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 چکیده

 امروز جهان مشکالت ترین اساسی از یکی است، بشري هايموفقیت بزرگترین از یکی که حالی در جمعیت، سالمندي :مقدمه
 از یکی تحرك،. هستند ها¬ناتوانی و ها¬بیماري از بسیاري خطر معرض در سالمند افراد که چرا رود؛ می شمار به نیز

 بر مقاومتی تمرینات تاثیر بررسی هدف با مطالعه این. است سالمندي دوران اختالالت از پیشگیري هاي¬روش موثرترین
 .شد انجام تحرك کم سالمندان روان سالمت

 گروه دو در تصادفی روش به و انتخاب داوطلبانه و هدفمند صورت به سالمند 22 تجربی، نیمه مطالعه این در :شناسی روش
 هفته 10 مدت به را بود وزنه با ورزشی حرکت 7 شامل که ورزشی پروتکل یک تجربی گروه. گرفتند قرار کنترل و تجربی
 شرایط با دهم هفته انتهاي و آزمون از پیش مرحله دو در) عمومی سالمت پرسشنامه( GHQ پرسشنامه تکمیل. دادند انجام
 و ONE WAY ANOVA  آماري روش از ها،داده تحلیل و تجزیه منظور به. شد انجام ها آزمودنی همه حضور با و مشابه کامالً

 .شد استفاده TUKEY تعقیبی آزمون

 طور به اضطراب و افسردگی هاي مقیاس در آزمایشی، گروه هاي آزمودنی نمرات که داد نشان GHQ پرسشنامه نتایج :نتایج
 معنی نیز کنترل گروه در تفاوتها یافت؛ افزایش فرد نمرات فردي بین سازگاري به مربوط مقیاس در و یافت کاهش داري معنی

 .نبود دار

 تر پایین سطوح به اضطراب و افسردگی هاي مقیاس در خود آزمون پیش وضعیت به نسبت آزمایش گروه افراد: گیري نتیجه
 .دادند ارتقا را خود نمرات نیز فردي بین سازگاري مقیاس در و رسیدند متعادلتري و

 روان سالمت سالمندي، مقاومتی، تمرینات: کلیدي هاي¬واژه
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Introduction: Population aging, while one of the largest human successes, is one of the most 
fundamental problems of the world today is because older people are at risk of many diseases 
and disabilities. Mobility is one of the most effective ways of preventing aging disorders. 
This study aimed to investigate the effects of resistance exercise on mental health were in 
sedentary older people. 

Methods: In this semi experimental study, 22 elderly people are purposefully and were 
voluntarily selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The 
experimental group was an exercise protocol that includes 7 move sports resistance for 10 
weeks. Questionnaire GHQ (General Health Questionnaire) in two phases before and after 
the test period with the same conditions and with the participation of all subjects was 
conducted. In order to analyze the data, the statistical method ONE WAY ANOVA and post 
hoc TUKEY test was used. 

Results: The results of GHQ showed that the experimental group scores on measures of 
depression and anxiety significantly decreased and the scale of the compatibility between the 
individual's scores increased in the control group was not significant differences. 

Conclusions: Patients in the experimental group as compared to the pre-test measures of 
depression and anxiety levels were lower and more balanced and scale to improve the 
compatibility between the individual scores. 

Keywords: Resistance training, Elderly, Mental health 

   

 

  مقدمه

 زاده، حسام( شود¬می ایجاد فرد در خارجی تغییرات و سن افزایش طبیعی فرایند اثر بر که است اي پدیده سالمندي
 روانی و فیزیولوژیک کارکردهاي برخی تدریج به سالمندي، آغاز و سن افزایش با افراد). 2010 رهگذر، و فالحی محمدي،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

     
 

 

 گروه این پذیري آسیب بر و شده سالمند وابستگی و عملکردي وضعیت در تنزل باعث که دهند-می دست از را خود اجتماعی
 روانی سالمت به مربوط مشکالت افراد این سالمتی مشکالت مهمترین از). 2005 ، اسپرلوك( دارند زیادي اثرات جمعیتی

 اصالح و تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت بهداشت جهانی سازمان تعریف طبق روانی سالمت. باشد¬می
 و کوشان کیوانلو،( باشد¬می مناسب و عادالنه منطقی، طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردي محیط

 و شود¬می پیري فرآیند انداختن تعویق به موجب بدنی هاي-فعالیت و ورزش داشتن فعال، زندگی شیوه). 2010 محمدي،
 طبق که آنجایی از). 2005 ، همکاران و چی(هستند برخوردار بیشتري نشاط و سالمت از دارند تحرك و فعالیت که سالمندانی

 است، گرفته قرار توجه مورد کمتر سالمندان سالمت بر ورزش تاثیرات زمینه در پژوهش ما کشور در شده انجام هاي¬بررسی
 .بپردازیم سالمندان روان سالمت بر مقاومتی تمرینات تاثیر بررسی به که شدیم آن بر مطالعه این در

 : شناسی روش

 76/64±42/3 سنی میانگین با سالمند زنان شامل پژوهش این آماري جامعه و تجربی¬نیمه نوع از و کاربردي حاضر پژوهش
 نفر 22 شامل تحقیق این نمونه. باشد¬می بودند، تهران هاي¬شهرستان سالمندان سراي نظر تحت 1393 سال در که سال،

. مقاومتی تمرینات گروه - 2 کنترل، گروه - 1: گرفتند قرار نفري 11 گروه دو در داوطلبانه و هدفمند صورت به که بود سالمند
 پرسشنامه تکمیل. دادند انجام هفته 10 مدت به را بود وزنه با ورزشی حرکت 7 شامل که ورزشی پروتکل یک 2 گروه افراد

GHQ)همه حضور با و مشابه کامالً شرایط با دهم هفته انتهاي و آزمون از پیش مرحله دو در) عمومی سالمت پرسشنامه 
 با ها¬داده ادامه در و ها داده بودن نرمال بررسی منظور به K-S آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه براي. شد انجام ها¬آزمودنی

. شدند بررسی TUKEY تعقیبی آزمون از استفاده با گروهی بین هايمیانگین مقایسه و ONEWAY ANOVA آماري روش
 سالمت سنجش براي GHQ پرسشنامه شامل پژوهش این ابزار. گرفت انجام 05/0 داري معنی سطح در آماري محاسبات کلیه
 .باشد¬می روانی

 تحقیق هاي¬یافته

 نمرات که داد نشان GHQ پرسشنامه نتایج باشد؛¬می GHQ عمومی سالمت پرسشنامه هاي¬مقیاس به مربوط 1 جدول
 به مربوط مقیاس در و یافت کاهش داري¬معنی طور به اضطراب و افسردگی هاي¬مقیاس در آزمایشی، گروه هاي¬آزمودنی
 .نبود دار¬معنی نیز کنترل گروه در ها¬تفاوت یافت؛ افزایش فرد نمرات فردي بین سازگاري

 آزمونپس و آزمونپیش گروه دو در GHQ عمومی سالمت پرسشنامه نتایج: 1 جدول

   کنترل گروه  مقاومتی تمرین  گروه
 آزمون پس  آزمون پیش  آزمون پس  آزمون پیش  مقیاس
 68/12±5/1  42/13±8/2  31/11±1/2  21/12±3/2  جسمی

 01/20±2/2  21/24±1/3  11/16±4/1*  21/23±9/3  اضطراب
 71/14±9/0  03/12±4/1  21/21±9/2*  88/10±3/3  فردي بین سازگاري
 24/26±7/2  51/27±3/0  02/20±1/1*  69/29±4/4  افسردگی

 )P≥ 05/0( دامنه دو سطح در داري معنی
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 گیري نتیجه و بحث

 وضعیت در نسبی بهبود اي¬هفته 10 دوره یک از پس آزمایشی گروه افراد عمومی سالمت با مرتبط هاي¬شاخص بررسی در
 پیش وضعیت به نسبت آزمایش گروه افراد شد پرداخته آن به ها¬یافته بخش در که همانطور. رسیدند خود روانی اجتماعی

 بین سازگاري مقیاس در و رسیدند تري¬متعادل و تر¬پایین سطوح به اضطراب و افسردگی هاي¬مقیاس در خود آزمون
 .دادند ارتقا را خود نمرات نیز فردي
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