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خالصه

لذا هدف  .آموزان و کمک به تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش ضروري است الش براي باال بردن سطح سالمت دانشت:مقدمه

مقطـع ابتـدایی شـهر     آمـوزان  هاي آمادگی جسمانی بر ارتقاء سالمت عمـومی دانـش  از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت

.آباد بودخرم

گیري در دسترس به عنوان آموز مقطع ابتدایی از طریق نمونهنفر دانش 100تعداد ،در این مطالعه نیمه تجربی:هامواد و روش

، به طور تصـادفی  بـه دو   )1972(نمونه آماري انتخاب، و پس از تکمیل پرسشنامه جمعیت شناختی و سالمت عمومی گلدبرگ 

پـس از  .هفته تمرینات آمادگی جسـمانی را انجـام دادنـد    12ه مدت سپس گروه مداخله، ب.گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند

هـاي بدسـت آمـده توسـط     داده.ها تکمیل و گردآوري شداتمام برنامه تمرینی، مجدداً پرسشنامه سالمت عمومی،  توسط نمونه

.قل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتزوجی و مستtهايآزمون

،)=003/0p(هاي جسـمانی  هاي نشانهآموزان در مؤلفهباعث ارتقاء سالمت عمومی دانش هاي آمادگی جسمانیفعالیت:هایافته

.شد)=001/0p(و افسردگی  )=001/٠p(اختالل درکارکرد اجتماعی  ،)=009/0p(اضطراب و اختالل خواب 

اي سـومند در جهـت   مداخلـه بـه عنـوان   هاي آمادگی جسمانی توان از  فعالیتبا توجه به نتایج این پژوهش، می  :گیرينتیجه

تواننـد بـا   آمـوزان دارنـد مـی   آموزان استفاده کرد،  لذا مدارس که نقش مهمی در امر آموزش دانشارتقاي سالمت عمومی دانش

.گیري از این تمرینات به کودکان در جهت رسیدن به این مهم کمک کنندبهره

سالمت عمومیآمادگی جسمانی، تمرین،  دانش آموزان، :هاي کلیديواژه
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مقدمه

است که این ابعاد بر هم اثر  سالمتی یک مسئله چند بعدي

و جامعـه را تحـت تـأثیر قـرار     گذاشته و در نهایت سالمت فرد 

World(سـازمان بهداشـت جهـانی    .]1[د نـ دهمی Health

Organization( ،   ،سالمت عمومی را سالمت کامـل جسـمانی

.]2[د و نه فقط فقدان بیمـاري کناجتماعی و روانی تعریف می

از دیــدگاه ســالمت عمــومی، یکــی از مفــاهیم مهــم در دوران 

که طوريه ب .]3[باشدکودکی و نوجوانی آمادگی جسمانی می

ی کـه از تناسـب جســمانی    آمـوزان مشخص شده اسـت دانـش  

هــاي خــود برخوردارنـد در    بهتـري نسبت بــه هـمکالســی  

.]3و4[گیرنــد امتحانات استاندارد مدارس، نتایج بهتـري مــی  

چابکی، استقامت عضالنی، :شامل مفاهیمکه آمادگی جسمانی 

-استقامت قلبی و پذیرينعطافتوان عضالنی، قدرت، سرعت، ا

هـاي  عنوان شـاخص انجـام فعالیـت   به ، ]5[تنفسی می باشد

که به فـرد امکـان   حالتی نسبی از آمادگی بدنی است ،ورزشی

و بتواند آنها را به داده دهد تا خود را با وظایف بدنی انطباق می

شـود بـه    بدون دلیل و بدون آنکه دچار خستگی نحوي کارآمد

باقی مانده  انجام برساند و در عین حال مازادي از انرژي برایش

.]6[از آن استفاده کندتا در اوقات فراغت خود 

هاي مهـم تکامـل جسـمانی، روانـی و     ورزش از جمله روش

هاي ورزشـی  شود زیرا شرکت در فعالیتیاجتماعی محسوب م

کرده و  همچنین  افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک

هاي بسـیاري را بـراي مـاهر شـدن در اجتمـاع      ها و فرصتراه

آورد و به طور کلـی یـک جریـان آموزشـی در ابعـاد      فراهم می

از جمله آثـار  .]7[کندفرهنگی و اجتماعی براي فرد ایجاد می

توان به کاهش اضطراب و افسردگی، مقابله بـا  روانی ورزش می

فشارهاي روانی، افزایش عزت نفس، بهبود خلق و خو و توسعه 

هاي مناسب بهداشتی عادت ،از طرفی.سالمت روان اشاره نمود

هاي حرکتـی و  یا رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتی مانند فعالیت

تی و کیفیـت زنـدگی آثـار مثبتـی     ورزش منظم، بر روي سالم

هــاي روان شــناختی و اي کــه زمینــه اخــتاللدارد؛ بــه گونــه

-11[دهنـد جسمانی را کاهش و بهداشت روانی را افزایش مـی 

انـد کـه فعالیـت بـدنی باعـث      مطالعات متعددي نشان داده.]8

.]12-22[می شود بهبود سالمت روانی افراد

و همکـاران    Mogharnasiطـور مثـال نتـایج پـژوهش    ه ب

نشان داد که تمرینات ایروبیک نقش موثري در بهبود سـالمت  

و همکـاران  Naghibzadeh.]23[روانی زنان معتاد داشت 

در پژوهشی نشان دادند که بین آمـادگی جسـمانی و سـالمت    

.]24[داري وجود داشتیروان دانشجویان ارتباط مثبت و معن

نشان دادند جوانانی که و همکاران  Iannottiدر همین رابطه،

ســطح بــاالتري از   هــاي فیزیکــی شــرکت داشــتند،در فعالیــت

هاي مثبتی چون  خود انگاره، سالمت جسمی، کیفیت شاخص

گــزارش  انوادگی و ارتبــاط بــا همســاالن را زنــدگی، روابــط خــ

و همکاران در پژوهشی Gopinathعالوه بر این  .]19[کردند

هاي جسمانی ظم در فعالیتنشان دادند کودکانی که به طور من

جسـمانی،  (شرکت داشتند، کیفیت زندگی مرتبط بـا سـالمت   

.]25[باالتري را گزارش کردند)روانی و اجتماعی

تغییر در سبک زنـدگی امـروزي باعـث افـزایش مشـکالت      

ر حال افزایش و شیوع اختالالت روانی دروانی و اجتماعی شده

است که این امـر سـالمت عمـومی افـراد را تحـت تـاثیر قـرار        

درصـد   23تـا   18شـیوع اخـتالالت روانـی در ایـران    .دهدمی

ــی   .]26[گــزارش شــده اســت ــن میــان، اخــتالالت روان در ای

نـد خـانواده،   تواآموزان باعث مشکالت فروانی شده و مـی دانش

و باعث افت تحصـیلی   ادهثیر قرار دأمدرسه و اجتماع را تحت ت

آموزان و اختالل در رشـد شـناختی، عـاطفی، اخالقـی و     دانش

سالمت جسمانی و روانی ضعیف بـه   .]27[اجتماعی آنان شود

و کـاهش فعالیـت    شـود، تـر دیـده مـی   تدریج در سنین جـوان 

کـه  ی از آنجای .]28[کندجسمانی منظم به این روند کمک می

 همـه جانبـه   هاي اصلی کشور هستند، پرورش کودکان سرمایه

هاي توسعه اجتماعی، اقتصـادي   هاي اصلی برنامه ها از هدف آن

ـ   کـه  محسوب می شـود  بایـد   ایـن اهـداف  ه بـراي دسـتیابی ب

باالترین سطح سالمت جسمانی، روانـی، اجتمـاعی، و معنـوي    

.]29[گیردهاي اولیه مورد توجه قرار  کودکان به عنوان ضرورت

در زمینه اختالالت روانـی همـواره پیـشگیري و شناسـایی بـه

.]30[ز اثـرات مخـرب آن بکاهـد   تواند تـا حـدودي ا  موقع می

هاي بدنی و در پـی آن آمـادگی جسـمانی بـه     ورزش و فعالیت

هزینه و دردسترس یکی از عواملی اسـت کـه   ابزاري کمعنوان

هـاي روانـی، درمـان    یشگیري از اختاللپ بر نقش آن در اخیراً
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سـالمت روانـی و جسـمانی    چنـین ارتقـاي  ها و هماین اختالل

اند کـه ورزش  تحقیقات نشان داده .]6[تاکید فراوان شده است

ثري در کـاهش آثـار مخـرب فشـار روانـی دارد و اگـر       نقش مؤ

شخص شرایط جسمانی خوبی داشته باشـد عملکـرد ذهنـی و    

در همین راستا عنوان شـده   .]31[تفکري بهتري خواهد داش

هـاي بـدنی شـرکت    کودکانی کـه بـه طـور مـنظم در فعالیـت     

از نظر  سالمت جسمانی، روانـی و  اجتمـاعی    کنند احتماالًمی

علی رغـم  .]25[در زندگی خود  از کیفیت باالتري برخوردارند

هـاي ورزش و فعالیـت   نتایج مختلف در ارتبـاط بـا سـودمندي   

بدنی بر سالمت روان، هنوز هم مکانیزم ارتباطی آن در دسـت  

Elahiبـه نقـل از    در این رابطه بوتچارد و شپارد.بررسی است

مدلی را مطرح کردند که در آن آمادگی جسمانی را به عنـوان  

در.]6[انـد عرفی کـرده ممتغیر میانجی بین ورزش و سالمتی 

ــه  واقــع فعالیــت ــادگی جســمانی از جمل ــه آم ــوط ب هــاي مرب

هـاي اخیـر توجـه    باشـد کـه در سـال   اي میهاي مداخلهبرنامه

دانشمندان رشد کودك را بـه خـود جلـب کـرده اسـت، زیـرا       

دسـترس   نـه و قابـل  اي ساده، کـم هزی  آمادگی جسمانی وسیله

با توجه به اینکه  .]32[آموزان است براي همگان ازجمله دانش

گذراننـد، بنـابراین   آموزان زمان زیادي را در مدرسـه مـی  دانش

هاي بدنی روزانه آنهـا  فعالیتتواند در رفع نیازهاي مدرسه می

هـا بـراي   را دسترسـی بـه ایـن فعالیـت    کمک کننده باشد، زیـ 

تــر اســت، بنــابراین از کودکــان و نوجوانــان در مدرســه آســان

دهندگان تربیت بـدنی در حمایـت از   مدارس به عنوان  آموزش

سالمت عمومی افراد پرسش شـده اسـت و بـر نقـش محـوري      

أکیـد  هـاي جسـمانی ت  رسه در برنامه هاي آموزشی فعالیـت مد

هـاي   ت برنامهاثیرأدر نهایت آگاهی از ت.]28و33[ده استگردی

ایجـاد  هـاي رفتـاري و متعاقبـاً     ظریهباعث توسعه ناي،  مداخله

بـا  ].33[ثر براي پیشرفت سـالمتی خواهـد شـد   ؤهاي م برنامه

آمـوزان  شـود کـه دانـش   توجه به آنچه گفته شد مشخص مـی 

دهنـد،  بخش زیادي از  جمعیـت هـر جامعـه را  تشـکیل مـی     

مین سالمت همه جانبه آنها در آینده براي خود فرد أراین تبناب

و جامعه اثرات زیادي را به دنبال خواهد داشت، لـذا آگـاهی از   

مین ســالمتی آنهـا از اهمیــت زیـادي برخــوردار   هـاي تـأ  روش

از طرف دیگر تحقیقات بـر اهمیـت نقـش ورزش بـه     .باشدمی

کیـد  أت فرادثر بر سالمت جسمانی و روانی اؤاي معنوان وسیله

انـد، لـذا هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر  بررسـی تـأثیر         کرده

هــاي آمــادگی جســمانی بــر ارتقــاء ســالمت عمــومی  فعالیــت

و در واقـع  بـود آبـاد آمـوزان مقطـع ابتـدایی شـهر خـرم      دانش

پژوهشگران این پژوهش در پـی پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش      

تقـاء  آمـادگی جسـمانی بـر ار    فعالیـت بودند که آیـا یـک دوره   

آموزان اثرگذار است؟سالمت عمومی دانش

هامواد و روش

جامعــه آمــاري ایــن پــژوهش نیمــه تجربــی، شــامل کلیــه 

که  بود)نفر 38663(آباد شهر خرمیآموزان مقطع ابتدایدانش

ایـن  از .مشغول به تحصیل بودند 1393-94در سال تحصیلی 

ه انجـام  کودکانی که سـابق (نفر به صورت هدفمند  100تعداد، 

به عنـوان   و در دسترس )هیچگونه فعالیت ورزشی را نداشتند

جهـت گـردآوري اطالعـات اولیـه     ،نمونه آماري انتخاب شـدند 

:ها از پرسشنامه دموگرافیـک کـه شـامل سـه  بخـش     آزمودنی

،)ســن، قــد، وزن، مقطــع تحصــیلی(ي شــامل داطالعــات فــر

نـی  سـالمت جسـمانی و روا  (شـامل  د به تحقیق وور معیارهاي

)هاي خـاص کامل، عدم ناهنجاري اسکلتی، عدم سابقه بیماري

ایجاد مشکل و حادثه و یـا  (شامل  خروج از تحقیق معیارهايو 

آمـوزان و یـا عـدم تمایـل بـه ادامـه       بیماري ناگهانی در دانـش 

نامـه  الزم بـه ذکـر اسـت کـه رضـایت     .بود )شرکت در پژوهش

نیـز در انتهـاي   ها در پژوهش،رد نیاز شرکت آزمودنیکتبی مو

آموزان و توسط والدین دانش .پرسشنامه دموگرافیک اضافه شد

الی ؤسـ  28هـا، پرسشـنامه   پـس از تعیـین نمونـه   .امضا گردید

GHQ)1972(گلدبرگ سالمت عمومی  هـا  بین آزمودنی 28

مقیاس فرعی  4این پرسشنامه شامل  .شدآوريتوزیع  و جمع

لکـرد اجتمـاعی و   شکایت جسمانی، اضـطراب،  اخـتالل در عم  

 7هـا شـامل   هـر کـدام از ایـن مقیـاس    باشد کـه افسردگی می

اي ، بـا  این پرسشـنامه از مقیـاس چهـار گزینـه    .پرسش است

از حد معمـول و بـه مراتـب    ، در حد معمول، بیشترطیف اصالً

ال استفاده کرده است، ؤبیشتر از حد معمول لیکرت براي هر س

در ایـن  .گیـرد تعلق مـی   3ا ت0ها به ترتیب نمره که به گزینه

مربـوط بـه خـرده مقیـاس شـکایت       7تـا   1پرسشنامه  سؤال 

مقیـاس اضـطراب،   مربوط بـه خـرده    14تا  8جسمانی، سؤال 

مربوط به خرده مقیـاس اخـتالل در عملکـرد     21تا  15سؤال 

مقیاس افسردگی مربوط به خرده  28تا  22اجتماعی و سؤال 
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آید کـه  نمره بدست می 5امه همچنین از این پرسشن.می باشد

هم مربوط به کل ها و یک نمرهنمره مربوط به خرده مقیاس 4

.پرسشنامه است

0-21دهـی آزمـون در یـک مقیـاس    حداکثر و حداقل نمره

ه ب.است0-84باشد و نمره کل آزمون در چهار مقیاس نیز می

دهنده وضعیت سالمتی مطلـوب،  نشان 0-21که امتیاز  طوري

دهنـده وجـود خطـر و آسـیب در برخـی      نشـان  22-42امتیاز 

دهنده قرار گرفتن فرد در معـرض  نشان 43-63ها، امتیاز حوزه

دهنـده وضـعیت وخـیم    نشـان  64-84آسیب جدي و امتیـاز  

یب پایایی این پرسشـنامه بـا اسـتفاده از    رض.سالمت فرد است

درصد گزارش شـده اسـت، عـالوه بـر      80روش آلفاي کرونباخ 

آزمون از طریق روایی سازه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     این روایی

یید کرده اسـت و  أمختلف اجرا شده است که روایی آزمون را ت

در مجمـوع نشـان داده کـه چهـار مقیـاس فرعـی بـه صــورت        

.]26[سنجدترکیبی سالمت عمومی را می

هــا بــه صــورت آزمــودنی ،امهوري پرسشــنآپــس از جمــع  

)نفــر 50(و مداخلــه )نفـر  50(تصـادفی بــه دو گـروه کنتــرل   

هفتـه  و هـر    12سپس گروه مداخله بـه مـدت   .تقسیم شدند

در برنامـه تمرینـی   )دقیقـه  45هـر جلسـه   (هفته دو جلسـه 

حرکات کششـی، تمرینـاتی   نرمش، (آمادگی جسمانی، شامل 

تقامت عضـالنی و  اسـ جهت توسـعه چـابکی، تـوان عضـالنی،     

پروتکل تمرینـی ایـن    .شرکت کردند)عروقی -استقامت قلبی

 کـه  هاي معمول آمادگی جسمانی بودهپژوهش مطابق با برنامه

توسـط دو تــن از کارشناسـان ارشــد تربیـت بــدنی کـه مربــی     

پس از اتمـام دوره   .، طراحی گردیدآمادگی جسمانی نیز بودند

 مـاه مومی به فاصـله یـک   پرسشنامه سالمت ع ، مجدداًتمرینی

ها پخش، گردآوري بعد از اتمام برنامه تمرینی در بین آزمودنی

الزم به ذکر اسـت کـه  در ایـن مـدت     .و نتایج آن ثبت گردید

در این پژوهش .دادندگروه کنترل هیچگونه تمرینی انجام نمی

هـاي  آوري شـده از روش براي تجزیه وتحلیـل اطالعـات جمـع   

منظـور آگـاهی از    به.نباطی استفاده شدآماري توصیفی و است

ها از آزمون شـاپیرو ویلـک و جهـت همگنـی     نرمال بودن داده

بـراي   ایـن  عـالوه بـر  .استفاده گردیدها از آزمون لونواریانس

.مستقل و زوجی اسـتفاده شـد  tهاي ها از آزمونآزمون فرضیه

SPSSهاي آماري با اسـتفاده از برنامـه   تمامی تجزیه و تحلیل

.انجام شد  p>05/0داري در سطح معنیو 19نسخه 

هایافته

آمـوزان مـورد بررسـی در هـر     حداقل و حداکثر سن دانـش 

مشخصـات   1جـدول شـماره   .سال بود 11و  7گروه به ترتیب 

توصیفی و نمره کل سالمت عمومی دو گروه مداخله و کنتـرل  

و  شـود، میـانگین  دهد و همانطور که مشـاهده مـی  را نشان می

انحــراف معیــار، قــد، وزن و ســالمت عمــومی دو گــروه تقریبــا 

.و دو گروه اختالف چندانی با هم ندارند .یکسان است

)n=100(میانگین و انحراف استاندارد ویژگی هاي جمعیت شناختی و سالمت عمومی دو گروه مداخله و کنترل  -1جدول 

شـود بـین نمـرات    مشـاهد مـی   2همانطور کـه در جـدول   

هاي هاي  نشانهآزمون گروه مداخله در مؤلفهآزمون و پسپیش

ــارکرد    ،جســمانی ــتالل در ک ــواب، اخ ــتالل خ ــطراب و اخ اض

همچنـین   .داري وجـود دارد یاجتماعی و افسردگی تفاوت معن

شـود کـه در   با توجه به میانگین مشـاهده شـده مشـخص مـی    

ها گروه مداخله عملکرد بهتري از خود نشان داده لفهؤتمامی م

هـاي آمـادگی   شـود کـه فعالیـت   بنـابراین مشـخص مـی   .است

.آموزان شده استارتقاء سالمت عمومی دانش جسمانی باعث

قدگروه

میانگین و انحراف معیار

وزن

راف معیارمیانگین و انح

سالمت عمومی

میانگین و انحراف معیار

73/125مداخله ± 45/8±61/23 36/993/20±75/12

91/126کنترل ± 23/886/24 ± 21/964/21±43/10
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آزمون تی دو گروه (هاي سالمت عمومیدر مؤلفه آزمون گروه مداخلهآزمون و پسپیشمیانگین و انحراف معیارقایسه م -2جدول

)وابسته

*05/0p< دارمعنی

شود، با توجه به آمـاره  مشاهده می 3همانطور که در جدول 

آزمون بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گـروه کنتـرل، در   

، هـاي جسـمانی، اضـطراب و اخـتالل خـواب     نشانههاي لفهؤم

داري یفـاوت معنـ  تاختالل در کـارکرد اجتمـاعی و افسـردگی    

.وجود ندارد

آزمون تی دو گروه (هاي سالمت عمومیدر مؤلفه کنترلآزمون گروه آزمون و پسپیش یانگین و انحراف معیارم مقایسه-3جدول

)وابسته

شود با توجه به آمـاره  مشاهده می 4همانطور که در جدول 

هاي جسـمانی، اضـطراب و اخـتالل    هاي نشانههلفؤآزمون در م

خـتالل در کـارکرد اجتمـاعی و افسـردگی بـین گـروه       ، خواب

تـوان  مداخله و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد، بنابراین می

هاي آمادگی جسمانی منجر به ارتقاء سـالمت  گفت که فعالیت

.آموزان گروه مداخله شده استعمومی دانش

مستقل جهـت مقایسـه سـالمت عمـومی و فاکتورهـاي آن در دو گـروه کنتـرل و تجربـی پـس از مداخلـه           tزمون نتایج آ -4جدول 

متغیر
تی دو گروه بعد از مداخلهقبل از مداخله

وابسته
P

حراف معیارمیانگین و انمیانگین و انحراف معیار

*67/1284/6000/0±87/2013/4±37/5سالمت کل

*53/373/3000/0±87/414/1±48/1هاي جسمانی نشانه

*87/286/2003/0±20/518/1±39/1خوابی اضطراب و بی

*60/468/2001/0±47/739/1±67/0اختالل در کارکرد

*67/156/4000/0±/33/366±91/1افسردگی

متغیر
تی دو گروه بعد از مداخلهقبل از مداخله

وابسته
P

میانگین و انحراف معیارمیانگین و انحراف معیار

9/2484/219/0±64/2109/7±41/6سالمت کل

48/0-47/672/0±07/533/1±12/1هاي جسمانی نشانه

53/580/112/0±50/576/2±86/1خوابی اضطراب و بی

56/0-33/760/0±87/691/1±96/2اختالل در کارکرد

67/523/141/0±20/411/1±76/0افسردگی

tpگروه کنترلگروه مداخلهمتغیر

میــــانگین و  

انحراف معیار

میــــانگین و 

انحراف معیار

*/003-53/347/655/3هاي جسمانینشانه

*/009-87/253/533/3خوابیاضطراب و بی

*/001-60/433/714/6تالل در کارکرداخ

*/001-67/167/587/7افسردگی                  
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*05/0p< 98دار   معنی=df

بحث 

دوازده هفتـه   کـه اجـراي   نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد   

 ي دردارنی آمادگی جسـمانی باعـث بهبـود معنـی    برنامه تمری

ه شـد موزان مـدارس ابتـدایی  آدانشهاي سالمت عمومی نشانه

بررسی جداگانه تـاثیر برنامـه تمرینـی بـر     که در ذیل به .است

.شودهاي سالمت عمومی پرداخته میلفهؤم

ــم جســمانی   ســردرد، احســاس ضــعف و  (در حیطــه عالئ

تقـویتی، احسـاس داغـی یـا سـردي      سستی، نیاز به داروهـاي  

گی نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه تمرینـات آمـاد     ، )بدن

اي بـر کـاهش عالئـم جسـمانی     جسمانی تاثیر قابـل مالحظـه  

نتایج این بخـش بـا نتـایج    .داشتمدارس ابتداییآموزان دانش

داشـــــتهمخـــــوانی متعـــــدديهـــــاي پـــــژوهش

هـا  نتایج هر کدام از ایـن پـژوهش   .]12و14و18و19و23و25[

آمــادگی جســمانی بــر بهبــود ســالمت   ارتبــاط بــین ورزش و

تـوان گفـت   انـد، بنـابراین مـی   جسمانی و روانـی را نشـان داده  

ذار گـ تمرینات ورزشی به عنوان عاملی مهم در سالمت افراد اثر

وHosseinyنتایج این بخش با نتایج پـژوهش ،از طرفی.است

ــاران ــه .]13[همک ــت ک ــوانی نداش ــن  همخ ــاوت س ــاید تف ش

-هاي پژوهش حسینی و دانشدانشجو بودن نمونه(ها آزمودنی

گیـري  و ابـزار انـدازه  )هـاي پـژوهش حاضـر   آموز بودن نمونـه 

ــژوهش   ( ــده در پــ ــتفاده شــ ــنامه اســ Hosseinyپرسشــ

SCL_90_R  ،یج متفاوت این دو پژوهش شده ، باعث نتا)بود

.باشد

احساس اضطراب، بی (ختالل خواب در حیطه اضطراب و ا

مشاهده شد کـه  )خوابی، تحت فشار بودن، عصبانیت و دلشوره

اي بـر کـاهش   تمرینات آمادگی جسمانی، تاثیر قابـل مالحظـه  

نتایج این بخـش   .آموزان داشتاضطراب و اختالل خواب دانش

مخــــوانی  همختلفــــی هــــاي بــــا نتــــایج پــــژوهش  

رسد فعالیت بـدنی بـا   به نظر می.]12و14و18و23و25[داشت

هاي مغزي باعث بهبود عالئم خلقی ثیر بر آندروفینأمکانیسم ت

توانـد از  ورزش مـی ،چنینهم.]34[از جمله اضطراب می شود

بـه   دووین و مورگـان (طریق دستیابی فرد به آمادگی جسمانی 

هاي اسـترس  و تأثیر بر سطح هورمون )PourRanjbarنقل از 

ا کـاهش  ، تـنش عضـالنی ر  )PourRanjbarماهانی به نقل از (

توان بنابراین می]35[داده و تأثیرات ضد اضطرابی داشته باشد

-ورزش و تمرینات ورزشی را هم به عنوان روشی بـراي پـیش  

هزینـه  اي کـم هـ راب و هم به عنوان یکی از روشگیري از اضط

از طرفی نتایج این بخـش  .براي درمان اضطراب در نظر گرفت

و  همخـوانی نداشـت   و همکـاران Hosseinyبا نتایج پژوهش 

و ابـزار  هـا شاید تفاوت سن آزمودنیبیان شد  همانطور که قبالً

.شده باشد آنهاباعث نتایج متفاوت ها، این پژوهش يگیراندازه

ارزشی، ناامیـدي، احسـاس   بیاحساس(در حیطه افسردگی

ارزش بودن زندگی، افکار خودکشـی و احسـاس نـاتوانی در    بی

تمرینـات آمـادگی   نتایج حـاکی از ایـن بـود کـه     )انجام کارها

باعث کاهش عالئـم افسـردگی در   داري یجسمانی به طور معن

مطالعـات  برخـی نتایج این بخـش بـا نتـایج    .شد آموزاندانش

از دیـــدگاه .]12و15و18و20و23و24[ی داشـــتهمخـــوان

دلیـل برخـورداري از   ه هاي ورزشی بشناختی، از طرفی محیط

نشاط، صـمیمیت و گرمـی، بـه عنـوان محیطـی بـراي تخلیـه        

هـاي  ا هستند  و از طرفی اجـراي فعالیـت  هفشارها و کشمکش

ن و داشتن ارتباط متقابل فـرد بـا   پویا بود به دلیل ورزشی ذاتاً

به منظور تقویت روحیه، تصور مثبت از خـود و  تواند محیط می

توانند به همچنین این عوامل می.اثر شود أنفس منشه اعتماد ب

هـاي بوجـود آورنـده    لفـه ؤعنوان عامل بازدارنده در پیـدایش م 

بـا   کـه احتمـاالً  شایان ذکـر اسـت   .]36[فسردگی عمل کنندا

هاي فیزیکی، سطح سـروتونین، نـوراپی   شرکت افراد در فعالیت

نفرین و اپیوئیدها افزایش یافته و همـین امـر موجـب کـاهش     

.]37[شودافسردگی در افراد می

نجـام کارهـاي   توانایی فـرد در ا (در حیطه کارکرد اجتماعی 

روزمره، احساس رضایت و انجام وظایف، احساس مفیـد بـودن،   

مشـاهده  )روزمره زندگی هاي فعالیتقدرت یادگیري و لذت از 

 هـاي  نشـانه شد که تمرینات آمـادگی جسـمانی، باعـث بهبـود     

نتـایج ایـن    .شودآموزان میآموزان کارکرد اجتماعی در دانش

وMousavi-Gilani،Calfasهـاي  پـژوهش بخش با نتـایج  

ــاران ــاران، Iannotti، همکـ ــاران Gopinathو همکـ و همکـ

Dunton 12و15و19و25و37[همخوانی داشـت   و همکاران[.

ورزشـی ماننـد    هـاي  محیطباید توجه داشت که  در این زمینه

، برنامــه وقفــورزشــی  هــاي برنامــهمــدارس و  در بــدنی تربیــت

 هـا  شایستگیبیشماري را براي یادگیري و تبحر در  هاي فرصت
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و صفات اخالقی همچون چگونگی احترام بـه خـود و دیگـران،    

فردي و اجتماعی، کمک و تشویق  پذیري مسئولیتنشان دادن 

ق کـارکرد اجتمـاعی   و از این طری ]38[آورند میدیگران فراهم 

از طرفی نتایج این بخش با نتـایج  .بخشند میکودکان را بهبود 

ــژوهش ــاي پـ ــاران Hosseinyهـ وNaghibzadeh،و همکـ

همخــــــوانی   و همکــــــارانMogharnasiوهمکــــــاران 

ــت ــه   .]13و23و24[نداش ــت ک ــر اس ــل ذک ــژوهش قاب در پ

Naghibzadehــه ــا  صــورتاي مداخل ــط ارتب ــه و فق ط نگرفت

 شـده  بررسـی با سـالمت عمـومی    دانشجویان آمادگی جسمانی

وهش حاضـر پروتکـل تمرینـی اعمـال شـد و      است، ولی در پژ

از طرفی .این دو پژوهش باشددلیل تناقض  تواند میهمین امر 

Mogharnasiلفه کارکرد اجتماعی ؤثیرپذیري مأدالیل عدم ت

را محدودیت زمانی و شرایط سخت زندان  د در زندانزنان معتا

عنوان کرده است و بیان داشته که در صورت استمرار تمرینات 

شایان ذکر است .لفه نیز وجود داشتؤثیرپذیري این مأامکان ت

رسد ، که به نظر مینان معتاد مشکالت روانی زیادي دارندکه ز

هـاي  برنامـه براي رفع آنهـا بـه مـداخالت ورزشـی، امکانـات و      

هـاي پـژوهش حاضـر    کـه نمونـه  در حـالی .اي نیاز استویژه

تواند از علل اصلی تناقض که این خود میکودکان سالم بودند، 

.این دو پژوهش باشد

توان بیـان   در بیان نتایج پژوهش حاضر می:گیرينتیجه

کرد که هر شخصی براي تندرستی به حداقل آمادگی جسمانی 

.باشد پذیر می امر با اجراي فعالیت بدنی امکاننیاز دارد که این 

هـاي آمـادگی جسـمانی باعـث سـالمت       عالوه بر این، فعالیـت 

ــا توجــه بــه اینکــه .شــوند عمــومی دانــش آمــوزان مــی لــذا ب

دهند و زمان  آموزان بخش زیادي از جامعه را تشکیل میدانش

در سراسـر  جهـان آمـوزش    .گذراننـد  زیادي را در مدرسه مـی 

در مدرسـه  در طـول روز    یبدن هاي فعالیتيبرا  دنیب تربیت

 يبـرا  يقـانون اجبـار   یـک  ایـن کشـورها است و در اکثـر   یجرا

توانند بـا   بنابراین با توجه به اینکه مدارس می .باشد میمدارس 

سـالمت   هـاي آمـادگی جسـمانی بـراي     گیـري از فعالیـت   بهره

و  کننـده باشـند، بـه مـدارس     جسمانی و روانی کودکان کمـک 

شود در سـاعات ورزش در مدرسـه از    مربیان ورزش توصیه می

هاي آمـادگی جسـمانی در   مداخالت حرکتی هدفمند و فعالیت

.آموزان بهره گیرندجانبه دانش جهت ارتقاي سالمت همه

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منـافع توسـط نویسـندگان بیـان نشـده      

.است

سهم نویسندگان

قاله و روش شناسی پژوهشایده م:رحیم میرنصوري

نگارش مقاله:طیبه طاهرپوري

هـا و   هجمـع آوري داد :و گیتـی احمـدي    مجید محمـدي 

تجزیه و تحلیل اطالعات

تشکر و قدردانی

و پــرورش، معلمــان مــدارس و  بدینوســیله از اداره آمــوزش 

آبـاد کـه مـا را در اجـراي ایـن       دانش آموزان ابتدایی شهر خرم

.گردد سپاسگزاري میپژوهش یاري کردند، 
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Introduction: Efforts to improve the health of students and thus contributing to achieving the goals

of the educational system is very necessary. The aim of this study was to evaluate the effects of

physical fitness activities on promoting the public health in primary school students of

khorramabad city.

Materials and methods: For this purpose, among the 38,633 elementary school students, 100

available cases were selected. After completing the demographic and general health Goldberg

questionnaire (1972), the students were divided into control and experimental groups randomly.

Then the experimental groups completed fitness exercises for 12 weeks according to pre-determined

exercise programs. After completing the training program, general health questionnaire, were

recompleted and collected by the samples. Data were analyzed using t-test.

Results: That exercise and physical fitness followed the increase general health of students in

components of somatic symptoms (p=0.003), anxiety and insomnia (p=0.009), social dysfunction

(p=0.001) and depression (p=0.001).

Conclusion: Sport can be used as a public health intervention to improve the student's productivity,

therefore, the schools that play an important role in students teaching, can help to this aim with

using physical training.
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