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 تأثير ورزش صبحگاهي بر سالمت روان كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي الرستان
  

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر ؛1*حسين داالندار
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ **دكتر پروانه شفيع نيا
 ي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ر؛ ***دكتر شهرام علم

       چكيده

) افسـردگي ، شكايت جسماني، اضـطراب، اخـتالل در عملكـرد اجتمـاعي    بر ميزان سالمت روان ( ورزش صبحگاهي تأثير تعيين هدف تحقيق،   
اد نفركاركنان دانشـگاه آز  114بود. روش تحقيق به صورت نيمه تجربي بود. جامعه ي آماري شامل  آزاد اسالمي واحد الرستان كاركنان دانشگاه

نفر از آن ها كه داراي سالمت روان پايين تري بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفي در  دو گروه آزمايش  70بوده كه  اسالمي واحد الرستان  
امـه  ) بود. روايي پرسش ن1979سؤالي گلدبرگ و هيلر ( 28و كنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري در اين تحقيق پرسش نامه ي سالمت روان  

به دست آمد.                                                                           88/0رضايت بخش گزارش گرديد و ضريب پايايي اين پرسش نامه به روش آلفاي كرونباخ 
وابسته و تحليل واريانس مانووا مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفتنـد. تجزيـه و     tون با استفاده از آزم  spss 16داده ها به وسيله ي نرم افزار       

 نشان داد كه تمرينات هوازي بـر سـالمت روان و خـرده مقيـاس هـاي آن،  شـامل:       >p 05/0تحليل فرضيه هاي تحقيق در سطح معني داري 
تأثير معني داري داشت. به عالوه در مقايسه ي گروه آزمـايش   نكاركنادر  افسردگيو  شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي

  و كنترل، تفاوت معني داري در سالمت روان و خرده مقياس هاي آن بين دو گروه مشاهده شد.
 حگاهي،ورزش صب ، تمرينات هوازي،افسردگي، شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي واژه هاي كليدي: سالمت روان،          

  كاركنان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان
  مقدمه

فراوان است. در هر طبقه و صـنفي و در هـر گـروه و جمعـي،      عدم سازش و وجود اختالالت رفتار در جوامع انساني بسيار مشهود و
، استاد دانشگاه و غيره، خطر اشخاص نامتعادلي زندگي مي كنند. بنابراين در مورد همه اعم از كارگر، محصل، پزشك، مهندس، زارع

ابتال به بيماري هاي رواني وجود دارد. به عبارت ديگر هيچ فرد انساني در برابر امراض رواني مصونيت ندارد. البته دانستن اينكه هـر  
شخصي ممكن است گرفتار ناراحتي رواني شود خود به خود كافي نيست زيرا كه بهداشـت روانـي فقـط منحصـر بـه تشـريح علـل        

ختالالت رفتار نبوده، بلكه هدف اصلي آن پيش گيري از وقوع ناراحتي ها مي باشد. پيش گيري به معناي وسـيع آن، عبـارت مـي    ا
باشد از به وجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم و نرمال است عالوه بـر اينكـه، درمـان اخـتالالت جزئـي رفتـار، بـه منظـور         

علم روان شناسي ورزش در ابتدا بيش تر بـراي ارتقـاي عملكـرد ورزش      ).8( واني مي باشدجلوگيري از وقوع بيماري هاي شديد ر
كاران رقابتي پا به عرصه ورزش نهاد، ولي امروزه برخي از روان شناسان ورزش با آگاهي از اثـرات فعاليـت بـدني و ورزش بـه سـالم      

بـراي   ).10( ليت بدني در تحقيقات خود مطرح كرده انـد سازي جسماني، سئواالتي را در خصوص اثرات روان شناختي ورزش و فعا
تعريف سالمت روان اول بايد مفهوم دقيق سالمتي توضيح داده شود. عام ترين تعريف سالمتي طبق اساسنامه ي سـازمان بهداشـت   

. بنـابراين روان  جهاني عبارت است از  سالمت كامل فيزيكي، فكري و اجتماعي، و فقط به معنـي نبـود بيمـاري يـا نـاتواني نيسـت      
شناسي سالمت شامل شناسايي رفتارها و سبك هاي زندگي كه بر سالمت فيزيكي فـرد، پيشـگيري و مـداواي بيمـاري، شناسـايي      
عوامل خطر مرتبط با بيماري، بهبود سيستم هاي مراقبت از سالمتي از طريق شناسـايي عملكـرد درسـت و شـكل دادن بـه افكـار       

 ). 11( ؤثر هستند مي باشدعمومي درباره سالمتي مردم م
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كارشناسان سازمان بهداشت جهاني، سالمت فكر و روان را چنين تعريف مي نمايند: سالمت فكر عبـارت اسـت از قابليـت برقـراري     
ارتباط هماهنگ و موزون با ديگران، تغيير و اصالح محيط فردي و اجتماعي، حـل تضـادها، مشـكالت و تمـايالت فـردي بـه طـور        

جهان امروز با سرعت فزايندي به سوي زنـدگي ماشـيني و كـم تحركـي پـيش مـي رود و تمـامي         ).13( نه و مناسبمنطقي، عادال
كارهاي صنعتي و روزمره انسان ها با دستگاه ها و سيستم هاي اتوماتيك كه نياز به عدم حضور و يا حضور كم رنگ انسـان و آنهـم   

نيز روز به روز كم تحرك تر و تنبل تر مي شوند همچنين به جهت كم شـدن  فقط در حد نظارت در حال كار مي باشند . انسان ها 
روابط  انساني و دور شدن از محيط هاي طبيعي و زندگي هاي تشريفاتي، اغلب انسان ها به خصوص در شهرهاي بزرگ از مشكالت 

هاي جسماني شاكي مي باشـند ، لـذا   ناشي از فشارها و بيماري هاي رواني از جمله اضطراب و استرس و همچنين درد ها و آسيب 
انجام ورزش و ايجاد تحرك برنامه ريزي شده تأثير شگرفي بر مشكالت موجود دارد به خصوص انجـام ورزش هـاي روزانـه و دسـته     
جمعي در صبحگاهان كه انسان هنوز فعاليت هاي روزمره و مالل آور و تكراري شغلي خود را شروع نكرده است. ورزش صـبحگاهي  

ها سبب تغييرات مثبت فيزيولوژيكي و جسماني شده بلكه تاثيرات بسيار مفيد روحي و رواني را به همراه دارد. بر اساس برخـي  نه تن
ديد گاه ها، ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بين فرد با خودش و يا ديگران است ، اين شـناخت چندجنبـه اي مـي توانـد در     

 ).10( يل باشدسازگاري هاي اجتماعي و شخصيت دخ

به اين نتيجه دست يافت كه بين پيش آزمون و پس آزمون در خصـوص چهـار خـرده مقيـاس     )، در تحقيقي 1389سعادت طلب ( 
شكايات جسماني، افسردگي، اضطراب و اختالل در عملكرد اجتماعي تفاوت معنا داري در جهت بهبود شاخص هاي مختلف سالمت 

به نتايج زير دست يافت : ورزش صبحگاهي در كـاهش افسـردگي مـؤثر مـي      خود در تحقيق )،1383پيروي ( ).7( روان وجود دارد
باشد. ورزش صبحگاهي تاثير مهمي بر ايجاد روابط اجتماعي دارد. ورزش صبحگاهي در كاهش فشـار هـاي روانـي و ايجـاد آرامـش      

انـي اسـاتيد و كاركنـان ورزشـكار در پاسـخ بـه       خود دريافت كه به طور كلي فشار رو پژوهش)، در 1381موسوي (  ).4( مؤثر است
رفتاري كمتر بوده و تمرينات بدني و ورزش يك شيوه متغيير و موثر در مـديريت روانـي و كـاهش فشـار روانـي و       –عوامل عصبي 

در بهبود  )، در تحقيقي نتيجه گرفتند كه پياده روي2010( 1آزتالوس و همكاران ).12(  افزايش سالمت رواني  و جسماني مي باشد
شاخص هاي سالمت روان از جمله افسردگي و اضطراب در زنان و مردان مؤثر است، منتها افزايش شـدت ورزش گرچـه در مـردان    

نتيجه گيري نمود كه :ورزش در  پژوهشي)، در 2010( 2راجوو ).20( نتايج بهتري دارد ولي در زنان، نتايج مربوطه برعكس مي باشد
ه از هواي تميز صبحگاهي ، در كاركرد سيستم هاي مختلف بدن  در مقايسه بـا ورزش در زمـان هـاي    هنگام صبح به جهت استفاد

ديگر مفيد تر مي باشد همچنين با استنشاق هواي تميز صبحگاهي سطح هوشياري روان انسان باالتر مي رود كه ايـن خـود سـبب    
)، در مقايسه بين درمان افسردگي و اضـطراب بـا   2009(1كي هايا ).28( آرامش بيشتر و كاهش ميزان استرس و اضطراب مي گردد

درصـد حـداكثر اكسـيژن     60-80بار در هفته با شـدت   5تا  3دقيقه ورزش صبحگاهي ،  30دارو و ورزش صبحگاهي در يافت  كه 
هاي شـيميايي را   مصرفي اثرات مشابه استفاده از داروهاي شيميايي را دارد بعالوه كه ورزش صبحگاهي  نه تنها عوارض منفي دارو

 3دود و همكـاران  ).27( ريوي و كاهش ميزان اضطراب سبب افزايش اميد به زنـدگي خواهـد بـود   -ندارد بلكه با بهبود عملكرد قلبي
)، در تحقيقي نتيجه گرفت كه اگرچه تفاوت فاحشي در زمان مرخصي از بيمارستان( مدت زمان بستري شدن) در دو گـروه  2007(

 4لينـدوال وهمكـاران   ).23( برنامه تمريني در بهبود وضـعيت سـالمت روان بيمـاران تـا حـدودي مـوثر بـود        مشاهده نشد ولي اين
دريافتند كه افراد ورزش كرده از نمرات افسردگي پايين تري برخوردار بودند (عاليـم افسـردگي كمتـري     خود تحقيقدر  )، 2007(

 5آئوروليـو و همكـاران   ).28( ورزش هاي سبك تـر مـؤثر تـر خواهـد بـود     داشته اند) و نشان داده شد كه در زنان به نسبت مردان، 
دريافتند كه فعاليت هاي بدني ابزار مناسبي در درمان و پيشگيري از بيماري هاي جسماني و همچنين رواني  پژوهشي)، در 2005(
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3 . Dodd et al 
4 . Lindval et al 
5 . Aurelio et al 
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ز هورمون هاي  غدد مختلف و تأثير بر از جمله : افسردگي و اختالالت اضطرابي مي باشد . با انجام ورزش به جهت ترشح  تعدادي ا
  ).19( روي سيستم عصبي و همچنين افزايش مصرف اكسيژن ميزان استرس و اضطراب را كاهش دهند

امروزه در كليه نقاط جهان و به خصوص در ادارات بر رضايت مندي و تكريم ارباب رجوع تأكيد زيادي مي شود، گرچه اين موضـوع  
ده و به طور كامل اجرا نمي شود ولي ضرورت و اهميت آن غير قابل انكار است.  بنابراين جهت برخـورد  در ايران تاحدودي جديد بو

مناسب با مراجعه كنندگان در هر اداره و محل كاري مهمترين مسأله، سالمت جسمي و بخصوص رواني كارمند مي باشـد، بـه ايـن    
و نداشتن اضطراب و افسردگي در مواجعه با طرف مقابل صـبور  دليل كه هر فرد در صورت داشتن آرامش روحي  و سالمت جسمي 

بوده و سعي در بر طرف نمودن نيازها و خواسته هاي آنان مي نمايند. در محيط دانشگاه نيز به جهت اينكه اكثر مراجعـه كننـدگان   
ني بهتر، به نحو شايسته تري  از قشر جوان و حساس جمعيتي مي باشد اين موضوع مهمتر بوده و كارمنداني با سالمت جسمي و روا

 مي توانند از عهده مسؤوليت خود بر آيند.  

با توجه به تحقيقات انجام شده و نقش ورزش در سالمت روان، محقق در تالش است دريابد كـه وضـعيت سـالمت روان كاركنـان       
مل پياده روي صبحگاهي در محيط كار و دانشكاه آزاد اسالمي واحد الرستان چگونه است؟ و آيا يك برنامه ي منتخب هوازي كه شا

به صورت دسته جمعي مي تواند بر حيطه هاي سالمت روان از جمله افسردگي، اضطراب، اختالل در عملكـرد اجتمـاعي و شـكايت    
  جسماني تأثيرگذار باشد؟

( شـكايات جسـماني،    بنابراين هدف از اين تحقيق تعيين تاثير ورزش صبحگاهي بر ميزان سالمت روان و خـرده مقيـاس هـاي آن   
  اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي، افسردگي)  كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان مي باشد.

در اين تحقيق مي خواهيم  بدانيم آيا تأثير ورزش صبحگاهي به عنوان  متغير مستقل بر سالمت روان و خرده مقياس هـاي آن بـه   
     خواهد بود يا خير؟ عنوان متغير هاي وابسته معنا دار

  روش شناسي
  .اين تحقيق نيمه تجربي و كاربردي مي باشد كه با استفاده از دو گروه تجربي و كنترل انجام شد       

  جامعه آماري تحقيق 
  مي باشد .1389نفر كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي در بهار و تابستان سال 114جامعه آماري تحقيق تعداد          

  روش نمونه گيري نمونه آماري و 
پرسشنامه اي كه بين كاركنان  توزيع گرديد ، پس ازتكميل و جمع آوري پرسشنامه ها و بررسي  114براي نمونه گيري از بين      

نفر كه داراي سالمت روان پايين تر بودند ( نمره سالمت روان آنها بيشتر بود) انتخاب و بـه دو. گـروه    70نمره هر فرد ، از بين آنها 
  نفري كنترل تقسيم شدند. 35نفري آزمايش و  35

 ابزار اندازه گيري      
)  1979گلـدبرگ و هيلـر (  مـاده اي   28پرسش نامـه ي سـالمت روان   در اين پژوهش به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از  

 1-7سـؤاالت  يل شده اسـت .  ، تشكپرسش است  7اين پرسش نامه از چهار خرده مقياس يا حيطه كه هر كدام داراي . استفاده شد
مربوط به اختالل در عملكرد اجتمـاعي و سـؤاالت    15 -21مربوط به اضطراب،  سؤاالت  8 -14مربوط به شكايت جسماني، سؤاالت

) و به كـل  3-2-1-0به هر يك از حيطه هاي چهارگانه يك نمره به ترتيب ازراست به چپ(  مربوط به افسردگي مي باشند. 28-22
  پرسش نيز يك نمره تعلق مي گيرد   28امه يا پرسش ن
  تحقيقپايايي 

و ضريب پايايي خرده مقيـاس هـا را بـه روش     79/0و تصنيف  88/0ضريب پايايي اين تحقيق به طور كلي به روش آلفاي كرونباخ  
  محاسبه گرديد.  66/0،  73/0،  65/0،  68/0و به روش تصنيف به ترتيب  79/0،  67/0،  77/0،  81/0آلفاي كرونباخ به ترتيب 

  پروتكل تمرين  
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درصد حداكثر اكسيژن مصرفي (با اسـتفاده ازشـمارش    50-70جلسه در هفته با شدت  3دقيقه و  30-40پياده روي  به مدت      
 متر مسير سـر بـااليي   1000كيلومتر كه حدود  2) به مسافت حدود 1ضربان قلب استراحت و حداكثر ضربان قلب به روش كاروونن

  .دقيقه نرمش  مورد بررسي قرار خواهد گرفت 10متر مسير سر پاييني با شيب ماليم و انجام  700با شيب ماليم و حدود 
 روش جمع آوري اطالعات 

نفر از كاركنان قرار داده و از آنها خواسته شـد  بـدون نوشـتن     114پرسش نامه ي سالمت روان را جهت پاسخگويي در اختيار       
خانوادگي و با صداقت كامل پرسش نامه را تكميل كنند . البته در پرسش نامه شماره اي به صورت كد قيد شـده بـود كـه    نام و نام 

اين شماره ، با شماره اي كه در ليست اسامي آنها نوشته بود ، مطابقـت داشـت. پـس از جمـع آوري و بررسـي پرسـش نامـه هـا و         
سالمت روان آنها از همه بيشتر بود ( وضعيت سالمت آنها بدتر بـود) ، مشـخص   مشخص شدن نمره ي هر فرد ، افرادي كه نمره ي 

نفـر)  تقسـيم شـدند . گـروه  كنتـرل پـس از مشـخص شـدن،          35نفر) و  كنترل (35شدند و به طور تصادفي به دو گروه آزمايش (
جلسه داده شد . هر دو گروه بعد  24هيچگونه تمريني دريافت نكردند ولي به گروه آزمايشي هشت هفته ورزش صبحگاهي به مدت 

  .  از هشت هفته مجدداً پرسش نامه ي سالمت روان را پاسخ دادند سپس نتايج دو گروه با هم مقايسه گرديد
 روش تحليل آماري داده هاي تحقيق 

اطي اسـتفاده شـد و   در اين تحقيق براي توصيف خصوصيات آزمودني ها از آمار توصيفي و براي آزمون فرضيه ها از آمـار اسـتنب       
  تجزيه و تحليل گرديد.   16نسخه  SPSS كليه ي نتايج آماري توسط نرم افزار

همچنين براي بررسي معناداري تفاوت بين گروه هاي آزمايش و كنترل از آزمون با اندازه هاي مكرر ، جهت مقايسه ي نتايج پـيش  
  انس چند متغيره  استفاده گرديد.آزمون و پس آزمون گروه آزمايش و كنترل از آزمون تحليل واري

  يافته هاي تحقيق  
  يافته هاي توصيفي تحقيق

  هاتوزيع سن آزمودني

در  هاي مورد بررسي بر حسب سال در دو گروه آزمايش و كنتـرل آزمودنياطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار سن 
  .نشان داده شده است 1جدول 
  سن آزمودني ها 1جدول

 ماريشاخص آ

 گروه
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  فراواني

  59  29  69/5  77/39  35  آزمايش
  55  30  15/7 68/41  35  كنترل

  نشان داده شده است. 2اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛ قد نمونه هاي تحقيق بر حسب سانتي متردر جدول 
  قد آزمودني ها 2جدول

  شاخص آماري
 گروه

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  فراواني

  93/1  150 10/0  94/172  35  آزمايش
 95/1  50/1 13/0  71/170  35  كنترل

  .نشان داده شده است 3اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛ وزن نمونه هاي تحقيق برحسب كيلو گرم در جدول 
  وزن آزمودني ها 3جدول

                                                 
1 . Karvonen method 
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  شاخص آماري
 هگرو

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  فراواني

 105  54  09/13  94/75  35  آزمايش

  115  54  72/1 48/76  35  كنترل

نشـان   4اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛ نمره ي سالمت روان پيش آزمون   آزمودني هاي تحقيق در جـدول  
  داده شده است.

  يار نمره ي سالمت روان پيش آزمون آزمودني هاميانگين و انحراف مع  4جدول 

 حداكثر حداقل  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  گروه ها

 43 16 95/5  28/31  35  آزمايش

 48 22  07/6  61/31  35  كنترل

  

 
 ميانگين نمره ي سالمت روان پيش آزمون آزمودني ها 1نمودار 

نشـان داده   5نمره ي سالمت پس آزمون   آزمودني هاي تحقيـق در جـدول    اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛
  شده است.

  ميانگين و انحراف معيار نمره ي سالمت روان پس آزمون آزمودني ها 5جدول 

 حداكثر حداقل  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  گروه ها

 44 16 86/5  82/31  35  كنترل

 23 7 58/4  14/15  35  آزمايش
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 ميانگين نمره ي سالمت روان پس آزمون آزمودني ها 2نمودار 

آزمودني هاي تحقيـق در  سالمت روان اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛ پيش آزمون مقياس هاي چهارگانه ي 
  نشان داده شده است. 6جدول 

  ان آزمودني هاميانگين و انحراف معيار پيش آزمون مقياس هاي چهارگانه ي سالمت رو  6جدول 
  افسردگي  اختالل در عملكرد اجتماعي  اضطراب  شكايت جسماني  مقياس ها

  ميانگين  گروه ها
انحراف 
  معيار

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
انحراف 
  معيار

  97/3  05/7  50/2  94/8  99/2  51/7  99/2  77/7  آزمايش

  80/2  54/7  07/2  77/8  73/1  54/7  20/2  80/7  كنترل

 

 
 

  ميانگين نمرات مقياس هاي چهارگانه سالمت روان پيش آزمون آزمودني ها 3نمودار 
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آزمودني هاي تحقيـق در  سالمت روان اطالعات توصيفي مربوط به ميانگين و انحراف معيار ؛ پس آزمون مقياس هاي  چهارگانه ي 

  نشان داده شده است. 7جدول 
  پس آزمون مقياس هاي چهارگانه ي سالمت روان آزمودنيها ميانگين و انحراف معيار  7جدول 

  افسردگي  اختالل در عملكرد اجتماعي  اضطراب  شكايت جسماني  مقياس ها

  ميانگين  گروه ها
انحراف 
  معيار

  ميانگين
انحراف 
  معيار

  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين
انحراف 
  معيار

  79/2  60/2  62/1  11/5  88/1  40/3  88/2  02/4  آزمايش
  54/3  40/7  68/2  05/9  10/2  54/7  51/2  80/7  كنترل

 

  
  ميانگين نمرات مقياس هاي چهارگانه سالمت روان پس آزمون آزمودني ها 4نمودار 

  هاي استنباطي تحقيقيافته

) MANOVAتحليل واريانس چنـد متغيـري(   گيري تصادفي در اين تحقيق از آزمونابتدا براي اطمينان از روش نمونه
آزمـايش و كنتـرل    آزمون بين دو گروههاي سالمت روان و خرده مقياس هاي آن در مرحله پيشتفاوت ميانگين نمره جهت بررسي

  گزارش شده است. 8كه نتايج آن در جدول استفاده شده است.
وخرده مقياس هاي سالمت روان جهت بررسي تفاوت ميانگين نمره) MANOVA( تحليل واريانس چند متغيرهآزمون هاي نتايج   8جدول

  آزمايش و كنترل آزمون بين دو گروههاي آن در مرحله پيش

 F  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه  مقدار  منبع تغيير  متغير
سطح معني 

  داري

گروه آزمايش و 
  گروه كنترل

  98/0  102/0  65  4  006/0  آزمون اثرپياليي
 98/0 102/0  65  4  994/0  آزمون المبداي ويلكز

 98/0 102/0  65  4  006/0  هتلينگآزمون اثر

 98/0 102/0  65  4  006/0  زرگترين ريشه رويبآزمون 
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مشخص است در متغير هاي مستقل آزمايش و كنترل، آزمون هـاي پـيالس، ويلكـس، هـوتلينكس و روي(      8كه در جدول  گونههمان

102/0 F=  98/0و(P= آزمودني هاي گروه آزمـايش و كنتـرل در نمـره سـالمت      معني دار نشده اند. اين يافته ها نشان مي دهد كه بين
كه آزمون اثرات بين آزمودني ها جايگاه تفاوت نمرات پـيش آزمـون سـالمت    روان و خرده مقياس هاي آن تفاوت معني داري وجود ندارد. 

  ).9جدول روان و مولفه هاي آن را دو گروه آزمايش و كنترل نشان مي دهد (
  ين آزمودني ها جهت بررسي تفاوت نمرات پيش آزمون سالمت روان و مولفه هاي آن در دو گروه آزمايش و كنترل: آزمون اثرات ب  9جدول 

  متغير
 شاخص آماري

  
  متغيير وابسته

  مجموع مجذورات
درجه 
  آزادي

ميانگين 
  سطح معني داري F  مجذورات

  گروه آزمايش و كنترل
  

  79/0  067/0  41/2  1  41/2  سالمت روان

  96/0  002/0  014/0  1  014/0  يشكايت جسمان

  95/0  003/0  014/0  1  014/0  اضطراب

  75/0  097/0  51/0  1  514/0  اختالل در عملكرد اجتماعي

  55/0  35/0  12/4  1  12/4  افسردگي

  خطا
  
  
  
  

      19/36  68  02/2461  سالمت روان

      93/6  68  77/471  شكايت جسماني

      43/4  68  42/301  اضطراب
      29/5  68  05/360  كرد اجتماعياختالل در عمل

      80/11  68  57/802  افسردگي

  كل

        70  71795  سالمت روان

        70  4715  شكايت جسماني

        70  4269  اضطراب

        70  5852  اختالل در عملكرد اجتماعي

        70  4537  افسردگي

 
)،  F =067/0و  P =79(شود كه بين سالمت روانـي  مشخص است با توجه به مقادير آماري مشاهده مي  9همان طور كه در جدول 

 =097/0و  P =75/0)، اختالل در عملكرد اجتمـاعي ( F =003/0و  P =95/0)، اضطراب (P 002/0= F =96/0(شكايت جسماني
F) 35/0) و شكايت جسماني= P  55/0و= F (      آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل در مرحلـه پـيش آزمـون تفـاوت معنـي داري

هـاي  هـاي سـالمت روان و خـرده مقيـاس هـاي آن در گـروه      آزمون نمرهدهد كه در مرحله پيشها نشان مياين يافتهد ندارد. وجو
  باشد.آزمايش و كنترل تقريباً برابر مي
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و خـرده مقيـاس هـاي     هاي مراحل پيش آزمون و پس آزمـون نمـره هـاي سـالمت روان     براي بررسي تفاوت نمرهوابسته  tاز آزمون 
  ارايه شده است. 14تا 10زمودني هاي گروه آزمايش استفاده شد كه نتايج آن در جدول آ

 
  هاي پيش آزمون و پس آزمون سالمت روان آزمودني هاي گروه آزمايشوابسته براي بررسي تفاوت نمره tنتايج آزمون   10جدول 

  شاخص آماري
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

 t  حد باال  د پايينح
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
  داري

  سالمت روان
  پيش آزمون)-(پس آزمون

14/16  38/6  07/1  95/13  33/18  96/14  34  001/0  

) تفـاوت معنـاداري در عوامـل    p=001/0و  t=96/14مشخص است، با توجه به آماره آزمـون (  10كه در جدول  گونههمان
هاي سالمت روان پيش آزمون و پس آزمـون گـروه آزمـايش تفـاوت     دهد كه بين نمرهن ميها نشاگروهي يافت شد. اين يافتهدرون

آزمون تا مرحله پس آزمون پيشرفت معنـاداري داشـته   ها از مرحله پيشمعني داري وجود دارد. به طوري كه سالمت روان آزمودني
  است.

  ون و پس آزمون شكايت جسماني آزمودني هاي گروه آزمايشهاي پيش آزموابسته براي بررسي تفاوت نمره tنتايج آزمون   11جدول 

  شاخص آماري   
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

 t  حد باال  حد پايين
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
  داري

  سالمت روان
پيش -(پس آزمون
  آزمون)

74/3  30/4  72/0  26/2  22/5  14/5  34  001/0  

گروهـي  ) تفاوت معنـاداري در عوامـل درون  p=001/0و  t=14/4مشخص است، با توجه به آماره آزمون ( 11همانطور كه در جدول 
هاي شكايت جسماني پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش تفاوت معنـي داري  دهد كه بين نمرهها نشان مييافت شد. اين يافته

  آزمون تا مرحله پس آزمون كاهش معني داري داشته است.پيشها از مرحله وجود دارد. به طوري كه شكايت جسماني آزمودني
  هاي پيش آزمون و پس آزمون اضطراب آزمودني هاي گروه آزمايشوابسته براي بررسي تفاوت نمره t. نتايج آزمون  12جدول 

  شاخص آماري
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

 t  حد باال  حد پايين
درجه 

 يآزاد

سطح معني 
  داري

  سالمت روان
  پيش آزمون)-(پس آزمون

11/4  74/1  29/0  51/3  71/4  94/13  34  001/0  

) تفـاوت معنـاداري در عوامـل    p=001/0و  t=94/13مشخص است، با توجه به آمـاره آزمـون (   12كه در جدول چنان هم
هاي اضطراب پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش تفـاوت معنـي   دهد كه بين نمرهها نشان ميگروهي يافت شد. اين يافتهدرون

  آزمون تا مرحله پس آزمون كاهش معني داري داشته است.ها از مرحله پيشداري وجود دارد. به طوري كه اضطراب آزمودني
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د اجتماعي آزمودني هاي گروه هاي پيش آزمون و پس آزمون اختالل در عملكروابسته براي بررسي تفاوت نمره tنتايج آزمون   13جدول 
  آزمايش

  شاخص آماري
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

 t  حد باال  حد پايين
درجه 
 آزادي

سطح معني 
  داري

  سالمت روان
  پيش آزمون)-(پس آزمون

82/3  65/1  27/0  26/3  39/4  69/13  34  001/0  

) تفـاوت معنـاداري در عوامـل    p=001/0و  t=69/13جه به آماره آزمـون ( مشخص است، با تو  13كه در جدول  گونههمان
هاي اختالل در عملكرد اجتماعي پيش آزمـون و پـس آزمـون گـروه     دهد كه بين نمرهها نشان ميگروهي يافت شد. اين يافتهدرون

آزمـون تـا مرحلـه پـس     ز مرحله پيشها اآزمايش تفاوت معني داري وجود دارد. به طوري كه اختالل در عملكرد اجتماعي آزمودني
  .آزمون كاهش معني داري داشته است

  آزمودني هاي گروه آزمايش هاي پيش آزمون و پس آزمون افسردگيوابسته براي بررسي تفاوت نمره tنتايج آزمون   14جدول 

  شاخص آماري
  متغير

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطاي 
استاندارد 
  ميانگين

 t  حد باال  حد پايين
رجه د

 آزادي

سطح معني 
  داري

  سالمت روان
  پيش آزمون)-(پس آزمون

45/4  05/3  51/0  40/3  50/5  64/8  34  001/0  

) تفاوت معناداري در عوامـل درون p=001/0و  t=64/8مشخص است، با توجه به آماره آزمون ( 14همانطور كه در جدول 
افسردگيپيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش تفـاوت معنـي داري   هاي دهد كه بين نمرهها نشان ميگروهي يافت شد. اين يافته

  آزمون تا مرحله پس آزمون كاهش معني داري داشته است.ها از مرحله پيشوجود دارد. به طوري كه افسردگي آزمودني
آن در خـرده مقيـاس هـاي     هاي سـالمت روان و جهت بررسي تفاوت ميانگين نمره)MANOVA(تحليل واريانس چند متغيره از

  ارايه شده است. 15استفاده شد كه نتايج آن در جدول  آزمايش و كنترل آزمون بين دو گروهپس مرحله 
خرده مقياس  هاي سالمت روان وجهت بررسي تفاوت ميانگين نمره)MANOVA(تحليل واريانس چند متغيرهآزمون هاي نتايج   15جدول

  و كنترلآزمايش  آزمون بين دو گروهپسهاي آن در مرحله 

 F  درجه آزادي خطا  درجه آزادي فرضيه  مقدار  منبع تغيير  متغير
سطح معني 

  داري

گروه آزمايش و 
  گروه كنترل

  001/0  20/47  65  4  74/0  آزمون اثرپياليي
 001/0 20/47  65  4  25/0  آزمون المبداي ويلكز

 001/0 20/47  65  4  90/2  آزمون اثرهتلينگ

 001/0 20/47  65  4  90/2  آزمون بزرگترين ريشه روي

مشخص است در متغير هاي مستقل آزمايش و كنترل، آزمون هاي پـيالس، ويلكـس، هـوتلينكس و روي(     15كه در جدول چنان هم
20/47 F=  001/0و(P=   معني دار شده اند. اين يافته ها نشان ميدهد كه بين بين آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل حداقل در يكـي

كه آزمـون اثـرات بـين آزمـودني هـا تفـاوت       ت روان (سالمت روان يا خرده مقياس هاي آن) تفاوت معني داري وجود دارد. از عوامل سالم
  ). 9جدول نمرات پيش آزمون سالمت روان و مولفه هاي آن را دو گروه آزمايش و كنترل نشان مي دهد (

خرده مقياس هـاي   هاي سالمت روان ويانگين نمرهتفاوت مآزمون جهت بررسي )MANOVA(نتايج تحليل واريانس چند متغيره
  ارايه شده است. 16در جدول  آزمايش و كنترل آزمون بين دو گروهپسآن در مرحله 
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  آزمون اثرات بين آزمودني ها جهت بررسي تفاوت نمرات پس آزمون سالمت روان و مولفه هاي آن در دو گروه آزمايش و كنترل  16جدول 

  متغير
  شاخص آماري

  متغيير وابسته
  مجموع مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 F P  مجذورات

  گروه آزمايش و كنترل
  

  001/0  92/175  22/4872  1  22/4872  سالمت روان

  001/0  002/33  91/248  1  91/248  شكايت جسماني

  001/0  94/76  51/304  1  51/304  اضطراب

  001/0  41/55  05/272  1  05/272  اختالل در عملكرد اجتماعي

  001/0  57/39  20/403  1  20/403  افسردگي

  خطا
  
  
  
  

      69/27  68  26/1883  سالمت روان

      33/7  68  57/498  شكايت جسماني

      98/3  68  97/270  اضطراب
      93/4  68  42/335  اختالل در عملكرد اجتماعي

      18/10  68  80/692  افسردگي

  كل

        70  45366  سالمت روان

        70  3196  شكايت جسماني

        70  2682  اضطراب

        70  4122  اختالل در عملكرد اجتماعي

        70  2846  افسردگي

شـكايت  )،  F =92/175و  P =001/0(بـين سـالمت روانـي     ،مشخص است با توجه به مقادير آمـاري   9همانطور كه در جدول    
 =41/55و  P =001/0ل در عملكـرد اجتمـاعي (  )، اختالF =94/76و  P =001/0)، اضطراب (F =002/33و P =001/0(جسماني

F) 001/0) و شكايت جسماني= P  57/39و= F (   آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل در مرحله پيش آزمون تفـاوت معنـي داري
 هـاي آزمون بـين ميـزان سـالمت روان و خـرده مقيـاس هـاي آن در گـروه       دهد كه در مرحله پسها نشان مياين يافتهوجود دارد. 

  آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود دارد.
  ارايه شده است. 17استفاده شد كه نتايج آن در جدول  LSDبراي مشخص كردن جايگاه اين تفاوتها از آزمون پيگيري 

  جايگاه تفاوت بين ميزان سالمت روان و مولفه هاي آن در دو گروه آزمايش و كنترل در مرحله پس آزمون 17جدول 

  متغير  2وه گر  1گروه 
اختالف 
  ميانگين

  سطح معني داري  حد باال  حد پايين  خطاي استاندارد

  كنترل  آزمايش

  001/0  - 17/14  - 19/19  - 25/1  -68/16  سالمت روان
  001/0  - 48/2  - 06/5  64/0  - 77/3  شكايت جسماني

  001/0  - 21/3  - 12/5  47/0  - 17/4  اضطراب
  001/0  - 88/2  - 00/5  53/0  - 94/3  اختالل در عملكرد اجتماعي

  001/0  - 27/3  - 32/6  76/0  - 80/4  افسردگي
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مشخص است در هر پنج عامل سالمت روان، شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي و  17كه در جدول  گونههمان

مرحلـه پـس آزمـون نمـره     اضطراب بين دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود دارد. اين يافته ها نشان ميدهد كـه در  
هاي سالمت روان، شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي و افسردگي آزمودني هاي گروه آزمايش به طـور معنـي   
داري بهتر از آزمودني هاي گروه كنترل مي باشد. به طوريكه سالمت روان آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت بـه گـروه كنتـرل بـه     

هبود يافته است، همچنين شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتمـاعي و افسـردگي آزمـودني هـاي     طور معني داري ب
  گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل به طور معني داري كاهش يافته است.

 
 بحث و نتيجه گيري

رمعنا داري داشت . ايـن بـدين معنـي    ورزش صبحگاهي بر ميزان سالمت روان كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان تأثي - 1
نتايج اين تحقيق بـا پـژوهش هـاي    تحقيقات همخوان :     است كه ورزش صبحگاهي باعث بهبود سالمت روان كاركنان شده است.

)،   سـاگاتون و  2007)، آدامـز و همكـاران (  1385)، احمـدي و همكـاران(  1387)، نوشـادي( 1388)، حبيبـي( 1389سعادت طلب(
تحقيقي كه با نتايج اين تحقيـق نـاهمخوان باشـد،    تحقيقات نا همخوان:  ).30، 17، 1، 14، 5، 7( ) همخواني دارد2007همكاران (

پياده روي صبحگاهي به عنوان ورزشي هوازي با تاثيرمثبت بر سيستم قلبي و عروقي و همچنـين سيسـتم تنفسـي و     وجود نداشت.
  ردد.  هورموني سبب ايجاد آرامش رواني در انسان ها مي گ

ورزش صبحگاهي بر ميزان شكايت جسماني كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان تأثيرمعنا داري داشت . اين نشان مي  - 2
تحقيقـات همخـوان: نتـايج ايـن تحقيـق بـا        دهد كه شكايت جسماني كاركنان پس از اتمام ورزش صبحگاهي كاهش داشته است.

)، ايوان 2007)، آدامز و همكاران (1385)، احمدي و همكاران(1387)، نوشادي(1388()، حبيبي1389سعادت طلب(پژوهش هاي 
 –پياده روي صبحگاهي با بهبود عملكرد سيسـتم تنفسـي و قلبـي     ).24، 17، 1، 14، 5، 7( )،   همخواني دارد 2004و همكاران ( 

   ي جسـمي در افـراد ورزشـكار مـي گـردد.      عروقي و همچنين كاهش چربي هاي اضافي در بدن سبب احسـاس شـادابي و توانمنـد   
) همخواني ندارد كه دليل آن احتماالً، متفاوت بـودن نـوع   1385: نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق ولي زاده (تحقيقات نا همخوان: 

   ).15( فعاليت و شرايط سني وجسمي آزمودني ها مي باشد. در تحقيق ولي زاده، آزمودني ها دانشجو بودند
زش صبحگاهي بر ميزان اضطراب كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان تأثيرمعناداري داشت . اين نشان مي دهد كـه  ور - 3

سـعادت  تحقيقـات همخـوان: نتـايج ايـن تحقيـق بـا پـژوهش هـاي          ورزش صبحگاهي باعث كاهش اضطراب كاركنان شده اسـت. 
تحقيقات         ).17، 1، 5، 7( ) همخواني دارد2007مز و همكاران ()، آدا1385)، احمدي و همكاران(1388)، حبيبي(1389طلب(

)،.كه داليل آن احتماالً، متفاوت بودن جامعه ي آمـاري از نظـر   2005نتايج اين تحقيق با پژوهش  اليسون و همكاران ( نا همخوان :
ز ترشح هور مونهاي تنش زا و استرس ورزش هوازي سبب جلوگيري ا ).18( اقتصادي است نا همخوان مي باشد -وضعيت اجتماعي

  زا شده وبه خصوص زماني كه به صورت دسته گروهي انجام گيرد سبب ايجاد آرامش و رفع اضطراب مي گردد. 
ورزش صبحگاهي بر ميزان اختالل در عملكرد اجتماعي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرسـتان تأثيرمعنـا داري داشـت .     - 4

تحقيقات همخوان: : نتايج اين تحقيق بـا    .از اتمام ورزش صبحگاهي در عملكرد اجتماعي بهبود حاصل كرده اند يعني كاركنان پس
)، سـاگاتون و همكـاران   2007)، آدامز و همكـاران ( 1385)، احمدي و همكاران(1388)، حبيبي(1389سعادت طلب(پژوهش هاي 

) كـه جامعـه   1387نوشـادي(  نتايج اين تحقيق با نتـايج تحقيـق  مخوان: تحقيقات نا ه ).30، 17، 1، 5، 7( ) همخواني دارد2007(
ورزش صبحگاهي قبل از شـروع فعاليـت    ).14( آماري آن دانش آموزان بوده اند كه داراي شرايط سني و فعاليتي متفاوت مي باشند

ائل و مشـكالت احتمـالي اداري   هاي كاري روزمره  با تاثيرات مثبت جسمي و رواني سبب اخذ تصميمات مناسب تر و حل بهتر مس
  مي گردد.
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ورزش صبحگاهي بر ميزان افسردگي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الرستان تأثيرمعنا داري داشت . اين نشـان مـي دهـد     - 5
ادت سعتحقيقات همخوا ن : نتايج اين تحقيق با پژوهش هاي  كه پس از اتمام تمرينات صبحگاهي افسردگي كاركنان كاهش يافت.

تـالوس و  ز)، آ1383)، پيـروي( 1385)، احمـدي و همكـاران(  1386)، حسـن پـور(  1387)، نوشـادي( 1388)، حبيبـي( 1389طلب(
، 26، 20، 4، 1، 6، 14، 5، 7( ) همخواني دارد2008)، آئوريو(2010)، دي مور و همكاران(2010)، هيچ و همكاران(2010همكاران(

)، 2005، اليسـون و همكـاران (  ) 1388ن تحقيـق بـا پـژوهش هـاي سـردار و همكـاران(      تحقيقات نا همخوان : نتايج اي   ).19، 22
افـراد   ).18( اقتصـادي مـي باشـد    -ناهمخوان است. كه داليل آن احتماالً، متفاوت بودن جامعه ي آماري از نظر وضعيت اجتمـاعي 

ن هستند. با توجه به اين كه تمرينات هـوازي از  افسرده داراي سطوح پايين تري از هورمون هاي نور اپي نفرين، دوپامين و سروتوني
جمله پياده روي صبحگاهي باعث افزايش ترشح اين هورمون ها مي شوند، مي توان نتيجه گرفت كه، تمرينات هوازي باعـث بهبـود   

  افسردگي مي شوند.
زمايش و گروه كنترل در مرحله بين سالمت روان (شكايت جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد اجتماعي و افسردگي) گروه آ - 6

)، 1388)،  هويـدايي ( 1389نتايج اين تحقيق با پژوهش هاي سعادت طلب(تحقيقات همخوان :    ي پس آزمون تفاوت وجود دارد.
ــادي ( ــي (1387نوش ــي زاده (1379)، بخشش ــاران ( 1385)، ول ــز و همك ــاران( زآ)، 2007)، آدام ــالوس و همك ــيچ و 2010ت )، ه
        ).19، 22، 26، 20، 17، 15، 2، 14، 16، 7( )، همخــواني دارد2008)، آئوريــو(2010مــور و همكــاران(  )، دي2010همكــاران(

تمرينات هوازي اثرات سـودمند     تحقيقات نا همخوان: تحقيقاتي كه نتايج آن با اين تحقيقات همخواني نداشته باشد وجود نداشت.
 ن ها مي توان به: افزايش بازده و برون ده قلب، كاهش حـداكثر اكسـيژن مصـرفي،   آ زيادي از نظر جسماني روي فرد دارند. از جمله

ايجـاد شـادابي و   . كاهش تري گليسريد خون، كاهش چاقي و كنترل وزن بدن،پايين آوردن ضربان قلب و فشـار خـون اشـاره كـرد    
ق و خوي از جمله اثرات روانـي  نشاط، كاهش تنش و استرس، احساس آرامش و خواب راحت، كاهش تشويش و كسالت و بهبود خل

در ضمن ورزش صبحگاهي به جهت اينكه در هواي لطيف و پاكيزه صبح و قبل از شروع فعاليـت   تمرينات هوازي بر افراد مي باشند
 هاي روزمره صورت مي گيرد داراي تاثيرات بيشتري مي باشد.  

آن ها مي توان به: افزايش بازده و بـرون ده   فرد دارند. از جمله تمرينات هوازي اثرات سودمند زيادي از نظر جسماني رويبنابراين  
كاهش تري گليسريد خون، كاهش چاقي و كنترل وزن بدن،پايين آوردن ضربان قلب و فشار  قلب، كاهش حداكثر اكسيژن مصرفي،

يش و كسـالت و بهبـود   ايجاد شادابي و نشاط، كاهش تنش و استرس، احساس آرامش و خواب راحت، كاهش تشـو . خون اشاره كرد
در ضمن ورزش صبحگاهي به جهت اينكـه در هـواي لطيـف و     خلق و خوي از جمله اثرات رواني تمرينات هوازي بر افراد مي باشند

   پاكيزه صبح و قبل از شروع فعاليت هاي روزمره صورت مي گيرد داراي تاثيرات بيشتري مي باشد.
  پيشنهاد هاي برگرفته از تحقيق

اينكه پياده روي صبحگاهي بر ميزان سالمت روان و خرده مقياس هاي : شكايات جسماني، اضطراب، اختالل در عملكرد با توجه به 
  اجتماعي و افسردگي تاثير مثبت دارد پيشنهاد مي گردد:

  افرادي كه داراي ناراحتي هاي رواني مي باشند به انجام پياده روي صبحگاهي ترغيب و تشويق شوند.-1
دقيقه از وقـت اداري در ابتـداي صـبح و قبـل از شـروع فعاليـت هـاي         30ارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي حداقل كليه اد -2

  مربوطه به پياده روي صبحگاهي اختصاص دهند.
آن  ديدگاه مديران و مسووالن رده باال با توجه به اهميت و تاثير مثبت ورزش صبحگاهي تغيير يافته و نسبت به نهادينـه كـردن   -3

           .در مجموعه هاي تحت اداره خود اقدام نمايند
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Effect of morning training on mental health of staffs in 
Islamic azad university branch Larestan 

 
Abstract 

 
training on mental health (somatic  morning  the effect ofwas to determine of the research,  purpose The         

A Islamic azad university branch Larestan. complaints, anxiety, social dysfunction, depression) staffs of 
Community sample include  of 114 staffs of Islamic azad experimental research methodology was. -quasi

university branch Larestan who 70 of them having lower mental health, were selected and randomly 
erimental and control groups were studied. Measuring instrument in this study the mental assigned to exp

health questionnaire 28 item Goldberg and Hillary (1979), respectively. Validity of the questionnaire 
onnaire using Cronbach alpha 0/88, were reported satisfactory reliability coefficient of this questi

respectively.  
test and ANOVA Manvva. Analysis -The data were analyzed  with  spss16 software using dependent t      

 of the research hypothesis at significant level p< 0/05showed that aerobic exercise on mental health and
its subscales, including: physical complaints, anxiety, social dysfunction and depression in male students 

In addition, compared to the control and experimental group, significant . had significant effects 
tween the two groups was observed. differences in mental health and its subscales be 

      
: mental health, physical complaints, anxiety, social dysfunction, depression, aerobic Key words      

training, morning training, staffs, Islamic azad university branch Larestan 
  


