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 سال شهرستان کرمانشاه 15 – 12شادکامی دانش آموزان مقطع بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر افزایش 

 فرهاد حیدري،سعید الفتی   -آذر ولیدي پاك، رضا شیرزادي
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مدرس دانشگاه  - 1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات کردستان - 2
 آموزشی دانشگاه کردستان کارشناس ارشد مدیریت – 3

 مقدمه
 شادي واژه .است شادي مبحث است، گرفته قرار توجه مورد مثبت رویکرد روانشناسی در اخیر هاي سال در که جمله مباحثی از

 خوشحالی، همچون هایی با واژه شادي ها نامه واژه در .باشد می مختلفی ابعاد و داراي تعاریف که است روانشناختی مفهومی
 "،"  1مثبت هیجانات وجود"مؤلفه سه شامل است که ذهنی حالتی ،شادمانی. است شده دانسته هم معنا نشاط و خوشی می،شادکا

 باو . دارد افراد موفّقیت در مهمی تأثیر شادکامی،).  1386عناصري،( است  " 3رضایت از زندگی "و  " 2فقدان عاطفه منفی
 را اندیشی مثبت روزانه، هاي فعالیت دادن انجام در دارد، شاد روحیه که فردي .دارد مستقیم ارتباط افراد، روحیه و شخصیت
 دیگر، تعبیري به. کندیم اندیشی چاره بزرگ، و کوچک مشکالت براي دیگران از بهتر و میدهد قرار خود هاي فعالیت سرلوحه

بن  ).1384 صیقلی،( باشد داشته بیشتر ایترض احساس خود، اطراف محیط و خود از انسان، که یدی آم وجود به زمانی شادکامی،
نه فاکتور را در ایجاد شادکامی و سالمت روانی مهم دانسته که یکی از مهمترین آنها پرداختن به ورزش و   ،)2003( 4مک کانویل

ام دادند، به این به منظور بررسی تأثیر ورزش بر سالمت روانی انج) 1990(5فعالیتهاي بدنی است در فراتحلیلی که پلنت و همکاران
لذا هدف . گرددنتیجه رسیدند که تمرینات ورزشی موجب بهبود خلق وخو، افزایش خودباوري و عزت نفس افراد شرکت کننده می

می  سال شهرستان کرمانشاه 15 – 12بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر افزایش شادکامی دانش آموزان مقطع  از پژوهش حاضر
 .باشد

 روش پژوهش
ساله  15 – 12جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان مقطع سنی . پس آزمون است -طرح پیش آزمون  آزمایشی با هش حاضر، طرح پژو
پسرانه شهرستان کرمانشاه مشغول تحصیل بودند و از بین سه مدرسه، یک مدرسه به ) سه مدرسه(هستند که در  92-91در سال 

دانش آموز به صورت داوطلبانه براي  60و از بین دانش آموزان آن مدرسه،  صورت تصادفی خوشه اي براي نمونه تحقیق انتخاب
ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده. قرار گرفتند) آزمایش و کنترل(نمونه تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 

آزمون کولموگراف اسمیرنوف، ضریب ( مار استنباطیباشد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و اشادکامی آکسفورد می
 .استفاده شد) همبستگی و تحلیل واریانس

 یافته ها
 .سال تأثیر دارد 15 – 12ورزش صبحگاهی بر افزایش شادکامی در دانش آموزان مقطع  :فرضیه

 
 
 
 
 
 

                                                             
١  Positive Emotion. 
٢  Negative Affect. 
٣  Satisfaction With Life. 
٤ Ben mcconville.  
٥ Plant Thomas. G, robin Judith. 
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 دو گروه آزمایش وکنترل نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیري براي بررسی تفاوت پس آزمون شادکامی در) 1(جدول 

 منبع                            
 شاخص ها  

SS D
f

 M
S

 F si
g

 

پیش آزمون 
 شادکامی

154/1346 1 154/1346 900/289 000/0 

 000/0 79/153 150/714 1 150/714 گروه

 - - 644/4 57 680/264 خطا

 - - - 60 00/77869 کل
 بحث و نتیجه گیري

ساله که  15 – 12کوواریانس نشانگر این بود که ورزش صبحگاهی بر افزایش شادکامی در دانش آموزان مقطع  نتایج آزمون تحلیل  
ساله با انجام  15 – 12حاکی از این است که دانش آموزان مقطع  تبیین این فرضیه... تحت آزمایش بودند، تأثیر مثبت داشته است

و همچنین تمرینهاي هماهنگ جسمانی چون راه رفتن، دویدن آهسته،  دادن ورزش صبحگاهی از قبیل حرکات موزون و منظم
حرکات دستها در جهات مختلف، تعادل ایستا، شنارفتن، چابکی در دویدن و شوت کردن همراه با شنیدن آهنگهاي ورزشی  

د عامل شادکامی این تأثیر عمده اي در سالمت روان و سالمت جسمی خود داشته باشن و بودن خود کمک کنند توانستند به شاد
پیشنهاد می شود .افراد به میزان بسزایی افزایش یافت و تعامل با مربی ورزش و نحوه آموزش نیز درافزایش شادکامی آنان مؤثر بود

 .استفاده شود هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز که در آینده از همین روش براي افزایش خوشبینی، هوش
 .دکامی، دانش آموزانورزش صبحگاهی، شا :واژگان کلیدي

  منابع
 .اعتماد روزنامه. جان و جسم سالمتی در خنده تأثیر ).1384( .اهللا حبیب صیقلی،

 .75-84، ص 6مجله اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره . رابطه بین سالمت روان و شادکامی). 1386. (عناصري، مهریار
Ben mcconville. (٢٠٠٣). Revealed: nine ways to find your inner happiness. www. The costman. Co. uk/inde. 
Cfm? Id: ١٢۶٢٧٢٠٠٣.. 
Plant Thomas. G, robin Judith. (١٩٩۴). physical fitness and enhanced psychological health, current – 
psychology – research and review, ٢١, pp: ٣۶-٣٩. 
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