرضيه هاي مورد ارزيابي در اين تحقيق عبارت بود از:

  بين عالئم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد. -1

زشكار تفـاوت معنـاداري   بين عالئم اضطرابي و اختالل خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرور -2

  وجود دارد.

  بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد. -3

  بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت معناداري وجود دارد. -4

و فوايـد ورزش بـر    با توجه به اين فرضيه ها مطالبي در اين زمينه بيان شد كه دربرگيرنـدة اثـرات  

سالمت جسماني و رواني است و بعد از بيان كردن اين موضوع توسط روشهاي آماري به تجزيه و 

استيودنت مي باشـد كـه    tايم  تحليل پرداخته ايم. آزموني كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار داده

نفـر   30نان دانشجو) و نفر از زنان غيرورزشكار (ز 30نفري كه شامل  60بر روي يك گروه نمونة 

به انجام فعاليت  1385از زنان دانشجوي ورزشكار كه به صورت حرفه اي در رشته هندبال در سال 

% بـه اثبـات فرضـيه هـاي خـود      95% يـا  99هاي ورزشي مي پرداختند انجـام گرفـت و در سـطح    

  پرداختيم.

  مقايسة پژوهش حاضر با پژوهش هاي پيشين:

% معنـادار بـوده) در مقايسـه بـا     5و آزمون در سطح  < t  000/2پژوهش (بنابر نتايج حاصله از اين 

% معنادار بوده) هر دوي ايـن پـژوهش   1و در سطح  < t 98/1پژوهش سركار خانم فاطمه آزادمند (

ها به تأثير ورزش بر سالمت روان در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار اشاره دارد و فرض صفر 
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تاييد خواهد شد ولي بنا به نبود مدت زمان كافي براي پژوهش در مـورد  در هر دوي اين پژوهشها 

مردان پژوهشگر قادر به ادامة پژوهش در اين مورد نبوده است. همچنين يافته هاي حاصـل از ايـن   

  هاي انجام شده در ايران و جهان همخواني دارد. پژوهش با ديگر پژوهش

  محدوديتها:

  باشد. ل توجه اش با محدوديتها و نقاط ضعف زيادي روبرو ميپژوهش كنوني، گذشته از نتايج قاب

نمونه هاي مورد مطالعه در اين بررسي (چه زنان ورزشكار و چـه زنـان غيرورزشـكار) بسـيار      -1

  محدود بوده اند.

  محدوديت زماني براي انجام پژوهش دقيق تر. -2

اگرچـه سـعي    نمونه هاي تحقيق از ورزشگاههاي شهر تهران بوده براساس قابليـت دسترسـي   -3

كرديم از مراكز ديگر نمونه گيري صورت گيرد ولي به خاطر مشكالت فراواني اجرايي اين كار 

  مقدور نشد.

با توجه به گسترده بودن حوزه ورزش و سالمت روان در اين پژوهش به بررسي چهار ويژگي  -4

د بررسـي و  و تأثير ورزش پرداخته ايم در تحقيقات آينده سعي شود ويژگيهاي بيشتري را مور

  از پرسشنامه هاي ديگري نيز استفاده شود.

  پيشنهادات:

تـوان بـراي    گذشته از محدوديتهاي مطرح شده براي پژوهش، پيشنهادها و توصيه هاي زيـر را مـي  

  پژوهشهاي آينده و كسانيكه مي خواهند در اين حوزه به تحقيق و تفحص بپردازند مطرح نمود.

نه هاي بيشتري استفاده گردد و اين نمونه ها از ورزشگاهها در تحقيقات آتي تالش شود از نمو -1

  و مناطق مختلف تهيه گردد.
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با توجه به محدوديت زماني اين آزمون به صورت يك مرحله اي اجرا شده اسـت. بـراي پـي     -2

  بردن به تأثيرات بيشتر ورزش بر سالمت روان اين آزمون به صورت چند مرحله اي اجرا شود.

هاي كاري  ت ورزش بر سالمت رواني و باال رفتن سطح كارايي افراد در محيطبا توجه به تأثيرا -3

شايد ضروري باشد كه سازمانها و نهادهاي گوناگون در ساعات كاري بـه خصـوص در ميـان    

  روز مواقعي را براي ورزش اختصاص دهند.

فعـال  از آنجايي كه ورزش نقش مهمي در درمان بسياري از بيماري ها از جمله كودكان بـيش   -4

دارد مي توان از ورزش به عنوان وسيله اي براي تخليه انرژي و هيجاني بـه طـرز صـحيح (در    

زمانهايي كه آنها نياز به فعاليت دارند) استفاده كرد كه اين موضوع مي تواند عنـوان تحقيقـاتي   

  آتي نيز باشد.

درس خوانـدن   يكي از علل افت تحصيلي در كودكان دوره ابتدايي نداشتن انگيزه كـافي بـراي   -5

مي باشد معلمين مي توانند از ورزش به عنوان وسـيله اي بـراي پـرورش قـواي ذهنـي و بـي       

حوصلگي و رفع خستگي فكري در ساعات درسي ايجاد و تقويت ابتكار بـه جـاي تنبيـه ايـن     

  كودكان استفاده كنند.
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  انتشارات سخن؛ چاپ چهارم.

ن علـي  )؛ كليدهاي تربيتي برگرفته از كالم امير سـخن اميرالمـومني  1379مالمحمد، محمدرضا ( -6

  (ع) ويژه مربيان و ورزشكاران، تهران، انتشارات سازمان تربيت بدني.

)، تربيت بدني عمومي انتشارات سـازمان مطالعـه و   1363نمازي زاده؛ مهدي؛ سلحشور بهمن ( -7

  تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها.

  مجالت:

نشـريه   مجله ورزش و ارزش، وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت پرورشـي و تربيـت بـدني،    -1

  )1380( 157ماهنامه اداره كل تربيت بدني، شماره 
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مجله ورزش و ارزش؛ تربيت بدني و بهداشت؛ وزارت آمـوزش و پـرورش؛ معاونـت تربيـت      -2

  )1383( 172بدني و تندرستي؛ نشريه ماهنامه دفتر تربيت بدني پسران، شماره 
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