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 چکیده 

زنان ورزشکار رشته کاراته و  نیدر ب یندگاز ز یمندتیو رضا یشادکام ،یآورتاب سهیمقااین پژوهش با هدف بررسی  

ی ای بود. جامعهمقایسه -ها از نوع علیروش پژوهش  دادهصورت گرفت. 1931در سال  شهر تهران 2در منطقه  وگای

 96نفر از زنان ورزشکار رشته یوگا ) 06آماری کلیه زنان ورزشکار رشته یوگا و کاراته شهر تهران بودند. نمونه آماری شامل 

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهنفر( شهر تهران بودند که بر اساس نمونه 96فر( و زنان ورزشکار رشته کاراته )ن

لو و  لیآکسفورد آرگا یشادکام(، 2669های، تاب آوری کانر و دیویدسون )گیری پژوهش پرسشنامهگردیدند. ابزار اندازه

ها با استفاده از روش آلفای پایایی پرسشنامهبود.  (1390و همکاران ) نریدا یاز زندگ یمندتیرضا اسیمقو  (1393)

منظور طور از روایی محتوا بهدست آمد. همینبه 6.0کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر سه پرسشنامه باالی 

تحلیل وتجزیهه رسید. ها به تأیید متخصصین مربوطآزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه

مستقل( انجام  tدر دو بخش توصیفی و استنباطی ) spssها از طریق نرم افزار دست آمده از اجرای پرسشنامهاطالعات به

ها نشان دادند که بین تاب آوری زنان ورزشکار رشته یوگا و کاراته تفاوت معنی داری وجود دارد به این پذیرفت. یافته

. نسبت به ورزشکاران کاراته برخوردارند یباالتر یشهر تهران، از تاب آور 2در منطقه  وکایشکار رشته زنان ورزترتیب که 

باالتر از ورزشکاران رشته  یدار یتهران، به طور معن 2زنان ورزشکار رشته کاراته منطقه  یشادکام زانیمهمچنین 

 زیها ن نیانگیم سهیکه مقا یوجود دارد. به طور یدار یدو گروه تفاوت معن نیب ،یاز زندگ یمند تیاز نظر رضا .وگاستی

 شته کاراته است.راز  شتریب وگایدر زنان ورزشکار رشته  یاز زندگ یتمندیرضا زانیدهد، م ینشان م

  

 

 تاب آوری، شادکامی، رضایت از زندگی، یوگا، کاراته.کلیدی:  گانواژ

 

 
 

 

 

 

mailto:khosravi.soli@gmail.com
mailto:khosravi.soli@gmail.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

2 

 

The Comparison of resilience, happiness and life satisfaction among women athletes, 

karate and yoga in Region 2 Tehran city 
 

Abstract  

This study was conducted with aims of representing the Comparison of resilience, 

happiness and life satisfaction among women athletes, karate and yoga in Region 2 Tehran 

city in the years of 2612. The study data was causal-comparative. The population of 

research was including 06 employee involved in Women exercise yoga  (96) and Women 

exercise karate (96) people Multistage cluster sampling method. Data collection was 

Connor-Davidson Resilience (2669) standard questionnaire, and happiness Oxford Argyle 

and Lu (1393) standard questionnaire and Life satisfaction Diener et al (1390) standard 

questionnaire. Questionnaires reliability by using of Alpha Chronbach method obtained 

more than 6.0 for each questionnaires of Resilience and happiness and Life satisfaction. 

Also to measure of questionnaires validity, used Content validity that for this reason 

questionnaires confirmed by specialists. Data analysis was carried out through SPSS 26 

software in two aspects of descriptive (frequency, frequency percentage, mean, Standard 

deviation) and inferential (T test). The results showed that Resiliency female athletes 

between yoga and karate disciplines there is a significant difference means that female 

Athletes in Region 2 Yuka string of Tehran, the resiliency than are karate Athletes. As 

well as the happiness of women karate athletes Region 2, Tehran, significantly higher than 

athletes Yoga. In terms of life satisfaction, there is a significant difference between the two 

groups. So that comparison also shows the average, the satisfaction of female athletes in 

the field of yoga is more than just karate. 

 

Keywords : resilience, happiness, life satisfaction, yoga, karate 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  

نگر با شعار توجه به شناسی مثبتشناسی از جمله تربیتی، رویکرد روانهای روانهای اخیر در اغلب حوزهر سالد

ها و نقاط قوت و استعدادها مورد توجه و اقبال متخصصان و پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهشگران این مکتب توانمندی

شوند را مورد تحلیل قرار کنند و کامیاب میها در آن پیشرفت میهایی را که انسانهیجانات و صفات مثبت و موقعیت

های خانواده و بهداشت نگر است و جایگاه خاصی به خصوص در حوزهشناسی مثبتآوری یکی از مفاهیم رواندهند. تابمی

 (. 1993؛ نقل از خلعتبری و بهاری، 1993روان به خود اختصاص داده است)برازجانی، 

شود: نوعی حالت قابل توسعه در فرد بوده، که براساس آن قادر است در رویارویی با صطالح چنین تعریف میآوری در اتاب

تر ادامه ها و مسئولیت بیشتر به تالش افزونهای زندگی و حتی رویدادهای مثبت، پیشرفتها و تعارضها، مصیبتناکامی

آور، های انجام شده حاکی از آن است که برخی افراد تابپژوهشدهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای ننشیند. 

گردند، حال آن که برخی دیگر افراد، های دشوار زندگی، دوباره به سطح معمولی عملکرد باز میپس از رویارویی با موقعیت

 (. 1993بری و بهاری، کنند)خلعتها نسبت به گذشته ارتقا پیدا میها و دشواریها، مصیبتپس از رویارویی با ناکامی
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( رضایت از زندگی را به 2661)1آوری است. سوزا و سانجااز طرفی از جمله عوامل موثر بر رضایت از زندگی نقش تاب

آل اند. در حقیقت یک تفاوت بین واقعیت و ایدهخواهد و آن چه که هست تصور کردهعنوان تفاوت بین آن چه شخص می

 (. 1993بری و بهاری، اند)نقل از خلعترا طرح کرده

چون های زندگی هممراد از رضایت از زندگی، نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه

رود و احساس شادکامی و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به شمار میزندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است. تجربه 

 (. 1993شود)خلعتبری و بهاری، ی در راه انجام وظایف فرد شمرده میغم و ناخوشایندی اغلب مانع

ای مستقیم با نگرش افراد به زندگی دارد و میزان شادی و رضایت  هر فرد از زندگی رابطه 2از سوی دیگر به اعتقاد بریینر

ن میزان نیز شادترند و اگر این تر باشند، به همااین بدان معناست که هر چه قدر افراد از رویدادهای پیرامون خود راضی

احساس رضایت کمتر باشد، به همان میزان احساس رضایتمندی و شادکامی کمتری دارند. براساس تحقیقات روانشناسان، 

های برونگرا و اجتماعی و خوش مشرب ، یعنی کسانی که شخصیتی متعادل و نسبتا سالمی دارند به عوامل مغز انسان

دهد. این دلیل روشنی برای وجود ارتباط مستقیم میان اد و خوشحال واکنش بیشتری نشان میمثبتی مانند یک چهره ش

 از تیرضا مفهوم است، شده توجه آن به رایاخ که مثبت یشناسروان میمفاه از یکی شادکامی و شخصیت و موفقیت است.

 یزندگ کل از شخص( یعاطف و یناختش)ادراک ینحوه ازیناش و یکل یمفهوم یزندگ از تیرضا درواقع. است یزندگ

 سالمت نیتام: دارد تیاهم جهت چند از یزندگ از تیرضا ای یستیبهز احساس امر نیا به توجه با(. 2616 ،9میت)است

 درکنار یزندگ تیفیک شاخص یریگاندازه انسان، یبرا یشادکام ارزش اثبات عمر، طول شیافزا و یجسمان ،یروان

 یهامولفه هم و یعاطف یهامولفه یدارا هم ،یزندگ از تیرضا و یشادکام احساس. یجتماعا و یاقتصاد یهاشاخص

 و حوادث از و کنندیم تجربه را مثبت جاناتیه یاعمده طوره ب باال، یزندگ از تیرضا و یشادکام با افراد. است یشناخت

 تیموقع و حوادث ن،یپائ یزندگ از تیرضا و یدکامشا احساس با افراد کهیدرحال دارند، یمثبت یابیارز خود رامونیپ عیوقا

 تجربه را 0خشم و 2یافسردگ ،1اضطراب رینظ یمنف جاناتیه شتریب و کنندیم یابیارز نامطلوب را شانیزندگ

 یهامهارت و آموزش داد که است نیا محققان ارزشمند اریبس یهاافتهی از یکی امروزه(. 1332 ،0نریدا و رزیما)کنندیم

 و یزندگ از تیرضا که رسدیم نظر به. گرددیم افراد در یشادکام و یزندگ از تیرضا شیافزا منجربه دیمف و الزم

 توانیم چارچوب نیدرا دارند، یاساس نقش آن استمرار در که نمود جستجو ییهامولفه در دیبا اول یوهله در را یشادکام

 عنوانتحت را خود شعار یجهان بهداشت سازمان 2662 سال در که رطو همان. نمود اشاره یبدن یهاتیفعال و ورزش به

 جمله از وگای. دارد دنبالبه یروان تجربه ای رییتغ کی ،یجسمان رییتغ ای یحرکت تجربه هر. نمود مطرح 9یسالمت رمز تحرک

 ییفضا ازنظر را افراد وگای یهاتیفعال در شرکت رایز گردد،یم محسوب یاجتماع و یروان ،یجسمان تکامل مهم یهاروش

 به اعتماد شیافزا ،یجانیه ثبات و ،تعادلیجسمان یآمادگ و سالمت در وگای نیچنهم. دینمایم کینزد هم به یمکان و

 وگای ناتیتمر آموزش اگر پژوهشگران نظر به. دارد ریتاث مثبت افکار تیتقو و مثبت،آرامشی اجتماع و یبدن رینفس،تصو

 که است نرمش ینوع وگای. بود خواهد موثر یشادکام و یزندگ از تیرضا شیافزا بر شود، انجام یاصول و حیصح صورتبه

 لیتشک را وگای اساس قیعم یهانفس از استفاده. رودیم بکار یوتراپیزیف در زین و یبازتوان در آن حرکات از یاریبس

 ازی قیتلف یعنی است قیتلف یمعن به خود وگای. است یذهن تمرکز و یتنفس خاص یبدن حرکات از یازهیآم وگای. دهدیم

 ؛2662 ،3شاکتاکائور)شودیم دیتشد و گرفتهشکل یهماهنگ نیا قیعم یهانفس با که ذهن با بدن هماهنگ حرکات

 (. 1991 ،یتصاعد ترجمه

 آن کاربستنبابه توانندیم راداف یتمام که اندنموده فراهم را یریمس وگای یفلسفه بوجودآورندگان و متفکران ها،ستیوگی

 یرونیب و یدرون مشکالت از یاریبس نکیا کهیراه بردارند، گام شیخو یشادکام و یزندگ از تیرضا شیافزا درجهت

                                                 
1- Suzq & Sanja  
2- Brenner  
3- Thimm 

4- Anxious 

5- Depression 

6- Aggressive 

7- Myers & Diener 

8- Move for health 

9- Sakta Kaur 
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 یمجهز ها،مراکزکینیکل شرفته،یپ یکشورها از یاریبس در تا است دهیگرد باعث امر نیهم و استکرده حل را هاانسان

 (. 2661 ،1خلسا)اندافتهی دست ینکردن باور جینتا به و شود ریدا یهند متفکران روش و فلسفه نیا شناخت و مطالعه جهت

 در خود از دفاع ییتوانا کسب نیچنهم و سو کی از یورزش نیادیم در بانوان ترفعال حضور علت به ریاخ یهاسال یط در

 یشتریب رواج بانوان نیدرب کاراته ورزش جمله از یرزم یهاورزش گر،ید یسو از یاجتماع مخاطرات با مواجهه

 (. 1992 همکاران، و یائیض)ندینمایم بیترغ ورزش نیا در شرکت به زین را خود فرزندان مادران، و استدانمودهیپ

 و داردن اتکا عضالت و جسم کردنیقو به تنها که نامندیم هنر کی را آن ایدن یتمام در بلکه تینس ورزش کی تنها کاراته

 طور به کالس در ما و است کاراته نفکیال جزو یانسان یاخالق مکارم .هاستیبد از یدور و ذهن تیبرتقو ،یاساس اصول

 توانیم را یهدف هر که میریگیم ادی کاراته در. میکنیم ییراهنما خشونت از زیپره و ادب و یافتادگ به را شاگردان مداوم

 که است یسمیمکان ستهیشا پاداش کی ای سازنده بازخورد. آورد دست به مناسب عملکرد و یقو نظم خوب، یزیربرنامه با

 نیتمر کاراته که یافراد جهینت کی عنوان به. شوندیم تیموفق باعث که گرددیم ییالگوها تیتقو و تیرضا احساس باعث

 (.1932 ،یبهرام)دارند یشادتر اریبس یزندگ و هستند ترسالم کنند،یم یزندگ یتریطوالن مدت کنندیم

 ،یآورتاب زانیم بر یمثبت ریتاث یبدن ناتیتمر که دهدیم نشان گرفته انجام قاتیتحق شود،یم مالحظه که طور همان

 نظر اختالف آن یرگذاریتاث زانیم و ورزش نوع خصوص در کهییجا آن از.دارد افراد یزندگ از یمندتیرضا و یشادکام

 و یشادکام ،یآور تاب زانیم به چه"که است سوال نیا به پاسخ  پژوهش نیا در پژوهشگر یاصل یغدغهد دارد، وجود

  "دارد؟ وجود تفاوت تهران شهر 2منطقه در وگای و کاراته رشته ورزشکار زنان نیب در یزندگ از یمندتیرضا

 

 روش تحقیق

صلی پژوهش حل بعضی از مشکالت حاضر در سطح این تحقیق براساس هدف پژوهش از نوع کاربردی است. زیرا قصد ا

مندی از زندگی آوری، شادکامی و رضایتتاب یباشد. نتایج این پژوهش در سه حوزهجامعه با استفاده از دانش موجود می

 –ها از نوع علی نظر گردآوری داده چنین روش تحقیق ازشهر تهران کاربرد دارد. هم 2برای زنان ورزشکار منطقه 

 ای بود. سهمقای

 

 جامعه آماری

 شهر تهران بود. 2ی کاراته و یوگا در منطقه ی زنان ورزشکار رشتهدر این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه

 

 گیرینمونه آماری و روش نمونه

ی کاراته تهنفر ورزشکار در رش 96شهر تهران، با تعداد  2ی کاراته و یوگا درمنطقهی زنان ورزشکار رشتهها از کلیهآزمودنی

 ی یوگا انتخاب شدند.نفر ورزشکار در رشته96و 

ای بود. بدین ترتیب که از میان مناطق شهر تهران زنان ای چند مرحلهگیری در پژوهش حاضر از نوع خوشهروش نمونه

طور تصادفی ی یوگا به ی کاراته و رشتهشهر تهران انتخاب شدند و سپس دو سالن ورزشی در رشته 2ورزشکار در منطقه 

 نفر ورزشکار زن در هر رشته به صورت تصادفی انتخاب شدند.  96انتخاب شدند؛ در نهایت 

 

 آوری اطالعاتروش جمع

 ها استفاده نمود:ای و میدانی برای گردآوری دادهپژوهش حاضر از هر دو روش کتابخانه

قرار  تصویری( مورد بررسیوها و اسناد صوتی، آمارنامههاها، سایتها، مجلهها، مقالهدر این روش منابع معتبر)شامل کتاب

پرسشنامه یا ترکیبی از های شبه برداری، جدول، نقشه یا فرمگرفته و اطالعات مفید با استفاده از ابزارهایی مانند فیش

ست، استفاده های پژوهش که از دو بخش تشکیل شده اها استخراج گردید. در روش میدانی نیز از پرسشنامهی آنهمه

 شد.

 

 های تجزیه و تحلیل آماریروش

 های آماری زیر استفاده گردید:ها در این پژوهش از روشتحلیل داده و به منظور تجزیه

                                                 
1- Khalsa 
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 درآوردن شینما عرضه به و صیتلخ وهای توصیفی)میانگین، فراوانی، واریانس، نمودار، جدول و...( جهت تنظیم . از آماره1

 .شد استفاده رهایمتغ از آمده دست به یهاداده

 پژوهش یهاداده لیتحل و هیتجز انجام یبراچنین آزمون مستقل استفاده شد؛ هم از پژوهش، یهاهیفرض آزمودن یبرا.2

 .گردید استفاده SPSS افزارنرم از

 

 بررسی نرمال بودن 

د که خالصه نتایج آن در جدول زیر منعکس ها، از آزمون کالموگراف اسمیرونف استفاده شجهت بررسی نرمال بودن داده

 شده است. 

 

 (n=06خالصه آزمون اسمیرونف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش):1جدول

 یوگا کاراته 

K-S sig K-S sig 

 06/6 06/6 9/6 02/6 تاب آوری

     

 0/6 09/6 9/6 09/6 شادکامی

     

 2/6 91/6 1/6 3/6 رضایتمندی از زندگی

 

است، یعنی نمرات  62/6بر پایه اطالعات جدول باال سطح معنی داری در هر سه متغیر پژوهش هر دو گروه، بزرگتر از 

 متغیرهای تاب آوری، شادکامی و رضایتمندی از زندگی هر دو گروه، از توزیع نرمال پیروی می کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال های پژوهش

شهر تهران تفاوت وجود  2ن ورزشکار رشته کارانه و یوگا در منطقه آوری در بین زنا: آیا میزان تاب1سوال 

 دارد؟

 211

210

:

:









H

H

 
قبل از اجرای آزمون، فرض یکسانی واریانس های دو گروه با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی و تائید قرار گرفت) 

662/6F   ،30/6sig .) 

 مستقل برای مقایسه میانگین تاب آوری زنان ورزشکار کاراته و یوگا tآزمون -2جدول 

 میانگین تعداد گروهها
 انحراف

 استاندارد
 سطح معنادار شدهمشاهده t درجه آزادی

 2/12 20/23 96 کاراته
29 33/2 61/6 

 3/11 36/09 96 یوگا
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58معنی دار است) 61/6در سطح بدست آمده  tچنانکه جدول باال نشان می دهد      2.99, .01t sig 
(. بنابر 

درصد اطمینان نتیجه گرفت که از نظر  33به نفع فرضیه تحقیق رد کرده و با  61/6این می توان فرضیه صفر را در سطح 

زنان ورزشکار رشته بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. اما مقایسه میانگین ها حاکی از آن است که  "تاب آوری"

 شهر تهران، از تاب آوری باالتری نسبت به ورزشکاران کاراته برخوردارند.  2یوکا در منطقه 

می توان گفت که یوگا تنها یک روش ورزشی نیست که تاکید آن فقط بر پاره ای حرکات جسمانی باشد. بلکه مجموعه ای 

رین های رهاسازی انرژی های روانی نیز وجود دارد. یوگا بر است از نرمش ها و کشش های جسمانی، که در کنار آن تم

اصل تعادل بین نیروهای روانی و جسمانی تاکید دارد و پایه بسیاری از تمرین های یوگا بر همین اساس گذاشته شده است 

گردد. (. در واقع می توان گفت یوگا باعث انضباط و هماهنگی نیروهای درونی فرد در مسیر رشد می 2660)کنت، 

یکپارچگی، هماهنگی و وحدت با خویشتن است که یک شخصیت قوی و با مرکزیت شکل یافته در واقع قدرت بیرونی از 

قدرت درونی ناشی می شود. یوگا با تمرین های درونی سازی در این شکل گیری نقش موثری دارد. همچنین یوگا می 

ارت حل مساله و کفایت اجتماعی می گردد. بنابراین یوگا در افزایش  تواند با ارتقای تاب آوری در بانوان، باعث افزایش مه

تمرکز و خالقیت و صبر و شکیبایی موثر نام برده شده و همچنین آن را در انعطاف پذیری ذهن و بدن موثر می دانند. یوگا 

کر و آگاهی است. فقط حرکات بدنی نیست بلکه تقویت کننده جوانب مختلف حیات انسان، بدن، انرژی بدن، مغز، ف

 بنابراین بانوان می توانند سهم زیادی در سالمت روانی خانواده ها و به دنبال آن جامعه ایفا کنند.

 

 

 

 

 

شهر تهران تفاوت  2: آیا بین میزان شادکامی در بین زنان ورزشکار رشته کاراته و یوگا در منطقه 2سوال 

 وجود دارد؟

211

210

:

:









H

H

 

 (. 3/1F  ،10/6sigاریانس ها با استفاده از آزمون لوین مورد تائید قرار گرفت)فرض یکسانی و

 

 مستقل جهت مقایسه میانگین شادکامی زنان ورزشکار رشته کاراته و یوگا tآزمون  :9جدول 

 میانگین تعداد گروهها
 انحراف

 استاندارد
 سطح معنادار هشدمشاهده t درجه آزادی

 1/19 2/02 96 کاراته
29 3/2 61/6 

 2/12 00/01 96 یوگا

 

نتایج جدول باال بیانگر ان است که اختالف میانگین دو گروه به اندازه ای بزرگ است که بتوان فرضیه صفر را در سطح 

58رد کرد) 61/6 2.90, .01t sig 
میانگین ورزشکاران کاراته باالتر (. بررسی میانگین ها نیز نشان می دهد که 

درصد اطمینان ادعا کرد که میزان شادکامی زنان ورزشکار رشته کاراته  33از ورزشکاران یوگاست، از این روی می توان با 

می توان چنین بیان کرد که کاراته یک ورزش تهران، به طور معنی داری باالتر از ورزشکاران رشته یوگاست.  2منطقه 

 تیبرتقو ،یاساستمامی دنیا آن را یک هنر می نامند که تنها به قوی کردن جسم و عضالت اتکا ندارد و اصول  است که در

 به را شاگردان مداوم طور به کالس در ما و است کاراته نفکیال جزو یانسان یاخالق مکارم .هاستیبد از یدور و ذهن

 خوب، یزیربرنامه با توانیم را یهدف هر که میریگیم ادی کاراته رد. میکنیم ییراهنما خشونت از زیپره و ادب و یافتادگ

 احساس باعث که است یسمیمکان ستهیشا پاداش کی ای سازنده بازخورد. آورد دست به مناسب عملکرد و یقو نظم

 مدت کنندیم نیتمر کاراته که یافراد جهینت کی عنوان به. شوندیم تیموفق باعث که گرددیم ییالگوها تیتقو و تیرضا

های بسیار ارزشمند . بنابراین امروزه یکی از یافتهدارند یشادتر اریبس یزندگ و هستند ترسالم کنند،یم یزندگ یتریطوالن
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گردد. به نظر های الزم و مفید منجر به افزایش میزان شادکامی در افراد میمحققان این است که دادن آموزش و مهارت

هایی جستجو نمود که در استمرار آن نقش اساسی دارند، در این ی را در وهله اول باید در مولفهرسد که شادکاممی

دانیم ورزش نقش مهمی در سالمت روانی طور که میهای بدنی اشاره نمود. همانتوان به ورزش و فعالیتچارچوب می

گردد. ها توجه بسیاری میو ارتقای این ظرفیتهای افراد در برخورد با مشکالت کند؛ امروزه به ظرفیتافراد ایفا می

چون افزایش شادکامی و های فردی افراد همهایی با رویکرد جدید و براساس توجه به ظرفیتبنابراین انجام پژوهش

 یابد.مندی از زندگی، در جهت افزایش این عوامل ضرورت میرضایت

 

 

شهر  2زنان ورزشکار رشته کاراته و یوگا در منطقه  :  آیا بین میزان رضایتمندی از زندگی در بین3سوال 

 تهران تفاوت وجود دارد؟

211

210

:

:









H

H

 

 ( 1/6F  ،02/6sigآزمون لوین نشان داد واریانس دو گروه، همسان می باشد )

 

 ز زندگی زنان ورزشکار کاراته و یوگامستقل جهت مقایسه میانگین رضایتمندی ا tآزمون : 1جدول 

 میانگین تعداد گروهها
 انحراف

 استاندارد

درجه 

 آزادی
t سطح معنادار شدهمشاهده 

 0/1 2/10 96 کاراته
29 2/9 61/6 

 9/1 39/13 96 یوگا

 

58)است 61/6( در سطح 2/9مشاهده شده)  tاطالعات جدول باال بیانگر معنی داری  3.2, .01t sig 
بنابراین (.. 

درصد اطمینان نتیجه گرفت: از نظر  33درصد به نفع فرض تحقیق رد کرده و با  1می توان فرضیه صفر را در سطح 

رضایت مندی از زندگی، بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. به طوری که مقایسه میانگین ها نیز نشان می دهد، 

 ورزشکار رشته یوگا بیشتر از زشته کاراته است.  میزان رضایتمندی از زندگی در زنان

(، نشان داد که آموزش یوگا بر بهزیستی روانشناختی و 1932در همین راستا نتایج پژوهش مهرابی زاده و همکاران )

رضایت از زندگی افراد، که از ترکیب روان شناسی مثبت نگر با نگرش شناختی شکل گرفته است، می تواند بهزیستی روانی 

های ی خود به این نتایج دست یافتند که هیجان(، در مطالعه2612لونگ و پانگ )و رضایت از زندگی افراد را افزایش دهد. 

ها توجه ما را وسعت مثبت مثل لذت یا خشنودی از زندگی بیانگر این هستند که اتفاق خوبی رخ خواهد داد. این هیجان

ها و اقدامات سازند، گسترش یافته ما را برای پذیرش اندیشهتری آگاه میدهبخشند، از محیط فیزیکی و اجتماعی گسترمی

های مثبت، بارآوری و تفکر خالق و توام با شکیبایی را شویم. هیجانتر می کنند و بیش از مواقع عادی خالقتازه آماده می

و پایدار نشات بگیرند. نتایج تحقیق  ها و اعمال نوهای مثبت نیز ممکن است از همین بینشکند. خود هیجانآسان می

( نیز نشان داد که برنامه ورزشی منظم تاثیر معناداری بر عزت نفس و رضایت از زندگی 1939حکمتی پور و همکاران )

افراد دارد و اجرای برنامه ورزشی منظم می تواند به عنوان روشی جهت ارتقاء سالمت و بهبود کیفیت زندگی مورد استفاده 

 رد.قرار گی

همچنین تحقیقات و آموزش های مختلفی بر روی رضایتمندی از زندگی صورت گرفته است که نشان دهنده موثر بودن 

( اگر تمرینات یوگا به صورت صحیح و 2662ورزش یوگا بر رضایت از زندگی افراد می باشد. به نظر براون و گربرگ )

ی موثر خواهد بود. همچنین انجام تمرینات یوگا، به جهت ترشح اصولی انجام شود، بر افزایش بهزیستی و رضایت از زندگ

تعدادی از هورمون های غدد مختلف و تاثیر بر روی سیستم عصبی و همچنین مصرف اکسیژن میزان استرس و اضطراب را 

ت از کاهش می دهند و سبب ایجاد آرامش در زندگی و رفع اضطراب می گردد و لذا باعث افزایش سطح بهزیستی و رضای

زندگی افراد می گردد. نکته دیگری که می توان به آن اشاره داشت این است که ارتباط تنگاتنگ ذهن و بدن از مدت ها 

پیش روشن بوده است و هدف یوگا به عنوان یک فلسفه زندگی مشرق زمین به تعادل رسانیدن این دو بوده است، لذا یوگا 
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گاه های روانی، عصبی، ایمنی، شناختی و تعدیل سیستم عصبی خودکار و و تمرینات آن با افزایش توان سازگاری دست

افزایش پایداری جسمی و مقاومت بدن و تعدیل سیستم ایمنی بر افزایش سالمت جسمانی و روانی و رضایت از زندگی 

افراد می شود افراد تاثیر می گذارد. در نتیجه این امر موجب افزایش سطح سالمت جسمانی و متعاقب آن سالمت روانی 

(. از دیگر دالیل تاثیر گذاری 2661که متعاقب آن رضایت از زندگی و خوش بینی افراد را در پی خواهد داشت )پارشاد، 

که می تواند منجر به رضایت از زندگی زنان از ورزش یوگا شده می توان به ماهیت یوگا یعنی جذابیت و تاثیرات اجتماعی 

ره کرد که می تواند با ارتقاء روابط مثبت فرد با دیگران افزایش سطح بهزیستی و رضایت از خاصی که روی افراد دارد، اشا

(. و همچنین شرایط انگیزشی حاکم بر ورزش یوگا می تواند باعث ارتقاء 2663زندگی را سبب شود )کوستد و دودا، 

 رضایت از زندگی افراد شود.

 

 

 

 

 رییگنتیجه 

سازمان  2662می کند، به طوری که در سال     و رضایت از زندگی افراد ایفاورزش نقش مهمی در سالمت روانی 

بهداشت جهانی شعار خود را تحت عنوان تحرک رمز سالمتی مطرح نمود. هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر 

محسوب می  گردد، زیرا  یا تجربه روانی به دنبال دارد. یوگا از جمله روش های مهم تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی

شرکت در فعالیت های یوگا افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک می نماید. همچنین یوگا در سالمت و آمادگی 

جسمانی، تعادل و ثبات هیجانی، افزایش اعتماد به نفس، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت، آرامش در زندگی و تقویت افکار 

ظر پژوهشگران اگر آموزش تمرینات یوگا به صورت صحیح و اصولی انجام شود، بر افزایش رضایت مثبت تاثیر دارد. به ن

مندی از زندگی موثر خواهد بود. یوگا نوعی نرمش است که بسیاری از حرکات آن در بازتوانی افراد به کار می رود. استفاده 

حرکات بدنی خاص تنفسی و تمرکز ذهنی است.  از نفس های عمیق اساس یوگا را تشکیل می دهد. یوگا آمیزه های از

یوگا خود به معنی تلفیق است یعنی تلفیقی از حرکات هماهنگ بدن با ذهن که با نفس های عمیق این هماهنگی شکل 

گرفته و تشدید می شود. تمرینات جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف پذیری و قدرت عضالنی را افزایش می دهد، گردش خود 

و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می بخشد. به عالوه آرام سازی و رهاسازی مدیتیشن در یوگا به  و جذب اکسیژن

تثبیت کردن سیستم عصبی اتونومیک و کنترل عواطف همگی به بهبود احساس سالمتی و رضایت از زندگی در فرد می 

هم نموده اند که تمامی افراد می توانند با به کار انجامد. یوگیست ها، متفکران و بوجود آورندگان فلسفه یوگا مسیری را فرا

بستن آن در جهت افزایش رضایت مندی از زندگی خویش گام بردارند، راهی که اینک بسیاری از کشورهای پیشرفته، 

کلینیک ها، مراکز مجهزی جهت مطالعه و شناخت این فلسفه و روش متفکران هندی دایر شود و به نتایج باورنکردنی 

داده اند، نتایج التیام    (. افرادی که تمرینات یوگا را در تمامی سالهای زندگی خود انجام 2661فته اند )خلسا، دست یا

بخش متعددی در خصوص رفع مشکالت جسمانی و روانی و رضایت آنان از زندگی گزارش می دهند. بنابراین اثرگذاری 

پیشگیری با هدف کاهش هزینه ها و درمان اهمیت و ضرورت این تمرینات یوگا در رضایت مندی از زندگی افراد و موضوع 

 تحقیق را روشن ساخت.
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 تشکر و قدردانی

 داشتند را همکاری نهایت مطالعه این اجرای درعبداهلل شفیع آبادی دکتر بدین وسیله از استاد گرامی جناب آقای 

 .آید می عمل به تشکر و تقدیر

 

 نابعم

 

 پژوهاندانش یمجاز جامعه پژوهشکده تیسا در یابیدست قابل کاراته، درمورد کامل یالهمقا(. 1932.)م ،یبهرام[ 1]

:www.pazhoheshkade.ir 

(. 1939.)ممیرابوالحسنی، گ.،  کوچکی ب.،  منوچهر س ؛ ، نیا شریفس.  ، فرهادی .ح حجتی،.، ن پور حکمتی[ 2]
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