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  تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سالمت روان دانش آموزان دختر نوجوان

  4، الهه عرب عامري3، عظیمه نجفی فرد2تبار، هادي مهرعلی 1فاطمه تقی زاده

  کارشناس مشاوره دانشگاه پیام نور واحد ساري - 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران - 2

  دانشجوي کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران - 3

 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تهران - 4

  چکیده

أثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سالمت روان دختران نوجوان می هدف از مطالعه حاضر بررسی ت

باشد. روش انجام این پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی(کنترل و آزمایش) همراه با دو 

ان بخش پس آزمون بود. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه ي دانش آموزان دختر مقطع دبیرست –مرحله پیش آزمون 

بودند. روش نمونه گیري به شیوه تصادفی ساده بود،  1392 - 93بندپی غربی شهرستان بابل در سال تحصیلی 

) SCL-90نفر) پرسشنامه( 102بدین صورت که بعد از انتخاب تصادفی دبیرستان دخترانه، به کلیه دانش آموزان(

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و  بودند انتخاب گردیدند و GSI≥1نفر که داراي  40داده شد سپس 

 90تا  70جلسه و هر جلسه به مدت  2هفته و هر هفته  8گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 

دقیقه به صورت تفریحی و رقابتی به بازي والیبال پرداختند. در طول اجراي برنامه منتخب گروه کنترل به فعالیت 

بودند. و سپس در پایان جلسات تمرینی نمرات پس آزمون هر دو گروه جمع آوري هاي معمول خود مشغول 

و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمرات  19نسخه  SPSSگردید و داده ها با نرم افزار 

اداري اضطراب، افسردگی، پرخاشگري، شکایت هاي جسمانی و حساسیت بین فردي در پیش آزمون تقاوت معن

). نتایج این >05/0pنداشته است اما نمرات پس آزمون در گروه آزمایش به طور معنا داري کاهش یافته است(

پژوهش همچنین نشان داد که انجام فعالیت ورزشی منظم موجب بهبودي و گسترش سالمت روان در دانش 

فعالیت هاي ورزشی به عنوان یک عامل سازنده آموزان می گردد. این تحقیق پیشنهاد میکند تا با تدوین برنامه ها و 

 جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان اقدام نمایند.

  فعالیت منظم ورزشی، سالمت روان، دختر نوجوان :واژگان کلیدي

Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effect of regular physical activity on adolescent girls’ mental health. 
This study is a quasi experimental design with both experimental and control groups following pre and post tests. The 
population includes all the female high school students in Babol, west Bandpay in the educational year of 92-93. All the 
participants were selected using simple random selection method and assigned randomly to control and experimental 
group. Then experimental group participated in a course of regular physical activity for eight weeks (two sessions in 
each week, each session about 70-90 minutes). Date were gathered and analyzed using questionnaires and Spss v.16. 
The result of pre test showed no significant difference between control and experimental group in anxiety, depression, 
aggression, physical complaints, and interpersonal sensitivity. Yet, it showed a significant difference between groups in 
post test. It proves that regular exercise will improve students’ mental health. Thus, developing and applying such 
programs will lead to an improved mental health. 
Keywork: Regular physical activity, mental  health, teenage girl   
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  مقدمه     

امروزه سالمت روانی یکی از موضوعات و مقوالتی است که ذهن بسیاري از متخصصان حوزه هاي مختلف را به 

 خود مشغول کرده است، علت این امر مهم ارتباط و تأثیر سالمت روانی بر کارکردهاي مختلف انسانی است.

سالمت روانی اصطالحی است که براي توصیف سطوح شناختی و هیجانی رفاه و آسایش و نیز عدم وجود اختالل 

روانی به کار می رود. طبق دیدگاه کل نگر و روانشناسی مثبت نگر سالمت روانی در بر گیرنده توانایی فرد براي 

). 1براي رسیدن به بهبود پذیري روانی است(لذت بردن از زندگی، ایجاد تعادل بین فعالیت هاي زندگی و کوشش 

معموال نوجوانان به عنوان یکی از گروه هاي آسیب پذیر، در معرض انواع اختالالت روان پزشکی می باشند. یافته 

هاي پزوهشگران در زمینه ورزش نشان می دهد که فعالیت هاي شدید و متوسط بدنی، فواید جسمی و روانی 

ش به عنوان یک رکن اساسی شیوه زندگی سالم در نظر گرفته شده و به طور واضح فعالیت زیادي در بر دارند. ورز

بدنی در ارتباط با سالمت روان است و به عنوان یک الگوي رفتاري در طول زندگی می تواند از بیماري هاي 

در کودکان و  ). همچنین در بررسی فعالیت ورزشی و سالمت روان4مختلف پیشگري و یا آنها را کنترل کنند(

). سید احمدي و 6نوجوانان، به وضوح دیده شده که فعالیت فیزیکی تاثیر سودمندي در کاهش افسردگی دارد(

). بنابراین 5مقدادي،در یافته هایشان پی بردند ورزش و فعالیت هاي ورزشی باعث بهبود سالمت روان می شود(

شی بر افزایش سالمت روان دختران نوجوان بخش پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی یک دوره فعالیت منظم ورز

بندپی غربی شهرستان بابل انجام گرفت و این فرضیه مطرح شد: یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر افزایش سالمت 

  روان دختران نوجوان موثر می باشد.

  شناسی تحقیقروش        

از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی(تجربی و کنترل) همراه با دو مرحله پیش پژوهش حاضر

مقطع دبیرستان بخش بندپی  دانش آموزان دختر کلیه پژوهش این در آماري ي جامعهپس آزمون بود.  –آزمون 

دول کوهن(چنانچه . حجم نمونه مورد نظر براي هر گروه با توجه به جبودند 1393سال در بابل شهرستان غربی

نفر برآورد  18) باشد Effect size50%و حجم اثر B=1-%88توان آزمون =05/0αعوامل سطح معنی داري

 نظر مورد نمونه انتخاب براينفر در نظر گرفته شد.  20درصد افت احتمالی در هر گروه  10گردید و با احتساب 

دبیرستان هاي دخترانه بخش بندپی غربی  بین از که صورت بدین شد، خابنتا ساده تصادفی گیري نمونه ي شیوه

نفر) این دبیرستان به وسیله پرسشنامه 102شهرستان بابل یک دبیرستان انتخاب شد. سپس کلیه دانش آموزان(

SCL90-R  ارزیابی، سپس دانش آموزانی که بر اساس شاخص تست مورد نظر مشکل دار شناخته شدند، پس از

هاي خروج، امکان انتخاب در گروه آزمایش و کنترل را به دست آوردند. مالك هاي غربال شدن بر اساس مالك 

خروج عبارت از وجود نزاع جدي و طالق در خانواده، اعتیاد والدین، مشکالت حاد اقتصادي، و مرگ عزیزان در 

داشتند،کاندیداي یک سال گذشته و سابقه بیماري روانی در خانواده فرد بود و دانش آموزانی که موارد فوق را ن

 GSI≥1)Globalنمره  SCL-90نفر که در پرسشنامه  40ورود به تحقیق شدند. از میان دانش آموزان 
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Severity Index ( داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. پروتکل

دقیقه به صورت تفریحی  90تا  70جلسه به مدت هفته، هفته اي دو جلسه و هر  8آزمایش شامل  گروهتمرینی در

 پایان در  پرداختند. خود می معمول فعالیتهاي به کنترل گروه مدت این درو رقابتی به بازي والیبال می پرداختند. 

  .از تحلیل کوواریانس استفاده شد داده هاتجزیه و تحلیل  براي آمد. عمل به پس آزمون گروه دو هر از جلسۀ

  هایافته

) و ابعاد آن از GSI)، تفاوت معنی داري بین میانگین تعدیل شده شاخص کلی عالیم مرضی(1جدول(شماره 

جمله: اضطراب، افسردگی، شکایت جسمانی، روابط متقابل، در گروه هاي آزمایش و کنترل را نشان می 

شاخص هاي سالمت  ). در نتیجه می توان گفت که تمرینات ورزشی منتخب تاثیر معنا داري بر>05/0Pدهد(

  روانی دختران نوجوان داشته است.

  ) و ابعاد آنGSI. نتایج تحلیل کوواریانس عالیم مرضی(1جدول 

درجه   شاخص متغیر

  آزادي

  سطح معنی داري Fمقدار  میانگین مجذورات

  GSI(  1  353/312  018/15  000/0عالیم مرضی(

  001/0  408/50  198/757  1  افسردگی

  000/0  067/25  651/303  1  اضطراب

  001/0  31/36  58/658  1  شکایات جسمانی

  001/0  219/45  676/479  1  جبارا - وسواس 

  001/0  948/15  312/115  1  پرخاشگري

  000/0  578/18  282/184  1  روابط متقابل

  

  بحث و نتیجه گیري 

این پژوهش با هدف تعیین تأثیریک دوره فعالیت منظم ورزشی بر افزایش سالمت روان دانش آموزان دختر 

نوجوان شهرستان بابل انجام گرفت. نتایج نشان داد، میزان سالمت روان آزمودنی هاي گروه آزمایش تحت تأثیر 

ایج این پژوهش بیانگر این است که برنامه مداخله اي(یک دوره فعالیت منظم  ورزشی) افزایش یافته است. نت

فعالیت هاي ورزشی در قالب بازي و فعالیت هاي تفریحی باعث کاهش شاخص کلی گردیده که این تغییر در 

سایر ابعاد و نشانه هاي اختالل روانی به خوبی دیده می شود و در نتیجه باعث تایید همه فرضیه هاي سالمت 

افسردگی، شکایات جسمانی، پرخاشگري، سواس و اجبار و حساسیت  روان شد و ما شاهد بهتر شدن اضطراب،

) که نشان دادند فعالیت 5فردي در دانش آموزان گردیدیم. نتیجه این پژوهش با یافته هاي سید احمدي و مقدادي(

) و تحقیق شجاعی و 2هاي ورزشی باعث بهبود سالمت روان دانشجویان گردیده و یافته هاي حاتمی و همکاران(

تی که نشان دادند ورزش هاي منظم باعث کاهش پرخاشگري می شوند همخوانی داد. یافته هاي مختلف از هم

). بدیهی است که 6نشان می دهند فعالیت هاي جسمانی منجر به افزایش عزت نفس می گردد( Mcmahanجمله، 
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به وجود می آورد و چنین  افزایش عزت نفس تغییراتی در جهت مثبت، در روابط بین فردي و شبکه اجتماعی فرد

تغییراتی در جهت افزایش سالمت روان انسان است، چرا که گسترش شبکه اجتماعی چه به طور مستقیم یعنی از 

طریق یافتن دوستان جدید و چه به طور غیر مستقیم از طریق افزایش عزت نفس و برقراري رابطه بین فردي بر 

ر مقابل رویداد هاي استرس زا مقاوم می سازد. با توجه یافته هاي اساس الگوي ارتباطی جرات روزانه فرد را د

پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که اثر برنامۀ مداخله اي به کار گرفته شده در این پژوهش(یک دوره فعالیت منظم 

ورزشی) به عنوان یک رویکرد درمانی کم هزینه و قابل دسترس بر روي اختالالت رفتاري و روان شناختی از 

   جمله پرخاشگري، رفتارهاي سازشی و ... در پژوهش هاي آتی مد نظر قرار گیرد.
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