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 چکيده

مردان و زنان شهر جهرم انجام    یبر سالمت عموم  ینقش ورزش همگان  یپژوهش با هدف بررس نیا
  نی ماري ا انجام شد. جامعه آ  یدانیبوده و به صورت م یل تحلی  –  یفیپژوهش از نوع توص  نیگرفت. ا

شهر جهرم بود. نمونه   یورزش همگان  يها  تیشامل زنان و مردان شرکت کننده در فعال قیتحق

پرسشنامه سالمت  اطالعات از    يجمع آور يبود. برا نفر 104د  تعدا  صورت در دسترس به  يآمار

که  داد    نشان  دمنیآزمون فر  جیاستفاده شد. نتا  (1979)  لریتوسط گلدبرگ و ه  یسوال  28  یعموم
(، اضطراب و اختالل خواب  93/3)یسالمت اجتماع بیبه ترت  یبر سالمت عموم  رگذاریعوامل تأث

 باشند.  ی( م13/1)یو افسردگ  (43/2)  ی(، عالئم جسمان51/2)

  .مردان و زنان ی،سالمت عمومی، ورزش همگان  :يديکل واژگان
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 2ميان، آیدا معصو1فاطمه حاتمی

 .جهرم واحد  اسالمی  ازاد دانشگاه ورزشی هاي سازمان ارشد  کارشناسی 1
 .جهرم واحد  اسالمی  ازاد دانشگاه ورزشی سازمانهاي  راهبردي  مدریت دکتري دانشجوي 2
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 مقدمه

بپردازند، فعالیت هاي ورزش  به ویژه بانوان می توانند به آن هایی که در اوقات فراغت، افراد و  یکی از مهمترین فعالیت

باشد. ورزش همگانی ب ا هدف افزایش مشارکت تمامی گروه ها، تقویت ورزش قهرمانی، پر کردن اوقات فراغت و همگانی می 

پایه گذاري شد پدیده   . ورزش همگانی به عنوان(1،2017)عابدینی و همکارانه استتفریحات سالم و ورزش تفریحی  یکی از 

ومی نیز براي برآورده کردن این تقاضاها ه مدرن، همواره مورد تقاضاي شهروندان بوده است. دولت ها و موسسات عمهاي جامع
به عنوان حقوق شهروندي، امکانات متناسبی را عرضه می کنند. در ایران احداث ایستگاه هاي ورزش همگانی در شهرهاي 

پاسخ به ا یا ایجاد چنین تقاضایی استبزرگ و کوچك براي  توسعه تربیت بدنی و (.1397)ترک فر و طهماسبی،ین خواست 

برنامه هاي توسعه ملی به شمار ربیت نیروي انسانی سالم و تندرستنی به عنوان زمینه ساز تامین و تورزش همگا ، بخشی از 
آید جوانبمی  همه  رعایت  مستلزم  برنامه ها،  در  ورزش  شمول  کارکرد.  و  آثار  پدیده د،  این  استهاي  جامعه  و ر  )زر 

پذیري که با گرایش ها و رفتارهاي افراد در ارتباط هستند   پژوهشگران مشارکت ورزشی را از منظر جامعه  .(1397همکاران،

بطور کلی جهت گیري به سمت ورزش را به عنوان   تبیین کرده اند؛ از این رو مطالعات جامعه شناختی، مشارکت در ورزش و 
عه پذیري فرایند درونی  رفتاري در نظر گرفته اند که متأثر از عوامل مؤثر بر فرایند کلی جامعه پذیري می باشد. جام  یك الگوي

جامعه   بخشی از  یا  با جامعه  شدن  سازگار  به منظور  اجتماعی  هاي  نقش  و  رفتاري  الگوهاي  هنجارها،  ها،  ارزش  کردن 

بسزایی داشته و از گی و فعالیت هاي گوناگون زندگی  فعالیت بدنی در ارتباطات خانواد(.1393)سلمان،است اجتماعی سهم 

براي اعضاي خانواده خرسندي، لذت و شادي  رهگذر فعالیت هاي تفریحی و اوقات فراغت و برگزاري مراسم آیینی چند منظوره، 
به خانواده بعنوان   سالمتداشت و  به ارمغان آورده است. ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی براي افراد و جوامع و تأمین 

گذا بر زندگی افراد  نوابخش،شته استدستاوردهاي فعالیت بدنی تاثیر ارزنده اي  جمله    سالمت(.1393)جوانمرد و  عمومی از 

بر فرد است و پدیده هاي جسمانی از دیرباز مورد توجه و بررسی دانشمندان بوده است. سالمت، مفهوم   عوامل اثرگذار روانی 
ف پذیري دارد که ممکن است منحصراً به عنوان عدم بیماري و ناتوانی در نظر گرفته شود یا به طور مثبت تري، نعطابه نسبت ا

. بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، سالمت سازمان بهداشت جهانی آمده است، تعریف شود  1948اساسنامة   رمانند آنچه د

چه به صورت فردي و   سالمتی(.2،2004فقدان بیماري)داون و همکاران  ی نهعبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماع

ك  ی به عنوان ی سالمتدر طی چندین دهه گذشته،   .چه به صورت جمعی، بی تردید مهمترین مسئله حیات انسان ها می باشد
یعنی،  باید    الزم  سانبراي ارضاء نیازهاي اساسی ان سالمتیحق بشري و هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است،  است و 

نیز    سالمتبهبود سبك زندگی و براي همه انسان ها باشد.   جسمانی رابطه معنی داري با بهداشت روانی دارد. تمرینات هوازي 

ی و جسمانی را کاهش و موجب بهبود خلق و خوي و رفتار می شود. همچنین ت روانالروانی می گردد، مشک  سالمتموجب 
نشاط آوري است که بدن در اثر ورزش تولید شودروحیه و خلق بهتر پس از  )فروغی پور و فعالیت جسمانی، نتیجه تولید مواد 

برنامه هاي ورزشی در هر جامعه بسیار متنوع است. یکی از راه هاي س  .(1390همکاران، طح مشارکت افراد در ورزش و سطح 

افراد است. م به سطوح مشارکتی  بر  تدوین اهداف سازمان هاي ورزشی توجه  سطوح مختلف ورزش  در  مشارکت افراد  یزان 

هاي ورزشی اثرگذار است و شناسایی سطوح مشترک مشارکت در ورزش به تشکیل سازمان ها اهداف و سیاست هاي سازمان 
در ورزش همگانی و تفریحی مشارکت افراد خودجوش و با انگیزه   . و انجمن هاي ورزشی متناسب با هر سطح کمك می کند

نیست، هدف  .ی متغیر و زودگذر استدرونی، ذوق بازي و ورزش منظم  این نیست که فقط ورزش هاي در این ورزش هدف 

رسمی براي افراد کم ماهر توسعه یابد، بلکه تغییر قوانین و مقررات رسمی ورزش براي مشارکت بیش تر افراد کم توان، مبتدي 
بنابراین ورزش همگانی اساس سیاست گذاري ورزش  ري است.و گسترش فعالیت هاي ساده و ورزش هاي بومی و ابتکاري ضرو

 (.1394)فرزي و همکاران،می دهد  جامعه را تشکیل

بهتر یکی  یهمگان  يورزش ها  برنامه ها  یآن م یاست که ط  يموارد  نیو مهمتر نیاز  و مشارکت  یجمع  يتوان از 

  هی است که در سا  يجامعه از جمله موارد اطنشو حفظ   یجمع  هیجامعه بهره گرفت. بهبود روح يبهبود فضا  يبرا یاجتماع

 
1 Abedini and et all. 
2 Dunn et al. 
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  یورزش همگان   ایوال است که آس  نیدر پاسخ به ا قیتحق  نیرو ا نیبرآورده خواهد شد. از ا يادیتا حدود ز  یهمگان يورزش ها

 وجود دارد؟   يدار یمعن ریتاث یسالمت عموم يبر شاخص ها
 

 مبانی نظري تحقيق

  عضو. تعریف نقص  و بیماري  نداشتن فقط  نه  و اجتماعی  و روانی جسمی،  کامل  ایشآس  از برخورداري از  عبارتست سالمت
 فردي توان نمی  تعریف  این  به توجه  با زیرا است،  نیافتنی  دست عمال و  آل  ایده  تعریف  یك سالمتی، از  بهداشت جهانی  سازمان

 سالمت  بین مرزي  توان  نمی هم  درعمل  نکهای ضمن  باشد،  سالم کامال اجتماعی  و روانی جسمی،  بعد سه هر در  که کرد  پیدا را

 تالش ولی  نماید  فتح را آن  تواند نمی کس  هیچ که  است  مرتفعی  قله مشابه تعریف این  حقیقت  در گرفت،  نظر در بیماري  و
 می متوجه  سالمتی تعریف به توجه  با.شد قائل  طیفی  سالمتی،  سطح  براي  باید طرفی  از  و  باشد  آن سمت به  باید  افراد  همه

 در  هم  را معنوي  جنبه اجتماعی،  و  روانی  جسمی،  بعد بر  عالوه  امروزه  حتی  است، بعدي چند مسئله یك  سالمتی هک شویم

.  دارند   قرار  یکدیگر  تاثیر تحت  و کرده  اثر  یکدیگر بر  بیماري  یا  و  سالمتی  مختلف ابعاد که  داشت  توجه  باید و گیرند می  نظر
  جامعه در  موجود اختالالت  و  جامعه بر آن ها  دوي هر نیز و  او  جسم  بر  روانی مشکالت  فرد روان بر  جسمی تمشکال  چنانچه

 فردي  سالمتی  جوانب  تمام  به  باید  سالمتی  ارتقاي  براي  شده انجام  اقدامات  لذا گذارند،  می  اثر  سالمتی دیگر  بعد  دو  هر بر

 بر تحرک و ورزش کلی طور به.  (1394باشد)اردیان و همکاران، شتهدا توجه  جامعه  کلی سالمت و(  معنوي و روانی و جسمی)

 - قلبی هاي ناراحتی و وزن اضافه استخوان، پوکی از جلوگیري براي ورزش باال سنین در گذارد، می تاثیر بدن عمومی رشد

 بر عالوه ورزش.  شود می توصیه پریشی روان و افسردگی از جلوگیري و  بیکاري اوقات سازي غنی براي همچنین عروقی

 می بهبود را قلب کارایی ورزشی، تمرین.  است موثر نیز آن درمان براي خون فشار و کرونري شریان بیماري از پیشگیري

 شرایین لبصت از توان می سیگار ترک و غذایی رژیم تغییرات  دارو، از استفاده مانند درمانی راه هاي دیگر همراه به و بخشد

 .  (3،2011)هارتمن و همکاراننماید  معکوس را ان روند یا کند جلوگیري

  رعایت  گرو در  آن  از مندي بهره و است سالم روان و  جسم از  برخورداري  رپروردگا  ارزشمند  بسیار  نعمت هاي از  از  یکی

 و اجتماعی اقتصادي،  زمینه هاي  تمام در که  گوناگونی و شگرف  پیشرفت هاي  علیرغم  امروز جهان در .است بهداشتی موازین

 گرایی پوچ و روانی  فشارهاي  ،افسردگی  اضطراب،  مانند خود  روانی روحی مشکالت نستهوانت  بشر  است،  داده رخ علوم جمله از
 خود اصلی  هویت  امروزه  انسان، که  رسد می نظر  به  چنین کند،  درمان را  عصبی فشارهاي و استرس و  زندگی  بودن معنی  بی و

 و امیدها  از بسیاري به  انسان  گرچه  .(1397ي زاده و همکاران،منصور)است  شده  بیگانه خویش خویشتن  از و  داده  دست از  را

 دست زمینه ها این در  و نموده نمی را آن ها تحقق فکر هرگز  که رسیده، رفاهی و مادي  دستاوردهاي  ویژه  به شخوی آرزوهاي
 و خیال  آسایش  و  آرامش  خوشبختی،  و  خشنودي  احساس با  بشر زندگی  حال عین  در.  است  داشته  آوري  شگفت  آوردهاي

 (.1393است)سلمان،  نبوده  همراه يمند  رضایت

 و  بد زبانی غرور، خود پسندي، حسادت ها،  سوءظن ها،  نابهنجاري ها، بدخلقی ها، بدرفتاري ها،  فردي،  زندگی  منظر از

ناهنجاري    و ها آسیب اجتماعی، حوزه  در  دیگر  سوي از  و انداخته  مخاطره به را ما انسانی هویت از بخشی  یك  هر ها بد بینی
  کشانده پوچی و  تفاوتی  بی ابتذال، به  را  زندگی فضاي  ع،نامشرو کامجوئی هاي فریب ها،  ها،  طلبی  منفعت ها،ویی سودج  ها،

 .(1393و همکاران،  نیك بخش)است

  پیشرفت  موازات  به که  می کنیم  زندگی عصري در  زیرا  است، برخوردار بسیاري اهمیت از روانی بهداشت امروز جهان در
 از بسیاري و است گسترش  حال در روز به روز نفسانی و روانی  هاي  نابسامانی اجتماعی، و اقتصادي  ،صنعتی تکنولوژیکی، هاي

  نیز  را  جامعه  و خانواده  بلکه هستند عذاب در  خود تنها نه و  برند  می  رنج شدت به روانی نابسامانی هاي  و ها ناراحتی  از  افراد

 هاي رهدو تمامی با که  زندگی سالمت و اجتماعی رفاه بهزیستی، جهت در است علمی روانی، بهداشت.  کنند می مشکل دچار

  ارتباط  جامعه  و  کار  محیط  دانشگاه،  مدرسه،  تا  خانواده  محیط  از زندگی  زوایاي  تمامی با  و  مرگ  تا  تولد  از  قبل  از  زندگی،
  بتوانند  عاطفی و  وانیر اظلح از  صحیح  روش هایی  ایجاد  با تا  می کند  کمك درااف  به که است هنري و  دانش روان بهداشت.دارد

 
3 Hartmann et all. 
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  نحوه به روانی  سالمت.  نمایند انتخاب مشکالت شان حل  براي را  تري مطلوب  هاي  حل راه  و نموده  سازگاري  خود محیط با

  نگرش  زندگی به  نسبت  هستند برخوردار روانی  سالمت از که  افرادي  کلی  طور  به. دارد بستگی اشخاص  عمل  و احساس  تفکر
 روابطشان و کار محیط در.  دارند خوبی احساس دیگران و خود مورد  در.  هستند  زندگی  مشکالت  با ردخوبر آماده.  دارند مثبت

 برخورد آماده و داریم  زندگی در  را چیزها  بهترین انتظار باشیم برخوردار روانی سالمت  از وقتی  زیرا.  می باشند  پذیر مسئولیت

پزش  اکثر.هستیم  حادثه اي  ره با   با  مواجه  در  منطقی  و عادالنه قضاوت  و پذیري  انعطاف  محیط، با  سازش توانایی کانروان 
 کردن قادر نیز  روانی بیماران درمان  از اصلی هدف  و دانند می  روان تعادل و  سالمت  مالک را  روانی  فشارهاي  و هامحرومیت

  محصول  بیشتر  را  انسان  شخصیت  فروم  .(2012)احسانی،است  محیط  با  سازش الحاصط   به و  اجتماعی  خانوادگی  زندگی  به  آن ها

 می  برآورده  را  جامعه افراد اساسی نیازهاي  اندازه چه  تا  جامعه که دارد  این  به بستگی روان سالمت وي نظر  از.  داند می فرهنگ

  یك  باشد،  ديفر امري که آن از بیش روان متالس  نتیجه در.  سازد  می  سازگار  جامعه با را خود حد چه تا فرد  که این  نه کند،
  کامل رشد  از مانع  و  آفریندمی   بی اعتمادي  و  بدگمانی  دشمنی، خود اعضاي بین در ناسالم جامعه ي. است اجتماعی همسال

 قالخ  و کارآمد  بارور، بورزند، عشق  یکدیگر به  که  دهد می  امکان  خود اعضاي به  سالم  ي جامعه مقابل  در.  می شود  ها آن

   (.1394سازند)شاکري و رمضانی،  مندرونی و بارور را ودخ  عینیت و تعقل قوه و  باشند
  هایی روش  از استفاده  با  را  محیط  رویدادهاي  سالم، شخص که هستند  باور این  بر  شناخت گرا روانشناسان این،  بر عالوه

 خود، زندگی  ئلمسا حل  براي که سازندمی قادر  ار او  و  می انجامند  امیدواري یا خوب احساس به که کند می  تفسیر  و تعبیر

همکاران،  کار به  را  خاصی  هاي  تارمه   جهانی  سازمان کارشناسان  نظر  نقطه  چه آن  دیگر،  سوي  از  اما(.1391برد)رفیعی و 

 و روانی جسمی، کامل رفاه  حالت  به  بلکه  عضو، نقص و بیماري فقدان  به فقط  نه  سالمتی  که است  مفهوم  بدین است، بهداشت
  شناخته  عمومی سالمت  يکننده  تعیین معیارهاي  از  یکی  عنوان  به  روانی متالس  تعریف ترتیب  این  به.  شودمی اطالق  اجتماعی

  بدون  و  راحتی به  اجتماع  در  است  قادر آسایش  و  راحتی  احساس  ضمن  است،  برخوردار  روانی  سالمت  از که  فردي.  شودمی

 سالمت اساس  همین  بر. است رضایت و  شنوديخ موجب  اجتماع، آن در  وي  شخصی هاي ویژگی  و بپردازد  فعالیت  به اشکال
 سوء  بزهکاري، جمله  از اجتماعی  -روانی  آسیب هاي  و  مشکالت  دربرابر  را  افراد. هستند  یکدیگر  ملزوم  و  الزم بدنی  و  روانی

  زندگی  محل  اطراف،  دنیاي  خود،  هب  نسبت  احساسی چه فرد  اینکه از است  عبارت  روان می سازند. سالمتی مقاوم.  مواد  مصرف

  موقعیت  شناخت  و  خود  درآمد با  وي  سازش چگونگی  دارد، دیگران  مقابل  در که  مسئولیتی به  توجه  با مخصوصاً  اطرافیان،

 محیط با  سازش  مشکالت، عاقالنه  حل  در  سعی  زندگی،  در  انسانی  هدفی  داشتن  روانی  سالمتی.  خویشتن  زمانی  و  مکانی
  به.است خیرخواهی و  نیکوکاري اصل از  پیروي و  لیتئومس و  کار  به ایمان  سرانجام و اخالقی و  علمی ینازمو  اساس بر  اجتماعی

 ممکن که آنچه  هر  یعنی.  است  هشیاري ویژگی نخستین.  دارد  ضرورت روانی  سالمت  براي  خاصی  ویژگی هاي فروید عقیده

روان  سالمت  اصلی  عنصر  هوشیاري نیست،  بیطللذت  هوشیاري. شود  هشیار  بایستی  شود مشکل موجب ناهشیاري در  است
 تحت می تواند انسان. می شود آن ها  محکومیت  جایگزین غریزي تمایالت  واپس زنی  پخته و  بالغ شخص  در و است شناختی

و  علوي)نماید  مبادله  بشر  نوع  مشترک  بدبختی  با  را  خود  رنجورانه  روان  هايناشادمانی  منطقی  و  آگاه  «من»  راهنمایی

 .(1396ن،همکارا

 

 پيشينه پژوهش

به بررسی تاثیر ورزش همگانی بانوان بر سالمت خانواده شهر شیراز پرداخته است. پژوهش   (1397)یترک فر و طهماسب 
باشد. جامعه   نظر هدف کاربردي و نحوه گردآوري اطالعات توصیفی و نوع تخقیق همبستگی و به روش میدانی می  حاضر از 

عبارت   پژوهش حاضر،  شیرآماري  بانوان ساکن شهر  منا  ازاست،  اماکن تمامی  نظر این  10  قطدر  مورد  شهرداري  گانه ي 

نفر از این بانوان به    270پژوهش در زمان تکمیل پرسش نامه در دسترس هستند. به روش نمونه گیري تصادفی ساده تعداد 

و معادله ساختاري   میرسون، رگرسیون گام به گاعنوان نمونه انتخاب شدند. براي تجزیه و تحلیل اطالعات، از ضریب همبستگی پ
درصد از واریانس هاي شرکت در   42اده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول، سالمت روانی خانواده فتاس

در ورزش درصد از واریانس هاي شرکت   31ورزش همگانی را پیش بینی می نماید. در گام دوم ایجاد آرامش در محیط خانواده 
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درصد از واریانس هاي شرکت در ورزش  66ایجاد فضاي شاد در محیط خانواده  ممی نمود. در گام سو نیهمگانی را پیش بی

بنابراین مدل   نماید. همچنین براساس مدل معادله ساختاري تمامی این شاخص ها مناسب بوده و  همگانی را پیش بینی می 
باشد. شرکت در و مدل مناسبی می  روحیه و شادي  تحقیق،  باعث افزایش  پرکاري، وخرزش همگانی می تواند  د و خانواده، 

سالمت روانی و آرامش در خانواده می شود. لذا بر تمامی سازمان هاي دولتی و غیردولتی الزم است تا تمام تالش هاي خود را 

 براي ترغیب جامعه به ورزش هاي همگانی به کار گیرند.
  شامل  آماري جامعه  .پرداخت غلاش فرهنگی  بانوان  روان سالمت  میزان و ورزش بین اطارتب بررسی  به(  1393) سلمان

  چند  اي  خوشه صورت به مذکور جامعه از  نفر  50  تعداد  منظور  بدین.  بود  تهران شهر  شش  و  پنج مناطق  فرهنگی  زنان کلیه

سالمت   استاندارد  پرسشنامه از ها داده وريگردآ  ابزار.  گرفتند جاي  زمایشآ گروه  و  کنترل گروه دو  در و  شده  انتخاب اي  مرحله

 و استنباطی  و  توصیفی  آماري روش  و 16 نسخه ،SPSS  آماري  افزار  نرم  از ها  داده تحلیل  و تجزیه  منظور به و  بودعمومی 
  اشتند،دن  بدنی  فعالیت که  شاغلی  انوانب به نسبت  فعال  شاغل  بانوان  روان سالمت که  است  این  بیانگر  نتایج. شد  استفاده مانوا

 روانی و جسمانی سالمت بر  نامطلوبی  اثرات تواند می کار محیط  که رسد می  نظر  به پژوهش  نتایج  به توجه با.  است بوده بهتر

  رفتهگ نظر در  زنان عمومی  تربیت  برنامه از  جزئی  باید شده روانی سالمت  افزایش  باعث ورزش  که  آنجایی از و  باشد  شاغل  زنان
 .شود

 دانشگاه  غیرورزشکار و ورزشکار  دختر  یاندانشجو شادکامی میزان  مقایسه  و  بررسی  به(  1382) نهمکارا و  طلب  حمایت

  غیر 60 و  ورزشکار  60)  فوق هاي دانشگاه ویاندانشج  از نفر  120  منظور،  همین  به. پرداختند(  نور پیام  و  دولتی)  تهران  هاي

 داخل  در آن اعتبار  و روایی که)  آکسفورد  شادکامی نامةپرسش  از  استفاده با و  شده  انتخاب  تصادفی کامال  روش به( ورزشکار
  که  داد نشان آماري  تحلیل  و  تجزیه  ها،  پرسشنامه  آوري  جمع از پس.  گرفتند  قرار  مطالعه  و بررسی مورد ،(شده تعیین کشور

  کلی طور  به  و یروان سالمت مثبت، خلق کارآمدي،  رضایتمندي،  نفس،  عزت  از  غیرورزشکار،  گروه  با مقایسه در ورزشکار گروه

 .برخوردارند  باالیی شادکامی از
  دانشگاه  بدنیغیرتربیت  و  بدنی  تربیت ي  رشته  دانشجویان  روانی  سالمت  ي  مقایسه  به (  1392) چاري حسین  و  رمختاروپ

(  تر خد 60  پسرو  40)  بدنی تربیت  دانشجویان از  نفر  100 شامل  شیراز، دانشگاه  دانشجویان از  نفر  200 تعداد. پرداختند شیراز

  انتخاب  هدفمند گیري  نمونه روش  با  سال(  2-18)سنی  محدوده  با(  دختر  44  و  رپس  56)  ها  رشته  سایر  دانشجویان از  نفر  100و

 داراي  نامه پرسش  این گرفت،  قرار سالمت عمومی ارزیابی  ي نامه پرسش  از  دهاستفا با ها نمونه  روانی  سالمت  سطح.  شدند
 ایران در مختلف  هاي  پژوهش رد  ابزار  این. است  افسردگی  و اجتماعی  کارکرد  ،راباضط  جسمانی، عالیم  مقیاس خرده  چهار

 عمومی  سالمت کلی سطح داد  نشان  ها  تهیاف. است  شده ارائه  آن  روایی  و  پایایی براي  فراوانی شواهد  و گرفته قرار استفاده مورد

  تربیت ي رشته  دختران همچنین.  است بهتر رياد  معنی طور  به  ها  رشته  سایر  پسران  به  نسبت  بدنی تربیت  ي رشته  پسران در
 .بودند برخوردار بهتري  روانی سالمت سطح  از  ها رشته سایر دختران  به  نسبت  بدنی

  تاریخی  گروهی هم صورت  به مطالعه  این. پرداختند روان سالمت با زشور رابطه  بررسی  به(  1385)همکاران و حسینی

 اسکان،  تاهل، وضعیت  ،جنس  سن، نظر  از  که  آنان  ورزشکار غیر  شاهدان و( دمور)  پسر و  دختر  ورزشکار دانشجویان  روي بر

 گروه دو در روان سالمت. است شده انجام  مازندران پزشکی  علوم دانشگاه در  بودند، شده همسان  شغل و تحصیلی ترم و رشته
  دانشجوي  70.گردید  ثبت  نیز آن ها دموگرافیك  اطالعات و  شده  هاي اختالف روانی سنجیدهنشانه  پرسشنامه از استفاده  با فوق

 درگروه  بعد هر نمره  میانگین که این با.  کردند شرکت  مطالعه در(  شاهد) ورزشکار غیر دانشجوي  70  و(  زن رنف  24) ورزشکار

  کلی  بضری کلی، معیارهاي در.  بود  معنادار  پارانوئید، افکار و  افسردگی  ابعاد در فقط اختالف این  بود، شاهد گروه از کمتر مورد
  غیرورزشکار از  بهتر  ورزشکار  دانشجویان روانی  سالمت  نیز  مثبت  مرضی  عالیم جمع،  ناراحتی  مثبت  عالیم شاخص  مرضی،  عالئم

 ورزشکاران در  روانی سالمت  سطح و  داشته مثبت  اثر روانی  سالمت بر ورزشی  هاي  یتفعال مطالعه، این  نتایج  به  توجه  با. بود

 .است هبود ترکم ورزشکاران در افسردگی  خصوص به و بوده  غیرورزشکار  افراد  از  باالتر

 ادافر در افسردگی نمره و کاري  عملکرد هاي  حوزه بر مقاومتی هاي  ورزش  تاثیر  بررسی  به(  1394)همکاران  و طهماسبی
 رسدست  در  و غیراحتمالی  صورت به  پژوهش این  در  گیري نمونه  روش. پرداختند  اصفهان  شهر  دانشگاهی تحصیالت  داراي
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  مداخله انجام  از  قبل(  نفر  40)  شاهد  و(  نفر  40)  آزمودنی هاي گروه براي ريکا  عملکرد  و  افسردگی  هاي  نامه پرسش.  شد  انجام

نیم  روزي  و روز  سه  اي  هفته  هفته، شته  مدت  به  مقاومتی تمرینات  و گردید تکمیل  طراحی پروتکل طبق بر ساعت یك و 
آزمون  اساس بر.  گردید ذخا  مداخله مدت طول  شدن  سپري از پس اول هفته  در ها  نامه پرسش  نهایت،  در.  گرفت انجام شده

 گروه  در مداخله انجام  از  بعد  و قبل  افسردگی شدت  و عملکرد از رضایت عملکرد،  میزان  در  داري معنی  تفاوت  همبسته، تی

مستقل حاکی نتایج  همچنین،.  شد  مشاهده  آزمودنی  میزان  عملکرد،  در  گروه  دو نبی  دار  معنی  تفاوت  وجود  از  آزمون تی 
  انجام.  گردید انجام SPSS  افزار نرم در ها داده تحلیل و  تجزیه.  بود مداخله انجام از  بعد  افسردگی،  تدش و عملکرد از  رضایت

 از  رضایت میزان و عملکرد در بهبود و افسردگی شدت کاهش  به منجر  موثري  طور به  تواند می  مقاومتی یناتتمر هفته هشت

 .گردد  اصفهان شهر دانشگاهی  تحصیالت  داراي  بزرگساالن در  عملکرد

چینی پرداختند.   دانشجویان روي ( به بررسی رابطه بین فعالیت جسمانی با سالمت اجتماعی بر2011) همکارش و سانگ
می بخشد. در این  بهبود را دانشجویان اجتماعی سالمت مؤثري به طور جسمانی آن ها در تحقیق خود نشان دادند فعالیت

 شد. ارزیابی بیشتر نیز اجتماعی سالمت بود، میزان شده گزارش بیشتر فعالیت میزان ق هرچهتحقی

و سالمت روان در   یتیو شخص یط یبا عوامل مح یو سالمت عموم  یشادمان  زانیرابطه م  ی( به بررس2010جایاسوستی )
تها، یش شادمانی را در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سالمت، اشخود افزا  قیتحق  جی. او در نتاپردازدیم  یانهمگ يورزش ها

 می دانند. یهمگان ياز ورزش ها یحافظه، روابط خانوادگی، دوستی، وضعیت خانوادگی و درنهایت، سالمت روان ناش خواب،

)  سیکر نشان  ،یافسردگ  يبر رو یرزشو يها  تیاثر فعال  ی( با بررس2010و همکاران    تی داد که فعال   اضطراب و استرس 

براى رفع اضطراب و افسردگى  یورزش يها  تیآثار مثبت فعال نید همچنشون  یتوانند موجب کاهش افسردگ یم  یورزش يها
 دارد. تیاز درمان کردن ارجح گرىیبر هر شکل د

خود2011همکارانش) و سبیره  نبی رابطة براي تبیین میانجی متغیر عنوان هب اجتماعی پذیرش نقش ( در تحقیق 

 این در نقشی گونه اجتماعی هیچ پذیرش که نشان دادند  کردند، آن ها بررسی اجتماعی کارکردهاي و بدنی فعالیت هاي

 اجتماعی داشت. کارکردهاي با معناداري رابطة بدنی فعالیت اما نکرد، ایفا زمینه

 بررسی  زنان روانی  و سمانیج  سالمت بر  را  سالمتی بعدي چند  برنامة یك  تحقیقی  طی(   2006)  4همکاران  و جورنا

 در داري معنی پیشرفت برنامه، اجراي از قبل به نسبت کردند، شرکت برنامه ینا در که  انیزن  داد،  نشان  تحقیق  نتایج.  کردند

 .داشتند روانی و جسمانی سالمت
  شد  مشخص ایتنه  در.  کردند  ارزیابی  را جسمانی فعالیت به  وابسته  عمومی  سالمت میزان(  2004)  همکاران  و  ابوامر

 نظر  از  افراد  این ضمن،  در. شوندمی  بدنی ناراحتی  دچار کمتر  و دارند  تري سالم  بدن  ترند،  فعال جسمانی  نظر  از که  افرادي

 .آورند می دست  به بیشتري  هاي  نمره  نیز  بدنی عوامل
  که گرفتند  نتیجه  ها  آن  پرداختند، روانی  سالمت  بر  ورزش  تأثیر بررسی به  مروري  اي  مقاله  در  (2006) رویین  و  پلنت

 .گردد  می  کننده شرکت افراد نفس  عزت و  خودباوري افزایش روانی، المتس  ارتقاء ،خوي و  خلق  بهبود موجب ورزشی  تمرینات

 

 تحقيق  روش

نوع توص نیا به صورت م یلتحلی –  یفیپژوهش از  شامل زنان و مردان   قیتحق نیجامعه آماري اانجام شد.  یدانیبوده و 

بود یورزش همگان  يها تیر فعالشرکت کننده د بعد از .دبونفر    104 تعداد  سدردسترورت  به ص ينمونه آمار.ندشهر جهرم 
براي  رد یا تایید فرضیات پرداخته شد.ه بررسی و ب  spssتوزیع پرسشنامه بین نمونه هاي آماري از طریق نرم افزار تحلیل آماري  

 5 لرهی و گلدبرگ توسط سوالی 28 عمومی سالمت پرسشنامهستفاده شد.اندازه گیري متغیرهاي تحقیق از ابزار پرسشنامه ا

لیکرت(  هفت مقیاس هر و است مقیاس فرعی چهار داراي و شده ( ارائه1979)  ورمذک مقیاس هاي دارد. پرسش)سه ارزشی 

 :از عبارتند

 
4 Jorna et al. 
5 Goldberg and Hiller 
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  افسردگی عالئم سمقیا- اجتماعی کارکرد مقیاس-خواب اختالل و اضطرابی عالئم مقیاس-جسمانی عالئم مقیاس

 

 یافته هاي پژوهش
 (شهر جهرم یورزش همگان يها  تیاز نظر شرکت کنندگان در فعال یسالمت عموم هاي اولویت بدنی خرده مقیاس 

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن

 شاخص آماري

 فهرست مورد ازمون
 سطح معناداري درجات آزادي مجذور کاي تعداد

 0001/0 3 365/251 104 سالمت عمومی

 یو اختالل خواب، کارکرد اجتماع یعالئم اضطراب ،یجسمان مقیاس ردهخ تفاوت معنی داري در چهار با توجه به جدول
 می پردازیم.سالمت عمومی  وجود دارد. از این رو در جدول زیر به رتبه بندي عامل هاي موثر در مهارت( یو عالئم افسردگ

 هاي سالمت عمومی  اسنتایج رتبه بندي خرده مقي

 رتبه میانگین یمسالمت عمو بر تأثیرگذار عوامل اولویت

 93/3 اجتماعی 1

 51/2 اضطرابی 2

 43/2 جسمانی 3

 13/1 افسردگی 4

 

  یهمگان يدر ورزش ها یسالمت جسمان يمولفه ها یبدن تیاولو

جهت بررسی و رتبه شود.  یم  دهیسنج سوالهفت   در یجسمانعالئم   در پرسشنامه سالمت جسمانی در پژوهش حاضر

   بیان شده است.  زیر ها از آزمون رتبه بندي فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون در جدولبندي این خرده مقیاس 

 ننتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدم

 شاخص آماري
 فهرست مورد ازمون

 سطح معناداري درجات آزادي مجذور کاي تعداد

 0001/0 6 715/236 104 مانیعالئم جس

وجود دارد. از این رو در جدول زیر به   یجسمانعالئم   مقیاس خرده  ت معنی داري در هفتتفاو باال با توجه به جدول

 می پردازیم. یجسمانعالئم   رتبه بندي عامل هاي موثر در

 نتایج رتبه بندي خرده مقياس هاي عالئم جسمانی 

 یالئم جسمانع بر تأثیرگذار عوامل سواالت
رتبه 

 میانگین 
 اولویت

 1 6/25 د؟ یکه خوب و سالم هست  دیه گذشته تا به امروز کامالً احساس کرده اما كیاز   ایآ 1

 2 35/4 د؟ یکرده ا یضعف و سست  ماه گذشته تا به امروز احساس كیاز   ایآ 3

 3 98/3 د؟ یمارهستیکه ب  دیماه گذشته تا به امروز احساس کردها كیاز   ایآ 4

 4 91/3 د؟ یه اماه گذشته تا به امروز سر درد داشت كیاز   ایآ 5
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7 
سرد   ایوقتها بدنتان داغ و   یکه بعض  دیماه گذشته تا به امروز احساس کرده ا كیاز   ایآ

 شود؟  یم
58/3 5 

 6 47/3 د؟ یدار  ازین یتیکه به داروهاي تقو  دیماه گذشته تا به امروز احساس کرده ا كیاز   ایآ 2

6 
مثل  زيیسرتان را محکم با چکه   دیماه گذشته تا به امروز احساس کرده ا كیاز   ایآ

 شود؟ یفشاري به سرتان وارد م  نکهیا ایدستمال بسته اند  
46/2 7 

 

  یهمگان يدر ورزش ها یسالمت اضطراب يه هامولف یبدن تیاولو

جهت بررسی و رتبه بندي این خرده شود.  یم  دهیسنج سوالهفت ی در اضطرابدر پرسشنامه سالمت   در پژوهش حاضر

   بیان شده است زیر  مون رتبه بندي فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون در جدولمقیاس ها از آز

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن

 شاخص آماري

 فهرست مورد ازمون
 سطح معناداري درجات آزادي مجذور کاي تعداد

 0001/0 6 193/113 104 یاضطرابعالئم  

  ی وجود دارد.طرابضائم عال مقیاس خرده ري در هفتتفاوت معنی داباال   با توجه به جدول

 

  یهمگان يدر ورزش ها کارکرد اجتماعی يمولفه ها یبدن تیاولو

ه جهت بررسی و رتبه بندي این خردشود.  یم  دهیسنج سوالهفت در   یکارکرد اجتماعدر پرسشنامه    در پژوهش حاضر
  بیان شده است. زیر  یج این آزمون در جدوله بندي فریدمن استفاده شد. نتامقیاس ها از آزمون رتب

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن

 يشاخص آمار

 فهرست مورد ازمون
 يسطح معنادار درجات آزادي مجذور کاي تعداد

 055/0 6 353/12 104 یکارکرد اجتماع

   وجود ندارد. یکارکرد اجتماع مقیاس خرده تفاوت معنی داري در هفتاال  ب با توجه به جدول

 

  یهمگان يدر ورزش ها عالئم افسردگی يمولفه ها یبدن تیاولو

جهت بررسی و رتبه بندي این خرده شود.  یم دهیسنج سوالهفت در   یعالئم افسردگدر پرسشنامه  در پژوهش حاضر

  ست.بیان شده ا زیر  د. نتایج این آزمون در جدولن استفاده شمقیاس ها از آزمون رتبه بندي فریدم

 نتایج آزمون تجزیه و تحليل فریدمن

 شاخص آماري
 فهرست مورد ازمون

 سطح معناداري درجات آزادي مجذور کاي تعداد

 0001/0 6 565/114 104 یعالئم افسردگ

 . وجود دارد یعالئم افسردگ اسمقی خرده تفاوت معنی داري در هفت  باال با توجه به جدول
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 نتایج
به نبا   به نتایج حاصل از این تحقیق  رزش هایهمگانی می ب ور می رسد که انجام فعالیت هاي ورزشی در قالظ توجه 

مومی افراد داشته باشدو به نظر می رسد که انجام این ورزش ها بهدلیل همگانی بودن آن در تواند آثار سودمندي بر سالمت ع

به واسطه ایجاد نشاط و امید در  اولویت اول تاثیذ مثبتی بر کارکرد هاي اجتماعی و روابط سالم بین افراد دارد. در مقوله دوم 

رتبه سوم موجب ایجاد بهبود کارکرد هاي جسمانی و قواي  عالئمی چون استرس و اضطراب را کاهش می دهد. در    رادبین اف
به واسته ترشح هورمون هاي شادي بخش در بدن جلوگیري می کند. امید   بدنی می گردد و در نهایت از ایجاد عالئم افسردگی 

نتایج این تحقیق مسئوالن   رزش هاي همگانی  یك سو به تدوین و گسترش برنامه هاي بیشتر براي واز است تا با بهره گیري از 

فراهم    با  ورزش همگانی فعالیت هاي  انجام.بپردازند و مردم از سوي دیگر به شرکت در فعالیت هاي ورزش همگانی تشویق شوند
 تأثیرات جمله از .می شود جرمن جسمانی آمادگی به بهبود بدن، سازوکارهاي براي چالش  ایجاد و تمرینی  نمودن فرصت هاي

باید بیان کرد که از مزایاي فعالیت  .  (1397فر و همکاران،است)ترک    شده گزارش  افراد  بر  که نظمیم  جسمانی  فعالیتو   ورزش

 و  زندگی  به امید افزایش انعطاف پذیري، افزایش تعادل، بهبود استخوان ها، عضالنی، سالمت  توده کاهش جبران  به  هاي بدنی
بدنی و ورزش  نمود  اشاره  ذهنی ناییتوا  حفظ می   داخلی  ن هايارگا  و  اعصاب عضالت، به  بخشیدن  نیرو  باعث. فعالیت هاي 

ورزشی     تعادل،  عمقی،  حس عضالنی،  استقامت  و قدرت  توجه،  افزایش  می تواند رويبه طور کلی  شود. انجام فعالیت هاي 

جه فرد کردن تو منحرفي برا یتیبا فراهم آوردن موقع  همگانی ورزش. باشد داشته مثبت  تأثیر  افراد تحرک و  انعطاف پذیري

 هوش شیسبب افزا  تواندی ، ميتوانمند احساس ماد به نفس واعت  شیافزا يبرا يا  نهیفراهم آوردن زم استرس زا و  تیاز موقع
 همچنین شود  ینیب  خوش و ياحساس شاد شیو افزا  جاناتیه  میتنظ  وی  کاهش اضطراب و افسردگ  ،یو سالمت روان عاطفی

هورمون  ترشح  سبب  عضالنی  فعالیت  که  داده اند  نشان د پژوهشیشواه  برخی. دارد افراد وخوي  خلق روي  بر مفیدي  آثار ورزش

 می گردد  مغز ، دراست درد  نیتسک آنها یاصل  اثر  و شوندیم ترشح  پوتاالموسیه و یمخاط غدد از هک  اندروفین و سروتونین
 بهبود  که طوري  به  کنند، می  عملواحد   جزء  یك  مانند  انسان روان و جسم.  شود می شخص رد نشاط  و شادي بروز که موجب

پاسخ  .است  داشته  مثبت  اثر  دیگري  بر یکی  سالمت  و دیگر   هاي  آزمودنی  در  روانی  به فشارهاي  فشارتر  کم  هاي از سوي 

مردم و وحدت بخشیدن به آن ها و تزریق ورزش همگانی با گرد هم آوردن   دارد  بیوشیمیایی  فیزیولوژیك و زیربناي ورزشکار

به جامعه می کند. ورزش احساس تعلق به وجود می آورد؛ هویت  احساسات هم گر وهی الفت زا میان آنان، خدمت ارزنده اي 
کند را خلق می  روابط اجتماعی  می دهد؛  بخشد.    . شخصی را تبلور  تحکیم می  میان افراد  محبت را  پیوندهاي دوستی و 

نشان می دهد که چگونه در شماري از کشورهاي ج  همانگونه که وحدت  تاریخ  هان، از این کارکرد اجتماعی ورزش در راه 

ن میان گروه ها و عناصر یا نژادهاي یك سرزمین استفاده شده است. براي مثال می توان به کشورهاي سوئیس، فرانسه، بخشید
برزیل اشاره کرد یافته ها   آلمان، چین، شوروي سابق و  سطح کلی سالمت عمومی در پسران.  ته ي رش  و دختران نشان داد 

ندارد. از دالیل همخوانی این تحقیق می تربیت بدنی نسبت به پسران سایر رشته ها به طور معنی داري بهتر است ، همخوانی 

با سالمت و میزان افسردگی و نحوه ارزش گذاري لیکرت اشاره کرد.    توان به شباهت در سواالت و مرتبط 
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 در(    تلویزیون  و رادیو  نشریات،)   جمعی ارتباط  وسایل  نقش  بررسی  .1390 نژاد پ. نادري.  آقاجانی ن،  [1]

  -167  صص. بهار  اول،  شماره  اول،  سال  طات،ارتبا  فرهنگ نامه  ورزش قهرمانی فصل  فرهنگ  اشاعه

139. 

محمود [2] ن،  آباد  ياردیان  امظلوم  دانشجویا1394.  ي  روان  سالمت  و . مقایسه  ورزشکار  دختر  ن 

علوم پزشکی. د بهداشت یزد. سال چهاردهم. غیرورزشکار دانشگاه  و ماهنامه علمی پژوهشی دانشکده 

 .54-45.  4شماره 

  کارکرد  خواب، اختالل  و  اضطراب  جسمانی،  بعد  در  روانی  سالمت بر  ورزش . تاثیر1381ن.   اصفهانی [3]

  صفحه  از  ;  12 پیاپی  شماره,   -   کت. دورهحر   . نشریه(س)  الزهرا دانشجویان  افسردگی  و اجتماعی

 .86 هصفح تا  75

س، [4] س،رضوي   و  اجتماعی  رشد  بر منتخب  ورزشی  دوره تمرینات  یك  تأثیر  .1387. منانیم  امیرنژاد 

 می.عمو سالمت

 دارالفکر   ناشر. و پژوهش  هینظر ت،ی: رابطه ان با طرح واره و شخصیروانشناخت  یستیبهز  .1396ف.    باور [5]

. فصلنامه  رازیسالمت خانواده شهرش  بانوان بر  یورزش همگان ریتأث  ی. بررس1397.  ب یهماسبط ،اترکفر  [6]

 .58-43(,  35)9زن و جامعه,  یپژوهش  -یعلم

 .  104 -  87 ;  12,  3ایرانی. نشریه حرکت،   زنان فراغت اوقات در  زشور  . جایگاه1381ف.    تندنویس [7]

  دوره ورزشی،  علوم در پژوهش  ایران. نشریه دممر فراغت اوقات در  ورزش  جایگاه1381ف.   تندنویس [8]
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 .ژییآ  اشرني.  ا  سهیمقا کردی: روتیشخص یروانشناس  يها  هینظر.  1397ی ج. داراب [9]
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 50  صفحه تا  33 صفحه از ;  12  هشمار,  4  ورزشی، دوره علوم در پژوهش  اکستان. نشریهت  اسالمی

ختی در اقدام به  . نقش پیش بین شادکامی، خوش بینی و وضعیت جمعیت شنا1392بوگر ا.    انیمیرح [11]

با سالمت. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره   .22-1،18، شماره 8رفتارهاي مرتبط 

علوعزر   [12]  تیفیک  زانیبر م  یورزش تیفعال  یاثربخش  یبررس  .  1397.م  يجعفر  ،س  ینی، حسس  ي، 

 39-31( :3) 4.  يدر پرستار یپژوهش توانبخش  هیمعلوالن. نشر یو افسردگ یسالمت روان  ،یزندگ

بانوان فرهنگ نی. ارتباط ب1393ز.   نسلما [13] .  ی تیترب یشاغل. فصلنامه روانشناس یورزش و سالمت روان 

 . 135-33،128، شماره 10دوره 

رمضان  این  يشاکر [14] بدن  تیفعال نی. رابطه ب1394ف.   یا،  در  یو شادکام ینیعمل به باورهاي د  ،یهاي 

 .36-25.  2. شماره2. دوره يزنان سالمند. فصلنامه پرستار

. بررسی نقش ورزش در سالمت روان و شادکامی  1390کوهی مقدم س، زیوري رحمان م، لسانی م. ش [15]

 . 80 -  61،  3ه  ، شمار1ر کرمان. نشریه سالمت و روان شناسی، دوره  دانش آموزان مقطع متوسطه شه

،  8. افسردگی و عوامل آن. نشري پژوهشگر )مدیریت(، دوره  1390حسینی س، مهدي زاده اشرفی ع.  [16]

 .  115  -  106ویژه نامه ،   شماره
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 .  54 -  37 ;  41,   11ایران،  اجتماعی  علوم  اتمطالع  . نشریه(کرمان  مطالعه مورد) هشتاد دهه
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 .  89  -  83  ;  2,  1ورزشی،  زیستی  علوم در تحقیقات  فصلنامه  کشور. نشریه نیقهرما ورزش
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