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 مقایسه سالمت عمومی افراد فعال و غیر فعال در ورزش همگانی شهرستان گیالنغرب
 بختیبختی، رضا شیرزادي،محمد روشن، احمد روشنالفتی سعید
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه – 1

 مقدمه
( تواند توسعه و ارتقاي سطح سالمتی و بهداشت جامعه کمک کند توسعه ورزش همگانی و سیاستگذاري براي آن  می 

به همین دلیل الزم است که ابعاد مختلف مشارکت افراد در ورزش همگانی مورد بررسی ).  1386؛ کارگرفرد و همکاران،1382تقوي،
جسمانی آرام براي گروه هاي سنی مختلف با توجه به تأکید پزشکان بر فوائد ورزش مالیم ، پیاده روي و سایر فعالیتهاي . قرار گیرد 

کندي و ( ها ورزشی شرکت می کنند متفاوت از سایر افراد می باشدبه نظر می رسد که وضعیت سالمتی افرادي که در فعالیت
رب بنابراین پژوهش حاضر نیز به بررسی سالمت عمومی افراد فعال و غیر فعال در ورزش همگانی شهرستان گیالنغ). 2006همکاران،

چه تفاوتی بین وضعیت سالمت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی با افراد : ها انجام شدمنظور پاسخ به این پرسش و به
 غیر فعال وجود دارد ؟

 روش تحقیق
افراد جامعه آماري این تحقیق را افراد شرکت کننده در ایستگاههاي ورزش همگانی و . تحلیلی است -این پژوهش از نوع توصیفی

نفر افراد شرکت کننده در ورزش همگانی  150با استفاده از نمونه گیري تصادفی . غیر فعال شهرستان گیالنغرب تشکیل داده است
) GHQ(اند، و از پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی ¬نفر افراد غیرفعال به عنوان نمونه آماري این تحقیق انتخاب شده 130و 

. استفاده گردید ) سالمت جسمانی، اضطراب و اختالل خواب ، کارکرد اجتماعی و افسردگی ( مقیاس  خرده 4براي اندازه گیري 
براي آزمون فرضیه هاي تحقیق % ). 82، % 85، %  88، % 92( کشور دنیا برآورد شده است  70اعتبار پرسشنامه تاکنون در بیش از 

 .ستفاده شدو آزمون همبستگی اسپیرمن ا U – Mann- Witneyاز آزمون 
 هاي پژوهشیافته

اختالف معنی داري بین سالمت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و  1با توجه به نتایج آزمون یومن ویتنی در  جدول 
 .وجود دارد )  = Sig  ،226/2- Z= 026/0(افراد غیر فعال

 براي مقایسه سالمت عمومی افراد U – Mann – Whitneyنتایج آزمون : 1جدول 
 آماره    

 گروه
میانگین  تعداد

 رتبه
 - U – Mann میانگین

Whitney Z P value * 

 62/33 79/147 150 افراد شرکت کننده در ورزش همگانی
8806 424/3- 023/0 

 62/31 134 130 افراد غیر فعال
چهار مقیاس، نمرات افراد فعال کمتر از افراد غیر فعال بوده است بنابراین  وضعیت هاي سالمت نیز نشان داد که که در هر مقایسه شاخص

 ).2جدول (سالمت عمومی افراد فعال نسبت به افراد غیر فعال مطلوب تر است 
 وضعیت شاخص هاي آماري نمرات آزمودنی ها به تفکیک مقیاس هاي چهار گانه سالمت عمومی: 2جدول 

 افسردگی کارکرد اجتماعی اختالل خواباضطراب و  جسمانی عالئم
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین شاخص

 72/4 62/4 27/3 64/13 24/4 07/7 17/3 21/6 نمرات افراد فعال
 64/5 25/6 53/3 67/12 74/4 32/8 52/3 36/6 نمرات افراد غیر فعال
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 گیرينتیجهبحث و 
که  و.نتایج پژوهش نشان داد که افراد شرکت کننده در ورزش همگانی  وضعیت جسمانی بهتري نسبت به افراد غیر فعال قرار دارند

بسیاري از روان شناسان نیز تمرین هوازي .  فعالیت بدنی، سالمت روانی را افزایش می دهد و باعث کاهش مشکالت روانی می شود
اگرچه شدت تمرینات افراد شرکت کننده در ورزش همگانی تعیین . براي بهبود بهداشت روانی توصیه می کنند را با شدت متوسط 

بنابراین توافق همگانی وجود ..نشده؛ اما این شاخص ها با توجه به فرض آخر تحقیق با میزان فعالیت ورزشی  ارتباط مستقیمی دارند
عالیت بدنی و ورزشی مالیم تا شدید از نظر سالمت جسمانی در وضعیت بهتري از افراد دارد که افراد فعال با استفاده از هرگونه ف

البته این احساس و درك یا تصور از سالمتی خود، ممکن است تحت تاثیر مستقیم مدت، شدت و نوع فعالیت بدنی . غیر فعال دارند
با اینکه براي افزایش سطوح آمادگی . مربوطه باشدنباشد بلکه به اثرات روانی و عاطفی حاصل از شرکت در این فعالیت هاي 

جسمانی و بهبود سایر متغیرها یا شاخص هاي سالمت جسمانی مانند کاهش چربی توجه به اصول تمرین ضروري است، اما  نتایج 
ساس و تصور این تحقیق نشان داد شرکت در فعالیت هاي جسمانی غیر سازمانی و بدون برنامه نیز می تواند باعث تفاوت در اح

همین استدالل را در مورد اثرات روانی و عاطفی شرکت در ورزش همگانی مانند اضطراب و اختالل . سالمتی عمومی بهتر باشد
 .خواب، افسردگی و کارکرد اجتماعی می توان بیان کرد

 .ورزش تفریحی ، سالمت جسمانی ، کارکرد اجتماعی ، افسردگی و اضطراب  :واژه هاي کلیدي 
 ع مناب

 .اجتماعی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن–بررسی وضعیت اقتصادي )  1385( تقوي، امید

افراد شرکت کننده در فعالیت هاي بدنی و ورزش شهر اصفهان ، چکیده مقاالت   بررسی تعداد)1382(،کار گر فرد ،مهدي و صادقی،کامران 
 .چ پر ، اکادمی ملی المپیک ادومین کنگره خاور میانه اي  اي 

 Cindy,H,Linder,K. . 
٢٠٠۶, Situational state balances and participation motivation in youth sport, British journal of education 
psychology, vol ٧۶, number٢, pp ٣۶٣٨-٩۴. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

