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 اثر تحریکات حسی بر رشد حرکتی در سالمندان
 اناستادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردست -آرزو احمدپور
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 چکیده: 
ری یادگيری ادراکی ممکن است نقش معناداری در یادگيری حرکتی ایفا کند. اخيراً اقبالی به این ایده وجود دارد که یادگيری ادارکی و یادگي

دهد و به همين ترتيب یادگيری  ی حسی در مغز را تغيير میافتند، بلکه یادگيری حرکتی سيستم حسی و شبکهحرکتی به تنهایی اتفاق نمی

 دهد.ادراکی نيز حرکات و ناحيه حرکتی مغز را تغيير می

ها وجود دارد که شامل تحقيقاتی است که بر بازوی انسان و یادگيری حرکتیِ سخن گفتن انجام گرفته شواهدی برای حمایت از این ایده

کند. یادگيری ادراکی به تغيير حرکتی است و از چندین راه مشارکت میی اصلی یادگيری است. پيشنهاد شده که یادگيری ادراکی هسته

گذارد. یادگيری ادراکی نيز با انعطاف پذیری در شود و از این طریق مستقيماً بر یادگيری حرکتی تاثير میمیی حرکتی مغز منجر در شبکه

ه پروجکشن کورتکس به کورتکس از نواحی حرکتی وابسته است. سيستمهای حسی ارتباط دارد و هم به دروندادهای آورانی از محيط و هم ب

کنند و در این های حسی نقش اساسی در یادگيری حرکتی انسان ایفا میرسد که یادگيری ادراکی و تغييرات مرتبط با سيستمبه نظر می

 افتند.زمينه هر دو با هم اتفاق می

ی یادگيری حرکتی روری ای در یادگيری حرکتی دارد، به ویژه در مراحل اوليهیادگيری ادراکی، خصوصاً در سيستم حسی پيکری، نقش ض

که اهداف حسی پيکری حرکت هنوز ناشناخته اند. در موقعيتهای مثل یادگيری حس سرویس خوب تنيس یا یادگيری صحبت کردن به 

کرده اند تا یادگيری ادراکی را از حرکتی جدا کنند،  یک زبان خارجی، یادگيری ادراکی و حرکتی با هم اتفاق می افتند. مطالعاتی که تالش

امکان بهتری را برای سنجش تعادل نسبی این فاکتورها در سطح وسيع تری از یادگيری حرکتی مهيا کنند. همچنين شواهدی از حرکت 

ذارد و یادگيری حرکتی را دهد تمرینات حس پيکری به طور مستقيم بر سيستم حرکتی تاثير می گعضو انسان وجود دارد که نشان می

بهبود می بخشد و تحریک پذیری قشر حرکتی را افزایش می دهد و فعاليت را در حين حرکات غير فعال در نواحی حرکتی پيشانی افزایش 

 می دهد.

 

نوروآناتوميکی  اند. ارتباطاتدهند به خوبی شناخته شدهمسيرهای آوران و وابران که نخاع را به قشر حسی حرکتی و مخچه ارتباط می

ها ای بين نواحی قشر حرکتی و حسی پيکری وجود دارد که براساس کاربرد یا تجربه باعث انعطاف پذیری در هر کدام از جهتگسترده

گيری حس عمقی و تقویت همراه شده است شود. زمانيکه تمرینات حسی پيکری برای بزرگساالن سالم استفاده شده است و با تصميممی

شوند های حرکتی مغز مشاهده شد. تمرینات ادراکی که به این شيوه اجرا میبسيار قابل توجهی در عملکرد ادراکی، حرکت و شبکهتغييرات 

ی یادگيری حرکتی بعدی در افراد نرمال تاثير شوند و همچنين نشان داده شده است بر بهبود ميزان و اندازهمنجر به بهبود تيزادراکی می

 دارد.

دهد و احتمال دارد برای شروع و سازماندهی مجدد سازگاری در ای نشان میظرفيتی را برای بهبود حرکتی در بيماران سکته بهبود حسی،

انجام شده، تغييرات در الگوی فعال سازی مغز در حين حرکات غيرفعال در  PETهای حرکتی ضروری باشد. در سری آزمایشهای سيستم

ی اهميت تمرینات غيرفعال در القای سازماندهی مجدد قشری بررسی شده است. این مطالعات نشان دهندهی زیرپلژی با سکتهبيماران همی

ای در ی قطع شبکهدر حالت استراحت برای مطالعه fMRI( از 2007ی حسی حرکتی است. تيل و همکاران)عملکردی در نواحی دوطرفه

دیدگی ای با آسيبدهد که کاهش ارتباطات بين نيمکرهرسد این مطالعات پيشنهاد میی حاد و مزمن استفاده کردند. به نظر میبيماران سکته

ی عملکرد ای متعادل شده از ارتباطات تحریکی و بازداری است که برای اجرای بهينهعملکردی همبستگی دارد که یک کنترل بين نيمکره
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یابد و تمایل دارد در بيماران ی زیرحاد افزایش میریج در حين مرحلهی حاد به تدحسی حرکتی الزم است. ارتباطات کاهش یافته در مرحله

 اند دوباره به ميزان طبيعی پيش از سکته برگردد.مزمن که خوب ریکاوری شده

اند داده های مختلفی از تحریک حسی پيکری مثل تحریک عصب محيطی، لرزش تاندون عضالنی و تحریک مشارکتی جفت شده، نشانشيوه

ر بعضی موارد بهبود در دکند. دهد و تغييراتی را در بازنمایی قشرحرکتی در افراد سالم القا میپذیری قشری نخاعی را افزایش میککه تحری

ده است. در شهای عملکردی اجرای حرکتی مثل قدرت عضالنی و تعداد فشارهای کليدهای صحيح در تمرین متوالی حرکتی گزارش اندازه

ی تواند به شبکهشود، تمرینات ادراکی غيرفعال میمرکزی را شامل می ز تحریک، که به طور کلی تحریک آورانهایمقایسه با این شکل ا

 تری دسترسی داشته باشد.حسی حرکتی گسترده

يار توانند در درمان توانبخشی نيز به کار روند مخصوصا زمانی که حرکات ارادی عضو فلج بستمرینات ادراکی حسی پيکری همچنين می

( روی آنها کار کردند درجه آسيب حرکتی به طور معناداری با درجه 2019که وحدت و همکاران ) سخت یا غيرممکن باشد. در نمونه ای

تکرار، بهبود  200آسيب حسی پيکری ارتباط داشت. تمرینات حس عمقی به همراه بازخورد، عملکرد حس عمقی را در یک جلسه تمرینی با 

دهد مکانيزمهایی که عملکرد حس عمقی را با عملکرد حرکتی ی مزمن هم بهبود یافت که نشان میرسی بيماران سکتهبخشيد. حرکات دست

توانند برای بهبود عملکرد حرکتی به کار روند. دهند در بيماران آسيب حرکتی ضعيف تا متوسط سالم هستند و به طور بالقوه میارتباط می

-SMGی ایش بيماران از درونداد بينایی محروم بودند بنابراین فقط اطالعات حس عمقی در تعدیل شبکهالزم به ذکر است که در این آزم

1S1 ی حسی دوطرفه پيش شرط اصلی برای عملکرد رسد این قابليت پردازش بازخورد حس عمقی در شبکهدر دسترس هستند. به نظر می

 حرکتی بعد از سکته است. 

ربوطه القا کند دهد حتی یک جلسه از تمرینات حس عمقی می تواند تغييرات ارتباطی را در شبکه های مبه طور خالصه، شواهد نشان می

تایج پژوهشهای اخير شود. نکه با عملکرد حسی و حرکتی باقيمانده مرتبط است و در بيشتر افراد به عملکرد حرکتی بهبود یافته تعبير می

ياست، می توان با ت حرکتی دارند و امکان حرکت برای آنها یا وجود ندارد یا به سختی مهدهد که در افرادیکه مشکالبه خوبی نشان می

 تمرینات غيرفعال تحریک پذیری قشر حرکتی را افزایش داد و به یادگيری مجدد حرکتی کمک کرد.
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1 -supramarginal gyrus 
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 های حرکتی اجرا بر یادگیری مهارت از پیش حرکتی -های ذهنیتأثیر روتین

 
 جلیل مرادی*

 

)*نویسنده  ، ایران.اراك، اراك، دانشگاه علوم ورزشی، دانشکدۀ  شناسی ورزشیرفتار حرکتی و روان، گروه رفتار حرکتی استادیار 

 مسئول(.

 (j-moradi@araku.ac.ir)*Email:  

 

 مقدمه: .1
سال است که  40. نزدیک به ایش ميزان آمادگی برای اجرا است، درک و افزتوسعههای واقعی افزایش سطح و همسانی اجرا، یکی از شيوه

افکار و اعمال توالی  "( روتين پيش از اجرا را 2. موران )(1) استپژوهشگران  موردعالقههای پيش از اجرا در ورزش توسعه و کاربرد روتين

. "رديگیمی شده قبل از اجرا در یک مهارت ورزشی ویژه به کار دهسازمان صورتبهمرتبط با تکليف عنوان کرده است که ورزشکار 

 ،3) اندکرده اشارههای پيش از اجرا های پيش از اجرا انجام شده است و به تأثير مثبت روتينة اثربخشی روتيننيدرزمهای متعددی پژوهش

آموزش کنندگان مبتدی جلسه )با آزمون یادداری و انتقال( به شرکت 5های پيش از اجرا به مدت ( روتين5(. برای نمونه پری و همکاران )4

تا  .اجرا شودی ريادگی هياول مرحلهدر  تواندیو م دهندیم شیرا افزا های پيش از اجرا، اجرای حرکتیروتينکه  دادنشان  هاافتهی ه شد.داد

های پيش از اجرا در افراد مبتدی و نقش آن در فرایند یادگيری انجام شده است. تنها روتين يرتأثبسيار کمی در زمينه  قاتيبه امروز تحق

های پيش از اجرا را در فرایند مثبت روتين يرتأثها که نتایج پژوهش آن باشدیم( 5تحقيق موجود در این زمينه تحقيق پری و همکاران )

ویژه محقق استفاده  هایينروتدوره اکتساب فقط شامل چند جلسه بوده است و صرفاً از  هاآنی نشان داده است. اما در پژوهش یادگير

ای برای خودش دارد، در این پژوهش از های پيش از اجرا خاص ورزشکار هستند و هر فردی روتين ویژهاند. اما با توجه به اینکه روتينکرده

پيش از اجرا در  هایينروت يرتأثدر پژوهش حاضر لذا ( استفاده شد. کنندهشرکتهای خودتنظيم )مورد دلخواه با روتينیک گروه تمرینی 

 ( و یک گروه کنترل بدون روتين پيش از اجرا بررسی شد. خودتنظيمهای های ویژه محقق و روتينیادگيری در دو گروه آزمایشی )روتين

 

  شناسی:روش .2

 هاکنندهشرکتگيری در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. برای کمی کردن اجرای انشجویان دوره کارشناسی به شيوه نمونهنفر از د 45

و دارای روایی و  در تحقيقات گذشته نيز استفاده شده استآن دهی روش امتيازآزمون و از این  استفاده شد. از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال

بر اساس  پرتاب( شرکت کردند. سپس 15آزمون )در پيشها بعد از یک جلسه توجيهی کنندهابتدا شرکت .(6)باشد می قبولقابلپایایی 

و یک گروه کنترل  خودتنظيمهای پيش از اجرای حرکتی پيش از اجرا، روتين -های ذهنیآزمون در سه گروه همسان )روتيننمرات پيش

( استفاده شد. این 7سينگر ) ایمرحله 5حرکتی پيش از اجرا از رویکرد  -های ذهنیگروه روتين بدون روتين پيش از اجرا( قرار گرفتند. در

)خيره شدن  تمرکز توجه ،سازی )تصویرسازی یک پرتاب موفق تا ورود توپ به حلقه(ریتصو ،بار زمين زدن توپ( 4ی )سازآماده مراحل شامل

های در گروه روتين .بود (اجراکنندهی )بررسی پرتاب توسط ابیو ارز شده توسط مربی( )پرتاب توپ طبق اصول آموزشی ارائه ، اجرابه حلقه(

از بازیکنان خواسته شد که در طول فرایند یادگيری از روتين مورد دلخواه و خاص خودشان استفاده کنند.  خودتنظيمپيش از اجرای 

جلسه در هفته و به مدت  3 موردنظرتمرین  تاب آزاد بسکتبال نمودند.ام به پرهای گروه کنترل، بدون روتين پيش از اجرا اقدکنندهشرکت

 45زاویه از و آزمون انتقال )پرتاب  )با و بدون روتين پيش از اجرا( ، آزمون یادداریبعد. یک هفته انجام شدپرتاب  20و هر جلسه  هفته 5

 وتحليلتجزیهتی همبسته و تحليل واریانس ترکيبی استفاده شد. ها از آزمون برای تحليل دادهدرجه نسبت به حلقه بسکتبال( برگزار شد. 

  انجام پذیرفت. 20نسخه  Spss افزارها با استفاده از نرمداده
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 ها: یافته
ها از ابتدا با هم تفاوت معناداری مقایسه شد که نتایج نشان داد گروه طرفهیکهای تحت بررسی با آزمون تحليل واریانس آزمون گروهپيش

شرایط آزمون نشان داد که اثر شرایط آزمون و اثر تعامل شرایط آزمون و گروه معنادار  5×  گروه 3 ترکيبی تحليل واریانس نتایج بانداشتند. 

(. آزمون تعقيبی بونفرونی P=81/8 =(42،2)F ,001/0باشد )عالوه بر این اثر گروه )شرایط تمرینی( نيز معنادار می (p<05/0) باشدمی

های پيش حرکتی پيش از اجرا با گروه روتين-های ذهنیهای چندگانه نشان داد که تفاوت معناداری بين گروه روتينميانگين مقایسهبرای 

. اما تفاوت معناداری بين دو گروه (p<05/0) چنين گروه کنترل بدون روتين پيش از اجرا وجود داردو هم (p<05/0)از اجرای خودتنظيم 

ها در مراحل . ميانگين امتيازات گروه(p=07/0) و گروه کنترل بدون روتين پيش از اجرا به وجود نيامد خودتنظيمز اجرای های پيش اروتين

 نشان داده شده است. 1آزمون در نمودار 

 
 

 
 

های های روتينگروه های بدون روتين پيش از اجرا و با روتين پيش از اجرا نشان دادها در آزمونآزمون تی همبسته برای مقایسه گروه

در آزمون با روتين پيش از اجرا بهتر بودند.  (p<05/0های پيش از اجرای خودتنظيم )و گروه روتين( p<05/0) حرکتی پيش از اجرا-ذهنی

اجرای  ،نگروه کنترل که بدون روتين پيش از اجرا تمرین کرده بودند با معرفی روتين پيش از اجرا در آزمون با روتي کنندگانشرکتاما 

 (.p=57/0)بهتری داشتند البته این تفاوت معنادار نبود 

 گیری: نتیجه

 ،اکتسابمراحل گروه روتين ذهنی حرکتی پيش از اجرا نسبت به گروه بدون روتين پيش از اجرا عملکرد معنادارتری در  ها نشان داد کهیافته

های پيش از ( همسان بود. تعدادی از محققان در مورد دليل تأثير روتين5). این نتایج با پژوهش پری و همکاران داشتیادداری و انتقال 

. احتماالً تمرکز بر هدف در طول فرایند یادگيری باعث (4) ی اشاره کردندپرتکاهش حواس اجرا بر عملکرد ورزشکاران به افزایش تمرکز و

کند. یافته دیگر این پژوهش، تغيير های نامربوط جلوگيری میرکو از توجه به مح شودمیافزایش توجه یادگيرنده به حرکت در حال اجرا 

های انتقال با افت مواجه شد. آزمون های هر سه گروه در آزمون انتقال بود. نتایج نشان داد که اجرای سه گروه در آزمونکنندهاجرای شرکت

ن فرضيه ویژگی تمرین بود. از اما نتایج نشان داد که با تغيير دیگر انتقال، اجرا در شرایط بدون روتين و با روتين پيش از اجرا جهت آزمو

آزمون فرضيه ویژگی  ينةدرزمقبلی  هایپژوهشها دچار افت معناداری شد. این یافته با کنندهشرایط )حذف یا اعمال روتين( اجرای شرکت

های ها منجر به تغيير در ویژگیاند و حذف این روتينسته شدهبه شرایط اجرا با وجود روتين واب هاکنندهشرکت. احتماالً (6) تمرین همسو بود

 طورکلیبه های پيش از اجرا با افت مواجه شد.با حذف یا اضافه کردن روتين هاکنندهپردازش هنگام اجرا شده است. بنابراین اجرای شرکت

 باشند. های حرکتی میمهمی در یادگيری مهارت مؤلفههای پيش از اجرا کند که احتماالً روتيننتایج تحقيق حاضر پيشنهاد می
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 بلند فارسی چکیده

کاری در تربيت بدنی نيز هستند که این کم کاریبا توجه به اختالل ذهنی، دچار کمتوان ذهنی کودکان کم زمینه و هدف:

این صورت، انرژی موجود در  رآورد که دپرور بار میحال و تنشود و کودک را بیارد موجب کاهلی و سستی در بدن میمو برخی

شود، به طوریکه بيشتر کان استثنایی، امری مهم محسوب می(. امروزه توجه به کود2) کندروز میهای دیگری بشيوهبدن به 

توان ذهنی ند. از این رو، توجه به کودک کمبرو آموزش این قشر جامعه به کار میهای پيشرفته تالش خود را برای تربيت کشور

ه ای به منظور بهينگردد. امکانات گستردهقرار دارند، محدود نمیتوان ذهنی رد کمتنها به کسانی که در تماس مستقيم با یک ف

که در  توان ذهنی و کمک به آنها برای داشتن زندگی دوستانه و آزاد، به عنوان شهروندانیسازی رشد و تحول همه کودکان کم

تربيت بدنی برای کودکانی که  یهابه اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه (.3)، فراهم شده است کنندیک جامعه حمایتی زندگی می

(. ویژگی کودکان دارای 4) ها و مشکالت آنها متناسب باشدد ساختاری منسجم داشته و با نيازحرکتی دارند، بای-های ادراکینقص

یابی ت، درک فضایی، زمانی، بدنی و جهتهای حرکتی درشاست که اغلب آنها در اجرای مهارتحرکتی این -های حسیناهنجاری

شود این کودکان فقر (. این مشکالت موجب می5) های حرکتی ظریف( مشکل دارند)مانند مهارت های حرکتییگر مهارتو د

در این ميان آموزش   (.7و 6) و از نظر جسمانی ضعيف باشند ناشيانه عمل کنند ،حرکتی داشته باشند، در انجام اغلب حرکات

( نيز 1387) ( و باقری و شهسواری2008) یاکسلن و همکارانست بطوری که حرکات بدنی و ورزش از اهميت خاضی برخوردار ا

های اجتماعی )دویدن، راه رفتن و پریدن(، و سازگاری های حرکتی پایهبه ترتيب بر نقش تمرینات جسمانی ویژه بر رشد مهارت

می و محلی شامل مزایا و فواید بسياری های بوبازی (.9،8) اندتوان ذهنی تاکيد کردهحرکتی کودکان کم-و عملکردهای ادراکی

(. 2009دانش اشاره کرد )تانگوتم و چنتاچن، آگاهی و  ع اجتماعی، فيزیکی، روانی، عاطفیتوان به منافباشد از جمله میمی

 احساس و مغز در نيرو و هوشياری حس باعث و آیدمی بدست وجوشجنب و حرکت شادی، پی در که روانی و ذهنی سالمت

کشورهای مختلف جهان به صورت  ها درها و بازیها، ورزشفعاليت (2019 همکاران، و ارایو) شودمی بدن از عضو هر در زندگی

باشد، بنابراین هدف تحقيق ها نيز روبه رو میتر ملتتر و عمومیگردد که در مواقعی با استقبال گستردهبومی و محلی برگزار می

 کنترل شی موثر است یا خير؟ومی و محلی به عنوان تجربه حرکتی بر رشد مهارت آیا بازی های بحاضر این است که 

 

بدین منظور از روش نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون با دو گروه تجربی و کنترل استفاده شد.  نمونه  روش کار:

نفر گروه  15نفر گروه تجربی و  15ه ) سال ک 10تا  7پذیر با رده سنی کودکان کم توان ذهنی آموزش 30آماری تحقيق نيز 

 5( انجام شد. هر جلسه شامل ایدقيقه 50جلسه  2جلسه )هر هفته  20به صورت  محلی-های بومیبازی برنامه کنترل( بودند.

برای دقيقه تمرینات برگشت به حالت اوليه خواهد بود.  5محلی منتخب و -های بومیدقيقه بازی 40دقيقه تمرینات کششی، 

قبل از اولين جلسه و بعد از آخرین جلسه توسط   از آزمون اولریخ پذیرذهنی آموزش توانکودکان کممهارت کنترل شی  جشسن

سال طراحی شده است.  13تا  3ورد عملکرد حرکتی درشت در کودکان آکودکان تکميل خواهد شد. این آزمون برای بر مربی
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باشد. این آزمون از دو خرده )برای بهره حرکتی درشت( می %91ها( و خرده آزمون)برای  %87و پایایی آن  %96روایی این آزمون 

ها، از آزمون به منظور تجزیه و تحليل داده های کنترل شی.های جابجایی و مهارتآزمون تشکيل شده است که شامل: مهارت

دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون  هایجهت بررسی تفاوت 05/0در سطح معناداری  2در  2تحليل واریانس مدل ترکيبی 

 استفاده شد. 

 

 ها: یافته

= 127/0= توان آزمون، 495/0تفاوت معناداری ) تمریندو در دو در عامل اصلی  مرکببا توجه به نتایج تحليل واریانس مدل 

گروه تجربی ) گروهصلی در عامل ا درحاليکه. شدمشاهده بين پيش و پس آزمون ( F(1و28)= P ،066/4=05/0مجذور جزئی اتا، 

(. در تعامل F(1و28)= P ،651/0=426/0= مجذور جزئی اتا، 023/0= توان آزمون، 122/0( تفاوت معناداری مشاهده نشد )و کنترل

 (.F(1و28)= P ،980/5=021/0= مجذور جزئی اتا، 176/0= توان آزمون، 656/0بين گروه و تمرین تفاوت معناداری مشاهده شد )

 به بررسی دو به دو در دو گروه پرداخته شد.  5معناداری تعامل تمرین در گروه در جدول با توجه به 

 

 ها در پيش و پس آزمون کنترل شی. مقایسه دو به دو گروه5جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد (i-jتفاوت میانگین ) (jگروه ) (iگروه ) شرایط تمرین

 004/0* 099/1 -467/3 پس پيش گروه تجربی

 764/0 099/1 333/0 پس پيش گروه کنترل

                                                                                                                            05/0 ≥ *P 

= 262/0توان آزمون،  =861/0دهد که مقدار )نشان می گروه تجربیبا توجه به نتایج مقادیر تفاوت بدست آمده در 

= 003/0= توان آزمون، 060/0) گروه کنترل(. و برای F(1و28)= 954/9= سطح معنی داری، 004/0مجذور اتای تفکيکی، 

 -های بومیبازیتوان گفت (. با توجه به نتایج میF(1و28)= 092/0= سطح معنی داری، 764/0مجذور اتای تفکيکی، 

عامل کنترل درصد تغييرات در  26نترل شی در کودکان شده به طوری که حدود بهبود کباعث  محلی در گروه تجربی

 3 در گروه کنترل فقطدر حالی که  بود محلی -های بومیبخاطر تمرین بازی پذیرتوان ذهنی آموزششی کودکان کم

محلی  -ی بومیهابازیتوان گفت کند. برهمين اساس میکودکان را تبيين می کنترل شی در ایندرصد از تغييرات 

 شود.پذیر میتوان ذهنی آموزشکم کنترل شی در کودکان مختلف باعث بهبود

 

کنترل شی  و رشد مهارت هایبرنامه بازی های بومی و محلی بر بهبود دهد که بر همين اساس نتایج نشان می :گیرینتیجه

ر برنامه بازی های بومی و محلی نسبت به فعاليت یکی از دالیل مهم تاثير بيشت .شودکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می

های معمول، داشتن فرصت تمرین است. سه عامل نقش اساسی را در فرصت های تمرینی کودکان برای رشد مهارت های بنيادی 

تربيت نامه بربازی ها در ساعات ورزش و لذا بهتر است از این نوع  بازی می کنند که عبارت اند از: امکانات، تجهيزات و زمان.

 که شهرهایی ویژه به ها شهر دیگر در ای مطالعه چنين شود می پيشنهاد برای کودکان در مراکز آموزشی استفاده شود. بدنی

 کودکان را تحقيق این های آزمودنی اینکه به توجه با. پذیرد صورت هستند، اجتماعی و فرهنگی لحاظ از متفاوتی شرایط دارای

 اجرا دیگر خاص های نياز با کودکان روی بر ای مطالعه چنين شود می پيشنهاد اند، داده تشکيل رپذی آموزش ذهنی توان کم

 .شود

 

 های بومی و محلی، کنترل شی، کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر.بازی ها:کلیدواژه
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 منابع: 
1) Seif-Naraghi M, Naderi A. [Psychology of Children’s with intellectual disability and 

methods theirs education (Persian)]. Tehran: Samt Publication; 2000, pp: 45-46. 
2) Aichested K, Lavi B. Physical education for Children’s with intellectual disability from 

infant to adult. Intellectual disability and body movement handicap research group (Persian 

translators). Tehran: Research institute for exceptional children; 2000, pp: 1113. Hadian MR, 

Mortazavi S, Abdolvahab M, Bagheri H, Jalili M, Faghih Zadeh S. [The effect of eye – hand 

coordination activities on hand skills of educable mental retarded students (7-10 years) 

(Persian)]. Journal of Modern Rehabilitation. 2009; 1(2,3):48-55 

3) Rabinson NM, Rabinson HB. Children with intellectual disability. Maher F. (Persian 

translator). Mashhad: Astan Ghods Razavi Press; 1976, pp: 55-57. 

مترجم( تهران، انتشارات  ی،طوس یمنش یکودکان . ) محمد تق یروان ی( اختالل ها1367. )یآ. س یزائيل،ا ی،آر، و ن،نلسو (4

. یآستان قدس رضو  

(. خاص های يازکودکان با ن یآنها از شناخت تا درمان)برا یو بازپرور یحرکت-روانی اختالالت(. 1388. )احمد محمدیان، یار( 5

دانژه تهران،نشر  

و عوامل موثر در کودکان و  یذهن یعقب ماندگ يوعش يزانم ی(. بررس1380بنفشه ) یی،محمد. غرا يرم يموری،مجد ت ی( ول6

. 18-7، 7و رفتار،  یشه) استان تهران( . انديالغنوجوانان منطقه ساوج   

 نامه پایان. تهران. سال 7-6 عقلی نس با توان کم و عادی کودکان حرکتی های مهارت مقایسه(. 1383.)اکبر علی يان،( پهلوان7

.توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه ارشد، کارشناسی  
8) Fotiadou, E.G., Neofotistou K.H., Sidiropoulou, M.P. Tsimaras, V.K., Mandroukas, A.K. 

and angelopoulou N.A. (2009). “The effect of a rhythmic gymnastics program on the dynamic 

balance ability of individuals with intellectual disability " . Journal of strength and 

conditioning research, 23, PP:2102-2106. 

9) Palaestra, N. (1995). “Enriching creative dance to facilitate balance skills of children with 

mental retardation “. Perceptual and motor skills, 77, 1290. 
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در پایان آزمون بروس در دانشجویان دختر  یعضالت چهارسرران خستگی یبررس

 تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی
  3لطفعلی بلبلی ،*2رقیه افرونده، 1راضیه افتخاری 

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق  -1

  ردبیل، ایراناردبیلی، ا

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،  -2

  نویسنده مسئول(*ایران)

 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران -3

Email: afroundeh@uma.ac.ir* 

  دهیچک

هدف تحقيق حاضررر بررسرری خسررتگی عضررالت چهار سررر رانی در پایان آزمون بروس در دانشررجویان دختر تربيت بدنی زمینه و هدف:  

 دانشگاه محقق اردبيلی بود.

س را تا رسرريدن به دانشررجوی دختر دانشررگاه محقق اردبيل بصررورت داوطلبانه در این پژوهش شرررکت کردند و تسررت برو 12روش کار: 

ست رانی در حين راه رفتن  ضالت پهن داخلی، پهن خارجی و را ست بروس فعاليت الکتریکی ع واماندگی انجام دادند. قبل و بعد از اجرای ت

اندازه گيری شد. محل عضالت تراشيده شده و با الکل تميز گردید و سپس محل چسباندن الکترودها با ماژیک مشخص شد.سيگنال های 

ترومایوگرافی در حين راه رفتن سه بار اندازه گيری شد و سپس فرکانس ميانه هر یک از تکرار ها محاسبه و سپس ميانگين آنها بدست الک

  آمد.

نتایج نشان داد که بين فرکانس ميانه عضله راست رانی در حين راه رفتن در قبل و بعد از آزمون وامانده ساز بروس تفاوت معنی یافته ها: 

( و پهن p=092/0(. بين مقادیر فرکانس ميانه عضله پهن داخلی )p=037/0وجود دارد و فرکانس ميانه این عضله کاهش یافته است )داری 

 در قبل و بعد از آزمون بروس تفاوت معنی داری وجود نداشت.( p=071/0)خارجی 

شده و فعانتیجه گیری:  ست رانی  ضله را ستگی ع ساز بروس موجب خ ليت الکتریکی آن را کاهش می دهد ولی بر فعاليت آزمون وامانده 

 الکتریکی عضالت پهن داخلی و خارجی تاثير ندارد.

 

 خستگی، وامانده ساز، الکترومایوگرافیکلید واژه ها: 
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 مقدمه: 
افراد را بدليل کاهش  حرکتی عملکرد در اختالل آید که می وجود به عضالنی خستگیبدنبال فعاليت درمانده ساز  ورزشی، های فعاليت طی در

عضالنی به  کنترل عصبی(. 1باشد ) می محيطی عوامل مرکزی و عوامل شامل دارند نقش خستگی بروز در که عواملی شود. می نيرو موجب

ک محرک تعریف به خصوص در پاسخ به ی عضالنی به منظور فراهم کردن اثر مورد نظر، -عنوان فعل و انفعال بين سيستم عصبی و اسکلتی

 های قابل هزینه صرف دليل به امروزه می شود. (3, 4)  عضالنی -. خستگی سبب کاهش یا تغيير این فعل و انفعاالت عصبی(2) می شود

 توجه مورد دیگری غيرتهاجمی های روش استفاده از این روش ها کم رنگ تر شده است و آزمودنی، به رنج و درد تحميل همچنين توجه،

 است. عضالنی - عصبی سيستم عملکرد چگونگی ارزیابی برای غيرتهاجمی روش یک سطحی، است. الکترومایوگرافی رفتهقرار گ

پارامترهای  .ارامترهای طيف الکترومایوگرافی استپستفاده از الکترومایوگرافی، تمرکز بر تغييرات پارامترهای دامنه و ا در مطالعات خستگی با 

( MPF( و فرکانس ميانگين توان )MFز سيگنال های ثبت شده از الکترومایوگرافی، شامل فرکانس ميانه )رایج بررسی طيف فرکانس ا

هستند. به خاطر ارتباط ضعيف بين دامنه و گشتاور و نيز تفاوت های بين فردی زیاد، فرکانس ميانه، هنگام تجزیه و تحليل خستگی عضله 

ر در نظر داشت تا خستگی عضالت چهار سر . تحقيق حاض(5) رتر و مناسب تر می باشددر یک انقباض طوالنی و کم شدت دیناميک، معتب

 دهد. ران را با استفاده از مقایسه سيگنال های الکترومایوگرافی در حين راه رفتن در قبل و بعد از آزمون وامانده ساز بروس مورد بررسی قرار

 

 . روش کار: 2
نه در این پژوهش شرکت کردند. ابتدا الکترودهای بصورت داوطلباسال  20تا  30 یبدن تيدختر رشته ترب انیدانشجواز نفر  16       

ثبت  یبراها خواسته شد که  یسپس از آزمودنالکترومایوگرافی به عضالت راست رانی، پهن داخلی و پهن خارجی آزمودنی ها وصل شد. 

ز شدند و دهان بند دستگاه گاز سپس الکترودها باعبور کنند.  یخازنصفحه  یراه رفتن از رو فيتکل نيدر ح یوگرافیالکتروما یها گناليس

رودهای آناالیزر به دهان آزمودنی ها وصل شد و آزمودنی ها تست بروس را تا حالت واماندگی انجام دادند. بعد از اتمام آزمون بروس دوباره الکت

رافی حين راه رفتن به همان الکترومایوگرافی به همان محل ها که از قبل با ماژیک مشخص شده بود متصل شد و سيگنال های الکترومایوگ

 همبسته استفاده شد. tشيوه قبل از آزمون انجام شد. برای مقایسه متغيرهای وابسته در دو حالت از آزمون 

 . یافته ها: 3
، p=037/0نتایج نشان داد که بين فرکانس ميانه عضله راست رانی در قبل و بعد از آزمون وامانده ساز بروس تفاوت معنی داری وجود دارد )

367/2=tهش معنی دار یافته است( و کا  . 

(.  فرکانس p ،848/1-=t=092/0داد )نمعنی داری را از خود نشان  تغييرفرکانس ميانه برای عضله پهن داخلی بعد از انجام آزمون بروس 

-p ،998/1=071/0داشت )نز انجام آن معنی داری بعد از انجام آزمون وامانده ساز بروس نسبت به قبل ا تغييرميانه عضله پهن خارجی نيز 

=t .) 

 . بحث4

دهد خستگی . نتایج نشان می(6)باشد کاهش طيف فرکانس الکترومایوگرافی بعد از خستگی در تحقيق حاضر با تحقيقات گذشته همسو می

موضعی سبب کاهش ظرفيت عملکردی و قدرت عضالنی و اختالل در فعال سازی همزمان و نيروی عضالت آنتاگونيست و آگونيست شده 

ستگی های خ. مکانيسم(7)عضالنی و افزایش آسيب در مفصل زانو در پی خواهد داشت -ش کارایی سيستم عصبیاست و به دنبال آن کاه

ها، استراتژی عصبی )الگوی فعاليت عضالنی و فرمان حرکتی(، شدت و مدت فعاليت، سرعت انقباض و دامنة شامل سطح انگيزش آزمودنی

ها با تأثير بر سيستم عصبی مرکزی، تحریک اعصاب حرکتی، واحد حرکتی و عضالنی فعال )استراتژی عصبی( در انتشار عصبی فعاليت

کند های متابوليکی، محيط بين سلولی دستگاه انقباضی و گردش خون عضالنی وقفه ایجاد میباض و تحرک الیهعضالنی، جفت شدن انق

شود . همچنين باعث کاهش قدرت ارادی و ظرفيت عملکردی عضالت، و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سيستم عصبی عضالنی می(8)

 سری یک طول در کار توليد در کاهش یک عنوان به خستگی توان با توجه به نتایج بيان کرد این است کهدیگری که می یکی از دالیل. (9)

باشد. فيبرهای عضالنی که اغلب برای وژن عضله میگليکیکی از دالیل مهم خستگی کاهش  .(10)شود می گيری اندازه متوالی انقباضات از

رسد و عضله قادر به ایجاد نيرو کافی در طی شود بعد از خستگی به کمترین کارایی ممکن میژن تخليه شده به کار گرفته میگليکوبازیابی 

نتایج گذشته نشان داده شده است که خستگی باعث کاهش سرعت هدایت پتانسيل واحدهای حرکتی از طرفی . (11)باشد حرکت نمی



 

11 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

. احتماال کاهش طيف فرکانس الکترومایوگرافی پس از خستگی تغيير در سرعت پتانسيل واحدهای حرکتی عضالت (12)شود عضالنی می

 باشد.

 منابع
1.  Dastmanesh S, Shojaeddin SS. Does muscular fatigue affect the functional stability of male athletes? JRRS 

2011;6(1):11-1. [Full Text in Persian] 

2. Jackson ND, Gutierrez GM, Kaminski T. The effect of fatigue and habituation on the stretch reflex of the ankle 

musculature. Journal of electromyography and kinesiology. 2009;19(1):75-84. 

3. Silva BARS, Martinez FG, Pacheco AM, Pacheco I. Effects of the exercise-induced muscular fatigue on the 

time of muscular reaction of the fibularis in healthy individuals. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 

2006;12(2):85-9 . 

4. Haddas R, James CR, Hooper TL. Lower extremity fatigue, sex, and landing performance in a population with 

recurrent low back pain. Journal of athletic training. 2015;50(4):378-84. 

5. Chang H-Y, Chou K-Y, Lin J-J, Lin C-F, Wang C-H .Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal 

grip strength and force sense in healthy collegiate athletes. Physical Therapy in Sport. 2010;11(4):122-7. 

6. Seo H-D, Kim M-Y, Choi J-E, Lim G-H, Jung S-I, Park S-H, et al. Effects of Kinesio taping on joint position 

sense of the ankle. Journal of physical therapy science. 2016;28(4):1158-60. 

8. Jeon S, Ye X, Miller WM. Sex comparisons of agonist and antagonist muscle electromyographic parameters 

during two different submaximal isometric fatiguing tasks. Physiological reports. 2019;7(5):e14022. 

9. Bigland‐Ritchie B, Kukulka C, Lippold O, Woods J. The absence of neuromuscular transmission failure in 

sustained maximal voluntary contractions. The Journal of physiology. 1982;330(1):265-78. 

10. Parijat P, Lockhart TE. Effects of quadriceps fatigue on the biomechanics of gait and slip propensity. Gait & 

posture. 2008;28(4):568-73. 

12. Pitt M. Neurophysiological assessment of abnormalities of the neuromuscular junction in children. 

International journal of molecular sciences  .2018;19(2:)624.  
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حداکثر  زانیدر آزمون بروس بر م نیتمر یاز شدت واقع یعدم آگاه ریتاث

 یبه واماندگ دنیو زمان رس یمصرف ژنیاکس
  3لطفعلی بلبلی ،*2رقیه افرونده، 1راضیه افتخاری 

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق  -4

  ی، اردبیل، ایراناردبیل

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،  -5

  نویسنده مسئول(*ایران)

 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران -6

Email: afroundeh@uma.ac.ir* 

  دهیچک

هدف تحقيق حاضررر تاثير عدم آگاهی از شرردت واقعی تمرین در آزمون بروس بر ميزان حداکثر اکسرريژن مصرررفی و زمان زمینه و هدف:  

 رسيدن به واماندگی بود.

شرکت کردند و ت 12روش کار:  صورت داوطلبانه در این پژوهش  شگاه محقق اردبيل ب شجوی دختر دان صله دان ست بروس را دو بار با فا

شد ولی د ستی به آزمودنی ها اعالم  شدت مراحل تمرین بدر ر مرحله دوم به آنها گفته حداقل دو هفته انجام دادند. در مرحله اول افزایش 

شوند. حد شد که سته  سبت به مرحله اول کمتر افزایش می یابد بنابراین انتظار می رود که دیرتر خ سيژن شدت مراحل تمرینی ن اکثر اک

مصرفی آزمودنی ها در هر دو مرحله بوسيله دستگاه گاز آناالیزر اندازه گيری شد. همچنين مدت زمان رسيدن به واماندگی، ضربان قلب در 

 لحظه واماندگی و ميان درک فشار با استفاده از مقياس بورگ در هر دو حالت اندازه گيری شد.

شان داد که مدت زمانیافته ها:  شده بود بطور معنی  نتایج ن ست به آزمودنی ها داده  سيدن به واماندگی در مرحله دوم که اطالعات نادر ر

به  نیتمر یکه شدت واقع یتست بروس در حالت یدر انتها یها در واماندگ یضربان قلب آزمودن(. p=001/0داری بيشتر از حالت اول بود )

 ابدی یم شینسبت به حالت اول کمتر افزا نیشد شدت تمر یلت دوم که به آنها القا مدر حا یبود ول 187±43/9شد برابر با  یآنها اعالم م

حداکثر اکسرريژن مصرررفی در حالت دوم کاهش معنی داری  (.p= 001/0) افتی یدار یکاهش معن 179±99/9به  یضررربان قلب واماندگ

 (.p= 007/0یافت  )

شدتنتیجه گیری:  شنيداری در مورد  سد با القاء  ست بروس  بنظر می ر ستگی را در انتهای ت سيدن به خ تمرین می توان مدت زمان ر

 تحت تاثير قرار داد. کمتر اعالم کردن شدت تمرین به آزمودنی ها کمک می کند تا خستگی را دیرتر احساس کنند.

 

 عدم آگاهی، زمان رسيدن به واماندگی، حداکثر اکسيژن مصرفیکلید واژه ها: 
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 مقدمه: 
وان هوازی هم برای بررسی ميزان سالمت قلبی تنفسی شخص و هم برای برنامه ریزی تمرینی آنها بر اساس قابليت و توان بدنی شان از ت

همانند  VO2maxاستفاده می شود. بنابراین اندازه گيری دقيق آن حائز اهميت می باشد. در آزمون های طراحی شده برای اندازه گيری 

ه می شود روی تردميل تا حالت واماندگی بدود. اما هميشه این سوال مطرح است که آیا شخص واقعا تا سر حد تست بروس از فرد خواست

 واماندگی و خستگی تمرین را ادامه می دهد یا در هنگام قطع آن هنوز قادر به ادامه تمرین می باشد. 

به دو  ی. خستگ(1) گردد جادیا یعضالن-یعصب ستميل سک ایو  یعصب ای یعضالن ستميتواند به علت اختالل در عملکرد س یم یخستگ

 ی)واکنش ها کیولوژیزيعلت عوامل ف به شتريباشد، ب یبدن م یکیزيکه مربوط به ساختارکل ف یعموم یخستگ-1کند:  یصورت بروز م

عضله  یکاهش منابع انرژ ليبه دل یعضالن یموضع یخستگ-2کند.  یبروز م الزم( زهيانگ داشتن)مثال ن یذهن طیشرا ای ( ویکیولوژیزيف

 یمشاهده شده است عضالت ورزشکار رایاست، ز یو بروز خستگ جادیا یها گاهیاز جا یکیاحتماال  یمرکز یعصب ستميس (.2)گردد یم جادیا

 یشتريب یروينو حفظ  ديتوان به تول یعضله م یکیالکتر کیتحر ایزدن  ادیفر ،یکالم قیتشو قیاست، از طر یبه حالت واماندگ کیرا که نزد

شود و  یم فیتجربه شده است تعر نیتمر کیکه در طول  یناراحت ای یتالش، فشار خستگ یدرک فشار به عنوان شدت ذهن (.3) وادار کرد

 ت،يهمچون نوع شخص یتيو موقع یتي. عوامل وضعرديگ یکننده قرار م نیتمر تيشود و وضع یدر آن اجرا م نیکه تمر یتيموقع ريتحت تأث

سوال تحقيق حاضر این بود که اگر افزایش شدت (. 4) دهند یقرار م ريرا تحت تأث نیطول تمر درتمرکز و توجه،درک فشار  زش،يگسطح ان

 VO2maxتمرین در مراحل تمرینی تست بروس بطور نادرست و کمتر از افزایش واقعی آن به آزمودنی ها اعالم شود آیا تاثيری بر ميزان  

 اماندگی و ميزان درک فشار خواهد داشت؟ ، مدت زمان رسيدن به و

 

 : روش کار. 2
بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. روش اجرای تحقيق به این صورت بود که  یبدن تيدختر رشته ترب انیدانشجو نفر از 16

یش شدت مراحل اجرای تمرین به درستی به همه آزمودنی ها دو بار تست بروس را با فاصله حداقل دو هفته انجام دادند. در مرحله اول افزا

آزمودنی ها اعالم می شد ولی در مرحله دوم به آنها گفته می شد که افزایش شدت مراحل تمرینی در مقایسه با مرحله قبل کمتر است. از 

تست ، ميزان درک فشار و ميزان آزمودنی ها خواسته شد تا تست را تا حالت واماندگی انجام دهند و ضربان قلب واماندگی ، مدت زمان اتمام 

 حداکثر اکسيژن مصرفی در هر دو مرحله اندازه گيری شد. 

 : یافته ها. 3
نتایج نشان داد که ميزان حداکثر اکسيژن مصرفی آزمودنی ها در موقعيتی که به آنها القا می شد که شدت مراحل تمرینی تست نسبت به 

اری کمتر از ميزان حداکثر اکسيژن مصرفی آنها در موقعيت اول بود که ميزان واقعی افزایش جلسه قبلی کمتر افزایش می یابد بطور معنی د

  (.t=323/3و  p=007/0شدت در هر مرحله به آنها اطالع داده می شد )

قه( به دقي 76/7±59/1مدت زمان رسيدن به واماندگی در تست بروس در حالت القا نسبت به حالت اول )مدت زمان رسيدن به واماندگی 

ضربان قلب آزمودنی ها در واماندگی در انتهای تست بروس در حالتی که شدت واقعی تمرین  (.p=001/0دقيقه افزایش یافت ) 32/1±13/9

بود ولی در حالت دوم که به آنها القا می شد شدت تمرین نسبت به حالت اول کمتر افزایش می  187±43/9به آنها اعالم می شد برابر با 

(. ميزان درک فشار در دو حالت اول و دوم تفاوت معنی داری p =001/0کاهش معنی داری یافت ) 179±99/9ان قلب واماندگی به یابد ضرب

 را از خود نشان نداد. 

 . بحث4

یولوژیکی رسيدن به خستگی بستگی به فاکتورهایی در سيستم عصبی مرکزی دارد که قادر هستند انگيزش برای ادامه تمرین را با توانایی فيز

است، از  یبه حالت واماندگ کیرا که نزد یعضالت ورزشکار(. نشان داده شده است که 5برای بکار گيری واحدهای حرکتی متعادل سازند )

انگيزش عامل بسيار مهم  (.3) وادار کرد یشتريب یرويو حفظ ن ديتوان به تول یعضله م یکیالکتر کیتحر ایزدن  ادیفر ،یکالم قیتشو قیطر

(. یاوری و همکاران در تحقيق خود با عنوان ارتباط بين تحليل رفتگی، انگيزش و عملکرد 6وثری بر عملکرد ورزشی گزارش شده است)و م

تيمی بازیکنان حرفه ای هندبال گزارش کردند که ارتباط مثبت و معنی داری بين بی انگيزگی و کاهش عملکرد این بازیکنان وجود داشته 

سد در کنار پيام های آورانی که از عضالت در حال کار به سيستم عصبی مرکزی می رسد می توان پيام های دیگر (. بنظر می ر7است )
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شنيداری مبنی بر عدم خستگی فرد به سيستم عصبی مرکزی ارسال کرد که این پيام های شنيداری بر کرتکس مغز که مرکز فعاليت ارادی 

بی مرکزی مبنی بر خستگی به اندام های مختلف عضالنی و قلب به تعویق می افتد. نتایج شخص است تاثير می گذارد و فرمان سيستم عص

 این مطالعه پيشنهاد می کند که افزایش شدت مراحل تمرینی تست بروس به آزمودنی ها اعالم نگردد.

 منابع
1. Daly W, Seegers C,  Dobridge J, Hackney A. (2005). Relationship between stress hormones and testosterone 

with prolonged endurance exercise. Eur J Appl Physical; 23:375-80. 

 3 13(، توصيه ای برای ارتقای عملکرد ورزشی، نشریه طب در ورزش، شماره 1393. غزاليان، فرشاد)

3. Chaffin D. (1973). Localizzed muscle fatigue- definition and measurement. Occupational and Enviromental 

Medicine, 15(4): p. 354-3460. 

4. Karavatas S.G. and Tavakol K. (2006). Concurrent validity of borg,s rating of perceived exertion in african- 

american young adult, employing heat rate as the standard. Allied Health Science and Practice, 3(1). 

5. Dalsgaard, M.K., & Secher, N.H. (2007). The brain at work: a cerebral metabolic manifestation of central 

fatigue? Neuroscience Research, 85, 3334- 3339. 

6.Adeyeye1 F.M, Vipene J.B, Asak D.A. THE IMPACT OF MOTIVATION ON ATHLETIC ACHIEVEMENT: 

A CASE STUDY OF THE 18TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL, LAGOS, NIGERIA. Academic Research 

International; 4(5):378-383  
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 .110تا  97صفحات 4؛ شماره 1391رزشی و علوم حرکتی. پژوهش های مدیریت و
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ورزشکار ریورزشکار و غ نیدر زوج ییزناشو یاز زندگ یتمندیرضابررسی   

 

 2 ، بیتا نصراللهی 1امید جانمحمدی *

 

 
ران ) *نویسنده فارغ التحصیل، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ای -1

 مسئول(

 ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایراناستادیار -2

                                                   Email: omid.janmohamadi@gmail.com   
 

 چکیده
انجام پژوهش در زمينه تأثيرات آن در زمينه فردی، خانوادگی و اجتماعی ضرورت های ورزشی، با توجه اهميت انجام فعاليت زمینه و هدف:

 در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی از زندگی زناشویی در زوجين ورزشکار و غير ورزشکار بود. دهد.خود را نشان می

 

 100نفر ) 200قرار دارد، که در آن تعداد  ای(مقایسه –علّییا  های توصيفی )پس رویدادیپژوهش ی پژوهش حاضر در زمره روش کار:

 چیانر ییزناشو تمندییپرسشنامه رضا ،زوج غير ورزشکار( به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گيری 50زوج ورزشکار؛  50زوج: 

رضایت زناشویی، رضایتمندی شخصی، ارتباطات از: تحریف آرمانی،  است حيطه مورد سنجش در این پژوهش عبارت 12بود که  (1998)

. تجزیه زناشویی، حل تعارض، مدیرت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، مساوات طلبی و جهت گيری مذهبی

های استنباطی از روش تحليل ادهو برای تحليل د های آمار توصيفی فراوانی، ميانگين و انحراف استانداردهای توصيفی از روشو تحليل داده

 مستقل استفاده شد. tواریانس چند متغيره و آزمون 

 

است. همچنين  زوجين غير ورزشکار از باالتر معناداری طوربه رضایت زناشویی در زوجين ورزشکار ميانگين نمرات نتایج نشان داد، یافته ها:

 معناداری طوربه زوجين ورزشکار در تعارض، رابطه جنسی و ارتباط زناشویی، حلهای رضایت زناشویی ازجمله رضایت ميانگين نمرات مؤلفه

 است. زوجين غير ورزشکار از باالتر

 

 ، از طرفیدارد و بهزیستی افراد سالمتی برای بسياری منافع های جسمانی،فعاليت ورزش وگفت:  توانمی یافته این تبيين در نتیجه گیری:

 هریک و کرده تأمين درآن را خود روانی عاطفی و نيازهای توانندا بت باشد همسران برای له یک رابطه رضایتبخشمنز به باید زناشویی زندگی

با باال رفتن فعاليت ورزشی،  سازد و برآورده فضای صميمانه یکدر  نيز را خود جنسی یازهاين روانی، امنيت عالوه برداشتن بتواند زوجين از

 .یابدبهبود میجنسی  رضایت

 

 ، زوجين، ورزشکاریرضایتمندی از زندگی زناشوی کلید واژه ها:
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 :مقدمه.1

 

ای مهيج، برانگيزاننده، موجب اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سالمت در جامعه، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده ورزش به عنوان پدیده

زیست، خدمات پزشکی، سبک زندگی و... است و در این ميان ، محيطدارد. سالمت هر فردی تحت تأثير عوامل گوناگونی چون ژنتيک

تواند سالمت فرد را تحت تأثير قرار دهد. های بدنی و تفریحات ورزشی جایگاه مهمی را دارند تا جایی که کاهش فعاليت بدنی میفعاليت

های قلبی و عروقی، دارد، بلکه در پيشگيری از بيماری اندام، اثرات سودمندیایجاد و حفظ تناسب تنها درهای جسمانی نهورزش و فعاليت

 از باالتری سطوح کنند،می شرکت ورزشی هایفعاليت در که هاییخانواده(. 1)کندفشارخون، دیابت و چاقی هم نقش مهمی را ایفا می

ها انجام فعاليت(. 3زوجين تأثيرگذار باشد ) تواند، بر روابطهای ورزشی میفعاليت همچنين مشارکت در (.2) کنندمی تجربه را زندگی رضایت

 ای چندبعدی و متشکل از ابعاد مختلف استتواند بر رضایت زناشویی و جنسی زوجين نيز تأثيرگذار باشد. رضایت زناشویی سازهورزشی می

ها در انجام اموری چون ماهنگی زوجها مانند عالقه متقابل، مراقبت از هم، پذیرش یکدیگر، تفاهم و هو از طریق تعامالت جاری بين زوج

. رضایت زناشویی منجر به نتایج مثبتی (4)سنجش استکار، روابط جنسی، ابراز احساسات و کيفيت ارتباط قابلگذراندن اوقات فراغت، تقسيم

به عبارتی رضایت  .یی استها مبنی بر ثبات باال در زندگی ناشی از سطوح باالی رضایت زناشوشود. گزارشدر فرد، خانواده و جامعه می

حاضر  پژوهشنابر این ب (.5تر، سالمت روانی، تجربه رضایت جنسی، بهتر شدن شرایط مالی را به همراه دارد )زناشویی؛ سبک زندگی سالم

 باشد.ورزشکار می غير و ورزشکار زوجين در زناشویی زندگی از درصدد بررسی رضایتمندی
 

 .روش کار:2
 نيزوج یتمامقرار دارد. جامعه پژوهش حاضر شامل  ای(مقایسه –یا علّی های توصيفی )پس رویدادیپژوهش ی پژوهش حاضر در زمره

 باشگاه ورزشی عضو که زوجين ورزشکار: افرادیپژوهش )این  اصلی هایگروه از یک هر باشد. برایشهر تهران می ورزشکار ريغو ورزشکار 

زوج غير ورزشکار(  50زوج ورزشکار؛  50زوج:  100نفر ) 200نبودند(. تعداد  ورزشی باشگاه هيچ وعض که افرادی: زوجين غيرورزشکار و بودند

سال،  35تا  20مالک های ورود به پژوهش عبارت است از: دامنه سنی بين  نمونه گيری به صورت هدفمند انجام شد. .شد نظرگرفته در

 47پرسشنامه ابزار پژوهش  ویژه گروه ورزشکار(.) یورزشهای باشگاه سال از زندگی مشترک، عضویت زن و شوهر در 2گذشتن حدقل 

حيطه مورد  12رود. سؤالی است که برای ارزیابی زمينه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمينه های قوت و پرباری رابطه زناشویی به کار می

حریف آرمانی، رضایت زناشویی، رضایتمندی شخصی، ارتباطات کاربرده شده است عبارت از: تسنجش پرسشنامه انریچ که در این پژوهش به

 باشد.زناشویی، حل تعارض، مدیرت مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، مساوات طلبی و جهت گيری مذهبی می

های استنباطی از روش و برای تحليل داده انداردهای آمار توصيفی فراوانی، ميانگين و انحراف استهای توصيفی از روشتجزیه و تحليل داده

 مستقل استفاده شد. tتحليل واریانس چند متغيره و آزمون 

 

 .یافته ها:3
نتایج آزمون  -1جدول  t مستقل تفاوت ميانگين رضایت زناشویی در دو گروه   

 

 متغير

 آزمون تی هاآزمون برابری واریانس

F سطح معناداری t داریسطح معنا درجه آزادی 

 0,0001 198 -5,85 0,35 0,87 رضایت زناشویی

 

زوجين  از باالتر معناداری طوربه رضایت زناشویی در زوجين ورزشکار مستقل نشان داد، ميانگين نمرات tیج آزمون نتا 1بر اساس جدول 

 (.>0,05P؛ t=-5,85است ) غير ورزشکار
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های رضایت زناشوییمؤلفه نتایج آزمون تحليل چند متغيری واریانس -2جدول   

مجموع  متغير وابسته منبع تغييرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

 سطح معناداری Fنسبت 

 0,001 11,37 105,12 1 105,12 رضایت زناشویی گروه

 0,17 1,89 15,12 1 15,12 مسائل شخصيتی

 0,0001 34,49 330,24 1 330,24 حل تعارض

 0,92 0,008 0,04 1 0,04 مدیریت مالی 

 0,13 2,22 15,68 1 15,68 های اوقات فراغتفعاليت 

 0,001 10,87 56,18 1 56,18 رابطه جنسی 

 0,06 3,43 20,48 1 20,48 فرزندان و فرزند پروری 

 0,83 0,04 0,40 1 0,40 خانواده و دوستان 

 0,86 0,03 0,32 1 0,32 های مساوات طلبینقش 

 0,09 2,74 11,04 1 11,04 یجهت گيری مذهب 

 0,0001 14,02 142,80 1 142,80 ارتباط 

 

های رضایت زناشویی ازجمله رضایت زناشویی نتایج تحليل چند متغيری واریانس نشان داد که ميانگين نمرات مؤلفه 2بر اساس جدول 

(11,37=F 0,05؛P<حل ،) ( 34,49تعارض=F 0,05؛P<( رابطه جنسی ،)10,87=F 0,05؛P<( و ارتباط )14,02=F 0,05؛P<در )  زوجين

 یمال (، مدیریتP>0,05؛ F=1,89شخصيتی ) است. اما ميانگين نمرات مسائل زوجين غير ورزشکار از باالتر معناداری طوربه ورزشکار

(0,008=F 0,05؛<Pفعاليت ،)( 2,22های اوقات فراغت=F 0,05؛<Pفرزندان ،) یپرور فرزند و (3,43=F 0,05؛<P،) دوستان  و خانواده

(0,04=F0,05؛<Pنقش ،)یطلب مساوات های (0,03=F 0,05؛<Pوجهت ) یمذهب گيری (2,74=F 0,05؛<P)  بين دو گروه تفاوت معناداری

 مشاهده نشد.

 

 .نتیجه گیری:4
است. همچنين ميانگين  ورزشکارزوجين غير  از باالتر معناداری طوربه رضایت زناشویی در زوجين ورزشکار ميانگين نمرات نتایج نشان داد،

 از باالتر معناداری طوربه زوجين ورزشکار در تعارض، رابطه جنسی و ارتباط های رضایت زناشویی ازجمله رضایت زناشویی، حلنمرات مؤلفه

 و پروری، خانواده رزندف و فرزندان های اوقات فراغت،مالی، فعاليت شخصيتی، مدیریت است. اما ميانگين نمرات مسائل زوجين غير ورزشکار

شخصيتی،  اما ميانگين نمرات مسائل مذهبی بين دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. گيری طلبی وجهت مساوات هایدوستان، نقش

و مذهبی بين د گيری طلبی وجهت مساوات هایدوستان، نقش و پروری، خانواده فرزند و فرزندان های اوقات فراغت،مالی، فعاليت مدیریت

 باشد.می (1986) الئوپنتيز و( 2014) گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. این یافته همسو با نتایج بيک

تواند، باعث افت عملکرد فردی و اجتماعی شده و به دنبال این موارد تبعات آن گفت، مشکالت سالمت روان می توانمی یافته این تبيين در

 سالمتی برای بسياری منافع های جسمانی،فعاليت (. ورزش و6گردد )طی و زناشویی مشخص میدر زندگی مشترک به شکل مشکالت ارتبا

 عاطفی و نيازهای بتوانند تا باشد همسران برای منزله یک رابطه رضایتبخش به باید زناشویی زندگی از طرفی (.7دارد ) بهزیستی افراد و

 فضای صميمانه دریک نيز را خود جنسی یازهاين روانی، امنيت عالوه برداشتن اندبتو زوجين از یک هر و کرده تأمين آن در را خود روانی

 .(8یابد )بهبود میجنسی  رضایتبا باال رفتن فعاليت ورزشی،  سازد و برآورده
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 ورزشکار دختر آموزانشخصیتی دانش هایانگیزه مشارکت ورزشی و ویژگی مقایسه

 تیمی و انفرادی هایرشته در

 

 3ها، محمد صحبتی2*، حسین صمدی1آروینمنیرالسادات 

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی. 1

 مسئول(استادیار، بخش تربيت بدنی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران )*نویسنده . 2

 . دکتری یادگيری حرکتی دانشگاه تهران3
*Email: samadih@yazd.ac.ir 

  چکیده:

 هایفعاليت در شرکت از نوجوانان انگيزه شناخت به نياز جامعه، سالمتی بر آن اثرات و زندگی در بدنی تربيت و ورزش اهميت زمینه و هدف:

 در ورزشکار دختر آموزانشخصيتی دانش هایانگيزه مشارکت ورزشی و ویژگی مقایسه حاضر، تحقيق هدف. سازدمی روشن را ورزشی

  تيمی و انفرادی بود. هایرشته

اول  ورزشکار مقاطع متوسطه دانش آموزان دختر کليه شامل آماری جامعه بود.ای مقایسه -روش پژوهش توصيفی و از نوع علی روش کار:

 را بر اساس جدول مورگانپژوهش حاضر  نمونه آماری بودند.سال و سابقه ورزشی حداقل دو سال  18تا  14دامنه سنی با  یزد استان دومو 

 یانگيزه پرسشنامه از ورزش در مشارکت دالیل ارزیابی جهت. بودند، تشکيل دادند شده انتخاب ایتصادفی خوشه روش به که نفر 395

 استفاده(  2003) اسميت شخصيت یپرسشنامه آنان شخصيتی هایویژگی ارزیابی برای و (1983) و هالدستون سگرو ورزش در مشارکت

برای  تحليل واریانس چند متغيریهای خام و در بخش آمار استنباطی از روش بندی و خالصه نمودن دادهاز آمار توصيفی برای طبقه شد.

 شد. تجزیه و تحليل 20نسخه  SPSSست آمده با استفاده از نرم افزار های بدداده .آزمون فرضيات استفاده گردید

همچنين در . وجود ندارد معناداری تفاوت گروهی و انفرادی ورزشکاران گروه دو بين در انگيزشی پنج عامل در که داد نشان نتایج ها:یافته

های تيمی و انفرادی دیده شد، به طوری که ميزان ن رشتهبين شش عامل شخصيتی، تنها در عامل اضطراب تفاوت معناداری بين ورزشکارا

 های انفرادی بيشتر بود.اضطراب ورزشکاران شرکت کننده در رشته

 ورزشی هایفعاليت کشور در سازان آینده بيشتر چه هر راهکارهای جذب بررسی در شودمی پيشنهاد نتایج تحقيق اساس بر گیری:نتیجه

 های دختران دانش آموز به صورت دقيق مد نظر قرار گيرد.انگيزه و های شخصيتیویژگی، نکردن مشارکت یا شرکت علل شناخت و

 .انآموز دانش ورزشکار، شخصيتی، هایویژگی انگيزش مشارکت، ها:کلیدواژه
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 . مقدمه:1
 است. از ضروری گروهی و فردی رفتار و محيط راد،اف هایانگيزه و عقاید، اهداف و هاویژگی عامل سه بررسی ورزشی، مشارکت تحليل برای

 برای افراد رفتار توجيه در اساسی محورهای از ورزشی و یکی هاینياز فعاليتپيش و ضروری اجزای از ها،انگيزه شناخت عوامل، این بين

 در محققان مورد عالقة ضوعاتمو ورزش از در (participation motivation) مشارکت (. انگيزة1است) مختلف هایدر فعاليت شرکت

 ميزان نيز و فعاليت ادامة عدم دالیل یا رشته خاص یک به افراد ورود دالیل همچون سؤاالتی با طرح و است ورزش روانشناسی زمينة

 (. انگيزة2است) بوده دیگر موارد و تجربه جنسيت، سن، مانند فردی هایمتغيرهای ویژگی به توجه با انگيزشی هایاولویت تغييرپذیری

 ورزشی، نوع مختلف هایرشته و فردی هایتفاوت بسته به زیرا پردازد؛می ورزشی هایفعاليت در برای شرکت فردی هایتفاوت به مشارکت

های ورزشی متفاوت است، (. انگيزه مشارکت افراد برای شرکت در فعاليت3دارد) اهداف ورزشی اهميت خاصی به دستيابی در افراد انگيزش

های ورزشی ورزشکاران رشته انگيزه مشارکتداری بين اتفاوت معن (1395( و باقرزاده و همکاران )1390ی مثال حاتمی و همکاران )برا

گيزش مشارکت ( تفاوتی را بين ان7( )1390( و نوروزی )1387. با این حال برزگر و همکاران )(5،4) بدست آوردندورزشی تيمی و انفرادی 

 . (7،6)های تيمی و انفرادی بدست نياوردندهدختران ورزشکار رشت

 و روانی هایویژگی (. درباره8کند)می ایفا ایعمده نقش ورزش نوع در و شرکت انتخاب در فرد (Personality) شخصيت دیگر سوی از

 و هاموفقيت تشریح و ورزشی هایفعاليت در شرکت به برای تمایل امروزه که است متغيری ترینمهم گفت توانمی جرات به شخصيتی

های ورزشی کنند که شخصيت در انتخاب و شرکت در فعاليتدر همين رابطه محققان عنوان می (.9شود)می توجه آن به ورزشی هایشکست

ی های ورزش( نشان دادند انگيزه مشارکت ورزشکاران شرکت کننده در فعاليت1993برای مثال فردریک و رایان )(. 10نقش بسزایی دارد )

های مختلف را گرایی ورزشکاران ورزش( تفاوت سوگيری ورزشی و هدف2002(. واکایاما و همکاران )11رقابتی و تفریحی با هم تفاوت دارد)

با این حال (. 13گروهی و انفرادی بدست آورد)های شخصيتی ورزشکاران ( تفاوت معناداری بين ویژگی1386(. بشارت )12تایيد کردند)

 مطالعات با توجه به نتایج متفاوت (.14های تيمی و انفرادی بدست نياوردند)( تفاوتی را بين دختران ورزشکار رشته1394ان )مرادی و همکار

 .استهای تيمی و انفرادی رشته در دانش آموزان دختر ورزشکار های شخصيتیمشارکت و ویژگی انگيزه مقایسه ، هدف پژوهش شده انجام

 

 شناسی:روش .2

. جامعه آماری پژوهش پذیرفت انجام ميدانی شکل به اطالعات آوری جمع که باشدمی ایمقایسه-علی نوع از و توصيفی حاضر شپژوه روش

تشکيل دادند که سال و سابقه ورزشی حداقل دو سال  14-18با دامنه سنی کار مقاطع متوسطه اول و دوم استان یزد شرا کليه دختران ورز

برگشت  عدم احتمال به توجه باانتخاب شدند.  ایخوشه تصادفی گيرینمونه روشنفر با  395ل مورگان تعداد ها بر اساس جدواز بين آن

نفر  200داده شد ) برگشت و تکميل پرسشنامه 395 تعداد که شد پخش دختران دانش آموز بين در پرسشنامه 420 تعداد هاپرسشنامه

 .نفر انفرادی( 195تيمی و 

 و پيوندجویی ی)پنج عامل (1983) و هالدستون گروس ورزش در مشارکت یانگيزهگيزه مشارکت ورزشی از پرسشنامه برای اندازه گيری ان

 شخصيت یپرسشنامه آنان شخصيتی هایویژگی ارزیابی برای ها( ومهارت یادگيری و بهبود برانگيختگی، بيرونی، هایانگيزه کردن، تفریح

ها در استفاده شد. روایی و پایای پرسشنامه( برونگرایی و اضطراب ،یهدفمند یایی، سازگاری،پو )شش عاملی انگيزه، (2003) اسميت

 بدست آمد. 81/0و  7/0ه به ترتيب برای دو پرسشنام یضریب پایاینيز د تایيد قرار گرفته است. در پژوهش حاضر رهای قبلی موژوهشپ

 شد. تجزیه و تحليل 20نسخه  SPSSم افزار نر و واریانس چند متغيریهای پژوهش با استفاده از داده

 

 ها:. یافته3
 دهد. های شرکت کننده در پژوهش را نشان میاطالغات جمعيت شناختی آزمودنی 1جدول 

 
 های تیم و انفرادیرشته کنندگانی شرکتشناخت تیجمعهای . ویژگی1جدول 

متغیر          
 ها                   گروه

 ابقه ورزشیس سن )سال( تعداد

 (سال)
 میانگین ± استاندارد انحراف 

 3.55 ±88/0 15.6 ±81/0 200 های تیمیرشته

 2.88 ±6/0 16.1 ±63/0 195 های انفرادیرشته
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های شخصيتی یژگیوو  ورزشی هایيتفعال در انگيزه مشارکت یهابين گروهی برای مقایسه تفاوت طرفهیکمتغيری تحليل واریانس چند

 ،چند متغيریو تغيری م تک پرت یهانرمال بودن داده انندم ییهامفروضهابتدا  .انجام شد گروهی و انفرادی یهارشته دختر انورزشکار

نظر آماری تفاوت  از .قرار گرفت یبررس ها مورداز آن یتخطخطی برای اطمينان از عدمهمچند  و کوواریانس -ماتریس واریانس یکسانی

المبدای ویلکز، =9/0شت )دانوجود انگيزه مشارکت  هدر متغيرهای وابسته ترکيب یافت گروهی و انفرادی ایهرشتهداری بين معنی

 (.5F ،4/0=pو234=02/1

 و اضطراب هدفمندی، سازگاری، پویایی، آن انگيزه،وابسته  هایمتغيرکه  های شخصيتییژگیودر مورد تحليل واریانس چند متغيری  نتایج

های شخصيتی یژگیو هدر متغيرهای وابسته ترکيب یافت گروهی و انفرادی یهاداری بين رشتهاتفاوت معنان داد که بودند، نش برونگرایی

تنها  که صورت جداگانه در نظر گرفته شدنتایج وابسته به داری،امعنبا توجه به  (.6F ،40/0=pو233=15/1المبدای ویلکز، =95/0دارد )وجود 

 ی گروهی بود.هارشتهی انفرادی باالتر از هارشته( طوری که اضطراب ورزشکاران دختر F ،080/0=p=14/7) بود در متغير اضطراب تفاوت

 . نتیجه گیری:4
 ندارد. این وجود معناداری تفاوت و گروهی دختران انفرادی هایبرای انتخاب ورزش کنندگان شرکت های انگيزه بين کهداد  نشان نتایج

 (1395( و باقرزاده و همکاران )1390نتایج حاتمی و همکاران )همسو و با  (1390) ( و نوروزی1387همکاران) برزگر و نتایج با هایافته

های تيمی و انفرادی دیده ناهمسوست. همچنين در بين شش عامل شخصيتی، تنها در عامل اضطراب تفاوت معناداری بين ورزشکاران رشته

توان عنوان نمود که ورزشکاران ها میدر تببين یافتههای انفرادی بيشتر بود. ده در رشتهوری که اضطراب ورزشکاران شرکت کننشد، به ط

بدليل ماهيت های انفرادی های تيمی از اضطراب بيشتری برخوردار هستند، بدین دليل که ورزشکاران رشتههای انفرادی نسبت به رشتهرشته

( 1394( همخوان و با بشارت )1394مرادی و همکاران ) نتایج با هایافته این  .(15پذیری بيشتری هستند )دارای حس مسئوليترشته، 

 از .. اشاره کرد.سن، سطح رقابتی/ تفریحی بودن و .های فرهنگی و جنسيتی، توان به تفاوتاز دالیل عدم همخوانی می ناهمخوان است.

 هایتفاوت به توجه با لذا شده است، انجام یزد استان ورزشکار بر روی دختران تنها حاضر پژوهش که بود این پژوهش،های تمحدودی جمله

 . پيشنهادباشد اهميت حائز تواندمی نيز مناطق در سایر مشابه هایپژوهش انجام کشور، مختلف مناطق در موجود جنسيتی و فرهنگی

 دختران شخصيتی و انگيزه مشارکت هایویژگی ،ورزشی هایفعاليت ریزیبرنامه و طراحی در آموزش وپرورش ورزش ریزانبرنامه که شودمی

 .گيرند نظر در را

 

 منابع:
 چمران شهيد دانشجویان دانشگاه بدنی فعاليت ميزان با ورزشی مشارکت انگيزه رابطه(.1392، صدیقه. )نژاد حيدری اکبر؛ نما، . قدرت1

 .189-202، صص 18اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 
2. Gareth, W., Jones, K. S., Mackay, & Derek, M. P. (2006). Participation Motivation in Martial Artists in the 

West Midlands Region of England. Journal of Sports Science and Medicine. Journal of Sports Science and 

Medicine, 5, 28-34. 
 سوگيری ورزشی با ورزشی مشارکت انگيزه ارتباط(. 1388ده حسينی، سيدرضا؛ فارسی، عليرضا. ). فوالدیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزا3

 . 29-39، صص 4(48ورزشکار. فصلنامه المپيک. ) دانشجویان

های برخوردی و يزش مشارکت ورزشی ورزشکاران رشتهمقایسه انگ(.  1390. )فرانک، طياری؛ سميرا، مشهودی؛ محمد صدیق، حاتمی. 4

 . 1-12، صص نخستين همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربيت بدنی . برخوردیغير 

 مبتدی و ماهر ورزشکاران انگيزشی صفات مقایسة(. 1395فضل اهلل؛ هادیان، معصومه؛ غفوری یزدی، مهدی؛ آزادی، آرزو. ) . باقرزاده،5

 .145-156، صص 4(1رشد و یادگيری حرکتی ورزشی. )منتخب.  ورزشی چند رشتة در تيمی و انفرادی های ورزش

. پایان نامه های ورزشی انفرادی و گروهیگرایی و انگيزه مشارکت ورزشی ورزشکاران رشتهمقایسه هدف(. 1387. برزگر، مليحه. )6

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. 

پایان نامه و انفرادی.  تيمی هایرشته ورزشکاران شخصيتی های ویژگی و هيجانی هوش رابطه بررسی (.1390نوروزی، پریسا. ). 7

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 رویدادهای در ورزشکاران شخصيتی های(. ویژگی1387. رحمتی، مسعود؛ ناظم، فرزاد؛ رحمتی، محمدمهدی؛ شعبانی مقدم؛ کيوان. )8

 . 23-36، صص 4(7نامه علوم ورزشی. )انفرادی. پژوهش ورزشی
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 انگيزه با شخصيتی هایویژگی (. ارتباط1397اقدسی؛ محمدتقی. ) گير، سهراب؛قلعه حفظ اللسان، مهرداد؛ ؛وحيده باویل، زاده . عبدل9

 .1-6ایران. صص  بدنی تربيت و ورزشی علوم ملی همایش سهند. چهارمين صنعتی دانشجویان دانشگاه ورزشی مشارکت

  وانی اجتماعی در ورزش. تهران، نشر بامدادکتاب.(. مبانی ر1393. عبدلی، بهروز. )10
11. Frederick, C.M., Ryan, R.M. (1993). Differences in motivation for sport and exercise and their relations with 

participation and mental health. Journal of Sport Behavior, 16: 124-146. 

12. Wakayama, et al. (2002). "Exploratory factor analysis of the sport questionnaire and the task and ego 

orientation questionnaire in a Japanese sport setting". Perceptual Motor skills, 67, 567-579. 

، 6(23. مجله علوم روانشناختی. )و گروهیهای شخصيتی ورزشکاران در ورزش های فردی مقایسه ویژگی(. 1387. بشارت، محمدعلی. )13

  .223-247صص 

های ورزشی های شخصيتی و حاالت خلقی ورزشکاران رشتهمقایسه ویژگی(. 1394. مرادی، حسن؛ نوریان، سيده رقيه؛ کوشکی، فرزانه. )14

 .1-10. صص اولين همایش ملی علوم ورزشی و تربيت بدنی ایران .انفرادی و گروهی شهرستان کوهدشت

-اضطراب حالتی آگاهی برمبتنی بر ذهن هرفتاری و مداخل-اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مقایسه (.1394. صمدی، حسين. )15

 . رساله دکتری، دانشگاه اروميه.ورزشی تيراندازان استان یزد: پيگيری دو ماهه رقابتی و عملکرد
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و پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران موی  شده ادراك بدنی آمادگی مقایسه

 تای و تکواندو
 3، ناهید کاوسی2زهرانی ،حمید کاظمی1پورنیلوفر بهنام 

 ارشد روانشناسی، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران)نویسنده مسئول(. ی. کارشناس1

 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پيام نور، تهران، ایراندکترای روانشناسی،.2

 . دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پيام نور، تهران، ایران.3

Email: (niloufarbehnam@gmail.com) 

  چکیده

 رشته راندر ورزشکا رقابتی خشم و پرخاشگری و شده ادراک بدنی آمادگی با هدف مقایسه ميزان شرایط پژوهش حاضر زمینه و هدف:

 تای انجام شد. موی و تکواندو های

نفر  43نفر از رشته موی تای و  43رشته های رزمی )ورزشکاران زن نفر از  86قایسه ای بود که در آن م-طرح پژوهش ازنوع علی روش کار:

( PPFS دراک شده )امقياس آمادگی بدنی پرسش نامه های از رشته تکواندو( به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از 

نرم  وغيره ی ليل واریانس چند مت. تحليل داده ها با روش تحشدند مقایسه (CAAS) ورزشکاران  در رقابتی خشم پرخاشگری و و مقياس

 انجام شد. SPSSافزار 

وت معناداری وجود بين نمرات مولفه های انعطاف پذیری، شرایط عضالنی و ترکيب بدنی شرکت کنندگان تفا نتایج نشان می دهدیافته ها: 

ه نيز تفاوت ی شرکت کنندگان دو گروهمچنين بين نمرات مولفه های خشم رقابتی و نمره کل پرخاشگری و خشم رقابت (.p<0/05) دارد

 (.P<05/0)معناداری وجود دارد 

خشم رقابتی نيز  آمادگی بدنی ادراک شده ورزشکاران موی تای بيشتر از ورزشکاران تکواندو است.در زمينه ی پرخاشگری و نتیجه گیری:

 ورزشکاران موی تای نسبت به ورزشکاران تکواندو در سطح باالتری قرار دارند. 

 آمادگی بدنی ادراک شده، پرخاشگری و خشم رقابتی، تکواندو، موی تایید واژه ها: کل
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 :مقدمه
 باال باعث طرافدار تکواندو پر فرد ایفا می کنند. ورزشاورزش های رزمی نظير تکواندو و موی تای نقش مهمی در بهبود شرایط جسمانی 

تایلندی است که به دليل استفاده از مشت ها،  بوکس یا تای ش رزمی دیگر مویورز .(1شود) می نقس به اعتماد و جسمانی، آمادگی رفتن

با افزایش رفتارهای پرخاشگرانه در فعاليت های ورزشی، درک مناسب از معانی . (2)آرنج ها، زانوها و پا ها  هنر هشت عضو ناميده می شود 

دیگر نيز نمی توان اهميت آمادگی بدنی در ورزش به ویژه ورزش های  (از طرف3عميق روانی مربوط به این رفتارها ضروری به نظر می رسد)

رقابتی  خشم و پرخاشگری و شده ادراک بدنی آمادگی و اندازه گيری رزمی را نادیده گرفت . از این رو پژوهش حاضر بر آن است با مقایسه

 ی رزمی موی تای و تکواندو وجود دارد؟آیا رابطه ای بين این متغيرها و ورزشکاران رشته ها در ورزشکاران مشخص سازد

 . روش شناسی:2
جامعه آماری پژوهش شامل ورزشکاران زن رشته های رزمی موی تای وتکواندو شهرستان  .مقایسه ای است-روش پژوهش حاضر از نوع علی 

نفر  43 )ی در دسترس انتخاب شدندنفر به روش نمونه گير86های، اصفهان، نجف آباد و تيران بودند که از این ميان نمونه ای به حجم 

و ( PPFS )جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مقياس آمادگی بدنی ادراک شده  .(نفر هنرجوی کاراته 43هنرجوی موی تای و 

سازه از آزمون  و برای روایی برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ .استفاده شد (CAAS)ورزشکاران  در رقابتی خشم و پرخاشگری مقياس

  بررسی شدند. SPSS نرم افزار  22داده ها با روش تحليل واریانس چند متغيره  و با استفاده از نسخه . استفاده شد تحليل عاملی تأیيدی

  . یافته ها:3

ورزشکاران  سن نيگانيمو  56/22برابر با  ورزشکاران موی تای سن نيانگيمنمونه آماری پژوهش نشان می دهد   آمار توصيفی مربوط به

 .استسال  37و 11 زينسن  حداکثر و حداقل. می باشد 93/22تکواندو برابر با 

 

 یمو ورزشکاراندر دو گروه  شده ادراك یجسمان یآمادگ و حرکت: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مولفه های 1جدول

 تکواندو و یتا

 و حرکتمولفه ها 

 یجسمان یآمادگ

 شده ادراك

مجموع 

 راتمجذو

درجه 

آزاد

 ی

میانگین 

 مجذورات

معنادار Fضریب

 ی

مجذور 

 سهمی اتا

 توان آزمون

 08/0 003/0 63/0 24/0 18/2 1 18/2 شرایط جسمانی

 99/0 18/0 001/0 89/17 48/47 1 48/47 انعطاف پذیری

 98/0 16/0 001/0 11/16 69/36 1 69/36 شرایط عضالنی

 99/0 24/0 001/0 61/26 86/127 1 86/127 ترکیب بدنی

 

نشان می دهد بين نمرات مولفه های انعطاف پذیری، شرایط عضالنی و ترکيب بدنی شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی  1جدول

( ولی این تفاوت بين مولفه های شرایط جسمانی، نمره کل حرکت و آمادگی جسمانی ادراک شده P<05/0)تفاوت معناداری وجود دارد 

 (.P>05/0معنادار نيست )

 

 

 

 و یتا یمو ورزشکاراندر دو گروه  یرقابت خشم و یپرخاشگر: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مولفه های 2جدول

 وتکواند
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مولفه ها 

 و یپرخاشگر

 یرقابت خشم

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

معنادار Fضریب

 ی

مجذور 

 سهمی اتا

توان 

 آزمون

 99/0 36/0 001/0 17/47 54/449 1 54/449 خشم رقابتی

 15/0 01/0 36/0 84/0 95/12 1 95/12 پرخاشگری

نشان می دهد بين نمرات مولفه های خشم رقابتی، نمره کل پرخاشگری و خشم رقابتی شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی 2جدول 

 (. P>05/0ر نيست )( ولی این تفاوت بين مولفه پرخاشگری معناداP<05/0)تفاوت معناداری وجود دارد 

  . نتیجه گیری:4

 طبق نتایج ورزشکاران موی تای از نظر شرایط عضالنی،جسمانی و انعطاف پذیری نسبت به ورزشکاران تکواندو از سطح باالتری برخوردارند.

ی بهتری مانی و انعطاف بدنشرایط عضالنی، جس (2)، زانوها و پاها ها تماس مشت ها، آرنج  ی استفاده از نقطه 8با ورزشکاران  موی تای 

نقطه ی تماس مشت ها و پاها استفاده می کنند بنابراین با توجه به نوع مبارزه  وضوح آمادگی  4در حالی که تکواندو کاران تنها از  دارند

بيشترین مطالعات  است.نتایج فرضيه دوم خشم رقابتی در ورزشکاران موی تای باالتر  طبقبدنی بيشتر در این ورزشکاران دور از ذهن نيست. 

(که نشانگر وجود 4، طب ورزشی و روانشناسی صورت گرفته است )واکنش های فيزیولوژیکیبررسی در حوزه ی ورزش موی تای بر محور 

این نکته نيز یکی از دالیل وجود پرخاشگری و خشم در نظر گرفتن نتایج فرضيه ی اول با  .پرخاشگری و خشم بيشتر در این ورزش است

های روانشناسی دیگری ، مؤلفهدرپایان پيشنهاد می شود که در تحقيقات بعدی برشمرده می شود..  بتی بيشتر در ورزشکاران موی تایرقا

ورزشکاران این دو رشته ورزشی بررسی شوند و همچنين به مقایسه ی این مؤلفه ها ميان ورزشکاران رشته های رزمی و غير رزمی  در

 پرداخته شود.

 منابع:

(. تحليل رگسيونی اعتماد به نفس ورزشی و عملکرد اعضای تيم ملی تکواندو مردان در رویدادهای 1396محمدی، ن؛ ملکی مقدم،ح.) .1

. 61-69، ص 1396، بهار 13.شماره 4بين المللی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره   

2. Mohamad,N.I.,Chinnasee,C.Hemapandha,W.,Vongjaturapat,N.,Makaje,N.,Ratanarojanakool,P & 

Pimjan, L.(2017). Sports Science-Based Research on the Sport of Muay Thai: A Review of the Literature. 

Walailak J Sic & Tech, 14(8): 615-625. 

3. Oproiu, I .(2013). A Study on the Relationship between Sports and Aggression. Sport Science Review. 

Volume 22, Issue 1-2, Pages 33–48, ISSN (Online) 2069-7244, ISSN (Print) 2066-8732, DOI: 

10.2478/Sr-2013-0003, May 2013. 

4. Chinnasee,C.,Mohamad,N., Nadzalan, A.M., Sazili2,A.H.A., Hemapandha,W., Pimjan,L. Azizuddin 

Khan,T.K & Tan,K.(2017). Lower limb kinematics analysis during roundhouse kick among novices in 

Muay Thai. Journal of Fundamental and Applied Sciences, ISSN 1112-9867. 
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خانواده در دانش آموزان دختر دوره  یارتباط یو الگوها یتکانشور سهیمقا

 هیشهر اروم ررورزشکایدوم متوسطه ورزشکار و غ
 2چوبداررحیم مهرانگیز، 1یاقدس یمحمد تق دکتر

 
 تبریز، ایران.  ز،یدانشگاه تبررفتار حرکتی، استاد  -1

 )*نویسنده مسئول(. ، تبریز، ایران.تبریز واحدی، دانشگاه آزاد اسالمی، عموم یروانشناس ارشد یکارشناس -2

(m.choobdarrahim@gmail.com)*Email:  

 چکیده

 یو الگوها یتکانشور سهیمقااین مطالعه با هدف شگرف دارد.  رتاثي آموزان دانش یاجتماع /یروان یندهایفرا یورزش بررو و هدف:زمینه 

 انجام شد. هيشهر اروم رورزشکاريخانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ یارتباط

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر  هيپژوهش کل یآمارجامعه بود.  یا سهیمقا -یپژوهش علّ روش روش کار: 

نفر با روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای انتخاب و  200که نمونه ای به تعداد  ندبود 1398-1397 یليدر سال تحص اروميه

پرسشنامه تکانشگری و  ازگردآوری اطالعات نفر( جایگزین شدند. برای  100نفر( و غير ورزشکار) 100در دو گروه ورزشکار )

 یبرا ی( و آزمون تMANOVA) رهيچندمتغ انسیآزمون واربا اطالعات  ليو تحل هیتجزاستفاده شد.  خانواده یارتباط یالگوها

 .شد انجامدو گروه مستقل 

 یالگوات باالیی در یی و نمرهمنوا یارتباط یالگوی، تکانشورنتایج نشان داد که دانش آموزان ورزشکار نمرات پایينی در ها: یافته

 (.>05/0Pو الگوهای ارتباطی خانواده کل در مقایسه با دانش آموزان غير ورزشکار کسب کردند) گفت و شنود یارتباط

از سوی مشاوران و روانشناسان مدارس به منظور بهبود این متغيرها در دانش آموزان غيرورزشکار  یارائه برنامه های گیری:نتیجه

 شد.مورد تاکيد می با

 

 ورزش ،الگوهای ارتباطی خانواده، تکانشوری کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1

در واقع  (.1)وجود دارد استرس و خشم ی طیشرا نيدر چن نیبنابرا ،نندک استرسزا رقابت طیورزشکاران مجبور هستند در شرااز آنجایی که 

ی تکانشگری سازه ،کندی م ازهاين نیدر جهت واکنش به ا عیسر ماتيرا ملزم به اتخاذ تصم ورزشکار ،که یمختلف ورزش های طيدر مح

نمره  یتواند به صورت معنادار یم یورزش ناتیکه تمر( گزارش کردند 3ی)صفوو  هظهور پروند (. چنانچه در این راستا2)شودی م دهید

ی چرخه ،یستیهای زیژگیانجام شده، و قاتيمطابق تحق( به دست آمد. 4این نتيجه در پژوهش )را در نوجوانان کاهش دهد.  یپرخاشگر

هستند که در  یاز جمله عوامل مهمو الگوهای ارتباطی خانواده  همساالن ريتاث ،یهای خانوادگ یژگیاقتصادی، و -یاجتماع تيرشد، موقع

در مهارتهای  باالییار نمرات ( نشان داد که بين دانش آموزان ورزشک6نتایج مطالعه واحد و سيدامينی )(. 5)دارند ريهای جوانان تاثتيفعال

ش فعاليت های ق( نيز نتایج مشابهی را گزارش کردند. امروزه بررسی و مقایسه ن7و همکاران) صنعتکارانارتباط با دیگران کسب کردند. 

این ننده باشد. ی تواند در سوق دادن نوجوانان به ورزش یاری کمورزشی بر روی عوامل روانشناختی، اجتماعی و فردی بسيار مهم بوده و 

 هيشهر اروم رورزشکاريخانواده در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ یارتباط یالگوها ی وتکانشور سهیبا هدف مقامطالعه 

 انجام شد.

 

  شناسی:روش .2

 یليدر سررال تحصرر اروميهپژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسررطه دوره دوم شررهر  یجامعه آماربود.  یا سررهیمقا -یپژوهش علّروش 

نفر از دانش آموزان بودند که به روش نمونه گيری خوشررره ای تصرررادفی انتخاب و در دو گروه  200نمونه آماری  . ندبود 1397-1398

شکار ) شکار) 100ورز شدند.  100نفر( و غير ورز دو گروه  یبرا ی( و تMANOVA) رهيچندمتغ انسیآزمون وار باداده ها نفر( جایگزین 

( 8الف( پرسشنامه تکانشگری بارات: پرسشنامه تکانشوری توسط بارات )ابزار گردآوری اطالعات  قرار گرفت. ليو تحل هیقل مورد تجزمست

ست. در مطالعه اختياری و همکاران) شده ا برنامگی، های بیرا به ترتيب برای خرده مقياس 83/0و  79/0، 63/0( آلفای کرونباخ 9ساخته 

 1994در سال  کیتزپاتريو ف یچیخانواده توسط ر یارتباط یپرسشنامه الگوهاب(  تکانشوری شناختی گزارش دادند. تکانشوری حرکتی و

  (.10گزارش شده است ) ییبعد همنوا یبرا 79/0بعد گفت و شنود،  یبرا 89/0کرونباخ  یمقدار آلفابود .  26 یداراطراحی و 

 

 ها: یافته

نتایج نشان داد بود.  41/16±68/0و گروه غير ورزشکار  35/16±63/0برابر  ف معيار سن گروه ورزشکاربراساس یافته های ميانگين و انحرا

 (. >05/0pکسب کردند) رورزشکاريدانش آموزان غمقایسه با در  یتکانشورکه دانش آموزان ورزشکار نمرات پایينی در 

خانواده  یتباطار هایالگو : نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيری بر روی1جدول   
 مجذور آتا F P ميانگين مجذورات Df مجموع مجذورات نام آزمون منبع

 گروه

 1524/0 009/0 217/13 163/158 1 163/158 گفت و شنود یارتباط یالگو

 167/0 007/0 129/14 039/187 1 039/187 ییهمنوا یارتباط یالگو

 219/0 001/0 553/19 178/263 1 178/263 الگوهای ارتباطی خانواده
 

 یالگوو الگوهای ارتباطی خانواده کل نمرات باال و در  گفت و شررنود یارتباط یالگودهد دانش آمورزان ورزشررکار در می نشرران (1) جدول

 (.05/0Pیی نمرات پایين در مقایسه با دانش آموزان غير ورزشکار داشتند )همنوا یارتباط

 
 

 گیری: نتیجه

(. این >p 05/0کسب کردند) رورزشکاريدانش آموزان غمقایسه با در  یتکانشورآموزان ورزشکار نمرات پایينی در  نتایج نشان داد که دانش

و  کنندی م تجربه را یکمتر اضررطراب و افسررردگ کنندیمرتب ورزش م طور به که یافرادهمسررویی داشررت.  ( 11، 4، 3نتيجه با مطالعات)
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ساس بهتر ست حالتها ممکن نیا .دارند یاح شدن مواد آرامبخش درونر ليبه دل یتا حد ا شح  به هنگام ( ها نيو آندروف ها نيانکفال) زیتر

شد تحرک و ورزش کردن ضع شودی موجب مکه  با شود یروح تيو شگری افراد تاثير گذار فرد بهتر  ، که می تواند بر کاهش ميزان پرخا

شد. شان داد که  با شکار در دانشهمچنين نتایج ن شنود یارتباط یالگوآمورزان ورز کل نمرات باال و در  الگوهای ارتباطی خانوادهو  گفت و 

سب کردندیی نمرات پایين همنوا یارتباط یالگو ست آمده با یافته های ). (05/0P)ک شت.( همخوان7-6نتایج به د والدین به عنوان  ی دا

ابراین به هر ميزان روابط بين والدین با فرزندان بيشررتر و یکی از عامل های مهم و موثر در گرایش دادن فرزندانشرران به ورزش هسررتند. بن

 براساس الگوهای مناسب باشد این فرایند بيشتر رخ خواهد داد. 

 

 منابع:
 یکتب علوم انسان نی(. اصول و مبانی تربيت بدنی و علوم ورزشی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدو1396حسن، بهرام، عباس. ) ،یخلج .1

 .)سمت(ها دانشگاه

2. Guilherme, M. Lage, L. Gallo, G. J. Cassiano, IL. Lobo, MV. & Vieira JV.(2011). Correlations between 

impulsivity and technical performance in handball female athletes. Psychology: 2, 721-726. 

 یمل شیهما نيورزشکار، نخست ريدر نوجوانان ورزشکار و غ یپرخاشگر یا سهیمقا یبررس(. 1393.)معصومه ی،و صفو ههيوج ه،ظهور پروند .3

 .مرودشت ،یو روان شناس یتيعلوم ترب
4. Christopher, P. Tomczyk, LA.  Megan, M. Megan S. & Jody, L. (2018). An Examination of Adolescent 

Athletes and Nonathletes on Baseline Neuropsychological Test Scores. Journal of Athletic Training; 

53(4):404–409. 

5. Fitzpatrick, M.A. (2004). The family communication patterns theory: observations on its development and 

application. j fam commu, 4(3-4), 167-79. 

ی و خودارداکی در دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار. سومين همایش (. مقایسه مهارتهای ارتباط1396واحد، مریم و سيدامينی، مصطفی.) .6

 ملی مدیریت ورزش، رشت، ایران.

 ريو غ یحرفه ا مهيخانواده در ورزشکاران ن-و تعارض کار یخودکنترل سهیمقا (.1395ی.)مرتض ی،و آقامحمد نايم ی،افسانه؛ آقاخان ،صنعتکاران .7

 .نیقزو ،یو قهرمان یريشگيدر حوزه سالمت، پ یلوم ورزشتحوالت ع یمل شیهما نيورزشکاران، اول
8. Barrat, E.S. (1994). Impulsivity: integration cognitive, behavioral, biological and environmental data. In 

W.B. Mccowh.g.T. Ghn, Washington, D.C. American psychological Association. Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders. Washington. 

و زاکرمن در  کمنیبارات، د زنک،یپرسشنامه آ یفارس یهانسخه ییایو پا یی(. روا1387. )ديعاطف وح؛ دیجاو ،یلي؛ اسماعامدح ،یارياخت .9

 .326-336(، 3)4 ران،یا ینيبال یشناسو روان ی. روانپزشکیو تکانشور زيمخاطره آم یرفتارها نييتع

 یرستانياز دانش آموزان دختر و پسر دب یخانواده بر شادی در گروه یالگوهای ارتباط ريتأث ی(. بررس1386مهدی. ) ،یميجوکار، بهرام و رح .10

 .384-376(، 4)13 ران،یا ینيبال یو روان شناس ی. روانپزشکرازيشهر ش

. های برخوردی و غيربرخوردیگری ورزشکاران رشتهتکانشهای ویژگی (.1392)نصور. ،احمدی و محمدحسين ،قهرمانی ؛محمدعلی ،بشارت .11

 .23-13( :5) 3 ،ژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپ
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 زیشهر تبر رورزشکاریزنان ورزشکار و غ رضایت زناشویی زانیم سهیمقا

 2نیسودا نو، 1یاقدس یمحمد تق دکتر

 

 بریز، ایران. ت ز،یدانشگاه تبررفتار حرکتی، استاد  -1

 )*نویسنده مسئول(. ، تبریز، ایران.تبریز واحدی، دانشگاه آزاد اسالمی، عموم یروانشناس ارشد یکارشناس -2

(sevdanovinsh@gmail.com)*Email:  

 چکیده

 زانيم سهیمقالعه هدف این مطااشاره کرد.   ییزناشو تیاز جمله مؤلفه های روانشناختی مرتبط با ورزش می توان به رضا زمینه و هدف:

 بود. زیشهر تبر رورزشکاريزنان ورزشکار و غ  ییزناشو تیرضا

 1397در سال  زیشهر تبر رورزشکاريزنان ورزشکار و غ هيپژوهش شامل کل یبود. جامعه آمار یا سهیمقا-یروش پژوهش علّ روش کار:

  یانتخاب شدند. برا یخوشه ا ی( به روش تصادفرورزشکارياز زنان غنفر  80نفر از زنان ورزشکار و  80نفر ) 160به تعداد  یبودند که نمونه ا

واریانس چندمتغيره اطالعات با آزمون  ليو تحل هی( استفاده شد. تجز1989)رضایت زناشویی انریچ سشنامهاطالعات از پر یگردآور

(MANOVA) صورت گرفت. 

ورزشکار نمرات باالتری در رضایت زناشویی و مولفه های ارتباط زناشویی، حل نتایج نشان داد زنان ورزشکار در مقایسه با زنان غير ها: یافته

(. اما بين مولفه های موضوعات شخصی، مدیریت مالی، روابط جنسی، ازدواج >05/0pتعارض، اوقات فراغت و اقوام و دوستان کسب کردند)

 (.<05/0pو فرزندان و جهت گيری مذهبی دو گروه تفاوت معناداری به دست نيامد)

 .نتایج به دست آمده بر لزوم تدارک برنامه های برای ترغيب مشارکت زنان در ورزش های فردی و گروهی تاکيد دارد گیری:نتیجه

 ورزش، زنان ورزشکار ،رضایت زناشویی کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
(. با این وجود ورزش همواره 1)های ورزشی شرکت می کنند از نيمی از مردان و پسران در فعاليت ر تعداد، کمترز نظدر تمام کشورها، زنان ا

تواند به موجب تاثير گذاری بر (. ورزش می2به عنوان یکی از عوامل تاثير گذار بر زندگی فردی/ اجتماعی افراد مورد توجه بوده است )

از مهم ترین تعيين کننده های عملکرد سالم  (. رضایت زناشویی یکی3کارکردهای اجتماعی و زندگی زناشویی را نيز تحت تاثير قرار دهد)

 روابط با خانواده و روابط با همکاران، خود، عملکرد خود یسالمت تيوضعمطالعه ای نشان داد که بين مولفه های (. 4نهاد خانواده می باشد)

( در تحقيقی نشان 7ریمانی و همکاران)نو ( 6صدری و نعمتی) (.5تفاوت معناداری بين دو گروه افراد ورزشکار و غير ورزشکار وجود داشت)

( 8کاشفی و همکاران)مطالعه دادند که افراد ورزشکار رضایت زناشویی جنسی بيشتری در مقایسه با افراد غيرورزشکار داشتند. در مقابل 

در خصوص به آنچه بيان شد،  توجهبين رضایت زناشویی افراد ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت معناداری وجود ندارد. با  حاکی از این بود که

رضایت زناشویی زنان ورزشکار و به مقایسه پژوهش این تناقضاتی مشاهده می شود، لذا رضایت زناشویی ورزشکاران و غير ورزشکاران 

 پرداخت.غيرورزشکار شهر تبریز 

 

  شناسی:روش .2

بودند که نمونه  1397در سال  زیشهر تبر رورزشکاريکار و غزنان ورزش هيکلپژوهش  نیا یجامعه آماربود.  یا سهیمقا -یپژوهش علّروش 

شکار و  80نفر ) 160به تعداد  یا شکارينفر از زنان غ 80نفر از زنان ورز صادفرورز شه ا ی( به روش ت شدند. تجز یخو  ليو تحل هیانتخاب 

صورت گرف یبرا یاطالعات با آزمون ت ستقل  شناماطالعات از پر یگردآور یبرا .دو گروه م شویی انریچ هس ضایت زنا شد. ر ستفاده  این  ا

سوال است که  47فرم کوتاه این پرسشنامه دارای . ساخته شده است 1989پرسشنامه توسط اولسون، فورنير، جوئن، و درانکمن در سال 

 (.9)اعتباریابی شده است انيانبوسيله سليم

 

 ها: یافته

نفر ورزشکار انفرادی بود.  57/53درصد ورزشکار گروهی و  25/46گروه ورزشکار سن  اريو انحراف مع نيانگيپژوهش م یها افتهیبراساس 

 . است 50/114و  64/124 46همچنين ميانگين رضایت زناشویی در بين زنان ورزشکار و غير ورزشکار به ترتيب برابر 

آن  یو مولفه ها ییزناشو تیرضا . نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بر روی1جدول   

منبع 

 تغيير
 F P ميانگين مجذورات Df مجموع مجذورات متغير وابسته

 گروه

 247/0 367/1 817/8 1 817/8 موضوعات شخصی

 009/0 557/4 067/87 1 067/87 ارتباط زناشویی

 000/0 241/15 350/163 1 350/163 حل تعارض

 469/0 531/0 750/3 1 750/3 مدیریت مالی

 011/0 889/6 267/52 1 267/52 اوقات فراغت

 092/0 931/2 817/30 1 817/30 روابط جنسی

 179/0 023/1 417/10 1 417/10 ازدواج و فرزندان

 026/0 256/5 067/56 1 067/56 اقوام و دوستان

 201/0 948/0 667/7 1 667/7 جهت گيری مذهبی

 008/0 327/5 07/93 1 07/93 رضایت زناشویی
 

 

شان می 3همانطور که جدول  شویی، حل تعارض، اوقات ن شویی و مولفه های ارتباط زنا ضایت زنا شکار نمرات باالتری در ر دهد افراد ورز

(. اما بين مولفه های موضوعات شخصی، مدیریت مالی، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان و >p 05/0فراغت و اقوام و دوستان کسب کردند)

 (.<p 05/0اری به دست نيامد)جهت گيری مذهبی دو گروه تفاوت معناد
 

 

 گیری: نتیجه

شویی، حل  شویی و مولفه های ارتباط زنا ضایت زنا شکار نمرات باالتری در ر سه با زنان غير ورز شکار در مقای شان داد که افراد ورز نتایج ن

روابط جنسی، ازدواج و فرزندان موضوعات شخصی، مدیریت مالی،  (. اما بين>05/0pتعارض، اوقات فراغت و اقوام و دوستان کسب کردند)
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همخوانی چندی نتيجه به دسرررت آمده با یافته های مطالعات (. <05/0pو جهت گيری مذهبی دو گروه تفاوت معناداری به دسرررت نيامد)

 مدیریت مالی، روابط جنسرری، جهت گيری مذهبی، ناشرری از یکسررری(. می توان بيان کرد که وجود برخی از مولفه ها مانند 8-7داشررت)

شی تاثير اندکی در آن دارد.  شند که وجود یا عدم وجود فعاليت بدنی و ورز شت ها و باورهای افراد می با از محدودیت مهم این مطالعه بردا

 . می باشدزنان مورد مطالعه  یاقتصاد تيوضع قيعدم کنترل دق
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ارتباط بين ابعاد رضایت زناشویی و بهداشت روانی در  (.1390ی.)مرتضی و دهستانی اردکانی، مجتب ،پورآدر ؛لرسو، مجتبی؛ حمایت طلب، کاشفی .8

 ، ایران.مردان ورزشکار و مقایسه آن با افراد عادی، ششمين همایش ملی دانشجویان تربيت بدنی و علوم ورزشی، تهران

دانشگاه تربيت معلم، دانشکده . نطقی براساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشوییبررسی تاثير تفکرات غير م(. 1373. )سليمانيان، عبداله .9

 .روانشناسی و علوم تربيتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 روانشناختی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی مقایسه میزان سرسختی

 شهرستان نيشابور

نیوسنده مسئول(اه آزاد اسالمی واحد مشهد)قره داشی. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگحسن   

 محمدرضا اسماعیل زاده

 

 چکیده

کنند.  یريگ ميمسرررئول و خودکفا اسرررت تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصرررم یافراد ازمندين شررررفت،يامروز جامعه در حال پ

 شياز ب شيامروز ب یان هاکار هدفمند و اثربخش رهنمون کند. انسررر یبه سرررو دهيچيپ یايدن نیکه آنان را در ا یماتيتصرررم

 یآموزش آنها مبتن یمبنا نکهیشود مگر ا ینم سريامر م نیهستند و ا دو سرنوشت خو یزندگ یبرا تيمسئول رشیپذ ازمندين

شد و برا جهيدرک کارکنان در مورد نقش خود آنها در نت شیبر افزا شان با س یعملکرد سع نیبه ا دنير شش و  یاهداف،  و کو

از  یمجموعه ا یروانشناخت یرا ارائه کرد که سرسخت هینظر نی( ا1984) کوباسا(. 1390 ،یالزم است )قاسم قيدق یزیبرنامه ر

کند، امکان  ینقش م یفایبه عنوان منبع مقاومت ا یزندگ یتنش زا عیاست که در هنگام مواجهه با وقا یتيشخص یها یژگیو

چون  یهسررتند که با صررفات یافراد سرررسررخت افراد زيهنگ عامه ن(. در فر1390 ،یدهد )باقر یرا کاهش م یماريبروز عالئم ب

 یمبهم را به دنبال دارد. کوباسا و پوکت یها تيسخت تنش زا و موقع یدادهایشوند. در برابر رو ی)مقاوم( و )صبور( شناخته م

 یزندگ یزا یدگيتن یدهادایتواند در سررازش فرد با رو یم یو اضررطراب رقابت یروانشررناخت یها یژگی(  باور دارند که و1987)

شانان با ا دمندسو شد. آتش ن ستند ن تيدر لحظات پر تنش در حال فعال نکهیبا ستند که در مقابل ا ازمنديه شارها و  نیآن ه ف

ش یتنش ها شند. با توجه به مبان ینا سخت و مقاوم با سر ضر،  قاتيتحق نهيشيو پ ینظر یاز کار،  مرتبط با حوزه پژوهش حا

آتش  یروانشناخت یسرسخت زانيم نيب ایسوال است که آ نیدر صدد پاسخ به ا گرانید یها افتهیتوسعه  و دیيمحقق ضمن تا

شانان فعال و غ ش رين ضر وجود دارد؟ یدار یتفاوت معن شابوريشهر ن یفعال ورز سختیهدف از پژوهش حا سر سه ميزان   مقای

شی شانان فعال و غير فعال ورز شناختی در آتش ن ش به لحاظ ماهيت و هدف از نوع تحقيقات کاربردی، به روش پژوه بود. روان

لحاظ نوع جسررتجوی داده از نوع کمی و به لحاظ زمان جسررتجوی داده ها از نوع تحقيقات حال نگر و به لحاظ روش تحليل از 

 تيماه روش پژوهش به لحاظنوع تحقيقات توصيفی و مقایسه ای می باشد که داده ها به صورت پيمایشی جمع آوری گردید. 

ستجو ،یکاربرد قاتيو هدف از نوع تحق ستجو یداده از نوع کم یبه لحاظ نوع ج  قاتيداده ها از نوع تحق یو به لحاظ زمان ج

ص قاتياز نوع تحق ليحال نگر و به لحاظ روش تحل صورت پ یم یا سهیو مقا یفيتو شد که داده ها به   یجمع آور یشیمايبا

باشند. نمونه  یم 1397نفر( در سال  135) شابوريآتش نشانان در حال خدمت شهر ن هيپژوهش شامل کل یر. جامعه آمادیگرد

نفر( و به صررورت کل  75) یفعال ورزشرر رينفر( و غ 60در دوسررته آتش نشررانان فعال ) قيبا توجه به اهداف تحق قيتحق یآمار

 یروانشناخت یسرسخت یسوال 42استاندارد  پژوهش از ابزار پرسشنامه ازيمورد ن یداده ها یجمع آور جهتشمار انتخاب شدند. 

 کرتيل یا نهیگز 5 اسيسوال( در مق 11 ییسوال و چالش جو 15سوال، تعهد  16مولفه )کنترل  3( با 2005النگ و گلوت )

شد. روا6= موافقم، 5 فقم،موا ی= کم4مخالفم،  ی= کم3= مخالفم، 2=کامالً مخالفم، 1)از  ستفاده  ار مورد ابز یی= کامالً موافقم( ا

سات دیيتا س ديا صص ر ستفاده از آزمون آلفا ییایو پا ديمتخ ضر یابزار با ا سخت یگاتمن برا بیکرونباخ و  سر شنامه  س  یپر

آزمون  رينظ یاستنباط آمار یو روش ها یفيداده ها، از آمار توص ليو تحل هیبدست آمد. جهت تجز 811/0، 821/0 یروانشناخت

t یتک گروه،  t سته نرم افزاری  انسیارو ليمستقل و تحل سبات، ب ضمناٌ برای انجام محا شد.  ستفاده  سخه  Spssا به کار  21ن

شد. شابور )گرفته  شهر ني شانان در حال خدمت  شامل کليه آتش ن سال  135جامعه آماری پژوهش  شند.  1397نفر( در  می با

شانان فعال ) سته آتش ن شی )ن 60نمونه آماری تحقيق با توجه به اهداف تحقيق در دو صورت  75فر( و غير فعال ورز نفر( و به 

شمار انتخاب  شنامهابزار جمع آوری داده ها عبارتند از . شدندکل  س ستاندارد پر شناختی. 42 ا سختی روان سر جهت  سوالی 



 

33 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

د که نشان دا یفيتوص یها افتهی استفاده شد. 21نسخه  Spssاز آمار توصيفی و استنباطی و نرم افزار  داده ها، ليو تحل هیتجز

درصررد و  65/54نفر( که معادل  41سررال هسررتند ) 40تا  31 نيب یفعال ورزشرر ريسررن در آتش نشررانان غ یفراوان نیشررتريبب

درصد کل نمونه  31/53نفر( که معادل  32سال هستند ) 40تا  31 نيب زين یسن در آتش نشانان فعال ورزش یفراوان نیشتريب

شد. ب یم ضع یفراوان نیشتريبا شانان غ نيبتاهل در  تيو ستند که معادل  ريآتش ن صد و ب  64/94فعال، متاهل ه  نیشتريدر

ضع یفراوان شانان فعال ن تيو ستند که معادل  زيتاهل در آتش ن صد کل نمونه م 01/84متاهل ه شد. ب یدر  یفراوان نیشتريبا

ضع ص تيو شانان غ نيدر ب یليمدرک تح ستند ) سانسيمدرک ل یفعال، دارا ريآتش ن صد و   98/59که معادل نفر(   45ه در

ضع یفراوان نیشتريب ص تيو شانان فعال ن نيدر ب یليمدرک تح ستند ) سانسيل یدارا زيآتش ن  35/73نفر(  که معادل  44ه

نفر( که معادل  31سال هستند ) 15تا  6 نيفعال، ب ريسابقه کار در آتش نشانان غ یفراوان نیشتريباشد.  ب یدرصد کل نمونه م

درصد کل  64/46نفر( که معادل  28سال هستند ) 5سابقه کار در آتش نشانان فعال کمتر از  یفراوان نیشتريدرصد و ب 32/41

و  یتنش شرررغل ريدر مورد متغ یفعال ورزشررر ريآتش نشرررانان فعال و غ دگاهید نيباشرررد.  با توجه به وجود تفاوت ب ینمونه م

شناخت یسرسخت شانان  یو تنش شغل یسختتر نمره سر نیيپا زانيو با توجه به م یروان شانان فعال نسبت به آتش ن در آتش ن

شان نيشود که مسئول یم شنهاديپ یفعال ورزش ريغ کار فرآهم  طيرا در مح یورزش ژهیو امکانات و التيتسه یسازمان آتش ن

شو ريآورند و با اتخاذ تداب شانان غ یکار ،یقیت ضع شوند. با یبدن تيبه فعال بيفعال ترغ ريکنند تا آتش ن  تيتوجه به نمره و و

و کارگاه  یآموزش یابا برنامه ه یسازمان آتش نشان نيشود که مسئول یم شنهاديآتش نشانان پ نيدر ب یروانشناخت یسرسخت

ص یها ص سأله، آموزش ا یزندگ یمهارت ها ،یتخ سترس و آموزش خو یساز منیآموزش حل م را در  یدار شتنیدر مقابل ا

وابسررته به نظارت و  یعملکردها ،یپاداش ده یها سررتميسرر تیشررود که با تقو یم شررنهاديپ تیهادسررتور کار قرار دهند. در ن

ستقالل(، تقو ،یسبک بار ،یبار نيشغل )سنگ یها یژگیو ینيو با بازب شرفتيارتقا و پ یفرصت ها ،یسرپرست فرهنگ و  تیا

( و انی)با سرپرستان، همکاران و مشتر یفرد نياز روابط ب تیو کمال(، حما تيتمام ،ی)ارزش کارمند، رشد شخص یجو سازمان

س ص یها یژگیو یبرر ص یشخ ص یها صهيکارکنان )خ از  یريشگي( موجبات پیانطباق یمهارت ها ،یروابط خانوادگ ،یشخ

صل از م شغل شيب زانيخطرات حا سخت نیيپا زانيو م یاز حد تنش  شناخت یسر را  یسازمان یرا فرآهم نمود و بهره ور یروان

 اد.د شیافزا

 .سرسختی روانشناختی، آتش نشانان، فعال، غير فعال، ورزشواژه های کلیدی: 
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 زیشهر تبر رورزشکاریزنان ورزشکار و غ یافسردگ زانیم سهیمقا
 2نیسودا نو، 1یاقدس یمحمد تق دکتر

 
 تبریز، ایران.  ز،یدانشگاه تبررفتار حرکتی، استاد  -1

 )*نویسنده مسئول(. ، تبریز، ایران.تبریز واحدی، دانشگاه آزاد اسالمی، عموم یانشناسرو ارشد یکارشناس -2

(sevdanovinsh@gmail.com)*Email:  

 چکیده

آموزشی در تکامل جسمانی و روانی افراد رسالتی بزرگ بر عهده -تربيت بدنی به مثابه یک نياز فطری و یک پدیده اجتماعی زمینه و هدف:

 رورزشکاريزنان ورزشکار و غ یافسردگ زانيم سهیمقا. هدف این مطالعه شخصيت و رشد روانی اجتماعی کمک می کند دارد و به پرورش

 بود. زیشهر تبر

 1397در سال  زیشهر تبر رورزشکاريزنان ورزشکار و غ هيپژوهش شامل کل یبود. جامعه آمار یا سهیمقا-یروش پژوهش علّ روش کار:

  یانتخاب شدند. برا یخوشه ا ی( به روش تصادفرورزشکارينفر از زنان غ 80نفر از زنان ورزشکار و  80نفر ) 160د به تعدا یبودند که نمونه ا

دو گروه مستقل صورت  یبرا یاطالعات با آزمون ت ليو تحل هی( استفاده شد. تجز1996بک ) یافسردگ سشنامهاطالعات از پر یگردآور

 استفاده شد. SPSS20 یآمارمنظور از نرم افزار  نیا یگرفت که برا

 (.>01/0p)کسب کردند یورزشکار در افسردگ ريبا زنان غ سهیدر مقا ینیيبه دست آمده نشان داد که زنان ورزشکار نمرات پا جینتاها: یافته

 .کيد داردنتایج به دست آمده بر لزوم تدارک برنامه های برای ترغيب مشارکت زنان در ورزش های فردی و گروهی تا گیری:نتیجه

 ورزش، زنان ورزشکار ،افسردگی کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
فعاليت کامل داشته باشند که هم خود د سالمت، شرطی ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است و همه انسان ها در صورتی می توانن

دختران و زنان بيش . رزشی جزیی از فرهنگ هر ملت استورزش و فعاليت های و(. 1د)را سالم احساس کنند و هم جامعه آن ها را سالم بدان

فعاليت های ورزشی  ، درصد حضور زنان درشده استهر کشور را در بر می گيرند، اما متأسفانه تاکنون که هزاره سوم آغاز  از نيمی از جمعيت

از مردان و پسران در فعاليت های ورزشی شرکت از نيمی  ر تعداد، کمترز نظدر تمام کشورها، زنان ا .همچنان در بين کشورها متفاوت است

(. 3(. با این وجود ورزش همواره به عنوان یکی از عوامل تاثير گذار بر زندگی فردی/ اجتماعی افراد مورد توجه بوده است)2)می کنند

ها، متقابالً جسم انسان و اعمال اندام اوست و یو جسمان یبدن یطشرا يرتحت تأث قيماًکه روان انسان مست دانندیمخوبی روانشناسان اکنون به 

و اهميت این تقابل زمانی مشخص می شود که متاسفانه اموزه شيوع مشکالت روانشناختی به  (4)اوست یو ذهن یروان یفضا يرتحت تأث

در ميان زنان جهان، با  ویژه افسردگی در جوامع امروزی بسيار باال می باشد. در واقع افسردگی یکی از شایع ترین نشانگان بهداشت روانی

(. 5نرخ دو برابر مردان است. نتایج مطالعات نشان دادند که وجود فعاليت های بدنی می تواند سالمت روانی افراد را تحت تاثير قرار دهد )

رورزشکار دریافت کردند. ( در مطالعه ای نشان دادند که افراد ورزشکار نمرات پایينی در مقایسه با افراد غي6همچنين بخشعلی پور و همکاران)

کمتر از افراد  عالئم هيجانین در افسردگی، اضطراب و ورزشکارا استاندارد نمرات ميانگين( نشان داد که 7)واعظ موسوی و شمسمطالعه 

نی بر آنچه ند. مبگزارش کردنتایج مشابهی را  ( در مطالعه خود9)و اربابی و مومن کهنجا( 8)رمضانی و حجازیغير ورزشکار بود. همچنين 

که ذکر شد، در پژوهش های پيشين، برخی از متغيرهای روان شناختی، همچون افسردگی با همدیگر در افراد ورزشکار و غيرورشکار مقایسه 

به منظور بررسی و روشنگری بيشتر، با  پژوهش حاضرشده است، با این حال، در این خصوص تناقضاتی مشاهده می شود، برهمين اساس، 

 صورت گرفت.ميزان افسردگی زنان ورزشکار و غيرورزشکار شهر تبریز سه هدف مقای
 

  شناسی:روش .2

در سال  زیشهر تبر رورزشکاريزنان ورزشکار و غ هيشامل کلپژوهش  نیا یجامعه آماربود. ( یدادی)پس رو یا سهیمقا -یپژوهش علّروش 

انتخاب  یخوشره ا ی( به روش تصرادفرورزشرکارينفر از زنان غ 80ورزشرکار و نفر از زنان  80نفر ) 160به تعداد  یبودند که نمونه ا 1397

استفاده  SPSS20 یمنظور از نرم افزار آمار نیا یگرفت که برادو گروه مستقل صورت  یبرا یاطالعات با آزمون ت ليو تحل هیشدند. تجز

گویه ای است  21ن پرسشنامه یک پرسشنامه خودگزارشی ( استفاده شد. ای1996از پرسشنامه افسردگی بک )گردآوری اطالعات  برای شد.

ست.  63با نمره کل  3تا  0درجه ای از  4که در یک مقياس  سردگی ا شتر عالئم اف شدت بي شان دهنده  شوند. نمره باال ن نمره گذاری می 

ست) 89/0و روایی آن،  94/0قرار دارد. اعتبار این پرسشنامه به کمک آلفای کرونباخ،  63تا  0نمره کل در دامنه ای از  شده ا (. 10گزارش 

 (.10گزارش شده است) 76/0این ضریب در پژوهش جعفرزاده داشبالغ 

 ها: یافته

نفر ورزشکار انفرادی بود.  57/53درصد ورزشکار گروهی و  25/46گروه ورزشکار سن  اريو انحراف مع نيانگيپژوهش م یها افتهیبراساس 

ميانگين افسردگی در بين زنان ورزشکار و غير اونی دارای تحصيالت فوق دیپلم می باشند. همچنين همچنين در هر دو گروه کمترین فر

است. در ادامه نتایج آزمون نرمال بودن ارائه شده است. بعالوه نتایج آزمون کولموگراف اسميرنوف  07/21و  46/12ورزشکار به ترتيب برابر 

 (. P>05/0) نشان داد که توزیع نمرات متغيرها نرمال است

 زنان ورزشکار و غیرورزشکاردر افسردگی  برای مقایسهدو گروه مستقل   tآزمون . نتایج 1 لجدو

 P درجه آزادی tميزان  ميانگين تفاوت تعداد ميانگين گروه متغيرها

 افسردگی
 80 54/13 ورزشکار

61/8- 283/7 159 001/0 
 80 31/26 غيرورزشکار

 

نمرات پایينی زنان ورزشکار (. به طوری که >p 01/0معناداری می باشد)زنان ورزشکار در افسردگی تفاوت ميانگين ( 1با توجه به جدول )

 در مقایسه با زنان غير ورزشکار کسب کردند. 
 

 

 

 گیری: نتیجه

سردگ زانيم سهیمقااین مطالعه با هدف  شکار و غدر  یاف شکاريزنان ورز شان داد که صورزت گرفت. نتایج  زیشهر تبر رورز ست آمده ن به د

(. نتجه به دسررت آمده با یافته های اربابی و مومن >p 01/0نمرات پایينی در مقایسرره با زنان غير ورزشررکار کسررب کردند)زنان ورزشررکار 
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ضانی و حجازی2015گاليور و همکاران)(، 1394)کهنجا شمس(، 1395)(، رم سوی و  شعلی پور و همکاران)2017)واعظ مو و  (2018(، بخ

نتيجه به دست آمده قابل بيان است که نظر بر این است که روان انسان به طور مستقيم تحت  نييتبهمسویی داشت. در  (2018مارتين )

ساس  ست. براین ا ضای روانی و ذهنی ا سان و اعمال اندام ها، تحت تاثير ف سم ان ست و به طور متقابل ج سمانی ا شرایط بدنی و ج تاثير 

سردگ کنندیب ورزش ممرت طور به که یافراد ضطراب و اف ساس بهتر کنندی م تجربه را یکمتر ا ست حالتها ممکن نیا .دارند یو اح تا  ا

شدن مواد آرامبخش درونر ليبه دل یحد شح  شد به هنگام تحرک و ورزش کردن( ها نيو آندروف ها نيانکفال) زیتر  شودی موجب مکه  با

 یها و از بروز اختالل دهدی م کاهش اسررترس را یمنف راتيمنبع مقاومت تأثوان یک بعالوه ورزش به عنفرد بهتر شررود.  یروح تيوضررع

نتایج به دست آمده بر لزوم تدارک برنامه های برای ترغيب مشارکت زنان در ورزش های (. 2005، 1)آلمدوکنندی می ريجلوگ یو روان یبدن

شکار و غزنان بر روی  ن پژوهشیکه ا ییاز آنجافردی و گروهی تاکيد دارد.  شکاريورز ست م زیشهر تبر رورز تواند تحت  یصورت گرفته ا

ت یگر محدودیج به عمل آمده به مناطق دیم نتاين پژوهش در تعمیا ن،یقرار گرفته باشد بنابرا یو منطقه ا یخاص فرهنگ یها یژگیر ويتأث

  دارد.
 

 منابع:
رکت زنان شهر تهران تجزیه و تحليل عوامل بازدارنده و ميزان مشابررسی و (. 1386.)سارا ،کشکر و هاشم ،کوزه چيان؛ محمد ،احسانی .1

 .87-63(، 17)5، پژوهش در علوم ورزشی. در فعاليت های ورزش تفریحی
2. Levin, S. Lowry, R. Brown, DR. & Dietz, WH.(2003). Physical activity and body mass index among US adolescents. 

Archives of Pediatric Adolescent Medicine; 157:816–820. 

3. Kristy, A. Fiona, B. & Yvonne T.(2012). The Impact of Exercise on the Mental Health and Quality of Life of People 

with Severe Mental Illness: A Critical Review. British Journal of Occupational Therapy, 75(2), 654- 659. 

4. Bauger, L. (2011). Personality, Passion, Self-esteem and Psychological Well-being among Junior Elite Athletes in 

Norway. 1-53. 

5. Gulliver, A. Griffiths, KM. Mackinnon, A. Batterham, PJ. & Stanimirovic, R.(2015). The mental health of Australian 

elite athletes. J Scie Med Spo; 2(18): 255–61. 

6. Bakhshalipour, V. Azizi, B. & Khodaparast, S. (2018). The comparison of mental health between athlete and non-athlete 

teachers in schools of education in Gilan province. MOJ Sports Med; 2(1):28‒31 

7. VaezMousavi, M. & Shams, A. (2017). Mental Health of Iranian Elite Athletes. Iran J Health Educ Health 

Promot. 5 (3), 191-202. 

. ورزشکار غير و ورزشکار افراد در روانی سرسختی و آوری تاب روانی، سالمت (. مقایسه1395). مسعود حجازی، فریدون و رمضانی، .8

 .59 -52، (15)2سابق،  رفتار دانشور-شخصيت و بالينی روانشناسی

 همایش ابل. اولينز شهرستان ورزشکار غير و ورزشکار اموزان دانش روان سالمت مقایسه (.1394.)حميده کهنجا، مومن و احمد اربابی، .9

 .چابهار المللی بين دانشگاه چابهار، ورزش، و بدنی تربيت نوین دستاوردهای ملی

نامه کارشناسی ایان. پاب بيماران دیابتیفراشناختی به کاهش افسردگی و اضطر (. بررسی تأثير درمان1391. )جعفرزاده داشبالغ، حسن .10

 ارشد روانشناسی بالينی، دانشگاه آزاد، واحد اردبيل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Almedon 
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 هیشهر اروم رورزشکاریدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ تیهو یسبک ها سهیمقا
 

 چوبداررحیم زمهرانگی، 1یاقدس یمحمد تق دکتر
2 

 تبریز، ایران.  ز،یدانشگاه تبررفتار حرکتی، استاد  -1

 )*نویسنده مسئول(. ، تبریز، ایران.تبریز واحدی، دانشگاه آزاد اسالمی، عموم یروانشناس ارشد یکارشناس -2

(m.choobdarrahim@gmail.com)*Email:  

 چکیده

فراد داشته که توجه پژوهشگران حوزه مدیریت ورزش را به خود جلب کرده ورزش نقش بسيار مهمی در زندگی فردی ا زمینه و هدف:

صورت  هيشهر اروم رورزشکاريدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ تیهو یسبک ها سهیمقااست. لذا این مطالعه با هدف 

 گرفت.

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره  هيپژوهش شامل کل ی( بود. جامعه آماریدادی)پس رو یا سهیمقا -یروش پژوهش علّ روش کار:

انتخاب و در  یخوشه ا یتصادف یرينفر با روش نمونه گ 200به تعداد  یبودند که نمونه ا 1398-1397 یليدر سال تحص هيدوم شهر اروم

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی استفاده اطالعات از  یگردآور یشدند. برا نیگزینفر( جا 100ورزشکار) رينفر( و غ 100دو گروه ورزشکار )

 SPSS20 یمنظور از نرم افزار آمار نیا ی( استفاده شد که براMANOVAره )يچندمتغ انسیاطالعات از آزمون وار ليو تحل هیشد. تجز

 بهره گرفته شد. 

 

و  یاطالعات تیدر هو یینمرات باال رورزشکاريبا دانش آموزان غ سهیبه دست آمده نشان داد که دانش آموزان ورزشکار در مقا جینتاها: یافته

به دست  یتعهد در دو گروه تفاوت معنادار تیسبک هو ني. اما بندکسب کرد یو سردرگم/اجتناب یهنجار تیدر سبک هو ینیينمرات پا

 (. <05/0P)امدين

 ه ورزش را نشانگر می باشد.دانش آموزان ب ببه دست آمده بر لزوم اجرایی برنامه های به منظور ترغي جنتای گیری:نتیجه

 ورزش، ورزشکار، دانش آموزان ت،سبک های هوی کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
شمار  به ملی توسعه های برنامه از بخشی تندرست و سالم انسانی نيروی تربيت و تامين ساز زمينه عنوان به ورزش و بدنی تربيت توسعه

 قهرمانی ورزش تفریحی،-همگانی ورزش یعنی ورزش های مولفه دیگر توسعه در موثری قشورزش پرورشی، ن توسعه راستا این می رود. در

 بهبود در لذا جامعه آموزشی است، روانی و جسمی سالمت ارتقای برای ای وسيله ورزش و بدنی (. تربيت1باشد) می دارا ای حرفه ورزش و

های نگرش وجود سالمت جسمانی همواره به عنوان یکی از عامل(. 2)باشدموثر می مرکز آموزشی هر فرهنگی و بهداشتی علمی، هایشاخص

هویت را تعادلی بين تعهد و سردرگمی  2اریکسوندر ارتباط باشد.  افراد 1های هویتیسبکباشد که این عامل با مثبت افراد به خودشان می

تواند در پيش بينی بسياری از رفتارهای افراد فراد میمشخص بودن سبک هویتی ا. داندگيرد( مینقش)نقشی که فرد در جامعه به عهده می

های هویت برزونسکی است. براساس این الگو، سه سبک هویت: جدیدترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبک(. 3کمک کننده باشد)

 تیحمان داد افراد ورزشکار در ای نشانتایج مطالعه(. 3شود)ی یک سبک تعهد معرفی میاطالعاتی، هنجاری و سردرگمی/ اجتنابی بعالوه

ی هویت سردرگم/اجتنابی نمرات پایين در مقایسه با افراد هاسبک نمرات باال و در گيری اطالعاتیجهت تیهوو  از خانواده ی ادراکیاجتماع

های بدنی به هش فعاليت( به دست آمد. در نهایت با توجه به کا6-5(. نتایج مشابهی در مطالعه)4غير ورزشکار نمرات پایينی کسب کردند)

های ورزشی بر ویژه در دوران نوجوانی، و به تبع آن افزایش مشکالت جسمانی ناشی از ان براساس مطالعات، بررسی و مقایسه نقش فعاليت

ین اساس روی عوامل روانشناختی، اجتماعی و فردی بسيار مهم بوده و می تواند در سوق دادن نوجوانان به ورزش یاری کننده باشد. برا

 صورت گرفت. هيشهر اروم رورزشکاريدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ تیهو یسبک ها سهیمقا مطالعه حاضر با هدف

 

  شناسی:روش .2

توسررطه دوره دوم دانش آموزان دختر مقطع م هيپژوهش شررامل کل نیا یجامعه آماربود. ( یدادی)پس رو یا سررهیمقا -یپژوهش علّروش 

ان بودند که در دو نفر از دانش آموز 200نمونه آماری این پژوهش  نفر(. 8245ند)تعداد بود 1398-1397 یليدر سررال تحصرر اروميهشررهر 

شکار ) شکار) 100گروه ورز شه ای بود.  100نفر( و غير ورز صادفی خو صورت ت شدند. روش نمونه گيری به  جمع ده های دانفر( جایگزین 

 رایب قرار گرفت. ليتحلو  هیمورد تجزدو گروه مسرررتقل  یبرا ی( و آزمون تMANOVA) رهيچندمتغ انسیآزمون وار باآوری شرررده 

شنامهاز گردآوری اطالعات  س سکی هویت سبک پر شد. این  برزون ستفاده  شنامها س سط پر سکی تو  سال رد و ساخته1989 سال در برزون

باهت زیادی به بر روی دانش اموزان دبيرسرررتانی هنجاریابی شرررده و شررر گرفت. پایایی ایرانی این مقياس که قرار نظر تجدید مورد 1992

 (.7باشد )پرسشنامه اصلی دارد و حاکی از پایایی مطلوب آزمون می

 

 ها: یافته
 گروه در. بود 41/16±68/0ورزشکار  رغي گروه و 35/16±63/0سن گروه ورزشکار برابر  اريو انحراف مع نيانگيپژوهش م یها افتهیبراساس 

 نیشتريو گروه بدر هر د نيباشند. همچن یسوم متوسطه م هیپا رورزشکارياول متوسطه و در گروه غ هیپا یدارا یفراون نکمتری رزشکارو

باشد. در ادامه  یم یدنفر ورزشکار انفرا 33و  یدرصد ورزشکار گروه 67گروه ورزشکار  نيباشند. بعالوه در ب یدوم م یليصتح هیپا یفراون

ی اطالعات تیهوی ( و لوین براP=09/0و  F=95/1باکس،  M= 95/64نتایج آزمون باکس )ارائه شده است.  رهايمربوط به متغ یفيآمار توص

(78/0=F  37/0و=P ،)یهنجار تیهو (14/1=F  27/0و=P ،)سردرگم/اجتناب تیهو( 31/1ی=F  25/0و=P و )501/0) تعهد تیهو=F  و

49/0=Pهستند. همگن ها وواریانسک-و واریانس است شده رعایت خوبی به کواریانس– واریانس ماتریس همگنی شرط بود آن ( گویای 

 (: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره بر روی سبک های هویت1جدول )

منبع 

 تغيير
 متغير وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 اتا F P ميانگين مجذورات

 گروه

 129/0 009/0 015/11 66/219 1 66/219 یاطالعات تیهو

 059/0 028/0 893/3 46/86 1 46/86 یهنجار تیهو

 174/0 001/0 024/16 55/287 1 55/287 یسردرگم/اجتناب تیهو

 053/0 071/0 552/2 23/59 1 23/59 تعهد تیهو

                                                 
1 - identity styles 
2 - Erikson 
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شکار نمرات 1همانطور که جدول ) سه با دانش آموزان غيرورز شکار در مقای شان می دهد دانش آموزان ورز و  یاطالعات تیهوباالیی در ( ن

 کسب کردند.  یسردرگم/اجتنابهنجاری و  تیهونمرات پایين در سبک 

 
 

 گیری: نتیجه

صورت گرفت.  هيشهر اروم رورزشکاريدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ورزشکار و غ تیهو یسبک ها سهیمقااین مطالعه با هدف 

ی و نمرات پایين در سبک اطالعات تیهور مقایسه با دانش آموزان غيرورزشکار نمرات باالیی در نتایج نشان داد که دانش آموزان ورزشکار د

ست نيامد)سردرگم/اجتنابهنجاری و  تیهو سبک هویت تعهد در دو گروه تفاوت معناداری به د سب کردند. اما بين  (. نتيجه <05/0Pی ک

ستای یافته های مطالعات) ست آمده در را سویی دا( 6-4به د صوص باال بودن نمرات شت. هم ست آمده در خ  تیهودر تبيين نتيجه به د

سبک اطالعات شکار، می سردرگم/اجتناب هنجاری و تیهوی و پایين بودن  سه با دانش آموزان غيرورز شکار در مقای ی در دانش آموزان ورز

ی، هویت خودشان را به صورت شخصی )ارزشهای افراد با سبک هویت اطالعاتتوان بر ویژگی های این سبک ها استناد نمود. به طوری که 

. همچنين در خصوص پایين بودن سبک (9(. این افراد بيشتر به راهکارهای مسئله مدار تمرکز می کنند)8)کنندتعریف می( من، اهداف من

به همنوایی با ک هویتی هنجاری هنجاری در گروه ورزشکار در نمقایسه با گروه غير ورزشکار می توان بيان نمود که افراد دارای سبهویتی 

پذیرند و ها و عقاید آنها را بدون ارزیابی آگاهانه میپردازند، و به طور خودکار، ارزشانتظارات و دسرررتورات افراد مهم و گروه های مرجع می

ا که براسرراس نتایج حاصررله، افراد این عامل می تواند با اسررتفاده از الگوی ارتباطی این نوجوانان قابل تبيين باشررد. چر(. 3)کننددرونی می

سب کردند. در واقع الگوی ارتباطی همنوایی که به موجب آن فرزندان بدون مخالفت و تفکر  شکار نمرات باالیی در همنوایی با والدین ک ورز

سهيل کند. در نها سبک هویتی را ت شکل گيری این نوع  ستقل با تفکرات والدین همنوایی می کنند، می تواند روند  صوص عدم یت م در خ

تعهد در دو گروه ورزشررکار و غير ورزشررکار می توان بيان نمود که سرربک هویت تعهد به عنوان ميزان تفاوت معنادار بين سرربک هویتی 

شد. وجود تعهد بين گروه های نوجوانان یکی از موارد حساس دوره نوجوانی بوده و  ستان، همساالن و ... می با تعهدات نوجوان در مقابل دو

وجوانان )چه ورزشرررکار و چه غيرورزشرررکار( خود را ملزم به رعایت آن می دانند که این عامل می تواند تبيينی برای عدم تفاوت دو گروه ن

 مورد مطالعه باشد. مهمترین محدودیت این تحقيق، محدویت جامعه آماری)سن و تحصيالت(گروه نمونه بود.

 

 منابع:
کتب  نیول و مبانی تربيت بدنی و علوم ورزشی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدو(. اص1396حسن، بهرام، عباس. ) ،یخلج .1

 .یو توسعه علوم انسان قيها )سمت(، مرکز تحقدانشگاه یعلوم انسان

2. Gouttebarge V., Frings-Dresen M. H. W., Sluiter J. K. (2015). Mental and psychosocial health among current 

and former professional footballers. Occup. Med. (Lond). 65, 190–196. 
3. Berzonsky, M.D. & Ferrari, J.R. (2009). A diffuse-avoidant identity processing style: Strategic avoidance or 

self confusion? Identity: An International Journal of Theory and Research, 9: 145–158. 
4. Fulya, C. (2018). Social Support and Coping Styles in Probability among Turkish Adolescentsi. Universal 

Journal of Educational Research, 6(1): 145-154. 
5. Groves, M. & colleagues. (2008). Exercise Dependence, Self-esteem and Identity Reinforcement: A 

Comparison of Three Universities in the United Kingdom. Sport in Society. 11 (1), 33- 39. 

با عوامل  تیهو یهاارتباط سبک(. 1388ی.)رتقيم ی،فرش یگروسو  راحمديداميس ،یمظفر؛ بتول ،یمشرف جواد ؛جعفر ،مقدم یبرق .6

 .65 -57(، 11)3ی، ور بهره تیریفصلنامه مددر ورزشکاران.  تيو احساس موفق زانندهيبرانگ

7. Ghazanfari, A. (2004). Validation and standardization of Identity Style Inventory (ISI-6G). Studies in 

Education and Psychology, 5(1):1-8. 

د. ارش یکارشناس نامهانیاپ. ورزشکاران ريو غ یميت ،یو کنترل عواطف در ورزشکاران انفراد یخودکنترل سهیمقا (.1392.)بهزاد ی،دوب .8

 ی.بدن تيدانشکده ترب، هيدانشگاه اروم

. ورزشکار غير و ورزشکار افراد در روانی سرسختی و آوری تاب روانی، سالمت (. مقایسه1395). مسعود حجازی، فریدون و رمضانی، .9

 .59 -52(، 15)2سابق،  رفتار دانشور-شخصيت و بالينی روانشناسی
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 سال 18-16آموزان اثر بخشی تمرینات مقاومتی همزمان بر هماهنگی دودستی دانش

 3مدیحسین ص ،2یحمید عباس ،1دهقانی* محمد علی

 

 )*نویسنده مسئول(.، ایرانیزد، یزد، دانشگاه علوم انسانیدانشکدۀ  د،گرایش رفتارحرکتی،. دانشجوی کارشناسی ارش1

 ، ایران.یزد، یزد، دانشگاه علوم انسانی، دانشکدۀ استادیارآسیب شناسی، گروه رفتارحرکتی . 2

  ، ایران.یزد، یزد، دانشگاه علوم انسانی، دانشکدۀ رفتارحرکتی ، گروه استاد رفتارحرکتی. 3 

(ma.dehghani @stu.yazd.ac.ir)*Email:  

 چکیده

-18زان پسر بر یادگيری تکليف  هماهنگی دو دستی دانش آمو م زمانهدف پژوهش حاضر، اثر بخشی تمرینات مقاومتی ه زمینه و هدف:

  سال بود.16

با  که سابقه تمرینات مقاومتیرستان ميبد سال شه 18-16از دانش آموزان نفر از افراد واجد شرایط   40انجام این تحقيق  برای روش کار:

روه )گروه تمرین گدوسازی بر اساس قد و وزن به صورت تصادفی به را نداشتند، به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پس از همگن دمبل 

تمرین مقاومتی وه دستی(، گرمقاومتی همزمان با دمبل و گروه کنترل( تقسيم شدند. پس از انجام پيش آزمون )تست با دستگاه هماهنگی دو

ه تمرین پرداختند. جلسات تمرینی شامل ده دقيقه گرم کردن ای دو جلسه ب-هفته و هفته 5طبق پروتکل تمرینی به مدت همزمان با دمبل 

مرینات مقاومتی با نامه تدقيقه سرد کردن بود. بر 5دقيقه زمان برای انجام برنامه تمرین با وزنه و  45)دویدن نرم وانجام حرکات کششی( و 

ت بازو، زیر بغل نظر اساتيد و متخصص روی عضالت بزرگ )بخصوص دست( تهيه شد. برنامه شامل حرکات سرشانه، باال سينه، جلو بازو، پش

یانس مون تحليل وارها توسط آزعمل آمد. دادهآزمون بهساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مرحله پس 48و ساعد با استفاده از دمبل بود. 

 (.P<05/0تحليل شد ) 25SPSSافزارنسخه یک طرفه با استفاده از نرم

باشد. با توجه به می (P<05/0) دارنیمعتفاوت زمان دمبل گروه کنترل و گروه تمرینات مقاومتی هم بين که ها نشان دادیافتهها: یافته

سایر تمرینات استفاده  نوجوانان از تمرین مقاومتی همزمان در کنار شود مربيان برای یادگيری تکليف هماهنگی دو دست درنتایج، توصيه می

 . شود
آزمون آزمون تا پسيشبررسی تغيرات درون گروهی نشان داد شاخص مورد ارزیابی در این تحقيق )هماهنگی( از پبنابراین  گیری:نتیجه

 تمرینی بهبود معناداری نشان داده است. در گروه 
 

  ، هماهنگی دو دستی، هم زمانقاومتیتمرین م کلیدواژه ها:
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تاثیر میزان ارضاء حمایت اجتماعی از ناحیه دوستان بر افسردگی  دانشجویان فعال و  

 غیرفعال

 .*راضیه ساجدی، کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)ء تهران، ایران .1

ه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س) تهران، پروانه شمسی پور دهکردی، استادیار گرو .2

 ایران.

Email: sajedi.raziyeh72@gmail.com 

  

 چکیده  

پژوهش های مختلفی از جمله بر روی دانشجویان ایرانی نشانگر این است که دانشجویانی که از حمایت باالتری برخوردارند هدف: 

) طبق پژوهشی نشان دادند که ابعاد سرمایه 1394ت از زندگی داشتند. سعادتی و همکاران( ،دارای سالمت عمومی بيشتر و رضای

) 2019اجتماعی مانند حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان با متغير افسردگی رابطه معنادار و معکوسی دارد. پلوس و همکاران(

ين حمایت اجتماعی از جانب دوستان و افسردگی را در در پژوهش خود در بزرگساالن جوان دارای اختالالت نا بينایی ارتباط ب

سال مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج نشان داد عالئم افسردگی کمتری با دریافت حمایت  40تا18نفر باميانگين سنی  40بين 

بررسی تأثير  اجتماعی از دوستان همراه است. براساس نقش مهم حمایت اجتماعی بر سالمت روانی افراد جامعه، پژوهش حاضربه

 ميزان ارضاء حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان بر افسردگی در دانشجویان فعال و غيرفعال پرداخته است. 

  

دانشجوی غيرتربيت   50دانشجوی تربيت بدنی و  50نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه الزهرا ،100در این تحقيق روش: 

ورود به مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  بدنی در مقطع کارشناسی بر اساس معيارهای

داده های جمع آوری شده با . های جمعيت شناختی، ميزان ارضاء حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان و افسردگی استفاده شد

 ليل قرار گرفت. مورد تح spssاستفاده از روش شاپيرو ویلک و یومن ویتنی ، با کمک نرم افزار 

ویلک نشان داد توزیع داده ها برای متغيرهای ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان در -یافته های آزمون شاپيرو یافته ها:

)  و غيرفعال p= 001/0) و افسردگی در گروه های  فعال (p= 048/0) و غيرفعال (p= 030/0گروه دانشجویان دختر فعال (

)001/0 =pمن ویتنی استفاده شد. یافته های مجموع رنک ها و -می باشد. لذا برای تحليل داده ها از آزمون یو)   نرمال ن

ميانگين رنک ها برای متغيرهای ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان  و افسردگی در دانشجویان فعال و غيرفعال در جدول 

 ارائه شده است.   1

 ا برای متغيرهای ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان  و افسردگی. مجموع رنک ها و ميانگين رنک ه1جدول 

   تعداد آزمودنی ها  مجموع رنک ها  ميانگين رنک 

 ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه   50  2622  52/44

  50  2428  48/56 دوستان 

 افسردگی   50  2124  42/48

58/52  2926  50  
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برای مقایسه متغيرهای ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان در گروه های دانشجویان دختر فعال نتایج آزمون یو من ویتنی 

 ارائه شده است.   2و غيرفعال و افسردگی در گروه های  فعال  و غيرفعال درجدول 

 . یافته های یومن ویتنی برای مقایسه ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان و افسردگی2جدول 

 متغير  ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان  یافسردگ 

 یومن ویتنی   1153  849

 ویلکاکسون   2428  2124

-2/78  -0/67  Z  

0/005  0/503  P  

  

نشان داد بين ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان در دانشجویان دختر فعال و غيرفعال  2یافته های ارائه شده در  جدول 

). مقایسه ميانگين رنک ها در متغير ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان نشان داد p= 50/0ر وجود ندارد (تفاوت معنادا

ميزان ارضا حمایت اجتماعی از ناحيه دوستان در دانشجویان دختر فعال بيشتر از دانشجویان دختر غيرفعال است. یافته های 

 ). p= 005/0انشجویان دختر فعال و غيرفعال تفاوت معنادار وجود دارد (نشان داد بين افسردگی در د 2ارائه شده در  جدول 

مقایسه ميانگين رنک ها در متغير افسردگی نشان داد ميزان افسردگی در دانشجویان دختر فعال بيشتر از دانشجویان دختر 

 غيرفعال است. 

  

زندگی روزانه است، سبب خلق انواع ارتباطات سبک زندگی فعال که شامل تمرینات منظم و عادات ورزشی در  نتیجه گیری:

در شبکه های اجتماعی مختلف می شود. با تشویق افراد جامعه و به خصوص دانشجویان به پيوستن در گروه های اجتماعی 

 مختلف ،منجر به فعال کردن نظام حمایتی (خانواده ، دوستان) شویم. به طراحی سياست های عملی ای بپردازیم که به افزایش

ميزان حمایت اجتماعی (ادراک یا دریافت شده) در نتيجه به کاهش فشارهای روانی و ارتقاء سالمت روان افراد جامعه منجر 

 گردد .همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که پژوهش حاضر نيز از این امر مستثنی نيست

يار داشتن دانشجویان در پژوهش حاضر صرفا از شرکت کنندگان دختری استفاده از آنجایی که پژوهشگران به دليل در اخت.

نمودند که در دانشگاه الزهرا (س) مشغول به تحصيل بودند، داده های پژوهش حاضر از نظر مکانی متعلق به حوزه جغرافيایی 

اینکه پژوهش حاضر روی دانشجویان در تهران و جنس مونث است و یافته ها قابل تعميم به مردان نيست. همچنين با توجه به 

همچنين عدم انتخاب شرکت . سال انجام شده است قابليت تعميم به افراد نوجوان، ميانسال و سالمند را ندارد 23تا18دامنه سنی

 کنندگان به صورت تصادفی از عوامل مخل اعتبار درونی این پژوهش می باشد. 

  

 منابع:   

). بررسی جامعه شناختی رابطة بين سرمایة 1394محمد؛ نيازی،محسن، منتظری خوش،حسن( . سعادتی،موسی؛ عباس زاده، 1

 . 1394، بهار 1، شماره 13اجتماعی و افسردگی، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال

  

Konstantionos papadopoulos &Doxa popakonstantnou.(2019). The Impact of friendS social 

support on Depression of young Adults with visual Impairments  
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 ساله  6ی، حرکتی و ویژگی های شناختی در کودکان بررسی رابطه بین رشد جسمان

 
 2فتحی رضایی زهرا ،2سید حجت زمانی ثانی ،1*سیده الهام زرگی

 
، بریزت دانشگاهدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، ، گروه رفتار حرکتی،  دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی .1

 )*نویسنده مسئول( ایران، آذربایجان شرقی ،تبریز

، بایجان شرقیآذر، تبریز، تبریز ، دانشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش،  گروه رفتار حرکتی ،دیار رفتار حرکتیستاا .2

 ایران

 

)@gmail.comzargi.elham( :Email* 

  دهیچک

ساس ساختار و هویت های مختلف رشد کودک همواره از اهميت ویژه ای برخوردار بوده است، زیرا پایه و اتوجه به جنبه : زمینه و هدف

ده و در درک آدمی در کودکی شکل می گيرد و شناخت بيشتر این موجود می تواند در صورت نياز منجر به مداخالت به موقع و الزم ش

ژگی های شناختی کودک و رفتار صحيح با او نقش بسزایی داشته باشد. هدف از انجام این تحقيق بررسی روابط رشد جسمانی، حرکتی و وی

 ساله بود. 6کان کود

ودکان مهد کميان  ، ازساله شهرستان اروميه بود که به روش خوشه ای 6دختر و پسر  کودک 42جامعه آماری این بررسی ، ر: روش کا

مانی مورد به منظور بررسی رشد جس به دست آمد،از تقسيم وزن بر مجذور قد که  شاخص توده بدنیاین شهر انتخاب شد.  کودک های

فاده از آزمون ار گرفت. رشد حرکتی که شامل رشد حرکتی درشت و ظریف بود و همچنين ویژگی های شناختی به ترتيب با استاستفاده قر

 تحليل شدند. SPSS23ی اسپيرمن در نرم افزار ضریب همبستگها با استفاده از داده اندازه گيری شد. بادی و نقاشی آدمک گوداینافپی

رتباط معنادار او ظریف با رشد شناختی وجود دارد که این داد ارتباط معناداری بين رشد حرکتی درشت نشان  نتایج تحقيق :یافته ها

قياس مشامل تک تک خرده مقياس های رشد حرکتی درشت و رشد حرکتی ظریف با یکدیگر نيز می باشد. همچنين اگر چه بين خرده 

وده بدنی تاری بود، اما در مجموع بين مقياس حرکتی درشت و شاخص توازن از رشد حرکتی درشت با شاخص توده بدنی ارتباط معناد

ناداری بين رشد ارتباط معناداری وجود نداشت. در ضمن بين رشد شناختی و شاخص توده بدنی ارتباط معنادار نبود. همچنين ارتباط مع

 حرکتی ظریف و شاخص توده بدنی نيز مشاهده نشد. 

تفسير  ودکانکرشد شناختی و اثرات آن در  رشد حرکتی درشت و ظریفشامل ویژگی های رشد حرکتی نتایج با استفاده از : نتیجه گیری

 شدند. 

 

 کودکان ، رشد شناختی، رشد حرکتی، رشد جسمانی :کلید واژه ها
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 :مقدمه
توان ودکان میکهای مختلف رشد بهاز جن .ای برخوردار استاز اهميت ویژه آنها زندگی  سال اول 6بخصوص در  ،کودکانبررسی رشد در 

ری ابعاد گياندازه ت.های قد و وزن آنهاسی کودکان افزایش دراندازه انبه رشد جسمانی، حرکتی و شناختی اشاره کرد. از تظاهرات رشد جسم

سمی کودکان جيت رشد گيری شاخص توده بدنی از منابع مهم اطالعات در چگونگی وضعمختلف بدن بویژه قد و وزن و به تبع آن اندازه

 دنيای و خود درک هب حرکتی این رفتارهای کمک به است. کودک عضالنی یا حرکتی نوع کودک از رفتاری هایپاسخ ترینابتدایی است.

بزرگ )درشت(،  عضالت حرکات است: کنترل هدفچهار دارای حرکتی رشد (.1388؛ به نقل از کوه بنانی، 1995شود )سيف، نایل می  اطراف

های هارتمرشد .تعادلی حرکات انجام و دست، و عضالت چشم مانند عضالت بين هماهنگی برقراری ،)ظریف (کوچک عضالت حرکات نترلک

 ودک استالزمه رشد حرکتی پيچيده تر، رشد حرکتی درشت مطابق با سن تقویمی کحرکتی نقش پر اهميتی در زندگی کودکان دارد. 

خود و کسب  ونکودک با حرکت کردن و دستکاری اشياء سعی در شناخت پيرام(. 2014هاشيم، منصور،  ؛ بهاروم،1999)اولریخ، اولریخ، 

من ر ضشود که یادگيرنده دها یا عمل گفته میای از رفتارها، اندیشهور کلی مهارتهای شناختی به دامنهبه ط مهارتهای شناختی دارد.

برداری از ها و نيز سهولت بهرهها و مهارتسازی دانشه فراگيری، سازماندهی، ذخيرهمک بدهد و هدف آن کیادگيری مورد استفاده قرار می

ارتباط بين فرایندهای  ( جزء اولين کسانی بود که1986ژان پياژه )(. 1381؛ به نقل از سيف، 1998ها در آینده است )واینستاین و هيوم، آن

 طور به حرکتی و یشناخت کنترل هایجنبه از عنوان کردند که برخی( نيز 2008) روبرتز  و کاوورحرکتی و یادگيری شناختی را نشان داد. 

نيز در ( 2017) نگوا لو، وو، ليانگ، شوند نيز صحت دارد.می کنترل سن برای که زمانی حتی اند و این موضوعبه هم وابسته توجهی قابل

 هتری در کنترلبسالگی، شرایط  2 در درشت کسب کرده بودند، کتیحر هایمهارت در باالتری نمره که کودکانی این ارتباط بيان کردند

 سازمان کاهش با مستقل طور به بدن وزن افزایشکه  نشان داد( 2008از سویی دیگر یانفنگ لی و همکاران، ) .داشتند شناختی مهارکننده

حرکات  برخالفند که به این نتيجه رسيد نيز(، 2008پيک، داوسون، اسميت، گاسون ). است همراه کودکان در عمومی ذهنی توانایی و بينایی

 بينی کننده مهمی در اختالفعامل پيشت درشت، اطالعات مربوط به حرکاد، شوکنترل  اجتماعی -اقتصادی که شرایطمادامیظریف، 

 که کودکانی بيان کردند (2017) وانگ لو، وو، ليانگ،براین عال.وه د.یآشناختی سنين مدرسه به شمار می عملکرد یا حرکتی ظریف عملکرد

 هایمهارت در االتریب نمره که کودکانی و کردند عمل بهتر کاری حافظه در سالگی 2 در سن شناختی بدست آوردند، توانایی در باالتری نمره

اس، دووال و يگرکادورت، بهمچنين  .داشتند شناختی کننده مهار سالگی، شرایط بهتری در کنترل 2 در درشت کسب کرده بودند، حرکتی

در تضاد . ثبت دارندمهارت حرکتی، توانایی شناختی و موفقيت تحصيلی با یکدیگر رابطه مخود عنوان کردند که مقاله در ( 2018همکاران )

های تباطبر وجود و یا رد وجود ار افیکه شواهد ک ندگيری کردنتيجه( 2014وندرفلس، ویریکيا، هارتمن و همکارانش ) های محققين،با یافته

ن و همکاران لوگاعامل دیگر در رشد جسمانی شامل شاخص توده بدنی است که  های حرکتی و شناختی یافت نشده است.بسيار بين مهارت

 بين مستقيمی باطارت نفر(3نفر(، چاق ) 5نفر(، اضافه وزن ) 30سال( در سه طبقه وزن نرمال ) 6تا  4) کودک 38بندی  طبقه با( 2011)

 نشان دادند.  کودکان بنيادی تهای مهار و بدن توده شاخص

رشد شناختی را  با توجه به تحقيقات بيان شده تحقيق حاضر برآن است تا رابطه احتمالی بين شاخص توده بدنی )رشد جسمانی( حرکتی و

 ساله مورد بررسی قرار دهد.  6در کودکان 

 :روش کار
سال و  6 تاساله  6کودک دختر و پسر  42جامعه آماری تحقيق حاضر تگی بود. و همبسنوع پس رویدادی  از حاضر پژوهشروش تحقيق 

ها با دادهای تصادفی انتخاب شده و گيری خوشهروش نمونههای شهرستان اروميه به ز ميان کودکان موجود در مهد کودکبود که ا ماه 11

 تحليل شدند. SPSS23ضریب همبستگی اسپيرمن در نرم افزار استفاده از 

 مهارتهای که است شده ميزان آزمون یک  بادی پی حرکتی رشد های مقياساستفاده شد.  1بادیبرای ارزیابی رشد حرکتی ازآزمون پی

 .کند می گيری اندازه ماهگی 83 تولد تا بدو از را کودکان ظریف و درشت حرکات

آدمی گودایناف کاربرد وسيعی برای ارزیابی  آزمون شد. استفاده(Goodenough)  آدمی گودایناف  آزمونبرای ارزیابی رشد شناختی از 

سال به باال استفاده می شود و زشتی و زیبایی تصویر مطرح نمی  3برای کودکان  کهیک آزمون کمی است  و سن ذهنی و روانی کودک دارد

دیگری هيچگونه راهنمایی و بدون  هن دارد(. از کودک خواسته شد که نقاشی یک آدم را با هر دید و تصویری که در ذ1379باشد )استاپرت، 

                                                 
1. Peabody Developmental Motor Scale (PDMS)     
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ابعاد متناسب تنه)طول  -5تنه،  -4دست(،  2یا  1دست ) -3پا(،  2یا  1پا ) -2سر،  -1زیر انجام شد  به ترتيب 20بکشد. نمره گذاری از نمره 

از تقسيم وزن  نيز شاخص توده بدنی  موی سر. -20انگشتان، -19وجود عالمتی از لباس در نقاشی،-18تر از عرض آن باشد(، ... ، تنه طویل

    به منظور بررسی رشد جسمانی مورد استفاده قرار گرفت.  به دست آمد،بر مجذور قد 

توازن، ثبات، جابه جایی، رانش های آن شامل و خرده مقياس نتایج تحقيق نشان داد که رابطه معناداری بين رشد حرکتی درشت :هایافته

 ≤ 01/0. همچنين ارتباط معناداری بين رشد حرکتی درشت با رشد حرکتی ظریف )(1)جدول  اختی  وجود داردو گرفتن اشياء و رشد شن

P   757/0و  =r)  مشاهده شد که این ارتباط با خرده مقياس های )هماهنگی چشم و دست( و )مهارت دستی( از مقياس رشد حرکتی

رانش  ،جابه جایی ،درشت شامل توازن، ثبات ریف با خرده مقياس های رشد حرکتیالبته ارتباط بين رشد حرکتی ظنيز معنادار بود. ظریف 

که ارتباط  (r=  749/0و   P ≤ 01/0) و گرفتن معنادار بود. در ضمن بين رشد حرکتی ظریف و رشد شناختی ارتباط معناداری دیده شد

بود.  معناداربه ترتيب نيز از مقياس رشد حرکتی ظریف بين رشد شناختی و خرده مقياس های )هماهنگی چشم و دست( و )مهارت دستی( 

در نهایت بين شاخص توده بدنی و رشد حرکتی ظریف ارتباطی دیده نشد، رابطه بين شاخص توده بدنی و رشد شناختی نيز معنادار نبود و 

، اما بين مقياس رشد حرکتی ده شدمشاهبا وجودیکه بين شاخص توده بدنی و خرده مقياس توازن از رشد حرکتی درشت رابطه معناداری 

  درشت و سایر خرده مقياس های آن و شاخص توده بدنی ارتباط معناداری وجود نداشت.
 . بررسی روابط بين متغيرهای تحقيق 1جدول 

**P ≤ 10/0  *P ≤ 05/0  

 

 بحث و نتیجه گیری:
هدف  (.1395شود)طباطبائی، شهبازی، باقرزاده،  می انسان مورد ما در دانش افزایش موجب، رشدی مختلف های حيطه تعامالت از آگاهی

داد ارتباط ساله بود. نتایج تحقيق نشان  6از این پژوهش بررسی رابطه بين رشد جسمانی، حرکتی و ویژگی های شناختی در کودکان 

 قبلی گزارشهای برخی حاضر معناداری بين رشد حرکتی درشت و ظریف با رشد شناختی وجود دارد و با توجه به نتایج بدست آمده، مطالعه

 توجهی قابل طور به حرکتی و شناختی کنترل هایجنبه از عنوان کردند که برخی( نيز 2008روبرتز  و کاوور )چنانچه ید. تایيد می نما را

( مقاله ای با عنوان 2017) وانگ لو، وو، ليانگ،  شوند نيز صحت دارد.می کنترل سن برای که زمانی حتی اند و این موضوعه هم وابستهب

منتشر کردند. در این مقاله آن ها اینطور نتيجه گيری  «اجرایی متعاقب آن در سالهای آتی توانایی های حرکتی و شناختی نوزاد و عملکرد»

 شناختی کننده مهار سالگی، شرایط بهتری در کنترل 2 در درشت کسب کرده بودند، حرکتی مهارت های در باالتری نمره که دکانیکردند کو

( مغایرت دارد. یانفنگ لی و همکاران، 2008یانفنگ لی و همکاران، ) یافته های با حاضر پژوهش یافته های که است شایان ذکر .داشتند

کودک در  2915شاخص توده بدنی  افزایش شناختی و عملکرد ، تحصيلی عملکرد بين طعی به بررسی ارتباطمق مطالعه ( در یک2008)

 توانایی و بينایی سازمان کاهش با مستقل طور به بدن وزن سال پرداختند. یافته های آن ها حاکی از این بود که افزایش 16تا  8سنين بين 

حالی است که در نتایج تحقيق حاضر هيچ ارتباط معناداری بين شاخص توده بدنی و رشد  است و این در همراه کودکان در عمومی ذهنی

مهارت حرکتی، توانایی شناختی و خود عنوان کردند که مقاله در ( 2018کادورت، بيگراس، دووال و همکاران )شناختی مشاهده نشد. 

سال( در سه طبقه وزن نرمال  6تا  4) کودک 38بندی  طبقه با( 2011. لوگان و همکاران )موفقيت تحصيلی با یکدیگر رابطه مثبت دارند

 بين مستقيمی ارتباطونتيجه گيری کردند که نفر( مهارت های بنيادی آنها را با هم مقایسه کردند 3نفر(، چاق ) 5نفر(، اضافه وزن ) 30)

رشد  

 شناختی

شاخص 

 توده بدن
 

توازن  ظریف درشت

 )درشت(

ثبات 

 )درشت(

 جا به جایی

 )درشت(

رانش وگرفتن 

 اشياء )ظریف(

نگی چشم هماه

 (ودست ظریف(

         -.128 شاخص توده بدن

        -.158 .708** درشت

       .757** -.065 .749** ظریف

      .519** .690** -.384* .374* توازن )درشت(

     .541** .682** .917** -.044 .705** ثبات )درشت(

    .609** .493** .599** .813** -.216 .506** )درشت( ییجا به جا

   .620** .702** .575** .589** .836** -.209 .630** رانش وگرفتن اشياء )ظریف(

  .502** .530** .622** .555** .901** .687** .000 .628** (ظریفهماهنگی چشم ودست )

 .728** .552** .481** .630** .432** .907** .679** -.054 .607** (ظریف)مهارت دستی 
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یج پژوهش حاضر هيچ ارتباط معناداری بين شاخص دارد و این در حالی است که نتا وجود کودکان بنيادی تهای مهار و بدن شاخص توده

 توده بدنی و رشد حرکتی ظریف و درشت نشان نداد.

 

 منابع:

 .141 -104ص 1379ان.یردانش ا نشر : تهران .چهارم چاپ .س ، سوری .اگر هوشتند تيز کودکان همه م، استاپرت

 فعالی بيش / توجه نارسایی اختالل دارای آموزان دانش در حرکتی های مهارت رشد مقایسه و بررسی (.1388، سکينه. )بنانی سلطانی کوه

 .52-45 ، شماره چهارم، ص.ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجلهعادی.  آموزان دانش با

 انتشارات دوران  ،یو آموزش ریيادگی ی. روانشناسنینو یپرورش ی(، روانشناس 1390. ) علی اکبر ف،يس

. 1381درسال  روستایی سمنان و در مهدکودک های شهری حرکتی کودکان  -رشد شناختی مقایسه(. 1384عموزاده خليلی، محمد. )

 .81-73، ص. 48، شماره مازندران پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی -علمی مجله

ن چاپ و انتشارات (. تهران: سازما1395(. تربيت بدنی رشدی برای کودکان امروزی. موسوی ساداتی، سيد کاظم )1943گاالهو، دیوید ال )

 .دانشگاه آزاد اسالمی

ساله  10-6 درخودماندة کودکان اجتماعی رشد و حرکتی رشد بين ارتباط (.1395طباطبایی، سميه. شهبازی، مهدی. باقرزاده، فضل اهلل. )

 .224-209، ص. 2. شماره ورزشی _ حرکتی یادگيری و رشدشهر مشهد. 
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 بررسی نگرش به تغذیه در زنان فعال و غیرفعال
 

 سید حجت زمانیثانی1، مهسا سلیمانی*2، زهرا فتحیرضائی3

  

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.، دانشکدۀ رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی استادیار. 1

)*نویسنده  ، ایران.تبریز، تبریز، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ رفتار حرکتی، گروه س ارشد رشد حرکتی. کارشنا2

 مسئول(.

 رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. یاراستاد. 3

(mahsasoleimani75@gmail.com)*Email:  

 چکیده

به  ،استیکی از عوامل خطرزای سالمت عمومی  را که های اخيردر سال خوردنافزایش اختالالت پردازان،بسياری از نظریه زمینه و هدف:

در نتيجة انجام فعاليت ای ایجاد و تداوم اختالالت تغذیه هاپژوهش برخی ازدر . داننددليل تأکيد بر الغری و تبدیل آن به یک ارزش می

برخی در حتی های بدنی و ای دیگر از تحقيقات عدم وجود ارتباط معنادار بين اختالالت خوردن و شرکت در فعاليتورزشی شدید و در دسته

های گذشته و اثرات منفی گزارش شده است. با توجه به نتایج ضدونقيض پژوهشبر اختالالت خوردن بدنی هایتأثيرات مثبت فعاليت از آنها

 خوردن بر سالمتی، پژوهش حاضر بر آن است تا نگرش به تغذیه را در زنان فعال و غيرفعال مقایسه کند.اختالالت 

بدین  بود که بصورت ميدانی انجام شد.ای، بصورت پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی مقایسه-روش تحقيق حاضر از نوع علّی روش کار:

نفری فعال و غيرفعال بصورت  50به دو گروه  وای انتخاب گيری خوشهنه با روش نمونهشهر تبریز بعنوان نموزن بزرگسال  100منظور، 

( استفاده EAT-26ای )ماده26نگرش به تغذیه نامة پرسشبرای ارزیابی نگرش به تغذیه از  همگن با شرایط سنی و تحصيلی تقسيم شدند.

تحليل واریانس شامل تی مستقل برای مقایسة نگرش به تغذیه و استنباطی آمار  شامل ميانگين و انحراف استاندارد واز آمار توصيفی شد. 

 استفاده شد.SPSS-23 افزار نگرش به تغذیة دو گروه در نرمهای چندمتغيره برای مقایسة خرده مقياس

نمرة نگرش به تغذیه کمتری  انگينمي (P=0001/0نشان داد که زنان فعال در مقایسه با زنان غيرفعال بطور معناداری ) هایافتهها: یافته

 غذاییدر عامل عادت حاکی از وجود تفاوت معنادار در دو گروه نگرش به تغذیهنامة پرسشمقياس بررسی سه خردهنتایج همچنين داشتند. 

 بود. دهانیدر عامل کنترل و عامل تمایل به خوردن و عدم وجود تفاوت معنادار

بدنی موجب پيشگيری از بروز اختالل خوردن یا بهبود این اختالل در زنان گرفت که احتماالً فعاليتتوان نتيجه میبنابراین  گیری:نتیجه

 شود.می

 نگرش به تغذیه، اختالل خوردن، زنان کلیدواژه ها:
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 :مقدمه

اختالالت . یش استشيوع یافته و به سرعت رو به افزا 1970که از دهة  استیکی از عوامل خطرزای سالمت عمومی  اختالالت خوردن 

اشتهایی عصبی با ترس از افزایش وزن و اختالل اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی است. بیشود، شامل بیخوردن که اغلب در زنان دیده می

ر های تکراری در پرخوری، فقدان کنترل دشود و پرخوری عصبی با نگرانی دائم در مورد شکل و وزن، دورهبدن تعریف می در درک تصویر

های جبرانی برای جلوگيری از افزایش وزن مانند استفراغ عمدی، استفاده از داروهای مسهل، محدودیت زمان پرخوری و استفاده از روش

به دليل تأکيد را  های اخيردر سال خوردنافزایش اختالالت پردازان،بسياری از نظریه .شودداری یا تمرینات شدید مشخص میرژیمی، روزه

شناسی اختالل خوردن نقش دارند و شکی هنجارهای فرهنگی جدید در سببرسد به نظر می. دانندی و تبدیل آن به یک ارزش میبر الغر

آل، اندام الغر بوده است. بدون شک سال گذشته اندام ایده 30شود؛ زیرا طی نيست که امروزه الغری، به ویژه برای زنان امتياز محسوب می

خوردن در  ةهای سالمت، در نارضایتی از بدن و تغذیة ناسالم، مهار وزن و رفتارهای بيمارگونزیبایی، جنسيت و فناوری ای ازالگوهای رسانه

 از طرفی،. شناخته شده استاختالالت خوردن سومين علت بيماری در جوامع  ،بعد از چاقی و آسم. دپذیر نقش دارنزنان و مردان آسيب

 مقاومت و وزنی چرخة اختالالت عروقی،-مشکالت قلبی ریز، درون غدد اختالالت عصبی، مانند اختالالت جسمانی عوارض خوردن اختالالت

زمينة تأثير ورزش نتایج متناقضی در . نماید وارد بدن فيزیولوژیک هایاندام بر را غيرقابل جبرانی آثار تواندمی که دارد دنبال به را به انسولين

گزارش شده است که انجام تمرینات ورزشی شدید ها در برخی پژوهشبه طوری که  ؛مشاهده شده است ردنو فعاليت بدنی بر اختالالت خو

همچنين انجام . دهنداز بيماران، اینگونه رفتارهای اجباری را از خود نشان می %80باشد و حدود ای میهای اختالالت تغذیهیکی از مشخصه

در مقابل . اشتهایی عصبی نقش مهمی داشته باشدای به ویژه بیو تداوم اختالالت تغذیه دادن ورزش شدید ممکن است در ایجاد بيماری

های ورزشی وجود ندارد و حتی برخی اند که ارتباط معناداری بين اختالالت خوردن و شرکت در فعاليتها نيز گزارش کردهبرخی پژوهش

های گذشته و اثرات منفی با توجه به نتایج ضدونقيض پژوهش .انددن گزارش کردههای بدنی را بر اختالالت خوراز آنها تأثيرات مثبت فعاليت

 اختالالت خوردن بر سالمتی، پژوهش حاضر بر آن است تا نگرش به تغذیه را در زنان فعال و غيرفعال مقایسه کند.

بدین  بود که بصورت ميدانی انجام شد.بردی ای، بصورت پس رویدادی و از لحاظ هدف کارمقایسه-روش تحقيق حاضر از نوع علّی روش کار:

نفری فعال و غيرفعال بصورت  50به دو گروه  وای انتخاب گيری خوشهشهر تبریز بعنوان نمونه با روش نمونهزن بزرگسال  100منظور، 

شی سازمان یافته بودند و فعاليت ورز ةگروه فعال را زنانی که دارای حداقل سه ماه سابق همگن با شرایط سنی و تحصيلی تقسيم شدند.

سال هيچگونه فعاليت ورزشی  5دادند تشکيل دادند و گروه غيرفعال شامل زنانی بود که حداقل به مدت همچنان به فعاليت خود ادامه می

نامه ین پرسشا( استفاده شد. EAT-26ای )ماده26نگرش به تغذیه نامة پرسشبرای ارزیابی نگرش به تغذیه از  ای نداشتند.سازمان یافته

ها بعنوان یک ابزار غربالگری خودسنجی برای نگرش ،روندبرای سنجش نشانگان اختالالت تغذیه به کار می ترین ابزار استانداردیپراستفادهکه 

ای سه دارو  اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی ثابت شده استرود و کارآمدی آن در شناسایی بیو رفتارهای بيمارگونه خوردن به کار می

شامل آمار استنباطی  شامل ميانگين و انحراف استاندارد واز آمار توصيفی  زیرمقياس عادت غذایی، تمایل به خوردن و کنترل دهانی است.

 افزار نگرش به تغذیة دو گروه در نرمهای تحليل واریانس چندمتغيره برای مقایسة خرده مقياستی مستقل برای مقایسة نگرش به تغذیه و 

SPSS-23.استفاده شد 

انگين نمرة نگرش به تغذیه کمتری مي (P=0001/0نشان داد که زنان فعال در مقایسه با زنان غيرفعال بطور معناداری ) هایافته ها:یافته

 .داردجود واثر اصلی گروه  در که تفاوت معناداری دادنشان  مانوا برای بررسی دو گروه در سه خرده مقياس نگرش به تغذیه نتایجداشتند. 

نشان داد  016/0( 05/0÷3=016/0) ةدر دو گروه با آلفای تعدیل شد نگرش به تغذیهنامة پرسشنتایج بررسی سه خرده مقياس همچنين 

دار دهندة عدم وجود تفاوت معنید. همچنين نتایج نشاننداری داراتفاوت معنکه دو گروه در عامل عادت غذایی و عامل تمایل به خوردن 

 .گروه در عامل کنترل دهانی است بين دو
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توان نتيجه گرفت نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار در عامل نگرش به تغذیه در دو گروه فعال و غيرفعال بود. بنابراین می گیری:نتیجه

های مالزاده ا یافتهاین نتایج ب شود.که ورزش و فعاليت بدنی منظم موجب پيشگيری از بروز اختالل خوردن یا کاهش آن در زنان می

( همخوانی دارد. بطوریکه مالزاده 2011( و نومارک و همکاران )1395دشتی )یلی و حجتی ذی(، پهلوان1391اسفنجانی و همکاران )

و ای دانشجویان دختر غيرورزشکار بررسی کرده ( در پژوهش خود تأثير تمرینات هوازی را بر اختالالت تغذیه1391اسفنجانی و همکاران )

ای دانشجویان دختر مؤثر واقع تواند در کاهش اختالالت تغذیههای هوازی مینتيجه گرفتند که انجام تمرینات ورزشی منظم مانند فعاليت

تواند در کاهش خطر اختالالت های ذهنی و بدنی میدهد که مشارکت در فعاليت( نيز نشان می2011پژوهش نومارک و همکاران ). شود

دهند فعاليت بدنی در سطح متوسط با هدف تفریح، کسب سالمتی و این مطالعات نشان می. ی مربوط به وزن مفيد باشدخوردن و نگران

نتایج پژوهش . هرچند، گرددافزایش آمادگی جسمانی باعث بهبود شکل بدن و ارتقای سالمت روانی و در نتيجه کاهش اختالل تغذیه می

( ناهمسو 1389( و رضایی، اینالو و فکری )1395(، سبحانی و زاهدی )2006(، بائوم )2002) های آکارد، دیان و جانحاضر با پژوهش

ای های ورزشی، به ویژه تمرینات شدید ورزشی، موجب افزایش اختالالت تغذیهها بيان شده است که انجام فعاليتباشد. در این پژوهشمی

 .دهندهای ورزشی نشان میقایسه با گروه کنترل وابستگی بيشتری به فعاليتای دارند، در مشود و یا افرادی که اختالالت تغذیهمی
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 بررسی خودتوصیفی بدنی در زنان فعال و غیرفعال
 

 مهسا سلیمانی*1، سید حجت زمانیثانی2

 

نویسنده )* ، ایران.تبریز، تبریز، دانشگاه ورزشیتربیت بدنی و علوم ، دانشکدۀ رفتار حرکتی، گروه . کارشناس ارشد رشد حرکتی1

 مسئول(.

 رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. یاراستاد. 2 

(mahsasoleimani75@gmail.com)*Email:  

  چکیده

اجتماعی انسان  وکننده در زندگی فردی شناختی که نقشی تعيينهای روانهترین پدیدخودپنداره به عنوان یکی از مهم زمینه و هدف:

 است که ایسازهست، اهای خودپنداره بدنی که یکی از زمينه پردازان را به خود معطوف کرده است.خودتوصيفیدارد، توجه محققان و نظریه

نفس رد از خود و عزتهای جسمانی بر احساس عمومی فدنی و تواناییظاهرب از مثبت ادراکات .دارد تمرکز بدنیحوزة  در خود ادراکات از بر

ساس، پژوهش ابر همين  .است مرتبط و تمرین جسمانی فعاليت در شرکت به مثبت بطور جسمانی خودادراکاتتأثير دارد. از سوی دیگر، 

 حاضر بر آن است تا تفاوت خودتوصيفی بدنی را در زنان فعال و غيرفعال مقایسه کند.

بدین  جام شد.بود که بصورت ميدانی انای، بصورت پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی مقایسه-تحقيق حاضر از نوع علّی روش کار:

غيرفعال بصورت  ونفری فعال  50به دو گروه  وای انتخاب گيری خوشهشهر تبریز بعنوان نمونه با روش نمونهزن بزرگسال  100منظور، 

مارش و همکاران  نامة خودتوصيفی بدنیفرم کوتاه پرسشبرای ارزیابی خودتوصيفی بدنی از  تحصيلی تقسيم شدند. همگن با شرایط سنی و

(PSDQ-S)  .ستقل برای مقایسة خودتوصيفی شامل تی مآمار استنباطی  شامل ميانگين و انحراف استاندارد واز آمار توصيفی استفاده شد

 استفاده شد.SPSS-23 افزار های خودتوصيفی بدنی دو گروه در نرممقياسمقایسة خرده برایتحليل واریانس چندمتغيره بدنی و 

ودپندارة بدنی بيشتری خانگين نمرة مي (P=001/0نشان داد که زنان فعال در مقایسه با زنان غيرفعال بطور معناداری ) نتایجها: یافته

لياقت  عوامل بين دو گروه در دارحاکی از وجود تفاوت معنیبدنی  ياس خودتوصيفیمقخرده 10نتایج مانوا برای بررسی  براینعالوه داشتند. 

پذیری هماهنگی، انعطاف، چربی بدنی، قدرت، استقامت عواملداری در تفاوت معنی حالبااین .بودنفس و سالمتی عزت، بدنیورزشی، فعاليت

 .دیده نشدبين دو گروه و ظاهر 

شان های جسمانیتوانایی وبدنی موجب بهبود ادراک زنان از ظاهر بدنی نتيجه گرفت که احتماالً فعاليت توانمیبنابراین  گیری:نتیجه

 شود.می

 زنان، فعال، غيرفعال خودتوصيفی بدنی، خودپندارة بدنی، کلیدواژه ها:
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  :مقدمه

 اعمال و جسم متقابالً و اوست جسمانی و بدنی شرایط تحت تأثير مستقيم طوره ب انسان روان که دانندمی خوبی به شناسانروان امروزه،

کننده در زندگی شناختی که نقشی تعيينهای روانترین پدیدهخودپنداره به عنوان یکی از مهم .است ذهنی و فضای روانی تأثير تحت انسان

ودپنداره معموالً بعنوان آگاهی شخص از خپردازان را به خود معطوف کرده است. فردی و اجتماعی انسان دارد، توجه محققان و نظریه

از  .شودهایی که شخص ممکن است در آنها با بقيه مشابه یا متفاوت باشد، تلقی میها و خصوصيات شخصی و ویژگیها، ویژگیمحدودیت

مختلفی تقسيم می شود های خودپنداره به زمينه. گذاردمی تأثير او شخصيتی تکامل بر بدنش به نسبت فرد احساس و برداشت طرفی دیگر

 و توانایی به و دارد تمرکز بدنیحوزة  در خود ادراکات از بر است که ایسازه جسمانی پندارةخودهاست. که خودپندارة بدنی یکی از آن

 و ددهمی تشکيل خود سيستم را در مهمی بخش خودادراکی جسمانیدر واقع خودپندارة بدنی یا بعبارتی  .شودتقسيم می جسمانی ظاهر

 و بدنی جذابيت سالمتی، از مثبت ادراکات. است سهيم خود از عمومی فرد احساس در خودادراکی جسمانی به نسبت شخص احساس

 نفسعزت بر مستقيماً جسمانی، شایستگی خودادراکات دیگر و جسمانی تر خودارزشیعمومی ادراکات بر مستقيم بطور ورزشی شایستگی

 عزت افزایش با بدنی فعاليت د. شرکت درنگيرمی قرار ورزش و بدنی فعاليت تأثير تحت خودادراکات دیگر، یسو از .گذاردمی عمومی تأثير

 مشارکت جسمانی، فعاليت در شرکت به مثبت بطور جسمانی خودادراکات و همبسته است اخالقی و اجتماعی تکامل و روانی سالمت نفس،

 ایجسمانی )سازه خودارزشی جمله جسمانی از خودادراکات تمرین،. است مرتبط بزرگساالن و جوانان نوجوانان، ها،بچه در و تمرین ورزشی

 دیگر به رسيدن و کندعمل می ميانجی عنوانه ب روانی حاالت و بدنی بين فعاليت سازه بخشد. اینمی بهبود نفس( را عزت به وابسته

 افراد خودادراکات دیگر به عبارت. کندمی تسهيل را سالمت با مرتبط جسمانی گیآماد و تمرین استمرار استقامت، قبيل افزایش از هاخواسته

 اینکه بر عالوه ادراکات این زیرا است؛ سهيم بدنی هایفعاليت در عدم مشارکت یا مشارکت در نيز شانجسمانی شایستگی و بدن مورد در

 افسردگی و منفی اثرات کاهش و مثبت تأثيرات نفس،عزت قبيل از روانی تسالم فاکتورهای دیگر با است، بدنی ارزشمند فعاليت نتایج از یکی

کنند، احساس بهتری در مورد تری از خود را تجربه میهنگامی که افراد در نتيجة شرکت در برنامة تمرینی، درک مطلوب. است همبسته

فقيت در ورزش، اعتماد به نفس و احساس قدرت درونی ایجاد مومشارکت و دهند. تری به فعاليت ادامه مییابند و برای مدت طوالنیخود می

از طرف دیگر درک نامناسب از وضعيت بدنی، تأثيرات . شودهای جسمانی خود میکند و سبب پيدایش ادراک مثبت فرد از شایستگیمی

اضطراب اجتماعی و اختالالت خوردن های روانی همچون کاهش عزت نفس، افسردگی، فراوانی بر زندگی فرد گذاشته و با اختالالت و نقص

 بر همين اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا تفاوت خودتوصيفی بدنی را در زنان فعال و غيرفعال مقایسه کند. .همراه است

 بدین بود که بصورت ميدانی انجام شد.ای، بصورت پس رویدادی و از لحاظ هدف کاربردی مقایسه-تحقيق حاضر از نوع علّی روش کار:

نفری فعال و غيرفعال بصورت  50به دو گروه  وای انتخاب گيری خوشهشهر تبریز بعنوان نمونه با روش نمونهزن بزرگسال  100منظور، 

فعاليت ورزشی سازمان یافته بودند و  ةگروه فعال را زنانی که دارای حداقل سه ماه سابق همگن با شرایط سنی و تحصيلی تقسيم شدند.

سال هيچگونه فعاليت ورزشی  5دادند تشکيل دادند و گروه غيرفعال شامل زنانی بود که حداقل به مدت ت خود ادامه میهمچنان به فعالي

استفاده  (PSDQ-Sنامة خودتوصيفی بدنی مارش و همکاران )فرم کوتاه پرسشبرای ارزیابی خودتوصيفی بدنی از  ای نداشتند.سازمان یافته

تحليل واریانس شامل تی مستقل برای مقایسة خودتوصيفی بدنی و آمار استنباطی  نگين و انحراف استاندارد وشامل ميااز آمار توصيفی شد. 

 استفاده شد.SPSS-23 افزار های خودتوصيفی بدنی دو گروه در نرممقياسبرای مقایسة خردهچندمتغيره 

انگين نمرة خودپندارة بدنی بيشتری مي (P=001/0ور معناداری )نشان داد که زنان فعال در مقایسه با زنان غيرفعال بط نتایجها: یافته

= ویلکس المبادا، 106/0خرده مقياس خودپندارة بدنی در دو گروه شامل مقادیر  10براین نتایج مانوا برای بررسی  براینعالوه داشتند. 

در بررسی داری در اثر اصلی گروه وجود دارد. فاوت معنی= توان آزمون بوده و نشان داد که ت1و  F ،0001/0=P ،894/0=2ƞ(1و  89)=780/74
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بين دو گروه دار ، نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی005/0( 05/0÷10=005/0) ةعامل خودپندارة بدنی در دو گروه با آلفای تعدیل شد 10

قدرت،  ،استقامت، چربی بدنی عواملدر  داریتفاوت معنی حالبااین .بودلياقت ورزشی، فعاليت بدنی، عزت نفس و سالمتی  عوامل در

 .دیده نشدبين دو گروه پذیری و ظاهر بدنی هماهنگی، انعطاف

شان های جسمانیبدنی موجب بهبود ادراک زنان از ظاهر بدنی و تواناییتوان نتيجه گرفت که احتماالً فعاليتمیبنابراین  گیری:نتیجه

 لمس و احساس زمينة کردن فراهم به دليل آمادگی جسمانی تمرینات و بدنی فعاليت که کرد انبي توانمی هایافته این تحليل درشود. می

برای  مناسب ابزاری هابرنامه این بودن سودمند به افراد اعتقاد اطرافيان، مثبت بازخورد ها،این توانایی نمایش و جسمانی هایتوانایی روزمرة

( 1989کوربين ) و فوکس خودپندارة سلسله مراتبی مدل بر مبتنی هایافته است. این ویشخ از مثبت ادراک و نفسعزت افزایش و بهبود

تر عمومی ادراکات بر مستقيم بطور ورزشی شایستگی و بدنی جذابيت آمادگی، و سالمتی، قدرت از مثبت ادراکات مدل این اساس است. بر

 فعاليت از ادراکات این و گذاردعمومی تأثير می نفسعزت بر قيممست بطور جسمانی شایستگی خودادراکات دیگر و جسمانی خودارزشی

( همسو 1388( و قاسمی و مؤمنی )2005(، تيلور و فاکس )1397ها با نتایج تحقيقات حسينی و همکاران )این یافته .شودمی متأثر بدنی

دپندارة جسمانی زنان یائسه بدین نتيجه رسيدند که ( در تحقيقی تحت عنوان تأثير یک دورة تمرینی بر خو2005تيلور و فاکس ) باشد.می

هفته انجام داده بودند( دارای احساس خودارزشمندی، خودپنداره، و اعتماد به  10گروه تجربی )که تمرینات آمادگی جسمانی را به مدت 

  .يق نيز مشاهده کردندماه پس از پایان تحق 9نفس باالتری نسبت به گروه کنترل بودند. آنها این تأثيرات مثبت را حتی 
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 نخبه هندبال  بازیکناندر  یو پرخاشگر ییکمالگرامقایسه 
 

 2یصالح میمر ،2زارع نرگس ،2دل خرم عاطفه ،2گربرز سارا، 1*هما شیخانی شاهین

 
 ، فارس، ایران)* نویسنده مسئول( گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند، شیراز ،استادیار (1

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زند، شیراز ، فارس، ایران کارشناسی  (2

 

Email: (hsheikhani@yahoo.com) * 

  دهیچک

 نظر به و دارد قرار یتيشخص یها یژگیو ريتاث تحت ورزشکاران عملکرد که دهند یم نشان یورزش یروانشناس مطالعاتزمینه و هدف:  

 مقایسهرو هدف از مطالعه حاضر  نیدارند. از ا یتيشخص یها یژگیبا و یارتباط تنگاتنگ یچون پرخاشگر یمنطق ريغ یرفتارها بروز رسد یم

  بود. استان فارس هندبالنخبه  بازیکنان در یپرخاشگر و ییکمالگرا
 

نفر در  22ملی و  نفر از بازیکنان تيم 22نفر از بانوان ورزشکار هندبال) 44ری شاملاست. جامعه آما یاز نوع کاربرد مطالعه نیاروش کار: 

حاضر  قيتحق یها افتهی ليو تحل هی. جهت تجزگردید ليتکم ی توسط آزمودنی ها و پرخاشگر ییگرا کمالپرسشنامه سطح مبتدی( بود. 

ضر ستگ بیاز آزمون  سونيپ یهمب ستقل  t، فریدمن و  ر سخه  SPSSنرم افزار  درم سطح معن 22ن شد و  ستفاده  در نظر  05/0 یدار یا

 گرفته شد.

 

(؛ ولی تفاوتی در  p=001/0نمره  کل پرخاشرررگری در بين ورزشرررکاران نخبه و مبتدی تفاوت معنی داری وجود دارد ) از لحاظافته ها: ی

ال گرایی  در گروه های مورد مطالعه رابطه سرررطوح کمال گرایی در گروه های مورد مطالعه وجود ندارد. همچنين بين پرخاشرررگری و کم

 منفی وجود دارد اگر چه  از لحاظ آماری معنی داری نيست.

 

به نظر می رسررد بدسررت آوردن موفقيت و حرفه ای شرردن می تواند موجب افزایش پرخاشررگری گردد. همچنين به نظر می  نتیجه گیری:

   رند.رسد کمال گرایی و پرخاشگری رابطه معنی داری با هم ندا

 

 کمال گرایی، پرخاشگری، ورزشکاران نخبهکلید واژه ها: 
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 مقدمه: 
شگر ییمالگراک شناختی دو پرخا ضوع روان سان ورز یو مو شنا سط روان ستند که تو ست ورد توجه قرار گرفتهش مه شواهد  رایز ؛ا ساس  برا

ش سه یدو عامل نقش مهم نیا ،یپژوه ضع ای ليدر ت ش فيت کمالگرایی در ورزش اهميت زیادی دارد؛ زیرا (. 1) کنندی م فایا یعملکرد ورز

عامل کمک کننده در کسررب هدف باشررد و هم مانع کسررب موفقيت و اهداف عاليه در  این یک سررازه ی دوسررویه اسررت که هم ميتواند

شود شکاران  شکار فرد (.2) ورز سابقه طیشرا و یرقابت تيموقع در که یهنگام ورز سابقه بر حاکم طیشرا به توجه با رد،يگی م قرار م  و م

حاضررر با هدف  مطالعهرو  نیا از(. 3).ندک یپرخاشررگر به اقدام آن دنبال به و کند تحمل را ییباال یروح فشررار اسررت ممکن ،یبرتر انتظار

 انجام شد. هندبال استان فارس  بازیکنان نخبهدر  یو پرخاشگر ییکمالگرامقایسه 

 :روش کار

اعم از بازیکنان ) 1398بازیکنان تيم ملی هندبال در سال  شاملنفر  22نفر از بانوان هندباليست بود که 44لجامعه آماری این تحقيق شام

 به بازی هندبالماه در باشگاه ها مشغول  6 به مدت حداقل بود که بازیکنان هندبال در سطح مبتدی شاملنفر  22بودند و  (اصلی و ذخيره

 یپرخاشگر پرسشنامهبرای بررسی پرخاشگری از   و( 2004) وهمکاران ليه یورزش ییگرا کمال شنامهپرس بودند. برای بررسی کمالگرایی از

از آمار توصيفی و استنباطی  حاضر قيتحق یها افتهی ليتحل و هیتجز جهت. دیگرد ( استفاده2007) سیمدر ماکسول یورزش یرقابت خشم و

 استفاده گردید. 

 :یافته ها

 اف استاندارد متغيرهای وابسته در دو گروه ورزشکاران نخبه و مبتدی هندبال ارائه شده است.ميانگين و انحر 1در جدول 

 -کولموگروف . جدول ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای وابسته در دو گروه ورزشکاران نخبه و مبتدی هندبال  و نتایج آزمون1جدول 

 های کمالگرایی و  پرخاشگری متغير نمرات توزیع بودن نرمال بررسی جهت اسميرنوف

 متغیر

ورزشکاران نخبه  

 هندبال

ورزشکاران مبتدی 

 هندبال

 

 zنمره

 

سطح 

معنی 

 داری

 میانگین و 

 انحراف استاندارد

 میانگین و

 انحراف استاندارد

 3/0 97/0 59/3±41/0 68/3 ±55/0 نمره کل کمالگرایی

های خرده مقیاس

 کمالگرایی

 2/0 99/0 7/2 ±83/0 1/3 ± 4/1 حساسیت بین فردی

 1/0 09/1 7/3±37/0                    01/4 ± 48/0 تالش برای عالی بودن

 1/4 ± 61/0 88/3 ± 81/0 نظم و سازماندهی
9/0 1/0 

ادراك فشار از سوی 

 مدیران
94/0 ±  48/3 32/0 ± 1/3 

09/1 1/0 

 2/4 ± 63/0 8/3 ± 66/0 هدفمندی
93/0 3/0 
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ای باال برای استاندارده

 دیگران
36/0 ± 2/3 78/0 ± 55/3 

07/1 1/0 

 8/0 59/0 55/1 ± 46/0                  43/2 ± 48/0             نمره کل پرخاشگری

 3/0 96/0 5/1 ± 57/0 6/2 ± 63/0 خشم  

خرده مقیاس های 

 پرخاشگری
 7/1 ± 79/0 27/2 ± 55/0 پرخاشگری

90/0 3/0 

 
( در بين ورزشکاران حرفه ای و مبتدی هندبال تفاوت معنی P= 001/0که از لحاظ نمره کل پرخاشگری ) قل نشان دادآزمون تی مستنتایج 

(  در بين گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد. P= 1/0داری وجود دارد، در حالی که تفاوت معنی داری از لحاظ نمره کل کمالگرایی )

که مهمترین خرده مقياس ها درپرخاشگرایی به ترتيب خشم رقابتی و  داده شدشکاران نخبه نشان راساس مقياس ميانگين رتبه ها در ورزب

آزمون  نتایج به عالوه. رفتارهای پرخاشگرانه  است؛ در حالی که این خرده مقياس ها در ورزشکاران مبتدی دارای رتبه یکسانی هستند

-87/0( و مبتدی رابطه همبستگی منفی)r  ،09/0=P= -0/ 365شکاران نخبه )نشان داد که بين کمالگرایی و پرخاشگری در ورز همبستگی

 =r  ،5/0=Pوجود دارد ، اما این رابطه از لحاظ آماری در دو گروه معنی دار نيست  ) . 

 

 بحث و نتیجه گیری:

ليت بدنی اشررراره کرد. ورزش جدای از عوامل مختلفی می تواند کمالگرایی را تحت تاثير قرار دهد که در این ميان می توان به ورزش و فعا

(. در این راستا نيز نتيجه تحقيق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری 4ماهيت رشته ورزشی ميتواند کمال گرایی را تحت تاثير قرار دهد)

 از لحاظ کمالگرایی در ميان ورزشکاران نخبه و مبتدی وجود ندارد.  

ه از لحاظ پرخاشگری تفاوت معنی داری در ميان گروه های مورد مطالعه وجود دارد که با بررسی به عالوه نتيجه تحقيق حاضر نشان داد ک

خرده مقياس های پرخاشگری مشخص گردید که خشم رقابتی نسبت به رفتارهای پرخاشگرایانه از رتبه باالتری در ميان ورزشکاران نخبه 

رخاشرررگرایانه( در ميان ورزشرررکاران مبتدی هندبال از ارزش یکسرررانی برخوردار اسرررت در حالی که این دو )خشرررم رقابتی و رفتار پ

 به عالوه نتيجه دیگر تحقيق نشان داد بين کمالگرایی و پرخاشگری در ورزشکاران نخبه و مبتدی رابطه همبستگی منفی.  برخوردارهستند

تار های تهاجمی خصمانه واکنشی نسبت به ناکامی پرخاشگری رف و جود دارد که این رابطه معنا دار نيست. بدین ترتيب می توان گفت که

شده  سخ های آموخته  شيميایی و عوامل فرهنگی و پا ضعيت محيطی و تغييرات بيو ست که زایيده تعامل پيچيده بين و سرکوب اميال ا و 

ه عنوان هيجانی بنيادین با خشم بعالوه  (. به5است و به صورت ضرب و جرح، آزار و اذیت، تخریب و صدمه رسانی به دیگران بروز می کند)

و تمایالت رفتاری را تحت تأثير قرار می دهد .خشررم به طور  کندتهدید و ارزیابی منفی مرتبط اسررت، پاسررخ های فيزیولوژیک را فعال می

مثل مواجهه  سرزنش دیگران همراه است و عوامل بيرونی گوناگونی مانند شرایط قابل شناسایی معمول با باورهای مربوط به تصدیق خود و
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با رفتار نامطلوب، غيرورزشرری و تحریک کنندة حریف، عوامل درونی آغازگر خشررم عبارتند از افکار و خاطرات حوادت و تجربه های خشررم 

 مورد ناکامی و شکست در یک مسابقة ورزشی می توانند در بروز آن مؤثر باشند. انگيز، مانند فکر کردن در

 

 منابع:

1) Byrd, M., (2011). Master, Thesis, Perfectionism hurts: Examining the relationship Between perfectionism, 

anger, anxiety and sport aggression, Miami University, Department of Kinesiology and Health 

نقش واسطه ای انگيزه پيشرفت در ورزشکاران  (. رابطه بين ابعاد کمال گرایی و هدف پيشرفت با1395، م.، سامانی، س. )( وطن خواه2

 .103-127، 24(7روش ها و مدل های روان شناختی. )حرفه ای .

 222-211، 25(. مقایسه کمال گرایی و پرخاشگری دانش آموزان ورزشکار دختر و پسر. 1394، م.، اندام، ر. )( خارکن3

 

(. تعيين ارتباط و مقایسه کمال گرایی ورزشی و حاالت خلقی در 1391( فرخی،ا.، آقاسی بروجنی، س.، متشرعی، ا.، فراهانی، ا.)4

 .123-111 ،3(2ورزشکاران ورزش های تيمی و انفرادی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.)

مسابقات  (. مقایسه ميزان پرخاشگری ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شرکت کننده در1392( دوکانه ای، ف.، عبداللهی، م.)5

 .91-100، 3قهرمانی آموزشگاه های کشور. پژوهشی تحقيقات مدیریت آموزشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

راولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدا  

 

 سال 18-16آموزان اثر بخشی تمرینات مقاومتی همزمان بر هماهنگی دودستی دانش

 3مدیحسین ص ،2یحمید عباس ،1دهقانی* محمد علی

 

 )*نویسنده مسئول(.، ایرانیزد، یزد، دانشگاه علوم انسانیدانشکدۀ  . دانشجوی کارشناسی ارشد،گرایش رفتارحرکتی،1

 ، ایران.یزد، یزد، دانشگاه علوم انسانی، دانشکدۀ استادیارآسیب شناسی، گروه رفتارحرکتی . 2

  ، ایران.یزد، یزد، دانشگاه علوم انسانی، دانشکدۀ رفتارحرکتی ، گروه استاد رفتارحرکتی. 3 

(ma.dehghani @stu.yazd.ac.ir)*Email:  

 چکیده

  .باشدسال می16-18انش آموزان پسر دستی هماهنگی دو دزمان بر یادگيری تکليف ماثر بخشی تمرینات مقاومتی ههدف  زمینه و هدف:

در دسترس  را نداشتند، به عنوان نمونه با دمبل که سابقه تمرینات مقاومتیشهرستان ميبد  سال 18-16نفر از دانش آموزان  40 روش کار:

رل( تقسيم وه کنتگروه )گروه تمرین مقاومتی همزمان با دمبل و گردواساس قد و وزن به صورت تصادفی به سازی برانتخاب و پس از همگن

مرینی به مدت تتکل طبق پروتمرین مقاومتی همزمان با دمبل آزمون )تست با دستگاه هماهنگی دودستی(، گروه شدند. پس از انجام پيش

با زرگ )بخصوص دست( روی عضالت ب ينخصصمتتمرینات مقاومتی طبق نظر . برنامه ای دو جلسه به تمرین پرداختندو هفته هفته 5

یانس یک طرفه با ها توسط آزمون تحليل وارعمل آمد. دادهآزمون بساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مرحله پس 48استفاده از دمبل بود. 

 (.P<05/0تحليل شد ) 25SPSSافزارنسخه استفاده از نرم

 

شود ن اساس، توصيه میوجود دارد. بر ای(P<05/0) دارتفاوت معنیزمان دمبل کنترل و گروه تمرینات مقاومتی همگروه  بينها: یافته

 . کنند همربيان برای یادگيری تکليف هماهنگی دو دست در نوجوانان از تمرین مقاومتی همزمان در کنار سایر تمرینات استفاد

 
تمرینی  آزمون در گروهآزمون تا پسی در این تحقيق )هماهنگی( از پيششاخص مورد ارزیابگروهی، باتوجه به تغيرات درون گیری:نتیجه

 بهبود معناداری نشان داده است.
 

  دستیزمان، هماهنگی دو، همتمرین مقاومتی کلیدواژه ها:
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  ورزش فعال در غیر و فعال نوجوان دختران جسمی تصویر ای مقایسه بررسی

 
 

 2، ناهید قوی پنجه*1 محمدرضا رضائی پور
 . )*نویسنده مسئول(.ایران –استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان  .1

 . ایران –گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان کارشناس ارشد  -2

 (rezaeipour@ped.usb.ac.ir)*Email:  

 

 چکیده
 

کرره چگونرره بررا ایررن نمایشرری ذهنرری اسررت کرره در مررورد خررود فرررد ایجرراد مرری شررود و  ،تصررویر جسررمی  :و هههدف زمینههه

هرررای  در ورزشجسرررمی  در مرررورد تفررراوت در تصرررور تصرررویرانررردکی دانرررش  در ارتبررراط اسرررت.، دیگرررران او را مررری بيننرررد

نگرررش  هرردف از پررژوهش حاضررر بررسرری رضررایتمندی یررا نارضررایتی در فعررال و غيررر فعررال دختررران نوجرروان وجررود دارد.

فرررردی نسررربت بررره ادراک تصرررویر ذهنررری فررررد برررا توجررره بررره سرررطح فعاليرررت جسرررمانی )ورزش فعرررال و ورزش غيرفعرررال( 

، تناسررب انرردام و سررالمت/ بيمرراری میجسرر حرروزه ظرراهر سرره آگرراهی ازعررد گرایشرری: ارزیررابی و بدختررران نوجرروان در دو 

فعاليررت رابطرره بررا ترراثير تصررویر جسررمی بررر سررطح اضررطراب نوجوانرران در نحرروه  بررسرریبررا هرردف ایررن مطالعرره  اسررت.

 فيزیکی انجام شد

دانرررش آمررروز دخترررر  58سرررال( و  58/16 ± 45/1 فعرررال در ورزش )و نوجررروان  دخترررر 96در ایرررن تحقيرررق  :راکههه روش

پرسشررررنامه روابررررط چنررررد بعرررردی تصررررور جسررررمی  از  .سررررال( شرررررکت کردنررررد 89/16 ± 65/0)یغيررررر فعررررال ورزشرررر

(MBSRQ) از آزمرررون بررررای مقایسررره رضرررایتمندی از تصرررویر جسرررمی در ورزش فعرررال و غيرررر فعرررال  . اسرررتفاده شرررد

  .ه استاستفاده شدویتنی  -من Uو آزمون  MANOVAهای 

عررال یررا غيررر فعررال در ورزش( برره طررور معنرراداری بررر )دختررران فمررورد مطالعرره کرره فرراکتور داد نتررایج نشرران  یافتههه ههها: 

 اثر می گذارد. "تصویر جسمی"

در ایررن مطالعرره نشرران مرری دهررد کرره سررطح فعاليررت فيزیکرری روی تصررویر جسررمی نوجوانرران فعررال  نتیجههه گیههری: 

  تأثير معناداری ندارد. ورزش

  
 میدختر، فعاليت فيزیکی، رضایتمندی جس، نوجوانان دانش آموز کلیدواژه ها:
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 قدمه:م. 1
، برره ویررژه در نوجرروانی، نرره تنهررا بررر احسرراس مررا تررأثير مرری گررذارد بلکرره مررا را نيررز تحررت ترراثير قرررار مرری یکررارادنررواقص 

گی درک چگررون و دختررران نوجرروانبررر (. جامعرره برررون گرررا 1) اسررت افررراد ترراثير گررذار رفتررار ایررن امررر برره شرردت بررر دهررد.

نسررربت بررره فررررد  کننرررده تصرررویر جسرررمی نگرررران ،در سراسرررر جهررران دارد. ر منفررریيعمررردتا تررراث شررران، واقعيرررت جسرررمی 

ای کرره امررروزه  در گذشررته برره انرردازه یش،رضررایتی از برردن خرروناتوسررعه اسررت. رتبرره و ، برره سرررعت در حررال رشررد یشخررو

 و جسررم برره چندبعرردی نگرشرری صررورت برره جسررمی ویژگرری هررای تصررویر. (2) ه اسررتنداشررتوجررود ، بررا آن روبرررو هسررتيم

. شررکل گيررری تصررویر جسررمی یررک فراینررد اسررت کرره تحررت ترراثير جررنس، سررن، رسررانه هررا و شررودمی توصرريف آن ظرراهر

 پيچيررده فرررد جسررمی ادراک و رشررد فرآینررد شررناختی انتظررارات، ارزش هررا و نگرررش هررا در یررک فرهنررگ اسررت. توسررعه

نامه روابرررط چنرررد پرسشرررکررره (، در حرررالی 4،3ادراک خویشرررتن را بررسررری کررررده انرررد ). چنررردین نویسرررندة موضررروع اسرررت

. هررردف از کرررار مرررا نکردنرررد، اسرررتفاده بررره کارگرفتررره مررری شرررود رااغلرررب در مطالعرررات بسرررياری از کشرررورها بعررردی را کررره 

گسررترش دانررش در مررورد تصررویر جسررمی و در عررين حررال اطررالع رسررانی در مررورد ارزیررابی هررای مختلررف رضررایتمندی 

برره بررسرری ویررژه رضررایتمندی یررا نارضررایتی  ژوهشپرر. ایررن اسررت جسررمی در ورزش فعررال و غيررر فعررال دختررران نوجرروان

خررررده مقيررراس  10در  یورزشرررو غيرفعرررال فررررد نسررربت بررره تصرررویر جسرررمی دخترررران نوجررروان فعرررال  ینگرشررررفترررار در 

MBSRQ  دارد.اختصاص  

 

  شناسی:روش .2

 هررراآن تمشرررارک بررره والدینشررران کررره زابرررل سرررالة 18ترررا  13 دبيرسرررتانی دخترررراننفرررر از  154 توصررريفی مطالعررره ایرررن در

 در مشرررارکت ميرررزان ، براسررراسو غيرررر فعرررال ورزشررری فعرررال گرررروه دو بررره شرررده انرررد و گنجانرررده داده بودنرررد، رضرررایت

 حرررداقل) هفتررره در برررار دو حرررداقل کررره بودنرررد افررررادی ورزش فعرررال(. 1 جررردول) شررردند تقسررريم برنامررره،فوق هرررایفعاليت

ورزشررری  کرررار کررره بودنرررد کسرررانی ورزشررری، يرررر فعرررالافرررراد غ و دادنررردمی انجرررام برنامرررهفوق هرررایفعاليت (دقيقررره 120

 ميرررانگين سرررنی. داشرررتند شررررکت هفتررره، مدرسررره در اجبررراری ورزش درس در دو دادنرررد و تنهرررانمی انجرررام برنامرررهفوق

 سررررال 89/16 ± 65/0فعررررال  غيرررر نوجرررروان دخترررران و برررررای 58/16 ± 45/1ورزش در فعررررال نوجررروان بررررای دختررررران

شرررده  انجررام هلسررينکی اعالميررره اخرررالق در پررژوهش محلرری و کميترره اسررتانداردهای برررا مطررابق تحقيررق رونررد ایرررن. بررود

   .است

 در دختران فعال و غير فعال ورزشی انحراف استاندارد( ±)ميانگين پارامترهای آنتروپومتریک پایه . 1 جدول

 ( n = 58 ) یغیر فعال ورزش (n = 96فعال ورزشی ) 

 33/166 ± 21/5 23/165 ± 17/5 )سانتی متر( قد

 23/56 ± 45/5 35/56 ± 43/6 وزن بدن )کیلوگرم(

 25/21 ± 36/2 15/21 ± 34/2 (2متر/شاخص توده بدن )کیلوگرم

 47/26 ± 42/4 12/27 ± 21/3 چربی بدن درصد 

 

 

انجرررام شرررده اسرررت  تصرررویر جسرررمیکررره برررر روی ارزیرررابی  MBSRQپرسشرررنامه اسرررتاندارد شررررکت کننررردگان 

خرررده مقيررراس  10تصررویر جسررمی بررره اظهررراری خود ارزیررابیمرروردی بررررای  69يسررت یرررک ل کردنررد.کميررل را ت

درک   خررراص مربررروط اسرررت. یبررره اظهررراراتای اسرررت کررره  هرررر زیرمجموعررره پرسشرررنامهکه تقسررريم مررری شرررود

از  یآگررراه ظررراهر، ارزیرررابیخررررده مقيررراس ارزیرررابی مررری شرررود کررره عبارتنرررد از:  10تصرررویر کلررری بررردن برررا ایرررن 

آگررراهی از ، یسرررالمتآگررراهی از ، یتناسرررب انررردام، ارزیرررابی سرررالمتآگررراهی از ، ظررراهر، ارزیرررابی تناسرررب انررردام

 تجزیررره و تحليرررل. وزناظهررراری طبقررره بنررردی خود منررراطق بررردن،از اضرررافه وزن، رضرررایتمندی دغدغررره بيمررراری، 
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بررررای ارزیرررابی  .انجرررام شرررده اسرررتبررررای وینررردوز(  16)نسرررخه  SPSSبرنامررره آمررراری برررا آمررراری  هرررای

 آنهررراارزیرررابی خررررده مقيررراس هرررای فرررردی از تصرررویر جسرررمی  ان فعرررال ورزشررری بررررضرررایتمندی بيشرررتر دختررررا

تحليرررل چنرررد  - MANOVAچنرررد متغيرررره مرررانووا ) آمررراری نسررربت بررره دخترررران غيرررر فعرررال ورزشررری از روش

دختررران نوجرروان غيررر  بررابرررای مقایسرره دختررران نوجرروان فعررال ورزشرری . اسررتفاده شررد متغيررره ای از واریررانس(

 MBSRQخررررده مقيررراس بررره جداگانررره در هرررر متغيرررر وابسرررته مرررن ویتنررری  U آزمرررون ، ازیفعرررال ورزشررر

  .شداستفاده 

 

 . یافته ها:3
)دختررران نوجرروان در ورزش فعررال یررا ورزش غيررر فعررال( برره طررور معنرراداری بررر  هررانتررایج مررانووا نشرران داد کرره گررروه 

هررای مررورد مطالعرره  گررروهرا در آمررار توصرريفی تمررام خرررده مقيرراس هررا  2جرردول  ترراثير نمرری گذارنررد. تصررویر جسررمی

  نشان می دهد.

و اهميت آماری تفاوت های بين دختران فعال و غير فعال ورزشی در خرده مقياس های فردی  انحراف استاندارد ±ميانگين  .2جدول 
MBSRQ 

 p (n =58غير فعال ) یورزش (n =96ورزشی فعال ) 

 905/0 26/3 ± 80/0  29/3 ± 79/0 ارزیابی ظاهر

 216/0 35/3 ± 45/0 28/3 ± 34/0  ظاهر از آگاهی

 045/0 45/3 ± 75/0 21/3 ± 58/0  ارزیابی تناسب اندام

 165/0 18/3 ± 35/0 15/3 ± 34/0  تناسب اندام آگاهی از

 893/0  12/3 ± 65/0  07/3 ± 75/0  یارزیابی سالمت

 135/0  65/3 ± 79/0  48/3 ± 59/0  یسالمت آگاهی از

 765/0  14/3 ± 66/0  05/3 ± 68/0  یبیمار آگاهی از

 616/0  18/3 ± 63/0  19/3 ± 72/0 مقیاس رضایتمندی از مناطق بدن

 635/0  63/2 ± 55/0  85/2 ± 88/0  اضافه وزن دغدغۀ

 496/0  15/3 ± 70/0  18/3 ± 65/0 وزناظهاری طبقه بندی خود

 

 درمقایسررره دخترررران نوجررروان فعرررال  از p = 045/0ری سرررطح معنرررادا ،مقيررراس ارزیرررابی تناسرررب انررردامخررررده تنهرررا در 

 ةبرررا کمرررک تجزیررره و تحليرررل چنرررد متغيرررر اسرررت. ، بررره دسرررت آمررردهورزش در دخترررران نوجررروان غيرررر فعرررالبرررا ورزش 

کررره اخرررتالف آمررراری معنررری  ن دادایافتررره هرررا نشررر(، MBSRQهرررر یرررک از متغيرهرررا )خررررده مقيررراس  ميرررانگين نمررررات

و دخترررران نوجررروان فعرررال ورزشررری  ین دخترررران نوجررروان غيرررر فعرررال ورزشررربررريیشرررتن، خواز ک جسرررمی ادراداری در 

  وجود ندارد.

 

 گیری:نتیجهو  بحث. 4

 ورزشی درک مثبت و معنی داری از فعال نوجوان دختران که دادند نشان نفری از دختران نوجوان 257 نمونه در  (2016پيکاسا و اشمل )

 دختران آماری بين تاثيرات لحاظ که از دهدمی نشان ما نتایج .(5رزش داشته اند )وفعال در  غير نوجوان دختران خویش نسبت به بدن

قدرت بدنی و  وزن، با  ورزش برای زنان ندارد. انگيزه دار وجودمعنی تفاوت ، خرده مقياس تصویر جسمی 10بر ورزشی  فعال غير و فعال

نمی رسد که غير ورزشکاران تصویر جسمی مثبت داشته باشند. محققان تنها علمی، به نظر  یافته هایاز نظر است.  مرتبطآنها  از نارضایتی

نسبت به افراد غيرورزشکار  ،که گزارش نگرانی های تصویر جسمی ورزشکاران دریافته اند ،تحقيقاتی ةمطالع 78از بررسی  هطالعدر سه م

معتقدیم  یافته ها خواهد افزود. غنای این زمينه به  در بيشتر مشابه به لحاظ اهميت موضوع پژوهش، تحقيقات. (6است ) پایين تر و یا مشابه

تری از تصویر رضایت کم از ورزشی فعال نوجوان دختران که است واقعيت این از ناشی است،کرده رد پيشين را نظری زمينه نتایج موجود که
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قدرت  و جسمی تغيير شکل وزن، کاهش مانند ن،آ منافع و فيزیکی فعاليت به که کنندمی تالش دليل همين به و دارندجسمی خوبش 

 .کنندمی شرکت برنامه ایورزشی فوق هایفعاليت در از این روست که و کنند بدنی توجه

 توجهیقابل تفاوت نشان نداده است. هيچ یش،جسمی خو تصویر ورزشی در فعال غير فعال ودختران نوجوان  بين تفاوتی تحقيق این نتایج

 نوجوان دختران که داد این پژوهش نشان از حاصل نتایج. بدن شان یافت نشد نگرش به ورزشی در فعال غير و فعال اننوجو دختران بين

رضایت  در ورزش غيرفعال نوجوان دختران از ترکم جسمی، تصویر پرسشنامة فردی از مقياس خرده هایورزشی در شش مورد از آیتم فعال

بدن، دغدغة اضافه وزن و  مناطق از ظاهر، مقياس رضایتمندی مقياس )ارزیابی خرده چهار در در ورزش فعال نوجوان دختران. دارند

 داشتند. باالتری ميانگين خوداظهاری طبفه بندی وزن( مقادیر
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1. McCabe, M. P., & Ricciardelli, L. A. (2009). Extreme weight change behaviours: Are overweight and 

normal weight adolescents different, and does this vary over time? European Eating Disorders Review, 

17, 301–314. 

2. Bucchianeri, M. M., Arikian, A. J., Hannan, P. J., Eisenberg, M. E., & Neumark-Sztainer, D. (2013). 
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from high school]. Slovenská antropológia, 11(2), 43–48. 

5. Pačesová, P., & Šmela, P. (2016). Telesné sebaponímanie adolescentov v súvislosti s vybranými 
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 زشکاران دختردر ور روانیهای شخصیتی و سرسختی بررسی رابطه بین ویژگی

 
 3محمد تقی اقدسی ،2سید حجت زمانی ثانی ،1*مهدیه محمدی

 
 ،تبریز، تبریز دانشگاهدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، ، گروه رفتار حرکتی،  وی کارشناسی ارشد رفتار حرکتیدانشج .3

 )*نویسنده مسئول( ایران، آذربایجان شرقی

، بایجان شرقیآذر، تبریز، تبریز ، دانشگاه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش،  گروه رفتار حرکتی ،استادیار رفتار حرکتی .4

 رانای

 ،ان شرقیتبریز، آذربایج، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، گروه رفتار حرکتی، استاد رفتار حرکتی .5

 ایران

 

Email: (mahdieh.mhm.1994@gmail.com)* 

  دهیچک

لب کرده جرا به خود در حيطه روانشناسی اجتماعی توجه زیادی  تيشخص کیمثلث تارهای اخير طبقه بندی در دهه : زمینه و هدف

ا یکدیگر هستند. های شخصيتی خودشيفته، ماکياوليسم و سایکوپات اشاره دارد که مستقل اما مرتبط ببه سازه تيشخص کیمثلث تاراست. 

ی حمایتی و سپر ای متشکل از ویژگی شخصيتی است که در مواجهه با فشارهای روانی به عنوان منبعاز طرف دیگر سرسختی روانی مجموعه

های شخصيتی و سرسختی تواند شرایط فوق را تحت تاثير قرار دهد. هدف پژوهش حاضر برررسی رابطه بين ویژگیمقاوم عمل نموده و می

 روانشناختی در ورزشکاران دختر بود.

ن دختر ورزشکار ای از بين دانشجویاهای پژوهش حاضر به صورت تصادفی خوشهروش تحقيق از نوع همبستگی است که آزمودنیر: روش کا

ی هانامهها از طریق پرسشآوری دادهجمعدر تبریز برگزار شد، انتخاب شدند.  1397شمالغرب کشور که در مسابقات انتخابی در سال 

اران گویه که برای بررسی صفات شخصيتی در ورزشک 12( طراحی شده است و مشتمل بر 2010شخصيت تاریک )توسط جان و وبستر )

ختی ورزشکاران در سرسختی ذهنی ورزشی )ابزاری است که از آن برای بررسی سرسختی روانشنا ، و پرسشنامهگيرد(قرار می مورد استفاده

تحليل  SPSS23فزار ضریب همبستگی پيرسون در نرم اها با استفاده از دادهانجام شد. باشد( گویه می 14شود و شامل ورزش استفاده می

 شدند.

جود دارد ويق نشان داد که رابطه منفی و معناداری بين ویژگی شخصيتی روان پریشی و سرسختی ذهنی ورزشی نتایج تحق :یافته ها

(003/0  =P   235/0و-  =r)ژگی های دیگر شخصيتی شامل ماکياو. در حالی که بين وی( 874/0ليسمی  =P   013/0و-  =r) گی و خودشيفت

(074/0  =P   143/0و  =r) رسختی ذهنی سورزش رابطه معناداری مشاهده نشد. بررسی رابطه بين خرده مقياس های با سرسختی ذهنی در

و   P=  002/0نيز نشان داد که فقط بين خرده مقياس پایداری از سرسختی ذهنی و روان پریشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )

244/0-  =r.)  

رات آن در و اث یو اجتماع یليتحص ،یکاهش عملکرد شغلوان پریشی شامل نتایج با استفاده از ویژگی های شخصيتی ر: نتیجه گیری

 ورزش تفسير شدند. 

 

 شخصيت، سرسختی ذهنی، ورزش، دختر :کلید واژه ها
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 :مقدمه
شناسی اجتماعی و شخصيت توجه زیادی را به خود به دليل تاریکی در حيطه روان تيشخص کیمثلث تارهای اخير طبقه بندی در دهه

های شخصيتی خودشيفته، ماکياوليسم و سایکوپات اشاره دارد که مستقل اما مرتبط با به سازه تيشخص کیمثلث تارکرده است.  جلب

ها مانند نوع شخصيت به عنوان هسته مرکزی بر روی رفتارهای (. به نظر می رسد برخی ویژگی2002 ام،يلیو و هاس پاولیکدیگر هستند )

. یکی از این رفتارهایی که در ورزش از اهميت خاصی برخوردار است سرسختی روان شناختی است. سرسختی دیگر انسان اثرگذار هستند

ای است که در نتيجه آن، ورزشکار به صورت عمومی، مقابله بهتری روانی ارثی و یا توسعه داده شده روانشناختی، داشتن برتری و مزایای

کند )مسابقه، تمرین شيوه زندگی( دارد و به صورت یی که ورزش بر عملکرد اعمال میهانسبت به حریف خود با بسياری از نيازمندی

اختصاصی از ثبات و پایداری بهتری نسبت به حریف خود در مصمم بودن، تمرکز داشتن و بااعتماد به نفس بودن و همچنين کنترل شرایط 

های شخصيتی خودشيفته، ماکياوليسم و نشان داد که هر کدام از سازه(. مطالعه صبوری و همکاران 2002، گردد)جونزپرفشار، برخوردار می

های مثلث ای از مطالعات اخير، سازهبخش عمده (.2016سایکوپات با نمرات باالی سرسختی روانشناختی همراه است )صبوری و همکاران، 

های آقابابایی و بالچينو سازه خود اند، اما طبق یافتهتاریک شخصيتی )خودشيفته، ماکياوليسم و سایکوپات( را به نتایج منفی پيوند داده

حتی ممکن تواند برای یک زندگی خوب و کامل مفيد باشد و های بهزیستی داشت بنابراین میشيفته رابطه مثبت و معناداری با شاخص

شناختی بطور مثبت اینکه سرسختی روان براساس مطالعه پاپاگروکيو و همکارانش به علت ثير مثبت داشته باشد.است برای رفاه دیگران تأ

با خودشيفتگی در بزرگساالن همراه بود، مساله گنجاندن خودشيفتگی در مثلث تاریک شخصيتی باید تجدید نظر شود )پاپا گروگيو و 

با مدیریت مثبت شود. سرسختی روانشناختی امری مرتبط (، که این امر باعث ایجاد نياز جهت مطالعه در این رابطه می2018همکاران، 

ریزی برای تقویت سرسختی شود از این رو برنامهو از آنجا که اختالالت روانی باعث ایجاد اختالل در رفتارهای انسان می استاسترس 

 بهتوان در جهت تقویت آن هم اخالقی و این فاکتور می روانشناختی مفيد خواهد بود و با کشف رابطه بين مثلث تاریک شخصيت و قضاوت

 مستقيم اقدام نمود. صورت مستقيم و هم به صورت غير

 

 :روش کار
باشد. میهای شمال غرب کشور ورزشکاران دختر دانشگاهجامعه آماری تحقيق حاضر بود. بستگی مروش تحقيق از نوع گذشته نگر و ه

يبال، هندبال، دو و ميدانی، شنا، بدمينتون، های مختلف ورزشی شامل فوتبال، فوتسال، والورزشکار دختر از رشته 150شرکت کنندگان شامل 

ضریب همبستگی پيرسون ها با استفاده از دادهاند و شدهکه به روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی انتخاب باشد میتنيس روی ميز و غيره 

  تحليل شدند. SPSS23در نرم افزار 

این مقياس توسط شده است. نامه استفاده پرسشاین شکاران از برای بررسی صفات شخصيتی در ورز نامه مقياس شخصيت تاریک:پرسش

گذاری موافقم(، نمره )کامال 5)کامال مخالفم( تا  1که به صورت استگویه  12(، طراحی شده است و مشتمل بر 2010جانسون و وبستر )

 (.1394کاران، )قمرانی و همشود. روایی و پایایی آن در جامعه ایرانی مورد تأیيد قرار گرفته است می

این شده است. استفاده این پرسشنامه برای بررسی سرسختی روانشناختی ورزشکاران در ورزش از  نامه سرسختی ذهنی ورزشی:پرسش

سنجد و هر سوال دارای چهار گزینه پاسخ )از کامال نادرست تا کامال درست( ثبات و کنترل را میاطمينان، سوال دارد که  14نامه پرسش

 (.1394اله کاشانی و همکاران، )ولیروایی و پایایی آن در جامعه ایرانی مورد تأیيد قرار گرفته . دباشمی

 

نتایج تحقيق نشان داد که رابطه منفی و معناداری بين ویژگی شخصيتی روان پریشی و سرسختی ذهنی ورزشی وجود دارد  :هایافته

(003/0  =P   235/0و-  =r)ای دیگر شخصيتی شامل ماکياوهژگی. در حالی که بين وی( 874/0ليسمی  =P   013/0و-  =r)  و خودشيفتگی

(074/0  =P   143/0و  =r)  با سرسختی ذهنی در ورزش رابطه معناداری مشاهده نشد. بررسی رابطه بين خرده مقياس های سرسختی

( و r=  -244/0و   P=  002/0)ابطه منفی و معنادار وان پریشی رذهنی نيز نشان داد که بين خرده مقياس پایداری از سرسختی ذهنی و ر

 ( وجود دارد. r=  -281/0و   P=  0001/0)خودشيفتگی رابطه منفی و معنادار از سرسختی ذهنی و  کنترلخرده مقياس بين 
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 . بررسی روابط بين متغيرهای تحقيق 1جدول 

 سرسختی روانی )کل(  کنترل پایداری اطمينان 

  -013/0  056/0  037/0  -025/0 تگی پيرسونهمبس ماکياواليسمی

  874/0  471/0  637/0  747/0 سطح معناداری

  -235/0**  -110/0  -244/0**  -122/0 همبستگی پيرسون روان پریشی

117/0 سطح معناداری  002/0  155/0  003/0  

084/0 همبستگی پيرسون خودشيفتگی  027/0-  **281/0-  143/0  

  074/0  0001/0  731/0  289/0 ریسطح معنادا

**P ≤   01/0و *P ≤ 05/0  

 

 بحث و نتیجه گیری:
ی خودشيفته، هااند و هر یک از سازهای به طور قابل توجهی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتههای گستردهدر پژوهش تيشخص کیمثلث تار

خود شيفتگی یک ویژگی  (.2016قرار گرفته است)ابل وهمکاران،  جهت سنجش بصورت جداگانه مورد استفادهماکياوليسم و سایکوپات 

ماکياوليسم  .(2017)ميلر و همکاران،  ک وضعيت ممتاز نسبت به دیگران استمند است که شامل یک حس استحقاق و احساس یجهت

های برتری طلبانه، عدم صميمت و سنگدلی بيانگر استثمار دیگران در منافع خود از طریق اتخاد سبک بين فردی ناسازگارانه و همچنين رفتار

خواهی، عدم پشيمانی، است و افرادی که نمرات باالیی در ماکياوليسم دارند گرایش به فریب دیگران دارند و در نهایت سایکوپات شامل هيجان

تبط با مدیریت مثبت استرس . سرسختی روانی یک ساختار روانشناختی مر(2006باشد )ژاکوب ویتز و اگان، اضطراب و فقدان همدلی می

ای که اونلی و همکارانش در رابطه با طبق مطالعه .(2008گوردون،  )گوچياردی و است که موضوع نسبتاً جدیدی در تحقيقات علمی است

ه شخصيتی ارتباط اطالعات ژنتيکی بين مثلث تاریک شخصيت و سرسختی روانشناختی انجام دادند، ارتباط فنوتيپی مثبت معناداری بين ساز

های شخصيتی ماکياوليسم و سایکوپات نيز ارتباط فنوتيپی منفی معناداری با سرسختی خودشيفته و سرسختی روانشناختی وجود دارد و سازه

(. محققين در پژوهشی نشان دادند که افراد با سطوح باالی شخصيت تاریک نگرش های مثبت 2013روانشناختی دارند )اونلی و همکاران، 

های وابسته به صفات کنند که رفتارها و نگرشدهند. آنها بيان میو اعمال همراه با ظلم و ستم بيشتری را نسبت به حيوانات نشان میکمتر 

 (.2013دهد )کاوانا و همکاران، تاریک تنها محدود به روابط انسانی نيست و کليه روابط دیگر را نيز تحت تاثير قرار می

 .و اثرات آن در ورزش تفسير شدند یو اجتماع یليتحص ،یکاهش عملکرد شغلگی های شخصيتی روان پریشی شامل نتایج با استفاده از ویژ
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 ارزیابی اثرات فعالیت های ورزشی بر سالمت جسمانی و روانی بانوان

 
 مهدی صیاحی1، اسماء اصغری پور دشت بزرگ*2

 

 ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یعلوم انسان ۀارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی )حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی(، دانشکد یکارشناس. 1

 ، لرستان، ایران.بروجرد

، اهواز ،آزاد اسالمی دانشگاهدانشکدۀ علوم انسانی، (، یطیمح یزیدر برنامه ر یشناس می)اقل یعیطب یایارشد جغراف یکارشناس. 2

 )*نویسنده مسئول(.خوزستان، ایران. 

 (a.asgharipoor1362@yahoo.com)*Email:  

 چکیده

 باشد. یبانوان م یو روان یبر سالمت جسمان یورزش یها تياثرات فعال یابیپژوهش، ارز نیا یهدف از اجرا زمینه و هدف:

 .موجود انجام شده است یتجرب یفاده از پژوهش هاو با است یبه روش کتابخانه امقاله حاضر،  روش کار:

درونی  تعارضات تضاد و ،معنا که برخی از عواطف منفی نبدی شود؛می  جانهي هورزشی به نحوی سبب تخلي تپرداختن به فعاليها: یافته

 توان. به عبارتی می شودمی  گرانینما احساس شادابی و سالمت جسمی در فرد شتن،شده و حس اعتماد به نفس، احترام به خوی هفرد تخلي

قلب و تنفس و بهبود آمادگی جسمانی در فرد  مانند و بهبود دستگاه های بدن تشده، سبب تقوی زیی برنامه ریبدن تگفت ورزش و فعالي

ر مثبت داشته اث گریی بر دیکانتظار داشت که بهبود ی توانلذا می  کنند،ی م جزء واحد عمل کچون جسم و روان انسان مانند ی شود،می 

ی سبب ترشح موادی در مغز عضالن تدارد. برخی شواهد پژوهشی نشان داده اند که فعالي افراد خوی و بر روی خلق دیباشد. ورزش آثار مفي

به طوری که بهبود و  کنند،جزء واحد عمل می  ک. جسم و روان انسان مانند یشودو نشاط در شخص می  شادیکه موجب بروز  گرددمی 

 اثر مثبت داشته است. گریی بر دیکیسالمت 

دارد که از آن جمله  یاز آن است که ورزش بانوان با توجه به فرهنگ جوامع مختلف موانع متعدد یحاک قيتحق یها افتهی گیری:نتیجه

 گرید ليکرد. دل اشاره انیورزش آقا هیورزش و نقش آن در سالمت زنان و گم شدن ورزش بانوان در سا تياز اهم یتوان به عدم آگاه یم

منظم  یجسمان تيوجود ندارد. با وجود تمام موانع؛ فعال یبسته ورزش کنند و امکانات به اندازه کاف طياالمکان در مح یحت دیزنان با که نیا

 یش افسردگاستخوان، بهبود و کاه یپوک ابت،یفشار خون باال، د ،یو عروق یقلب یهای ماريب رينظ یاختالالت بدن یارياز بس یريشگيدر پ

در  یتواند نقش مهم یهم م یورزش زنان به طور حرفه ا تیخوب از بدن خود و سالمت روان مؤثر است. و در نها یتصور ذهن شیو افزا

 گردد. یسالمت یبه فرزندان دختر و رشد زنان در شاخص ها نیتوجه والد

 

 یروانسالمت  ی،سالمت جسمانورزش بانوان،  ی،ورزش یها تيفعال کلیدواژه ها:
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 مقدمه: .1
در جامعه بر عهده  یمهم گاهیسالمت در جامعه، جا یعامل توسعه و ارتقا ،یموجب اتحاد مل زاننده،يبرانگ ج،يمه یا دهیورزش به عنوان پد

 انيم نیاو... است و در  یسبک زندگ ،یخدمات پزشک ست،یز طيمح ک،يچون ژنت یعوامل گوناگون ريتحت تاث ی(. سالمت هر فرد1دارد )

قرار دهد.  ريتواند سالمت فرد را تحت تاث یم یبدن تيکه کاهش فعال ییرا دارند تا جا یمهم گاهیجا یورزش حاتیو تفر یبدن یها تيفعال

ی ماريها به خصوص ب یمارياز ب یريشگيدارد، بلکه در پ یو حفظ تناسب اندام، اثرات سودمند جادینه تنها در ا یجسمان تيورزش و فعال

 راتيبا تأث یبعد رو ورزش به عنوان ابزار چند نی(. از ا2کند ) یم فایرا ا یهم نقش مهم یو چاق ابتیفشار خون، د ،یوقعر یقلب یها

فائق  یو اجتماع یو روان یروح ،یجسمان یتوانند با استفاده از آن بر فشارها یاست که افراد م ییها وهياز ش یکیگسترده و نقش ارزشمند، 

 یجسم یدر سالمت یآثار مثبت فراوان ،یورزش یها تيفعال ژهیسالم، به و حاتیروشن ساخته اند که پرداختن به تفر یمتعدد تقاي. تحقندیآ

(. فعاليت 3شود ) یافراد م نهيبه یو سرگرم یسالمت روح ،یجسمان تيانسان دارد. شرکت افراد در ورزش منجر به بهبود وضع یو روح

 ها می توان به کاهش اضطراب، کاهش افسردگی، ایجاد محافظت و قابل مالحظه ای هستند که از جمله آنورزشی، دارای آثار روانی  های

روانی و  یکی از راه های کاهش مشکالت مقابله با فشار روانی، افزایش عزت نفس، بهبود خلق و خو و توسعه سالمت روانی اشاره کرد. ضمناً

مرتبط با نداشتن  زنان دارای مشکالت روانی در معرض بروز بيماری های ناگهانی (.4) ش استافزایش سالمتی و تندرستی روی آوردن به ورز

جلب توجه می کند رفاه  چه که بيش از هر نکته ای (. به هر حال آن5چون دیابت و بيماری های قلبی و عروقی هستند ) فعاليت بدنی هم

صورت جمعی، بی تردید مهمترین  ست. سالمتی چه به صورت فردی و چه بهجسمانی، روانی و اجتماعی است که چيزی جز تعریف سالمت ني

اجتماعی در جهان شناخته شده است، یعنی،  (. در طی چندین دهه گذشته، سالمتی به عنوان یک حق بشری و هدف6مسئله حيات است )

 المتی انسان تحت تاثير عوامل بسياری مانند وراثت،س. سالمتی برای ارضاء نيازهای اساسی انسان الزم است و باید برای همه انسان ها باشد

به طور کلی شيوه زندگی و سایر زمينه های خانوادگی،  فعاليت بدنی، محيط زندگی، الگوها و عادت های فردی، مراقبت های پزشکی و

هدف از این مقاله، (. 8انی دارد )رابطه معنی داری با بهداشت رو بهبود سبک زندگی و سالمت جسمانی (.7فرهنگ، اقتصاد و اجتماع است )

 می باشد. بانوان یو روان یبر سالمت جسمان یورزش یها تياثرات فعال یابیارز

 

  شناسی:روش .2
 .موجود انجام شده است یتجرب یو با استفاده از پژوهش ها یبه روش کتابخانه امقاله حاضر، روش تحقيق 

 

 ها: . یافته3
دختران  یبرا یکیزيمنظم و مداوم ف تيفراوان فعال یایدر حال حاضر توجه صاحب نظران به مزانوان: با انیورزش بر سالمت جسم ریتأث

اختالالت  یارياز بس یريشگيمنظم در پ یجسمان تيجلب شده است. فعال یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع نهيو با هر زم یو بانوان در هر سن

خوب از بدن  یور ذهنصت شیو افزا یاستخوان و بهبود و کاهش افسردگ یپوک ابت،یال، دفشار خون با ،یو عروق یقلب یهای ماريبدن نظبر ب

 عيطور وسه ب یاز قاعدگ شيکاهش عالئم سندرم پ یمرتبه برا 4تا  3 یخود و سالمت روان مؤثر است. ورزش منظم به صورت هفته ا

 جی. نتا(9) شود، خواهد شد یم یو مشکالت روان یهبود افسردگه باعث بکين فسطح بتا آندر شیافزا بسب کيروبیشود. ورزش ا یم شنهاديپ

موضوع  نیفعال قرار دارند. ارينسبت به زنان غ یبهتر یجسمان تيدر وضع یدهد که زنان شرکت کننده در ورزش همگان ینشان م قاتيتحق

بهتر  یجسمان تيکردند که هر نوع فعال انيب نيمحقق نی. ا(10) دارد ی( همخوان2004) کیاياندو مک( و او2004براج و همکاران ) قيدر تحق

 یبرا یبخش تر و اثر شتريب رانهيشگيکند، اما ورزش منظم فوائد پ یمحافظت م کارکردی یها تیاز محدود یتحرک یو ب تياز عدم فعال

ی جسمانی نسبت به آمادگی که درک آمادگکند  با مرور برخی تحقيقات پيشنهاد می (،1999پالنت ) .(11) دنبال دارده ب یابعاد جسمان

بنابراین شاید زنان شرکت کننده در ورزش  زنان دارد. جسمانی واقعی با پيشرفت جسمی در کارکرد جسمانی تاثير بيشتری بر سالمتی

ه دارند؛ چون در مورد برخی زنان ممکن است حتی تصور این ک همگانی تحت تاثير نقش باورهای سالمتی، احساس سالمتی عمومی باالیی

 تواندی م ینات ورزشیانجام تمر مثالً (.12باشند مفيد و سالمت بخش باشد ) در تناسب و آمادگی در تناسب به سر می برند از این که واقعاً

دهد  یبه ورزش نشان م یفرد لیتما ی(. بررس13در زنان حامله باشد ) یس کمرقوکاهش کمر درد و کاهش شدت  یبرا یروش مناسب

به ورزش هستند.  لیسطح از تما نیا یورزشکار داراريدرصد زنان غ 5/18و  یورزش تيبه فعال ویق لیتما دارای رزشکارو زنان درصد 73٫5

. و پس از سالمت جسمانی، تناسب اندام قرار دارد. در است یها از ورزش کردن سالمت جسمان آن زهيانگ نیتر از نظر زنان ورزشکار مهم
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بسياری از تحقيقات (. 14ز زنان ورزشکار آمادگی بدنی را مهم ترینسطح موفقيت ورزشی دانسته اند )درصد ا 53سطح موفقيت ورزشی نيز 

فعاليت های ورزشی در ارتقاء سطح آمادگی  اذعان می کنند که آمادگی جسمانی باالتر با ميزان بيشتر ورزش کردن مرتبط است و شرکت در

های ناشی از سبک با خطر کمتر انواع مرگ و ميرمالیم و  قات مختلف نيز فعاليت بدنی(. در تحقي15جسمانی و شادابی موثر و مفيد است )

 (، مرتبط بوده است. احتماالً 19( و کاهش کم خونی )18)(، کاهش فشارخون 17) (، کاهش درصد چربی16بيماری های قلبی عروقی )

س و درک مثبتی از سالمتی واقعی یا تصور سالمتی داشته که آزمودنی های این تحقيق احسا مالیم موجب شده است فعاليت بدنی سبک و

(، معتقد است که ورزش باعث کاهش 1963دوریس ) .(20) همراه است موضوع حتی با پيشينه فراوان در مورد نقش درمانی ورزش باشد. این

 GHQ-28 با استفاده از پرسشنامه، (1379تنش عضالنی می شود و از طریق سازوکار بر سالمت جسمانی و روانی اثر می گذارد. احمدی )

جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و  سالمت عمومی نشان داد که ورزشکاران در شاخص های سالمت عمومی، وضعيت

نشان  تمرین و ورزش در بهداشت روانی و سازگاری های اجتماعینقش  زمينه درالری من،  (.21افسردگی در وضعيت بهتری قرار دارند )

روانی وجود دارد. مثال هنگام افزایش عالیم بالينی روانی، توان هوازی کاهش  داد که رابطه نزدیکی بين سالمت جسمانی و تطابق و سازگاری

مقایسه بين فعاليت های (. 22) ضعيف در بيماران روانی مورد توجه قرار گرفته است می یابد و به همين سبب داشتن وضعيت جسمانی

اضطراب، کارکردهای اجتماعی،  ظم با سالمت عمومی زنان شهر تهران نشان داد که بين ورزش کردن با سالمت جسمانی، ميزانورزشی من

 (.23افسردگی و سالمت عمومی نمونه ها ارتباط معنی داری وجود دارد )

 زانيدهد م ینشان م قاتياست تحق یافسردگبرند  یاز زنان از آن رنج م یلياز مشکالت که خ یکیبانوان:  یروان یورزش بر سالمت ریتأث

ورزشکار برخوردارند و رينسبت به زنان غ یبهتر یخلق تيورزشکار بوده و زنان ورزشکار از وضعريزنان ورزشکار کمتر از زنان غ یافسردگ

سطح  یگروه یر رشته هازنان مؤثر بوده است. زنان ورزشکار شرکت کننده د یروزمره، در کاهش افسردگ یدر زندگ یرزشوجود برنامه و

نسبت به  یکمتر یسطح افسردگ یورزش یداشتند و زنان ورزشکار با سابقه باال یانفراد ینسبت به ورزشکاران رشته ها یکمتر یافسردگ

 یشسابقه ورز یو حت ینقش دارد بلکه نوع رشته ورزش یافسردگ زانينه تنها ورزش بر کاهش م بيتتر نیورزشکاران کم سابقه داشتند. بد

 یم هيتوص اندارد. امروزه اکثر روانشناس یفراوان یروانشناخت یو جنبه ها دیدارد. ورزش فوا ییبسزا ريتأث یافرد زانيافراد هم در کاهش م

ورزش  قیسرکوب شده از طر اليام هي. تخلباشدی ذهن م یهمراه با نشاط و شاداب یکیزيف یها یانرژ هيجهت تخل یکنند که ورزش راه

از روش  یکی عنوان به ورزش روانشناسان نظر به. باشد یم ستیو حرکات ناشا یپرخاشگر یشده به جا نیگزیجا دیيت و مورد تأراه مثب کی

 نیا یایگو زين ؛1391حاصل از مطالعه زارع پور و همکاران  جی. نتا(24) باشد یمطرح م فيخف یدرمان افسردگ یو حت یريشگيپ یها

ورزشکار بوده ريپردازند کمتر از زنان غ یبه ورزش م قهيدق 20که در هفته در دو جلسه و به مدت  یزناندر  یافسردگ زانيمطلب است که م

 ،یپرخاشگر ،یتواند اضطراب، افسردگ یشده م ی(. ورزش طراح24موثر بوده است ) یدر کاهش افسردگ ورزش گریاست و به عبارت د

(، نشان داد که افزایش توان 1378آیتی زاده ) (.25سالمت روان را باال ببرد ) اهش داده وکرا در بانوان  تيو حساس یجسمان یها تیشکا

اکانر و یانگ  (.26اضطراب صفتی آزمودنی ها شده و توان هوازی با اضطراب صفتی رابطه معنی دار و معکوس دارد ) هوازی، سبب کاهش

 مقایسه با زنان غير فعال بهتر است. و حتی پس از خواب مناسب،بيان کردند که کيفيت خواب در زنان فعال از نظر جسمانی در  اشتات، هم

عنوان  (، فعاليت بدنی تفریحی و آمادگی هوازی را به1999) (. کارمک بودرا و همکاران27)خستگی کمتری در روز بعد به وجود می آید 

که افزایش و ارتقای  بيان کردند(، 2002) مکاران(. دی لورنزو و ه28) عامل برطرف کننده اضطراب و استرس خفيف در دانشجویان می دانند

در یک (، 2002) همکاران (. مک آولی و29) مدت بر فرایند اضطراب صفتی داردز تمرین، فواید کوتاه مدت و بلندآمادگی هوازی ناشی ا

کاهش معنی داری را در سطح تجربی،  تحقيق کنترل شده با شش ماه فعاليت جسمانی عادی، در شش و دوازده ماه بعد از اجرای برنامه

که ورزش اثر کاهندگی بر اضطراب صفتی و  اضطراب نشان دادند. شواهد مختلف درباره ارتباط فعاليت بدنی با اضطراب، نشان می دهند

کت در به این نتيجه رسيدند که بين شر(، 2003) نارایان (. هریسون و28وضعی دارد و در مواردی نيز موجب بهبود عزت نفس می گردد )

 آنسی(. 30) اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد ورزش مدارس )به عنوان ورزش همگانی( با سالمتی جسمانی و روانی

نشان دادند که ميزان شرکت (، 2001) (. دان و همکاران31نشان داد که ارتباط معکوسی بين افسردگی و فعاليت بدنی وجود دارد )(، 2004)

در مورد ارتباط بين فعاليت بدنی و (. 26ورزشی و فعاليت های هوازی به طور عمده با کاهش عالیم افسردگی ارتباط دارد )در تفریحات 

زنان استراليایی انجام دادند. در تحقيق طوالنی مدت، این ارتباط ضعيف  سالمت روانی، لی و راسل دو تحقيق مقطعی و طوالنی مدت، روی

غيرفعال درآمده بودند از نظر سالمت روانی، تغييرات منفی بيشتری نسبت به زنانی  ز حالت فعاليت و تحرک به حالتزنانی که ا اًتر بود. ضمن

که همين زنان سطح فعاليت بدنی خود را حفظ کردند، با فعاليت بدنی سازگار شدند، شاخص  داشتند که هميشه غير فعال بودند. اما زمانی

راسل نتيجه گرفتند که فعاليت بدنی با سالمت روانی زنان مسن هم در تحقيق مقطعی و هم در تحقيق  ی وسالمت روانی آنان ارتقا یافت. ل

زن نشان داد که  1870 ارتباط بين فعاليت بدنی با احساسات بيمارگونه، افکار خودکشی و رفتارهای روانی(. 32) طوالنی مدت ارتباط دارد
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بيان می کند که تمرینات (، 2004)نچتل (. 33اهکارهای بهبود سالمتی مورد استفاده قرار گيرد )فعاليت بدنی می تواند به عنوان بخشی از ر

. از نقطه دهد و موجب بهبود خلق و خوی و رفتار می شود هوازی موجب سالمت روانی می گردد و مشکالت روانی و جسمانی را کاهش می

تحقيقات نشان می دهند که ورزش اثر معنی دار و مهمی بر سالمت روانی از نظر اثر ورزش و تمرینات ورزشی بر بهبود مشکالت روانی، 

 (.34جمله افسردگی دارد )
 

 گیری: . نتیجه4
ی م تر روشن و نشاط آنان برابر با فردای یو سالمت ميسالم و بانشاط هست یمادران ازمنديسالم در جامعه ن یبرای داشتن فرزندان بدون شک

 و مقرون به صرفه نیتر ساده ن،یاز بهتر یکیخوشبختانه  .کندی م تر کیهدف نزد نیاختالل ما را به داشتن ا نیو درمان ا یی. شناساباشد

 التيبانوان، امکانات و تسه یو جسم یروح سالمت نيمأمنظور ت است. به یورزش های تيفعال ،یعامل جهت داشتن سالمت روان نیتر

 ایيسالم برای بانوان در دن حاتیو تفر یفضای ورزش توسعه . ضرورتميهدفمند توسعه ده و یمنطق ارانه،يهوش زییر را با برنامه یورزش

سالمت روح و جسم،  ،یجانيه -یروان هيتوجه است. پر کردن اوقات فراغت، تخل مورد مختلف های دگاهیاز د یامر اجتماع کیامروز به عنوان 

اند.  کارکردهای ورزش عنوان کرده نیتر و جوانمردی را از مهم ماد به نفسخودباروری، اعت هيروح توسعه ،یعموم طيسالم نگه داشتن مح

امر  نیا یاساس های زميضروری است و توسعه ورزش از مکان اريها بس آن جاناتيه هيبرای اوقات فراغت و تخل زییر برنامه امروز ایيدر دن

 های تيانواع فعال منظم نکته اشاره دارند که انجام نیبه ا یپژوهش ایه افتهیو  یاکثر شواهد علم باًیتقر قات،يبا توجه به مروری تحق است.

 هستند. به لياختالالت دخ ریسا بهبود و در سالمت و شودی م یو روان یو روح یگوناگون جسم های ماریياز ب ریيشگيسبب پ ،یبدن

روزمره خود بگنجانند، بدون شک  یدر برنامه زندگ ار منظم یورزش های تينمود که انجام فعال هيبتوان به افراد جامعه توص که نیخاطر ا

توجه به ورزش  دیموثر باشد و با اريتواند بس یانجام شده است، م یجسمان مختلف های تيفعال نهيکه در زم یقاتيتحق های افتهیاستناد به 

 .ميکن استراتژی شفاف دنبال کیعنوان  بانوان را به
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