
  

  تاثیر یک دوره تمرینات اینتروال فزاینده بر حاالت خلقی و کورتیزول در زنان تمرین نکرده

  سیده راضیه صالحی - 2 مقصود پیري- 1

 دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز-1

 دانشگاه آزاد تهران مرکز-2

  چکیده:

زن چاق استان تهران انتخـاب   100گرفت.جامعه ي آماري پژوهش حاضر را از بین پژوهش حاضر بر روي نمونه هاي انسانی انجام 

 ایـن  هـاي  آزمـون  و تمـرین  در حضـور  بـا  که بودند 42/34±3/5زن چاق با معدل سنی  24شدند. اعضاء گروه نمونه این پژوهش

گـزارش   1جدول شماره  عمومی شرکت کنندگان در Mean ± SD.نفره تقسیم شدند 8گروه  2پژوهش به صورت تصادفی به 

شده است. شرکت کنندگان بر اساس پاسخ به سواالت میزان فعالیت کم تحرك تلقی گردیدند و همینطور بطور متوسط سه جلسـه  

هفتـه تمـرین مـورد سـنجش قـرار       4در هفته فعالیتهاي تفریحی را انجام میدادندو اندازه گیري ها در ابتداي شروع تمـرین و پـس از   

جلسـه تمـرین اینتـروال بـا شـدت بـاال بـر سـطوح هورمـون استرسـی کـورتیزول تـأثیر             16قیق ایـن اسـت کـه آیـا     گرفت.فرضیه تح

دارد.میانگین تغییرات هورمون استرسی کورتیزول بین گروه تمرین و گروه کنترل تفاوت معناداري دارد. براي آزمودن این فرضیه، 

از تمرین و پس از آن در دو گروه تمرین و کنترل اندازه گیري شدند که  داده هاي مربوط به متغیر هورمون استرسی کورتیزول قبل

  نشان دهنده بهبود سالمت روانی افراد می باشد

  کورتیزول روانی، سالمت اینتروال، تمرینات   کلمات کلیدي:

استان زن چاق  100پژوهش حاضر بر روي نمونه هاي انسانی انجام گرفت.جامعه ي آماري پژوهش حاضر را از بین 

 در حضور با که بودند 42/34±3/5زن چاق با معدل سنی  24تهران انتخاب شدند. اعضاء گروه نمونه این پژوهش

عمومی شرکت  Mean ± SD.نفره تقسیم شدند 8گروه  2پژوهش به صورت تصادفی به  این هاي آزمون و تمرین

اسخ به سواالت میزان فعالیت کم تحرك گزارش شده است. شرکت کنندگان بر اساس پ 1کنندگان در جدول شماره 

تلقی گردیدند و همینطور بطور متوسط سه جلسه در هفته فعالیتهاي تفریحی را انجام میدادندو اندازه گیري ها در ابتداي 

جلسه تمرین اینتروال 16هفته تمرین مورد سنجش قرار گرفت.فرضیه تحقیق این است که آیا  4شروع تمرین و پس از 

 بر سطوح هورمون استرسی کورتیزول تأثیر دارد.میانگین تغییرات هورمون استرسی کورتیزول بین گروه با شدت باال

تمرین و گروه کنترل تفاوت معناداري دارد. براي آزمودن این فرضیه، داده هاي مربوط به متغیر هورمون استرسی 

ه گیري شدند که نشان دهنده بهبود سالمت روانی کورتیزول قبل از تمرین و پس از آن در دو گروه تمرین و کنترل انداز

  افراد می باشد

  

  مقدمه

 احساس شامل روان سالمت مفهوم). 1( دارد حیاطی نقش پایدار توسعه در که است انسان اساسی نیازهاي از سالمت

 و فکري بالقوه تواناییهاي خودشکوفایی و رقابت ظرفیت خود، به اتکا خود، کارآمدي از اطمینان و بودن خوب درونی

 برهم باعث که. است شده شناخته افراد جسمی و روان سالمت بر موثر عاملی عنوان به روانی فشارهاي). 2( میباشد بدنی

 فوق-هیپوفیز- هیپوتاالموس محور پاسخ که. میشود ارگانیسمی فیزیولوزیکی و روانی تغییرات ایجاد و هموستاز زدن

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 بیماري از پیشگیري و درمان در مناسبی ابزار بدنی هاي فعالیت که میدهند نشان پژوهشها). 4( دارد دنبال به را کلیوي

 افزایش موجب بدنی فعالیتهاي که است شده ثابت)  5،6( باشد می اضطرابی اختالالت و افسردگی جمله از روانی هاي

 می رفتار و خوي و خلق بهبود موجب و دهد می کاهش را جسمانی و روانی مشکالت گردد، می روان سالمت

 ورزش اثر در بدن که است آوري نشاط مواد تولید نتیجه جسمانی، فعالیت از پس بهتر خوي خلق و روحیه همچنین.شود

 حتی. است) نفس به اعتماد و خو و خلق( روان سالمت بهبود در ورزش نقش از حاکی نیز جدیدتر هاي یافته. شود تولید

 بین هاي تفاوت گرفتن نظر در با میماند. البته باقی نیز ورزش از بعد ساعتها تا بهبودي این که اند کرده آشکار ها یافته این

 که دارد وجود نظر اتفاق امر این سر بر این، وجود با. نماید می غیرممکن روان سالمت از جامع تعریف ارائه ها، فرهنگ

جلسه تمرین اینتروال با 16تحقیق این است که آیا فرضیه  . است روانی اختالالت نبود از فراتر چیزي روان سالمت

  شدت باال بر سطوح هورمون استرسی کورتیزول تأثیر دارد؟

  

  روش شناسی

 استان  چاق زن 100 بین از را حاضر پژوهش آماري ي جامعه.گرفت انجام انسانی هاي نمونه روي بر حاضر پژوهش

 در با حضور که بودند 42/34±3/5 سنی معدل با چاق زن 24پژوهش این نمونه گروه اعضاء .شدند انتخاب تهران

 شرکت  عمومی   Mean ± SD.شدند تقسیم نفره 8 گروه 2 به تصادفی صورت به پژوهش این هاي آزمون و تمرین

 تحرك کم فعالیت میزان سواالت به پاسخ اساس بر کنندگان شرکت. است شده گزارش 1 شماره جدول در کنندگان

 ابتداي در ها گیري اندازه میدادندو انجام را تفریحی فعالیتهاي هفته در جلسه سه متوسط بطور همینطور و گردیدند تلقی

 پس و آزمون پیش در ها داده به گردآوري توجه گرفت. با قرار سنجش مورد تمرین هفته 4 از پس و تمرین شروع

 این در. است کوواریانس تحلیل روش از استفاده ها داده تحلیل براي روش بهترین تمرین، و کنترل گروه دو در آزمون

 براي. گیرد می قرار مقایسه آزمون مورد پیش هاي نمره کردن تعدیل از پس گروه دو آزمون پس هاي میانگین روش

 همگنی واریانس، تحلیل اجراي براي اول شرط. دارد وجود اساسی شرط سه کوواریانس تحلیل از استفاده

 بین سی سی 5 میزان به سیاهرگی خون هاي همچنین نمونه .شد گرفته نظر در 05/0 معناداري سطح. هاست واریانس

 و ناشتایی ساعت 12 - 14 و خواب ساعت 8 از بعد م4 هفته وپایان آزمون، پیش ي مرحله2 در صبح 5/8 تا 8 ساعت

 هورمون روزي شبانه ریتم خاطر به گیري خون زمان شدکه آوري جمع ي مرحله هر در تمرین از پس استراحت روز 2

  .بود ها

 

   یافته ها

  : داده هاي توصیفی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون 1جدول 

تعداد شرکت   آزمون  متغیر

  کننده 

انحراف   میانگین   بیشترین   کمترین 

  استاندارد 

  واریانس 

  119.88  10.95  76.83  100  67  14  پیش آزمون   وزن

  113.58  10.66  76.02  99  67 14  پس آزمون 

 
BMI  

  11.70  3.42  30.17  37.18  26.18 14  پیش آزمون 

  9.73  3.12  29.89  36.81  26.60 14  پس آزمون 

  17.40  4.17  5.87  16.56  1.36 14  پس آزمون 

  9.27  3.04  18.01  21.60  12.20 14  پیش آزمون   کورتیزول

  18.49  4.30  14.88  20.56  6.88 14  پس آزمون 



  10.46  3.23  12  21  9 14  پیش آزمون   سالمت روان 

  13.82  3.71  9.14  16  3 14  پس آزمون 

  23.19  4.81  159.5  170  153 14  --   قد

  8.77  2.96  35  39  31 14  --   سن

  

  

  داده هاي توصیفی فرضیه تحقیق   2جدول
  واریانس  انحراف استاندارد   میانگین   بیشترین  کمترین  تعداد   گروه   آزمون

  13.39  3.66  16.80  21.60  12.20  7  تمرین    پیش آزمون

  3.29  1.81  19.21  21.20  16.50  7  کنترل

  22.15  4.71  15.30  20.56  6.88  7  تمرین  پس آزمون 

  17.49  4.18  14.45  15.66  7.44  7  کنترل

  

  گیري  نتیجه

 براي .دارد معناداري تفاوت کنترل گروه و تمرین گروه بین کورتیزول استرسی هورمون تغییرات میانگین

 دو در آن از پس و تمرین از قبل کورتیزول استرسی هورمون متغیر به مربوط هاي داده فرضیه، این آزمودن

است  شده آورده 2جدول در فرضیه این به مربوط توصیفی هاي شدند و داده گیري اندازه کنترل و تمرین گروه

 باشد.که نشان دهنده بهبود سالمت روانی افراد می 
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Absrtact 
Background: Sufficient level of physical activity may promote overall and men-tal health of 
old people. This study was carried out to investigate the cortisol of a training HIIt  promotion 
initiative amongst institutionalized women in Tehran, Iran. 
Methods: Purposive sampling method was used in this semi-experimental study to recruit 24 
women living in a selected residential care in Tehran. Mod-erate-intensity . The General 
Health Questionnaire (PRAQ) was used to measure mental health status before and after 
intervention through a face to face interviwe . The data were analyzed by means of SPSS19 
software with using of Dependent t-test and Analysis of Variance MANOVA. 



Results: Research hypotheses analysis at a significance level p<0.05 showed interval 
exercises had a significant impact on staff’s mental health contains of Somatization, anxiety, 
social dysfunction and depression. 
Conclusion: Incorporation of physical activity promotion programs into rou-tines of women in 

Tehran is feasible  


