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مقایسه بازنشستگان فعال و غیرفعال در ورزش همگانی در حیطه سالمت جسمانی و روانی

سامان معروفی1، سمیع بچشم2و میر حسن سید عامری3

1و2.فارغ تحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه، 
3.دانشیار دانشگاه ارومیه

مقدمه
در چندین دهه گذشته، سالمتی به عنوان یک حق بشری و هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است، یعنی 
سالمتی برای ارضا نیازهای اساسی انسان الزم است و باید در دسترس همه انسانها قرار بگیرد. کیفیت زندگی مفهوم 
وسیعتری از سالمتی است، شاید بتوان مجموعهای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی که بوسیله شخص یا گروهی 
از افراد درک میشود مانند شادی، رضایت و افتخار، سالمت وتندرستی، موقعیتهای اقتصادی، فرصتهای آموزشی و 
خالقیت را به عنوان کیفیت زندگی دانست. شیوه زندگی ارتباط نزدیكی با سالمتی دارد. به هر حال آنچه بیش از هر 
نكتهای در این تعریف جلب توجه میكند رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی است که چیزی جز تعریف سالمت نیست. 

در واقع سالمتی در مرکز مفهوم زندگی قرار دارد)1(.
پژوهشهای سال 2010 روی افراد سالم، میزان  فعالیت روزانه )عملكرد مطلوب=کار معنادار و مشارکت در جامعه( 
را به عنوان شاخصی از سالمتی استفاده میكنند. ورزش و فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در سالمت عمومی مردم 
دارد و یک عنصر حیاتی در جوامع امروزی میباشد و باعث افزایش کیفیت زندگی میشود. بیماری و ناتوانی که در اثر 
بیتحرکی ایجاد میشود باعث افزایش رنجهای بشری میشود و به کیفیت زندگی انسان آسیب میرساند. مردمی که به 
سبک زندگی غیر فعال دارند، خطر ابتال به یک سری از بیماری های قلبی عروقی و غیره را افزاش میدهند. بررسیها 
نشان میدهد که روی هم رفته عدم فعالیت بدنی،  باعث 1/9 میلیون از  مرگهای جهانی است. فعالیت بدنی برای سالمتی 
در سنین باال از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش استقالل افراد در این 
سنین میشود. برای افراد ناتوان باید فرصت فعالیت بدنی فراهم شود و حمایتهای الزم در این زمینه برای آنان انجام 

گیرد. در مورد این افراد، هدف افزایش قدرت عضالنی و بهزیستی بدنی و روانی و کیفیت زندگی است. 
با در نظر گرفتن اهمیت ورزش در حفظ سالمتی عضالنی و قلبی تنفسی، دور از انتظار نیست که بیتحرکی در 
افراد بزرگسال باعث کاهش ظرفیت و تحمل شخص در فعالیتهای شدید شود. مطالعات انجام شده نشان میدهد که 
فعالیت جسمانی موجب تغییرات فیزیولوژیک، زیست- شیمی و روانی میگردد. لذا میتواند به عنوان یک روش موثر 

برای افزایش بهزیستی بدن مورد استفاده واقع شود )2(.
هر فرد برای رسیدن به استانداردهای کیفی زندگی دست به اقدامات مختلفی در زمینه بهداشت جسمانی و روانی 
میزند که یكی از این اقدامات میتواند فعالیتهای ورزشی و تفریحی باشد. بیماری و ناتوانی که در اثر بیتحرکی ایجاد 
میشود باعث افزایش رنجهای بشری میشود و به کیفیت زندگی انسان آسیب میرساند. مردمی که سبک زندگی غیر 
فعال دارند، خطر ابتال به یک سری از بیماری های قلبی عروقی و غیره را افزایش میدهند. به نظر میرسد کسانی که در 
انواع فعالیتهای ورزشی و تفریحی شرکت میكنند از مزایای جسمانی و روانی این فعالیتها سود برده و کیفیت زندگی 

خود را افزایش میدهند و حتی ممكن است  از این نظر در سطح باالتری قرار داشته باشند.
روش شناسی تحقیق

جامعه آماری ما 441 نفر بود با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ها 205 نفر انتخاب شدند. که از این تعداد 
براساس نمونهگیری طبقهای، نمونه غیر فعال تحقیق 105 نفر و نمونه فعال 100 نفر انتخاب شدند. به منظور این 
تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت که شامل چهار حیطه سالمت جسمانی، سالمت روانی، روابط 
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اجتماعی و سالمت محیط است، که دو حیطه سالمت روانی و سالمت جسمانی آن)13 سوال(  در این پژوهش مورد 
نتایج گزارش شده توسط گروه سازندگان پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت  استفاده قرار گرفته است. در 
خرده  برای   0/89 تا   0/73 بین  کرونباخ  آلفای  شده، ضریب  انجام  سازمان  این  بین المللی  مرکز   15 در  که  جهانی 
مقیاس های چهارگانه و کل مقیاس گزارش شده است. پرسشنامه مورد نظر با توجه به درصد توزیع آزمودنیها در 
ایستگاههاي مورد مطالعه ، به صورت تصادفي بین افراد در مدت یک ماه توزیع و جمع آوري شده و پس از کسب 
اطالعات مورد نظر تجزیه و تحلیل آماري صورت گرفت. براي توصیف دادهها  آمار توصیفي و از آزمون اسمیرونوف 
کولموگروف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد، در نهایت براي بررسی و مقایسه کیفیت زندگی 
در گروههای مورد نظر با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون test-t استفاده شد. عملیات آماري به کمک نرم 

افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.
یافته ها

نتایج تحقیق نشان داد، اختالف معناداری هم در سالمت جسمانی و هم  درسالمت روانی بین، در سطح معنی 
داری p  =0/05وجود دارد.

جدول مقایسه بازنشستگان فعال و غیر فعال 

میانگینگروهمقیاس
انحراف 

معیار
خطای 
معیار

Tآماره
سطح 

معنیداری

سالمت 
جسمانی

2/4437فعال
0/322581/1460/100

4/1094غیر فعال

سالمت 
روانی

1/9668فعال
0/879281/3250/100

2/1453غیر فعال

بحث و نتیجه گیري
با توجه به نتایج مقدار آماره آزمون در حیطه سالمت جسمانی 18/641 و سطح معنی داری 0/001 به دست 
آمد. این مطلب نشان دهنده این است که اختالف معناداری بین میانگین سالمت جسمانی در بازنشستگان فعال و 
غیر فعال وجود دارد. مقدار میانگین سالمت جسمانی در بازنشستگان فعال تقریبًا 31/07 و در بازنشستگان غیرفعال 
21/33 به دست آمده است که میانگین سالمت جسمانی در بازنشستگان فعال بیشتر است. همچنین مقدار آماره آزمون 
در حیطه سالمت روانی 18/523 و سطح معنی داری 0/001 به دست آمد. بنابراین اختالف معناداری بین میانگین 
سالمت روان در بازنشستگان فعال و غیر فعال وجود دارد. همچنین مقدار میانگین سالمت روان در بازنشستگان فعال 
21/39 و در بازنشستگان غیرفعال 15/87 به دست آمده است که میانگین سالمت روان در بازنشستگان فعال بیشتر 
است. همچنین طبق نتایج تحقیقات کانی )ایتالیا ( و بیر استدت )آلمان( نشان دادند که ورزش سالمت روان افراد را 
باال میبرد،  همچنین چتل )2004(، در تحقیق خود بیان می کند که تمرینات هوازی موجب سالمت روانی می گردد 
و مشكالت روانی و جسمانی را کاهش می دهد و موجب بهبود خلق و خوی و رفتار میشود. همچنین پدید آمدن 
خلق بهتر، پس از فعالیت جسمانی، نتیجه تولید مواد نشاطآوری است که در بدن در اثر ورزش تولید میشود. نتایج 
تحقیقات حاکی از آن است که ورزش و فعالیتهای بدنی بر بهداشت و سالمت جسمانی و روانی، خودکار آمدی، 
کاهش اضطراب و افسردگی، رشد عزت نفس، بهزیستی، و کاهش اختالالت روان شناختی اثر میگذارد. نتایج این 
تحقیق با نتایج تحقیقات دویر و همكاران )2001(، لیندر )1999(، رجكسی و همكاران )1996(، اسكلیكت )1994(، 
کالفاس و تایلور )1994(، کرافت )1997(، هالس و تراویس )1987(، کوگلر و همكاران )1994(، النگ و وان استاول 

)1995( همخوانی دارد.
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منابع
 ]1[ نیازي، سید محمد)1386( ، بررسی وضعیت سالمت عمومی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی، پایان 

نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه شمال.
روانی  بهداشت  با  تندرستی  با  مرتبط  آمادگی جسمانی  عوامل  برخی  بین  رابطه  تعیین  و  بررسی  )1385(؛  امید  زاده،  محمد   ]2[

کارمندان دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. 
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