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  خودگرا و تکلیف گرا زنان ورزشکار مقایسه سالمت عمومی در

 بدنسازی شهر بروجرد( های )مطالعه موردی: باشگاه
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افراد برای انجام کارهای خود نیاز به انگیزش دارند. انگیزش برای ورزشکاران از فاکتورهای مهم موفقیت است. انگیزش مقدمه: 

سالمت عمومی  .ادگیری و اجرای هرچه بهتر ورزشکاران کمک نمایدتواند به ی و می به تبع خود دارای فواید و آثار زیادی است

مقایسه سالمت عمومی در زنان ورزشکار این تحقیق با هدف بررسی  گیرد. ابعاد مختلفی دارد که از منابع مختلفی نشات می

 انجام شد.خودگرا و تکلیف گرا 

به  (36± 33/1ورزشکار زن با میانگین سنی ) 161بود. تعداد  ای مقایسه -علیاین تحقیق توصیفی از نوع  شناسی:روش

سشنامه خودگرایی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پر های ورزشی شهر بروجردباشگاهاز بین و داوطلبانه صورت در دسترس 

ها پرسشنامه  ابتدا آزمودنی .( بودندGHQ-28پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ )( و 1991گرایی دیودا و نیکولز )و تکلیف

گرا تقسیم شدند؛ برای مقایسه دو  و بر اساس نمرات آن به دو گروه خودگرا و تکلیف گرایی را کامل کردندخودگرایی و تکلیف

و با  (≥11/1P) در سطح معناداریگروه در چهار مقیاس مورد بررسی سالمت عمومی از آزمون تی در دو گروه مستقل 

  استفاده شد. 21نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

تفاوت معناداری وجود  (=361/1P) های جسمانی بین دو گروه در مقیاسهای تحقیق نشان داد که  نتایج حاصل از داده یج:انت

و  (=13/1P) ، کارکرد اجتماعی(=116/1P) های عالئم اضطرابی و اختالل خواب نداشت، اما بین این دو گروه در مقیاس

   تفاوت معناداری وجود داشت. (=110/1P) همچنین عالئم افسردگی

ها و  گرا موفقیت گیرند. افراد تکلیف افراد در انگیزش برای یک هدف، در دو دسته عمده جای می گیری:بحث و نتیجه

افراد خودگرا پیشرفت را به سرآمدی دهند، در حالی که  های خود را به تسلط بر مهارت، کار سخت و تالش نسبت می پیشرفت

های  های تحقیق نشان داد که ورزشکاران زن خودگرا در مقیاس کنند. یافته و برتری بر دیگران بدون نیاز به تالش منتسب می

توان نتیجه  یها م گرای خود تفاوت معناداری دارند. با بررسی مقیاس مورد بررسی در حیطه سالمت عمومی با همتایان تکلیف

گردد. این جا نقش روان شناسان و  سردگی میو اف ، خوابعث اختالالت کارکردی و اضطرابیارزشکاران بگرفت که خودگرایی و

در جهت سوق دادن هرچه ریزی دقیق  با برنامههای تکلیف گرا را آموزش دهند و  کند تا اهمیت انگیزش مربیان اهمیت پیدا می

 گرایی تالش کنند.هش خودگرایی و کا بیشتر ورزشکاران به تکلیف

 .گرایی، سالمت عمومی، روان شناسی ورزشگرایی، خودانگیزش، تکلیفهای کلیدی:واژه
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