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                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

  مقایسه حاالت خُلقی، سطوح استرس و اضطراب در سالمندان فعال و غیرفعال شهر شیراز

  راضیه طالبی- سوسن جباري-ربابه رستمی

  دانشگاه شیراز 

- هاي فردي و اجتماعی تعریف  مینقش، بهداشت روان را به معنی توانایی کامل ایفاي سازمان بهداشت جهانی :سابقه علمی
امروزه بررسی تأثیر . هاي بدنی مناسب استآمیز جهت رسیدن به این حالت، شرکت در فعالیتهاي موفقیتیکی از روش. نماید

هاي فشارهاي روانی و عصبی و استرس. فعالیت بدنی در رفع اختالالت روانی مورد توجه طب ورزش و درمان قرار گرفته است
هاي ن زندگی، متخصصان را بر آن داشت تا از فعالیت بدنی به عنوان یک عامل مکمل و واکسن مناسب جهت درمان بیماريمزم

لقی و سطوح استرس و اضطراب در طی دوران سالمندي هاي رواناز میان سازه. جسمی و روانی استفاده کنند شناختی حاالت خُ
  .گرددشناختی فرد به مراتب بیشتر میمکان بر هم خوردن تعادل رواناي که ادچار تغییرات بیشتري شده، به گونه

لقی و ب) بنابراین مطالعه حاضر با اهداف الف :هدف  70بررسی سطوح استرس، اضطراب و افسردگی بر روي ) بررسی حاالت خُ
  . سالمند  فعال و غیرفعال شهر شیراز انجام شد

لقی از پرسشن :شناسیروش لقی برومز تري و همکاران جهت بررسی حاالت خُ با شش خرده مقیاس ) 2003(امه حاالت خُ
) 1995(الوبوند  DASSو سطوح استرس و اضطراب از پرسشنامه ) سرزندگی، خشم، سردرگمی، افسردگی، خستگی و تنش(

در نظر گرفته  05/0سطح معناداري در مطالعه حاضر . ها استفاده شداز روش آماري تی مستقل جهت تحلیل داده. استفاده گردید
  . شد

لقی گروه فعال با غیرفعال تفاوت معناداري را نشان دادند :نتایج لقی منفی کمتر و حالت . تمام حاالت خُ به طور ویژه حاالت خُ
لقی مثبت بیشتري در سالمندان فعال نسبت به غیرفعال مشاهده شد در ارتباط با سطوح اضطراب، استرس و افسردگی تنها . خُ

  . ال تفاوت معناداري حاصل شددر سازه افسردگی بین گروه فعال و غیرفع

لقی و افسردگی در  :گیرينتیجه نتایج مطالعه حاضر تأییدي بر شرکت در فعالیت بدنی به عنوان یک راهکار بهبود حاالت خُ
شناختی دور از هاي حرکتی مناسب جهت سالمندان انتظار بهبود در حاالت روانبنابراین با طراحی فعالیت. باشدسالمندان می

  . باشدمیذهن ن
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