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  ورزش و فعالیت جسمانی و اثر آن بر سالمت عمومی

  فرزانه مصطفوي-1

  دانشجوي ارشد فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
  

  چکیده

ورزش و فعالیت جسمانی یک جنبه مهم از سالمت عمومی است که درآن افراد درگیر در مسئولیت  اهداف:

مدت، آمادگی شوند. نتیجه ورزش طوالنیبراي ایجاد سطح باالیی از سالمتی و بهزیستی میشان شخصی

اش را به طور کارآمد و بدون خستگی انجام داده و در شود فرد وظایف روزمرهجسمانی است که باعث می

اضر به بررسی ضمن مقداري انرژي براي استفاده دراوقات فراغت برایش باقی بماند. براین اساس در ژوهش ح

کارمندان مرد و تأثیر هشت هفته الگوي پیشنهادي ورزش همگانی رابطه آمادگی جسمانی و سالمت روانی 

  برسالمت عمومی آنها پرداخته شد.

 مساوي گروه دو به تصادفی طور به مرد کارمندنفر 90 بالینی کارآزمایی مطالعه ایندر  :بررسی روش 

 45 طول، پرش بارفیکس، نشست، و دراز( ایفرد میدانی هايآزمون از استفاده با .شدند تقسیم کنترل و مداخله

- آزمودنی عمومی سالمت ،GHQپرسشنامه  از استفاده با و جسمانی آمادگی) متر 540 دو و چابکی سرعت، متر

 8 مدت ايبر و هفته در جلسه  سه را همگانی ورزش پیشنهادي الگوي مداخله گروه افراد. شد گیريهانداز ها

 و سرد استقامتی حرکات سرعتی، حرکات کششی، حرکات آهسته، دویدن شامل برنامه این. دادند انجام هفته

 هفته 8 از پس نداشتند. ورزشی منظم فعالیت گونههیچ کنترل گروه هايآزمودنی تمرینی دوره طی. بود کردن

 تحلیل و تجزیه مستقل تی و وابسته تی آماريهاي آزمون با ها داده. شد گیرياندازه مجدداً تمام متغیرها تمرین،

 .شدند

 استقامت )،3/23±3/7در مقابل 4/37±5/8شکمی ( عضالت استقامت میزان که داد نشان نتایج :هایافته

 در مقابل 218±1/21 عضالنی ( )، توان8/1±4/2 مقابل در 1/5±5/3( اي کمربند شانه عضالت

و  دارمعنی )، افزایش02/186±22/ 62 در مقابل 7/145±9/23(قلبی تنفسی  )، استقامت6/21±6/192

)، 2/17±6/4در مقابل15 ±1/4بدن ( چربی درصد ) و2/25±7/3مقابل  در 1/25 ±9/2بدن ( توده شاخص

 شیوه این که بود حالی در ) این>05/0p(کرد پیدا کنترل گروه به نسبت داريمعنی کاهش گروه مداخله در

 ).<05/0p(نداشت هاآزمودنی بر سالمت عمومی داريمعنی تأثیر

نتایج تحقیق حاضر نقش آمادگی جسمانی و ورزش را در سالمت روان نشان داد و مشخص  گیري:نتیجه

هاست. با توجه به پذیري) بیشتر از دیگر آزمونشد که نقش برخی از متغیرهاي آمادگی جسمانی (مانند انعطاف

هاي ورزشی و افزایش آمادگی جسمانی کارمندان ضروري به نظر   وجه بیشتر به برنامهنتایج به دست آمده ت

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی
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 عوامل بهبود موجب همگانی ورزش پیشنهادي باشد. برنامهمی ها مؤثرروان آن رسد زیرا در افزایش سالمتمی

 .شود می کارمندانبدن توده شاخص و جسمانی آمادگی
  

  عمومی سالمت عضالنی، استقامت جسمانی، : ورزش، آمادگیکلیدي هاي واژه

 


