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مقدمه
در حالی که جهان با شتاب توصیف ناپذيري به سوي صنعتی شدن و تحوالت عمیق در فناوري در حال حرکت است ،کماکان موضوع
بیماري هاي روانی و مشكالت روانی و اجتماعی موضوعی اساسی با دورنمايی نه چندان خشنود کننده به حساب می آيد .بنا به برآورد
سازمان بهداشت جهانی ،حجم مشكالت رفتاري و روانی در کشورهاي در حال توسعه رو به فزونی است .تمرينات بدنی و ورزش می
تواند به طور مؤثر در مقابله با فشار روانی به افراد ياري رساند ( .)4سالمت روانی در واقع جنبه اي از مفهوم کلی سالمتی است .سالمت
روانی را حالت سالمتی کامل فیزيكی ،روانی و اجتماعی تعريف می کنند .در واقع می توان گفت يكی از اهداف مربوط به سالمت روانی،
ايجاد امكانات قابل قبول براي تأمین يک زندگی انسانی از نظر فیزيكی ،روانی و اجتماعی براي هر فرد است ( .)3نريمانی و همكاران
( )1331در تحقیقی با عنوان مقايسة خودپايی و سالمت عمومی در ورزشكاران گروهی و انفرادي و افراد غیرورزشكار به اين نتیجه
رسیدند که از نظر میزان سالمت روانی بین سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداري وجود داشت که در زيرمقیاس هاي اختالل در
عملكرد اجتماعی و افسردگی چشمگیرتر بود ( .)2احمدي ( )1331در پژوهشی با عنوان بررسی مقايسه اي سالمت روانشناختی
دانشجويان دختر ورزشكار و غیرورزشكار دانشگاه الزهراء  ،به ارتباط نزديک بین تمرين و بهبود شرايط ذهنی و از جمله حالت هاي
احساسی و خودشناسی تأکید دارد ( .)1هدف اين پژوهش ،مقايسه سالمت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی با زنان غیر
فعال شهر رشت بود.
روش شناسي
جامعه آماري اين پژوهش را زنان شرکت کننده در ايستگاه هاي ورزش همگانی و زنان غیر فعال شهر رشت تشكیل داده است .با
استفاده از نمونه گیري تصادفی  111نفر از زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و  111نفر از زنان غیر فعال به عنوان نمونه آماري
اين پژوهش انتخاب شدند ،از پرسش نامه استاندارد سالمت روانی (جی اچ کیو )1براي اندازه گیري  4خرده مقیاس (سالمت جسمانی،
اضطراب و اختالل خواب ،کارکرد اجتماعی و افسردگی) استفاده گرديد .اعتبار پرسش نامه تا کنون در بیش از  01کشور دنیا بر آورد
شده است ( .) R=%32-%12سپس براي آزمون فرضیه هاي پژوهش در دو گروه زنان فعال و غیرفعال و با توجه به غیر طبیعی بودن
داده ها از آزمون يومن ويتنی استفاده و براي تعیین همبستگی بین متغیرها در دو گروه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن در سطح
 p≤ 1/10استفاده شد .براي آزمون هاي استنباطی تحقیق از نرم افزار  spssاستفاده گرديد.
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يافته ها
جدول  .2مقايسه سالمت عمومی زنان فعال و غیر فعال در ورزش همگانی
آماره

افسردگي
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سالمت
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131/10

122/03

111/10
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Z
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1/111

1/111

1/111

1/111

بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهش نشان داد که وضعیت سالمت جسمانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی بهتر از زنان غیر فعال است و اضطراب و
اختالل خواب کمتري از زنان غیر فعال دارند .وضعیت کارکرد اجتماعی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی بهتر بود؛ افسردگی زنان
شرکت کننده در ورزش همگانی نیز کمتر از زنان غیر فعال است .همچنین بین سالمت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی با
مدت فعالیت ورزشی ارتباط معنا داري وجود دارد .بنابراين می توان بیان کرد که وضعیت سالمت روانی زنان فعال در ورزش همگانی
بهتر از زنان غیر فعال است .نتايج اين پژوهش ،بهبود و تفاوت در شاخص وضعیت سالمت جسمانی زنان شرکت کننده در ورزش
همگانی را نشان می دهد که با نتايج ايمی و همكاران ( ،)2111راس و هايس ( ،)2113گیلسون و همكاران ( ،)2111سالگوئرو و
همكاران ( ،)2111اسدي و احمدي ( ،)1301موسوي ( )1331و سروري خراشاد ( )1334و پورآذر ( )1311همخوانی دارد .در پژوهش
هاي ديگري عدم همخوانی مشا هده شده است .براي نمونه در مطالعات بروکس و فراستین ( )2110و سورنسن و همكاران (،)2113
بین فعالیت بدنی و ابعاد سالمت روانی و جسمانی ارتباط معناداري وجود نداشته است .قابل تأمل است که سالمت جسمی و روانی زنان
به دلیل تأثیرگذاري اين قشر در سالمت خانواده و جامعه بسیار اهمیت دارد .جسم و روح سالم در زنان ،راه ترقی و پیشرفت را براي
مردان و فرزندان هموار می کند و در نهايت باعث تعالی آن جامعه خواهد شد .بنابراين ،ورزش بانوان ،تأمین سالمت جامعه را به دنبال
خواهد داشت .مديران ،مسئوالن و مربیان کشور می بايست براي جامعه سال م ،با توجه به زيرساخت هاي ورزش بانوان ،در رفع مشكالت موجود و
ترغیب زنان جامعه به ورزش ،فرهنگ سازي و تبیین اثرات ورزش زنان ،توسط رسانه ها ،سازمان ها و نهادهاي کشور تالش نمايند.

واژه های کلیدی :ورزش همگانی ،سالمت روانی ،کارکرد اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب ،زنان فعال و غیر فعال
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