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  چكيده 
از مطالعه هدف فرد زماني داراي سالمت روان است كه با شناخت و حفظ ويژگيهاي شخصيتي، خود را با محيط تطبيق دهد. 

جامعه آماري اين تحقيق  .غير فعال است دانش آموزانشركت كننده در ورزش همگاني با  آموزاندانش عمومي مقايسه سالمت  ،حاضر
تشكيل داده است. با استفاده از  كرمانشاه غير فعال شهر دانش آموزانشركت كننده در ايستگاه هاي ورزش همگاني و  دانش آموزانرا 

 .نفر افراد غير فعال به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 220در ورزش همگاني و نفر افراد شركت كننده 220نمونه گيري تصادفي 
كاركرد  اختالل خوابسالمت جسماني، اضطراب و خرده مقياس (4اندازه گيري  جهت  GHQ28پرسشنامه استاندارد سالمت عمومي

يومن آزمون   جهت آناليز داده ها از اده گرديد.استف ) =82/0R -92/0(  كه داراي اعتبار بااليي هم مي باشد اجتماعي و افسردگي)
. نتايج تحقيق نشان داد كه وضعيت سالمت جسماني گرديداستفاده   ≥p 05/0رمن در سطح يو آزمون ضريب همبستگي اسپ ويتني

در ورزش شركت كننده  دانش آموزان بطوريكهغير فعال است  دانش آموزانشركت كننده در ورزش همگاني بهتر از  دانش آموزان
شركت  دانش آموزانو افسردگي  . وضعيت كاركرد اجتماعيداشتندافراد غير فعال  نسبت بهاضطراب و اختالل خواب كمتري  همگاني 

شركت كننده در ورزش همگاني با مدت  دانش آموزانسالمت عمومي  بين غير فعال بود؛ دانش آموزاناز  بهتر كننده در ورزش همگاني
   معني داري يافت شد.ارتباط   نيز فعاليت ورزشي

؛ و هرچه مدت فعاليت بيشتر باشد تأثير مثبتي داردفعال  دانش آموزانمي توان گفت كه ورزش همگاني بر سالمت عمومي بنابراين 
  .بيشتر خواهد بودنيز  دانش آموزان احتمال افزايش سالمتي عمومي

  
 .تماعي، افسردگي و اضطراب: ورزش تفريحي، سالمت جسماني،  كاركرد اجواژه هاي كليدي

 
 

Abstract 
We can say that an individual has mental health when he adjusts himself with environment 
by recognizing and keeping self-features. 
Aim: The purpose of this study is to compare the General Health of the participant student 
in public sport with inactive student.  
Methods: The subject involves the participators in public sport station and inactive people 
in the city of Kermanshah. Using random sampling 220 people participating in public sports 
and 220 inactive people were select as the statistical samples, and the GHQ questionnaire 
was used to measure 4 sub- factors (physical health, anxiety, social efficiency and 
depression). The u-mann- whitny and spearman tests were used at the level of p≤ 0/05 for 
analysis hypothesis of the study. 
Results: The results of the study showed that the physical health condition of the 
participant student in public sport (is better that inactive student. And also those participant 
students in public sports suffer less from anxiety inactive student. The condition of the 
social efficiency of participant student was better than inactive student. Depression in 
participant student in public sports was less than in inactive student. These results were 
significant in the level of p≤ 0/05. Also the General Health in participant student in public 
sports has a significant relation with the length of the sport activity (r = 0/64). 
Conclusion: Therefore it is possible to state that General Health condition (all factors) in 
participant student of public sport is better than inactive student and also that the longer the 
duration of the sport  activity is the possibility of an increase in General Health will exist too. 
 
Key word: recreation sport, physical health, social efficiency, anxiety and depression. 
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  مقدمه
سالمتي انسان . به عنوان يك حق بشري و هدف اجتماعي در جهان شناخته شده است يدر طي چندين دهه گذشته، سالمت

مراقبت هاي پزشكي و به  ،ت، فعاليت بدني، محيط زندگي، الگوها و عادت هاي فرديثورا مانندتحت تاثير عوامل بسياري 
رواني ي مبتال به بيماري هاي افراد .)1( گي، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع استزمينه هاي خانواد و سايرشيوه زندگي  يطور كل

هستند.  نيز بيماري هاي قلبي و عروقيداشتن فعاليت بدني همچون ديابت در معرض بروز بيماري هاي ناگهاني مرتبط با ن
فعاليت بدني با احساسات بيمار ارتباط بين  .دارد با بهداشت رواني بهبود سبك زندگي و سالمت جسماني رابطه معني داري

فعاليت بدني مي تواند به عنوان بخشي از نشان داد كه مرد و زن  1870گونه، افكار خودكشي و رفتارهاي رواني بين 
موجب سالمت رواني مي گردد مشكالت رواني و نيز  تمرينات هوازي راهكارهاي بهبود سالمتي مورد استفاده قرار گيرد.

دهد و موجب بهبود خلق و خوي و رفتار مي شود. همچنين پديد آمدن خلق بهتر پس از فعاليت جسماني را كاهش مي 
     .)2( شودجسماني، نتيجه توليد مواد نشاط آوري است كه بدن در اثر ورزش توليد 

 و زشيانجام فعاليت هاي ور نشان داد كه بين شهر تهران زنانبين فعاليت هاي ورزشي منظم با سالمت عمومي مقايسه  
با  .)3(  ارتباط معني داري وجود دارد ، افسردگي و سالمت عموميسالمت جسماني، ميزان اضطراب، كاركردهاي اجتماعي

در  وليزندگي اقشار مختلف گزارش شده است، كه نقش مثبت تمرينات بدني در كنترل سالمت عمومي و بهبود كيفيت  اين
پس از برنامه هاي آمادگي قلبي عروقي هيچ تاثيري بر احساس  مثال است،به دست آمده  متفاوتيبعضي موارد نيز نتايج 

در برابر ابتال افراد مقاومت  ي درافزايشهيچ و يا . خستگي، پريشاني رواني و كيفيت زندگي مرتبط با تندرستي مشاهده نشد
ه برنامه هاي هوازي هيچ ارتباط پس از يك دورحتي  . )4( نگرديدبه بيماري هاي روان شناختي بر اثر ورزش منظم مشاهده 

بدني  فعاليتدرباره فرضيه اثر بخشي  نتايج مطالعاتاز مجموع بود افسردگي مشاهده نشد. معني داري بين توان هوازي و به
، پيامدهاي متفاوتي در پي  ، شدت و مدتكه ظاهرا نوع تمرين ورزشي چنين بر مي آيدو رواني،  وضعيت سالمت عموميبر 

ورزش هاي مختلف و تمرينات منظم  درعالوه بر اين، نقش فعاليت بدني بر سالمت عمومي، عمدتا بر مشاركت  .خواهد داشت
و سازمان دار متمركز شده است و مشاركت تفريحي در ورزش از نظر سالمتي كمتر مورد توجه قرار گرفته است به همين 

سالمت عمومي (در  از نظردر ورزش هاي همگاني  ندگانكن كه شركت بود به دنبال يافتن پاسخ اين سوالدليل،  محقق 
نسبت به افراد فعال و غير فعال در چه ابعاد جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در كاركرد اجتماعي و افسردگي) 

  وضعيتي قرار دارند؟
  

  :تحقيقروش 
شركت كننده در ايستگاه هاي ورزش  زانودانش آمجامعه آماري را  مي باشد،تحليلي در تحقيق حاضر كه از نوع توصيفي 

 س آمار شركت كننده در ورزش همگاني بر اسا دانش آموزانو افراد غير فعال تشكيل داده است. تعداد  كرمانشاههمگاني شهر 
نفر افراد شركت كننده در ورزش  excel220توسط نرم افزار كه با استفاده از نمونه گيري تصادفي  بودنفر  1000حدود 
پرسشنامه بين  500افراد غير فعال به عنوان نمونه آماري اين تحقيق انتخاب شدند. بدين منظور تعداد  از نفر 220اني و همگ

كامل پرسشنامه  440تعداد  كه ) توزيع شد250) و افراد غير فعال (250شركت كننده در ورزش همگاني ( دانش آموزان
 بود يسوال GHQ 28ده در تحقيق پرسشنامه استاندارد شده سالمت عمومي ابزار اندازه گيري مورد استفا برگشت داده شد.

. روايي كرداندازه گيري مي اجتماعي و افسردگي) را  كاركردجسماني، اضطراب و اختالل خواب،  (سالمت خرده مقياس 4كه 
شده  بر آورد)=R %82-%92( در سطح بسيار مناسبي گروه هاي مختلفبين  كشور دنيا، 70و اعتبار پرسشنامه در بيش از 

ليكرت استفاده شد، به اين  ارزشي 4مقياس هاي آزمودني ها از عمومي است. براي امتياز گذاري و تعيين نمره نهايي سالمت 
) تنظيم شدند. در اين روش امتياز پايين نشان دهنده 3و  2، 1، 0ترتيب كه داده از كمترين به بيشترين و با نمره هاي  (

به باال  22و در مجموع از نمره  6مقياس از نمره  خرده از باال نشانگر اختالل است. به اين صورت كه در هرسالمتي و امتي
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براي  استفاده گرديد و )15(ورژن  SPSSبدست آمده از نرم افزار  اطالعاتتجزيه و تحليل  جهت بيانگر عاليم اختالل است.
  استفاده شد.  ≥p 05/0  مون ضريب همبستگي اسپرمن در سطح و آز يومن ويتنيفرضيه هاي تحقيق از آزمون آناليز 

  
  :و يافته هاي تحقيق نتايج

در اين تحقيق حضور داشتند.  شهر كرمانشاه مشغول به ورزش همگاني و افراد غير فعال دانش آموزاننفر از  440تعداد  
بود. قابل ذكر است سال  13-18فعال بين غير دانش آموزان شركت كننده در ورزش همگاني و  دانش آموزاندامنه سني در 

لذا روز در هفته به فعاليت پرداخته اند.  حداقل يكروز و  چهارحداكثر شركت كننده در ورزش همگاني  دانش آموزان كه
كه  دادنتايج تحقيق نشان . گزارش شددقيقه در يك جلسه  35حداقل دقيقه و  60ورزش همگاني به  حداكثر زمان پرداختن

شركت كننده در ورزش همگاني  دانش آموزانو افسردگي   اضطراب و اختالل خواب، كاركرد اجتماعي، مت جسمانيبين سال
شركت كننده در ورزش  دانش آموزانكه در اين موارد  )≥01/0P( معني داري وجود دارد تفاوتغير فعال  دانش آموزانو 

  . )1و2(جدول  غير فعال وضعيت بهتري داشتند دانش آموزانهمگاني (كل شاخص ها) از 
  

 دانش آموزانشركت كننده در ورزش همگاني و   دانش آموزانبراي مقايسه سالمت عمومي  U  Mann  Whitney، آزمون 1جدول 
  غيرفعال

  
،  وضعيت شاخص هاي آماري نمرات آرمودني ها به تفكيك مقياس هاي چهار گانه سالمت عمومي2جدول   

  افسردگي  ياختالل در كاركرد اجتماع  اضطراب و اختالل خواب  جسماني  عالئم
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  شاخص

  5/1  2/1  9/2  3/3  3/2  4/3  2/2  8/2  فعال دانش آموزاننمرات 
غير  دانش آموزاننمرات 

  3/3  4/5  3  3/6  7/3  6/8  6/3  6/5  فعال

  
د. اشد؛ در وضعيت بهتري به سر مي بركمتر ب دانش آموزها هر چقدر امتياز البته بر اساس شيوه محاسبه نمرات آزمودني 

ارتباط  )= r 65/0شركت كننده در ورزش همگاني با مدت فعاليت ورزشي ( دانش آموزان  همچنين بين سالمت عمومي
تر باشد احتمال . بنابراين مي توان بيان كرد كه هرچه مدت فعاليت هاي ورزشي بيش)3(جدول  معني داري وجود دارد

  افزايش سالمتي عمومي نيز وجود خواهد داشت.
  

  دانش آموزان ،  نتايج آزمون اسپيرمن براي ارتباط بين سالمت عمومي و مدت فعاليت ورزشي3جدول
  N r  P  متغير

  00/0  62/0  189  ارتباط بين سالمت عمومي و مدت فعاليت ورزشي
  
  
  

 آماره  سالمت جسماني اضطراب كاركرد اجتماعي افسردگي

 ش آموزان فعالدان ايميانگين رتبه   16/158  69/118  59/129  29/139

 ميانگين رتبه اي  دانش آموزان  غير فعال  43/229  69/263  31/255  30/244

000/0  000/0  000/0  000/0  p 
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 نتيجه گيري بحث و
دانش وضعيت جسماني بهتري نسبت به شركت كننده در ورزش همگاني  دانش آموزانداد كه نشان  حاضر نتايج تحقيق

دقيقه به  30تا  20كه  ي، افراد مسن)2005( و همكاران بانحوسرقرار دارند. در تحقيق شهر كرمانشاه غير فعال  آموزان
غير فعال داشتند  افرادي بهتري نسبت به ، كاركرد جسمانختندفعاليت بدني سبك تا متوسط در اكثر روز هاي هفته مي پردا

از محدوديت هاي كاركردي محافظت بوده كه اين محققين بيان كردند كه هر نوع فعاليت جسماني بهتر از بي تحركي  .)5(
ي با مرور برخ ،پالنت ).6(براي ابعاد جسماني بدنبال دارد  اثر بخش تريمي كند، اما ورزش منظم، فوائد پيشگيرانه بيشتر و 

در كاركرد  جسمي با پيشرفت نسبت به آمادگي جسماني واقعي كه درك آمادگي جسماني دتحقيقات پيشنهاد مي كن
تحت تاثير نقش  شركت كننده در ورزش همگاني دانش آموزانشايد بنابراين  دارد. بر سالمتي افراد بيشتريتاثير جسماني 

حتي تصور اين كه در  ممكن است دانش آموزانچون در مورد برخي احساس سالمتي عمومي بااليي دارند؛  ،باورهاي سالمتي
نشان  ،ديگرنتايج تحقيقات  ).7(مفيد و سالمت بخش باشد  شنداز اين كه واقعا در تناسب و آمادگي با ندتناسب به سر مي بر

سالمتي و افزايش آمادگي  براي توسعه البته ،ارتباط نزديكي با سطوح سالمتي و آمادگي دارد فعال، شيوه زندگي كه مي دهد
    ).8( بگيرد انجام كه فعاليت بدني در شدتي باالتر از سطوح پايين فعاليت يعني پياده روي بايد

اكانر و يانگ اشتات، هم بيان كردند كه كيفيت خواب در افراد فعال از نظر جسماني در مقايسه با افراد غير فعال بهتر است. و 
كارمك بودرا و همكاران، فعاليت بدني تفريحي  ).9(ي كمتري در روز بعد به وجود مي آيد حتي پس از خواب مناسب، خستگ

دي لورنزو و  ).10(و آمادگي هوازي را به عنوان عامل برطرف كننده اضطراب و استرس خفيف در  دانشجويان مي دانند 
يد كوتاه مدت و بلند مدت بر فرايند اضطراب بيان كردند كه افزايش و ارتقاي آمادگي هوازي ناشي از تمرين، فوا ،همكاران

   ).11(صفتي دارد 
سالمون، اثرات آني فعاليت هوازي را، پس از يك وهله تمرين بر بهبود افسردگي گزارش كرد، كه براي چند ساعت پس از 

 اين دست از  ازنتايج پژوهش حاضر با نتايج بسياري  .ورزش در همان روز يا بيش از يك روز اثرات آن باقي مانده است
  ).12( همخواني داردمطالعات 

تحقيقات ديگري نيز وجود دارد كه بر خالف نتايج اين تحقيقات، اثرات فعاليت هاي تفريحي را بر برخي شاخص هاي  البته 
  )15و14و13( .سالمت عمومي مورد سوال قرار داده اند
تفاده از هرگونه فعاليت بدني و ورزشي ماليم تا شديد از نظر فعال با اس دانش آموزانبنابراين توافق همگاني وجود دارد كه 

دارند. البته اين احساس و درك يا تصور از  قرار غير فعال دانش آموزان نسبت بهدر وضعيت بهتري  ،سالمت جسماني
في حاصل از سالمتي خود، ممكن است تحت تاثير مستقيم مدت، شدت و نوع فعاليت بدني نباشد بلكه به اثرات رواني و عاط

شركت در اين فعاليت هاي مربوطه باشد. با اينكه براي افزايش سطوح آمادگي جسماني و بهبود ساير متغيرها يا شاخص هاي 
شركت در كه ، اما  نتايج اين تحقيق نشان داد باشدسالمت جسماني مانند كاهش چربي توجه به اصول تمرين ضروري 

دون برنامه نيز مي تواند باعث تفاوت در احساس و تصور سالمتي عمومي بهتر باشد. و ب دارسازمان فعاليت هاي جسماني غير
همين استدالل را در مورد اثرات رواني و عاطفي شركت در ورزش همگاني مانند اضطراب و اختالل خواب، افسردگي و 

و كاهش سطح فعاليت هاي جسماني  كاركرد اجتماعي مي توان بيان كرد. بنابراين با توجه به دنياي مدرن و ماشيني امروزي
در تمام رنج هاي سني خصوصا سن حساس و بحراني نوجواني و با توجه به گزارش تحقيقات مختلف مبني بر اثرگذاري مفيد 
فعاليت هاي جسماني بر سطح سالمت روحي رواني، چه خوبست كه نوجوانان را به سمت و سوي ورزش هاي همگاني سوق 

ن را در قالب يك پيشنهاد به مديران مدارس ارائه داد كه ورزش هاي صبحگاهي را به صورت ورزش دهيم ، حتي مي توان آ
  .جلسه در هفته در اماكن عمومي چون پارك ها برگزار كنند 3يا  2هاي همگاني 
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