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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان بود.
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که بهصورت کاربردی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با دو
گروه (فعالیت بدنی و گروه کنترل) انجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل افراد معتاد هروئینی که بیش
از  3سال مصرف سابقه دارند ،میباشد که جهت درمان به یکی از کمپهای واقع در تبریز در بازه زمان
مشخص رجوع کردهاند که  3۰نفر از آنها بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد .روش نمونهگیری بهصورت
در دسترس و هدفمند از جامعه این معتادان بود که مدت سه سال سابقه مصرف داشتند و دامنه سنی آنها بین
 ۲3تا  ۵۰سال بودند .پس از ثبت اطالعات دموگرافیک داوطلبان بهعنوان پیشآزمون کیفیت زندگی SF-
 36آنها توسط پرسشنامه اندازهگیری شد .بعد از مرحله پیشآزمون ،آزمودنیهای گروه تجربی ،به مدت
یک ماه ،سه روز در هفته در ساعت مقرر در محل موردنظر آزمونگر حضور یافتند و بهصورت گروهی،
تحت نظارت مستقیم به انجام فعالیت بدنی منتخب پرداختند .زمانی که برای هر دو گروه در نظر گرفته شده
یکسان بوده بهطوریکه در طول زمان پژوهش سعی شده برای هر دو گروه تعداد افراد مساوی با سنین
مساوی در نظر گرفته شود .سرانجام در پایان یک ماه فعالیت بدنی ،یکبار دیگر تمامی آزمودنیها به
پرسشنامه کیفیت زندگی بهعنوان پسآزمون پاسخگو بودند .همچنین برای گروه کنترل هیچگونه فعالیت
بدنی و تحرکی در نظر گرفته نشده بود .نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی معتادان تحت درمان دارای
فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P> ۰/۰۵در
نتیجه میزان تغییرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است .با توجه
به یافتههای حاصل از پژوهش ،میتوان نتیجهگیری نمود که با بهکارگیری یک برنامه ورزشی منظم،
میتوان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در معتادان را افزایش داد.
کلیدواژگان :کیفیت زندگی ،فعالیت بدنی ،معتادان.
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The effect of one month of physical activity on the quality of
life of treated addicts
Y. Badri Azarin1
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of one month of physical
activity on the quality of life of treated addicts. The method of the present study
is quasi-experimental which was applied with a pre-test-post-test design with
two groups (physical activity and control group). The statistical population of
this study includes heroin addicts who have a history of more than 3 years of
use, who have referred to one of the camps located in Tabriz for treatment in a
certain period of time, 30 of whom were selected as the sample of the study. The
sampling method was accessible and targeted from the community of these
addicts who had a history of use for three years and their age range was between
23 and 50 years. After recording the demographic information of the candidates
as a pre-test of their SF-36 quality of life, they were measured by a
questionnaire. After the pre-test stage, the subjects of the experimental group
were present at the examiner's desired location for three months, three days a
week at the appointed time and performed the selected physical activity as a
group under direct supervision. The time considered for both groups was the
same so that during the research time, an attempt was made to consider the
number of people of equal ages for both groups. Finally, at the end of one month
of physical activity, once again, all subjects answered the quality of life
questionnaire as a post-test. Also, no physical activity was considered for the
control group. The results showed that there was a significant difference
between the quality of life of physically active addicts in one month and inactive
addicts (P<0.05). As a result, the rate of quality of life changes in the
experimental group is significantly higher than the control group. According to
the findings of the study, it can be concluded that by using a regular exercise
program, the level of quality of life can be increased in various dimensions in
addicts.
Keywords: quality of life, physical activity, addicts.
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مقدمه
رضایت از زندگی مفهوم فراگیر و درعینحال پایداری است که منعکسکننده احساس
و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است کههه در آن ز نههدگی میکن نههد اهم یههت آن
نیز از حیث داللت هههایی ا سههت کههه بههه ویژگی هههای پا یههدار ن ظههام اجت مههاعی دارد (پا شههیب و
همکاران .)۱3۹۸ ،اصطالح کیفیت زندگی ،اصطالح نسبتاً جد یههدی در ادب یههات دان شههگاهی
است (نریمانی و همکاران .)۱3۹۰ ،نخستین مقیاس کیفیت زندگی را کارنوف سههکی ()۱۹۶۹
تنظیم کرد (صدری دمیر چههی و هم کههاران .)۱3۹۵ ،اگر چههه در ا یههن مق یههاس بی شههتر بههر جن بههه
جسمانی کیفیت زندگی تأکید شده بود ( طههاهری و هم کههاران .)۱3۹۹ ،بهها گذ شههت ز مههان و
خصوصاً در دهه گذشته ،تالشهای زیادی برای ارزیابی کیفیت زندگی در علوم پزشکی و
خصوصاً بررسی آن در کار آزمائیهای بالینی بر روی افراد مختلف صورت گرفت ( بههاقری
و تقوایی .)۱3۹۶ ،کیفیت زندگی )QOLیک مفهوم کلی است کههه ت مههام جن بههههای زی سههتی
را ،شامل ر ضههایت مههادی ،نیاز هههای ح یههاتی بهههعالوه جن بههههای انت قههالی نظ یههر تو سههعه فههردی،
خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش میدهد (بارلو و ئوراند.)۱3۹۶ ،
استعمال مواد مخدر سابقه طوالنی در میان جوامع داشته و شکلهای م صههرف آن مت نههوع
بوده و به زمینههای مساعد در هههر جام عههه ب سههتگی دارد (خیم نههز 1و هم کههاران .)۲۰۲۰ ،مههواد
مخدر در طول تاریخ انسان ،زمانی بهعنوان مواد خوراکی ،گاهی بهعنوان دارو ،گاهی برای
ایجاد لذت و یا فرار از ناراحتیها و از بین بردن و التیام درد بکار برده شده است (اصغری و
همکاران .)۱3۹۵ ،استفاده ممتد مواد مخدر بهمدت حداقل یک ماه کههه نتی جههه آن عههوار
1 . Giménez-Meseguer
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اجتماعی مثل از دست دادن شغل ،دوستان و از د سههت دادن اهم یههت ا سههتانداردهای اخال قههی
جامعه مثل دزدی و جنایت شکل گرفته و وابستگی روا نههی و ج سههمی ای جههاد گههردد ،اعت یههاد
گویند (حسنوند و همکاران .)۱3۹۸ ،در مورد داروهای مخدر ،ترک و قطع یکباره دارو بهها
ناراحتیها و عکسالعمل حههاد و غیرقابلتح مههل موا جههه می شههود و لههذا تههرک در مههورد آن
مشکل است (کریمی و همکاران .)۲۰۱۹ ،مصرفکنندگان مداوم مواد مخدر برای اینکه از
اثرات مربوطه بیشتر و کاملتر بهرهمند شوند ناچارند هر از چند گاهی بههر م یههزان و م صههرف
روزانه خود اضافه کنند از اینرو وقتی میرسد که بدن به م قههادیر ن سههبتاً ز یههادی از دارو خههو
گرف تههه و بههدون آن ادا مههه فعال یههت اع ضهها و د سههتگاهها و ح فه اع تههدال طبی عههی م شههکل و
غیرقابلتحمل است ( صههادقی و هم کههاران .)۱3۹۸ ،در طههول سههالهای گذ شههته ،ت عههداد کههل
معتادان افزایش یافته و نسبت مصرفکنندگان هروئین و معتادان تزریقی کشور افزوده شده
و متوسط سن مصرفکنندگان کاهش یافته و بههر پراک نههدگی اعت یههاد در گروه هههای مخت لههف
فرهنگی اجتماعی کشور افزوده شده است (امانی و همکاران .)۱3۸۴ ،طبق گزارشها اعتیاد
زنان تا  ۶درصد از جمعیت معتادان کل کشور را شامل میشود (معینی و همکاران.)۱3۹۸ ،
گرایش مردان به انواع مواد مخدر نسبت به زنان متفاوت است مردان دارای تمایل آزادتری
نسبت به زنان در انتخاب مواد مخدر دارند (لیچتنستین و همکاران.)۲۰۱۸ ،1
امروزه شیوع مصرف مواد مخدر بهعنوان یک معضل جهانی مطرح ا سههت و ک شههورهای
مختلف راههای متفاوتی برای مبارزه با شیوع به مواد مخدر در پیش گرفتها نههد (بهارا لههدین،2
 .)۲۰۲۰واژه درمان به فعالیتها و پروسههایی اطالق میگردد که با هدف کمک به افرادی
1 . Lichtenstein
2 . Baharudin

 ۹6

جامعهشناسی ورزش  ،سال هفتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

که مشکالت مربوط به مواد مخدر دار نههد ،ان جههام میگیر نههد (ک شههاورز و هم کههاران.)۱3۹۶ ،
اکثر محق قههان معتقد نههد کههه مع تههادان از ا خههتالالت شخ صههیتی ر نههج میبر نههد و این کههه مک تههب
روانکاوی ،در اینگونه ا فههراد رفتار هههای ناآگاها نهههای بههرای خههود تخری بههی ظههاهر می گههردد
(خالدیان و محمدیفر .)۱3۹۴ ،در حال حاضر ابزار هههای ا نههدازهگیری مههورد ا سههتفاده بههرای
دسترسی به مشخصات روانشناسی مصرفکنندگان دخانیات جهت درمان آن ههها ب سههیار کههم
است (سوراوسکا .)۲۰۱۷ ،1توسعه و گسترش ورزش در بین مههردم آ ثههار مت عههددی میتوا نههد
داشته باشد که از آن جمله میتوان بههه ا فههزایش سههطح بهدا شههت و سههالمت ع مههومی ،به بههود
روابط اجتماعی جوامع بشری ،ارت قههای ب هههرهوری و تههوان کههاری م نههابع ان سههانی ،غنی سههازی
اوقات فراغت و کاهش آفات ناشی از بیکاری جوانان ،ای جههاد زمی نههههای گو نههاگون ا شههتغال
در عرصههای آماتور و حرفهای صنعت ورزش و  ...اشاره کرد (حاجی رسولی.)۱3۹۸ ،
یکی از راه هههای پی شههگیری از ا بههتالی جوا نههان و نوجوا نههان بههه اعت یههاد ،تو سههعه مکان هههای
ورزشی است زیرا بدون شک جوانانی که به ورزش روی میآورند از صههرف مههواد م خههدر
روان گههردان ،ال کههل و سههیگار اجت نههاب میکن نههد (ع لهی ا صههغری تو یههه و هم کههاران.)۱3۹۶ ،
یافتههای وینو ،)۲۰۱۹( 2فتحی و ح جههازی ( )۲۰۲۰و حههدادی و هم کههاران ( )۱3۹۵کههاهش
مصرف مواد مخدر را با انجام فعالیت ورزشی گزارش کردها نههد و حههال این کههه آ یهها فعال یههت
بدنی برای دوران ترک اعتیاد مفید است یا نه متأسفانه پژوهشهای زیادی صههورت نگرف تههه
است .در این تحقیق با توجه به توسعه رو به رشد اعتیاد سعی شده تا راهکاری بههرای در مههان
معتادان پیشنهاد کرد و برای اولین بار تأثیر فعالیتهای بدنی را در معیارهای کیفیت ز نههدگی
1 . Surawska
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افراد معتاد تحت درمان اندازهگیری کرد .درنهایت آنچه بهعنوان مسئله در پههژوهش حا ضههر
مدنظر است این است که آیا فعالیتهای بدنی منظم در بهبود کیفیت زندگی مرحله ب عههد از
ترک تأثیر دارد؟
ابزار پژوهش
روش تحق یههق حا ضههر از نههوع نی مههه تجر بههی بههوده کههه به صههورت کههاربردی بهها طههرح
پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه (فعالیت بدنی و گروه کنترل) انجام شد .جامعه آ مههاری
این پژوهش معتادان هروئینی هستند کههه بههیش از  3سههال سههابقه م صههرف دار نههد .کههه ج هههت
درمان به یکی از کمپهای واقع در تبریز در بازه زمان مشخص رجوع کردهاند کههه  3۰ن فههر
از آن ههها بهههعنوان نمو نههه پههژوهش انت خههاب شههد .روش نمو نهههگیری به صههورت در د سههترس و
هدفمند از جامعه این معتادان بود که مدت سه سال سابقه مصرف داشتند و دامنه سههنی آن ههها
بین  ۲3تا  ۵۰سال بودند .داوطلبان بعد از آگاهی از نحوه ان جههام تحق یههق فههرم ر ضههایتنامه را
مطالعه و امضا کردند .سپس اطالعات دموگرافیک ا فههراد شههامل هسن ،قههد ،وزن و شههاخص
توده بدنی آنها ثبت شد .پس از ثبت اطالعات دموگرافیک داوطل بههان بهههعنوان پیشآز مههون
کیفیت زندگی  SF-36آنها توسط پرسشنامه اندازهگیری شههد .ب عههد از مرح لههه پیشآز مههون،
آزمودنیهای گروه تجربی ،بهمدت یک مههاه ،سههه روز در هف تههه در سههاعت م قههرر در م حههل
مورد نظر آزمونگر حضور یافتند و بهصورت گروهی ،تحت نظارت مستقیم به انجام فعالیت
بدنی منتخب پرداخت نههد .ز مههانی کههه بههرای هههر دو گههروه در ن ظههر گرف تههه شههده یک سههان بههوده
بهطوریکه در طول زمان پژوهش سعی شده برای هر دو گروه تعداد افراد مساوی بهها سههنین
مساوی در نظر گرفته شود .سرانجام در پایان یک ماه فعال یههت بههدنی ،یک بههار دی گههر ت مههامی
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آزمودنیها به پرسشنامه کیفیت زندگی بهعنوان پسآزمون پاسخگو بود نههد .همچ نههین بههرای
گروه کن تههرل هیچگو نههه فعال یههت بههدنی و تحر کههی در ن ظههر گرف تههه ن شههده بههود .بههرای آز مههون
فرضیههای پژوهش از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.
ابزار و روش جمعآوری دادههای این تحقیق شامل دو پرسشنامه است که شامل:
الف :پرسشنامه مشخصات فههردی :شههامل  ۵سههلال سههن ،مههدرک تح صههیلی ،مههدتزمان
مصرف ،ماهیت مواد مخدر و شغل است.
ب :پرسشنامه کیفیت زندگی :پرسشنامه کیفیت زندگی ( )SF -36برای ادراک ا فههراد از
سالمتی خود ،ابزاری مناسب است .این پرسشنامه  3۶سلال را شامل است کههه ه شههت خههرده
مقیاس مرتبط با سالمت را که شامل عمل کههرد ج سههمانی ،م حههدودیت ای فههای ن قههش نا شههی از
وضعیت سالمت ج سههمانی ،م حههدودیت ای فههای ن قههش بههه دال یههل م شههکالت عههاطفی ،ا نههرژی
شادابی ،سالمت عاطفی ،عملکرد اجتماعی ،درد بدنی و سالمت عمومی را میسنجد.
فرضیههای پژوهش
 -1بین سالمت عمومی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -2بین عملکرد جسمانی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -3بین محدودیت های ایفای نقش به دالیل جسمانی معتادان تحت درمان دارای فعالیت
بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -4بین محدودیتهای ایفای نقش به دالیل عاطفی معتادان تحت درمان دارای فعالیت

۹۹ 

تأثیر يک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -5بین درد بدنی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت
درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -6بین عملکرد اجتماعی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -7بین انرژی و شادابی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -8بین سالمت روانی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
 -9بین کیفیت زندگی معتادان تحت درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان
تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
جدول  :۱آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات کیفیت زندگی در گروه کنترل و آزمایش

آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

آماره t

زندگی آزمایش

درجه آزادی

3۱

۴۷/3۵۴

۱۲/۲۷۰

سطح معنیداری

کیفیت

کنترل

3۱

۲۶/۹۶۷

۱۱/۷۴۵

-۶/۶۸۲ ۰/۹33 ۰/۰۰۷

۶۰

۰/۰۰۰

با توجه به سههطح مع نهیداری آز مههون  tم سههتقل ()sig<0.001؛ فر ضههیه صههفر رد و فر ضههیه

 ۱۰۰
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حکم مبنی بر وجود اختالف معنیدار بین میانگینهای دو گروه تأیید می گههردد .ه مههانطور
که در جدول مشاهده میشود ،میانگین کیفیت زندگی در گههروه کن تههرل برا بههر  ۲۶/۹۶و در
گروه آزمایش برابر  ۴۷/3۵است .درنتیجه میزان کیفیت زندگی در گههروه آز مههایش بهههطور
معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
جدول  :۲آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات سالمت عمومی در گروه کنترل و آزمایش

آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

عمومی

آماره t

سالمت

درجه آزادی

آزمایش

3۱

3/۸۹3 ۱۵/۶۸

۰/۵۰۴ ۰/۴۵۲

-۶/۲۲۵

۶۰

سطح معنیداری

تغییرات

کنترل

3۱

۹/۰3

۴/۴۹۱
۰/۰۰۰

با توجه به سههطح مع نهیداری آز مههون  tم سههتقل ()sig<0.001؛ فر ضههیه صههفر رد و فر ضههیه
حکم مبنی بر وجود اختالف معنیدار بین میانگینهای دو گروه تأیید می گههردد .ه مههانطور
که در جدول مشاهده میشود ،میانگین تغییرات سالمت عمومی در گروه کنترل برابر ۹/۰3
و در گروه آزمایش برابر  ۱۵/۶۸است .درنتیجه م یههزان تغی یههرات سههالمت ع مههومی در گههروه
آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.

۱۰۱ 

تأثیر يک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

جدول  :۳آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات عملکرد جسمانی در گروه کنترل و آزمایش

آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

جسمانی

آماره t

عملکرد

درجه آزادی

آزمایش

3۱

۹/۵۸

۵/3۴۶

۰/۲۴۵

۰/۶۲3

-۰/۸۷۶

سطح معنیداری

تغییرات

کنترل

3۱

۸/۴۵

۴/۷۸۱
۶۰

۰/3۸۴

با توجه به سطح معنیداری آزمون  tم سههتقل ()sig=0.384؛ فر ضههیه صههفر مب نههی بههر عههدم
اختالف مع نههیدار بههین میانگین هههای دو گههروه تأی یههد می گههردد .بههه ع بههارتی م یههزان تغی یههرات
عملکرد جسمانی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارد.
جدول  :۴آزمون من-ویتنی برای مقایسه تغییرات سالمت جسمانی در گروه کنترل و آزمایش

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبهها

من-ویتنیU

جسمانی

آزمایش

3۱

۴۰/۵۰

۱۲۵۵/۵۰

سطح معنیداری

تغییرات سالمت

کنترل

3۱

۲۲/۵۰

۶۹۷/۵۰

۲۰۱/۵۰۰

۰/۰۰۰

با توجه به سطح معنیداری آزمون ()sig<0.001؛ فرضیه صفر رد و فرضیه حکم مبنی بر
وجود اختالف معنیدار بین میانگینهای دو گروه تأیید می شههود .ه مههانطور کههه در جههدول
مشاهده میگردد میانگین رتبههای تغییرات سالمت جسمانی در گروه کنترل برابر  ۲۲/۵۰و

 ۱۰۲
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در گروه آزمایش برابر  ۴۰/۵۰است ،درنتی جههه م یههزان تغی یههرات سههالمت ج سههمانی در گههروه
آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
جدول  :۵آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات نقش عاطفی در گروه کنترل و آزمایش
آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

عاطفی

آماره t

نقش

درجه آزادی

آزمایش

3۱

۱۶/۰3

۵/۹۲۴

۰/۱۶۹

۰/۶3۸

-۴/۶۸۷

۶۰

سطح معنیداری

تغییرات

کنترل

3۱

۹/۱۹

۵/۵۵۸
۰/۰۰۰

همچنین با توجه به سطح معنیداری آز مههون  tم سههتقل ()sig<0.001؛ فر ضههیه صههفر رد و
فرضیه حکم مبنی بر وجود اختالف مع نههیدار بههین میانگین هههای دو گههروه تأی یههد می گههردد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،میانگین تغی یههرات ن قههش عههاطفی در گههروه کن تههرل
برابر  ۹/۱۹و در گروه آزمایش برابر  ۱۶/۰3است .درنتیجه میزان تغییرات ن قههش عههاطفی در
گروه آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
جدول  :۶آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات درد بدنی در گروه کنترل و آزمایش

آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

۱۰3 

تأثیر يک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان
تغییرات
دردهای
بدنی

کنترل

3۱

-۴/۹۰

3/۲۰۸

آزمایش

3۱

-۶/۰3

۲/۷3۸

۱/۰۲۷

۰/3۱۵

۱/۴۹۰

۰/۱۴۱

۶۰

با توجه به سطح معنیداری آزمون  tم سههتقل ()sig=0.141؛ فر ضههیه صههفر مب نههی بههر عههدم
اختالف مع نههیدار بههین میانگین هههای دو گههروه تأی یههد می گههردد .بههه ع بههارتی م یههزان تغی یههرات
دردهای بدنی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارد.
جدول  :۷آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات عملکرد اجتماعی در گروه کنترل و آزمایش

آزمون t

آزمون لوین

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره F

سطح معنیداری

اجتماعی

آماره t

عملکرد

درجه آزادی

آزمایش

3۱

-۴/۵۲

3/۰3۲

۰/۰۰۵

۰/۹۴۵

۱/۰۱۴

۶۰

سطح معنیداری

تغییرات

کنترل

3۱

-3/۶۸

3/۴۶۸
۰/3۱۵

با توجه به سطح معنیداری آزمون  tم سههتقل ()sig=0.315؛ فر ضههیه صههفر مب نههی بههر عههدم
ا خههتالف مع نههیدار بههین میانگین هههای دو گههروه تأی یههد می گههردد .بهههعبارتی م یههزان تغی یههرات
عملکرد اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارد.
جدول  :۸آزمون  tمستقل برای مقایسه تغییرات شادابی و نشاط در گروه کنترل و آزمایش

وابسته

متغیر

گروه

تعداد

ن

معیار
میانگی

ف

انحرا

آزمون لوین

آزمون t

 ۱۰۴
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آماره F

سطح معنیداری

آماره t

نشاط

درجه آزادی

شادابی و

آزمایش

3۱

۱۱/۱۰

3/۷۰۹

-۴/۷۷۱ ۰/۱۷۵ ۱/۸۸۶

سطح معنیداری

تغییرات

کنترل

3۱

۶/۸۴

3/3۰۸
۶۰

۰/۰۰۰

همچنین با توجه به سطح معنیداری آز مههون  tم سههتقل ()sig<0.001؛ فر ضههیه صههفر رد و
فرضیه حکم مبنی بر وجود اختالف مع نههیدار بههین میانگین هههای دو گههروه تأی یههد می گههردد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،میانگین تغییرات شادابی و نشاط در گههروه کن تههرل
برابر  ۶/۸۴و در گروه آزمایش برابر  ۱۱/۱۰است .درنتیجه میزان تغی یههرات شههادابی و ن شههاط
در گروه آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
جدول  :۹آزمون یومن ویتنی برای مقایسه تغییرات سالمت روان در گروه کنترل و آزمایش

متغیر وابسته

گروه

تعداد

میانگین رتبه

مجموع رتبهها

روان

یو من-ویتنی

سالمت

معنیداری

آزمایش

3۱

۴۰/۱۵

۱۲۴۴/۵۰

۲۱۲/۵۰۰

سطح

تغییرات

کنترل

3۱

۲۲/۸۵

۷۰۸/۵۰
۰/۰۰۰

با توجه به سطح معنیداری آزمون ()sig<0.001؛ فرضیه صفر رد و فرضیه حکم مبنی بر
وجود اختالف معنیدار بین میانگینهای دو گروه تأیید می شههود .ه مههانطور کههه در جههدول
مشاهده میگردد میانگین رتبههای تغییرات سالمت روانی در گههروه کن تههرل برا بههر  ۲۲/۸۵و

تأثیر يک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان

۱۰5 

در گههروه آز مههایش برا بههر  ۴۰/۱۵ا سههت ،درنتی جههه م یههزان تغی یههرات سههالمت روان در گههروه
آزمایش بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیری
یافته کلی پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی مع تههادان ت حههت در مههان دارای
فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرف عههال ا خههتالف مع نههیداری و جههود دارد.
درنتیجه میزان تغییرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش بهطور مع نههیداری بی شههتر از گههروه
کنترل است .با تو جههه بههه یاف تههههای حا صههل از پههژوهش ،می تههوان نتی جهههگیری ن مههود کههه بهها
بهکارگیری یک برنامه ورزشی منظم ،مداوم و دارای پذیرش خههوب از سههوی گههروه سههنی
سالمندان ،میتوان سطح کیفیت زندگی را در ابعاد مختلف در ا یههن ا فههراد ا فههزایش داد و راه
را برای سالم پیر شدن و برخوردار بههودن از سههالمتی در ا یههن دوره از ز نههدگی ه مههوار ن مههود
( حهها ح سههینی زاده و هم کههاران .)۱3۹۴ ،یاف تههههای ن جههات و هم کههاران ( )۱3۸۶بههر روی
گروهی که ورزش شنا را هفتهای یک بههار و دوم یههدانی را هف تهههای سههه بههار ان جههام میداد نههد
نشان داد که ورزش در بهبود سالمت روان ،کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود نشانههای
جسمانی و کارکرد اجتماعی دانشجویان تههأثیر دارد ( سههودانی و هم کههاران .)۱3۹۵ ،برر سههی
حمیدی زاده و همکاران با بهکارگیری برنامه ورزشی گروهی سطح کیف یههت ز نههدگی ا فههراد
در اب عههاد مخت لههف مان نههد ،عمل کههرد فیزی کههی ،ای فههای ن قههش ،کههاهش درد ،سههالمت ع مههومی،
سرزندگی و شادابی ،عملکرد اجتماعی ،عملکرد عاطفی و سالمت روانی بهطور معنیداری

 ۱۰6
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نسبت به قبل از اجرای برنامه افزایش یافت و این در حالی است که در مدتزمان مشابه ،در
گروهی که برنامه ورزشی را تمرین نمیکردند ،تغییر مع نههیداری در اب عههاد کیف یههت ز نههدگی
آنان ایجاد نشده است (حمیدی زاده و همکاران )۱3۸۷ ،که این نتایج با یاف تههههای پههژوهش
حاضر همسو نیست کههه ا یههن احت مههاالً بهها تغی یههر گروه هههای مههورد ن ظههر و یهها در مکان هههای یهها
زمانهای مختلف باعث تغییر شود.
یافته اول پژوهش حاضر نشان داد که بین سالمت عمومی مع تههادان ت حههت در مههان دارای
فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرف عههال ا خههتالف مع نههیداری و جههود دارد.
درنتیجه میزان تغییرات سالمت عمومی در گروه آزمایش بهطور معنیداری بی شههتر از گههروه
کنترل است .به نظر میرسد افزایش مصرف مواد اعتیادآور با کاهش سالمت عمومی ا فههراد
در ارتباط باشد به همین خاطر پژوهشهایی کههه در ا یههن راب طههه ان جههام شههده ،بهها ا یههن فر ضههیه
مقایسه و بررسی گردیده است .یافتههای وینو ( ،)۲۰۱۹فتحی و حجازی ( )۲۰۲۰و حههدادی
و هم کههاران ( )۱3۹۵کههاهش م صههرف مههواد م خههدر را بهها ان جههام فعال یههت ورز شههی گههزارش
کردهاند .همچنین در پژوهشی که در سطح وسیع و در کشورهای ایران ،پاکستان ،عرب سههتان
صعودی ،ایرلند و بریتانیا صورت گرفت و در آن انتخاب نمونهها به صههورتی بههود کههه ز نههان
معتاد بهمنظور تههرک اعت یههاد بههه کلینیک ههها و بیمار سههتانها مراج عههه میکرد نههد ،بهها تو جههه بههه
ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور خود (به صههورت صههبح و ب عههدازظهر) ت حههت فعال یههت
بدنی قرار گرفتند .بعد از پایان دوره زمانی که از فعالیت بدنی استفاده کههرده بود نههد ،اعت قههاد
داشتند که ورزش نقش مهمی در کاهش اعتیاد آنها داشته است .مصرف الکل ن یههز همان نههد
مصرف سیگار عواقب خطرناکی را بهدنبال دارد؛ اما همانند مصرف سیگار که تمام یاف تهههها
حاکی از رابطه معنیدار بههین ان جههام فعال یههت بههدنی و کههاهش م صههرف سههیگار بود نههد ،ن تههایج
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مر بههوط بههه م صههرف ال کههل مت نههاق

۱۰7 

بههود (ا سههماعیلی م قههدم و هم کههاران .)۱3۹۷ ،یاف تههههای

پژوهشی نشان داده است کههه ارت بههاط من فههی مع نههیداری بههین فعالیت هههای بههدنی و ورزش بهها
مقیاس گرایش به اعتیاد در حیطه گرایش به الکل و پذیرش اعتیاد وجود دارد و بهها ا فههزایش
فعالیت بدنی منظم ورزش ،گههرایش بههه ال کههل و پههذیرش اعت یههاد کههاهش مییاب نههد ( گههور 1و
همکاران.)۲۰۱۷ ،
یافته بعدی نشان داد که بین عملکرد جسمانی معتادان تحت درمان دارای فعال یههت بههدنی
در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد .به عبارتی میزان
تغییرات عملکرد جسمانی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارد.

طبق نتایج مطالعات حههاجی ر سههولی ( ،)۱3۹۸ع لههی ا صههغری تو یههه و هم کههاران (،)۱3۹۶
همچ نههین مطال عهههای کههه تو سههط روبرت سههون 2و هم کههارانش ( ،)۲۰۱۱ن شههان داده شههد کههه
برنامههای ورزشی میتوانند اثرات مت فههاوتی روی قههدرت ع ضههالنی ،توا نههایی فههرد در ان جههام
کارهای روزانه بدون وابستگی به دیگران و کیف یههت ز نههدگی ،ا فههزایش عمل کههرد فیزی کههی و
بهبود ایفا نقش و عملکرد فیزیکی کیفیت زندگی است (رحی مههی و هم کههاران .)۱3۹۶ ،بههه
نظر میرسد که نقش فعالیتهای بدنی و ورزش باید در این حیطه و خههرده مق یههاس کیف یههت
زندگی پررنگتر دیده میشد که این اتفاق نیفتاده است که جای ب حههث و برر سههی دارد .بههه
نظر پژوهشگر شاید علت این امر را بتوان در پرسشنامه کیف یههت ز نههدگی ( )sf-36پ یههدا کههرد.
این پرسشنامه در مورد عملکرد جسمانی  ۱۰سلال دارد که بهههجز سههلال اولِ ا یههن پرس شههنامه
در مورد عملکرد جسمانی که بهصورت عام در نظر گرفته شههده ا سههت ،بق یههه سههلالها بههرای

1 . Gür
2 . Robertson
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افراد بیمار طراحی و تنظیم شده است .بهطوریکه ا گههر پرس شههنامه بههه فههرد عههادی داده شههود
امتیاز کامل را میتواند دریافت کند .با در نظر گرفت نههد این کههه ا فههراد مع تههادی کههه اب تههدا وارد
کمپ میشوند به این دلیل که در حالت سمزدایی ( حههالتی کههه بههدن خههود را نیازم نههد مههواد
میدا نههد و لههی نمیتوا نههد آن را تههأمین ک نههد) قههرار دار نههد و ازن ظههر ج سههمانی ضههعیف ه سههتند
پرسشنامه کیفیت زندگی ( )sf-36ابزار منا سههبی بههرای ا یههن ا فههراد ا سههت و لههی در پا یههان دوره
کمپ که اکثر افراد معتاد ازلحاظ بدنی مشکل خاصی ندارند و فرد عادی بهحساب میآیند
این پرسشنامه نمیتواند ا بههزار منا سههبی هبرای ا خههتالف سههنجی عمل کههرد ج سههمانی بههین ا فههراد
ورزش کرده با افراد غیرفعال باشد.
یافته سوم پژوهش حاضر نشان داد که بین محدودیتهای ایفای نقش به دالیل جسمانی
معتادان تحت در مههان دارای فعال یههت بههدنی در یههک مههاه بهها مع تههادان ت حههت در مههان غیرف عههال
اختالف معنیداری وجود دارد .درنتیجه میزان تغییرات ن قههش ج سههمانی در گههروه آز مههایش
بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل ا سههت .مههروری بههر مطال عههات پی شههین صههورت گرف تههه
پیرامون فعالیتهای مختلف دانشجویان در اوقات فرا غههت ،ن شههان از تما یههل بههه ن سههبت ز یههاد
دانشجویان به انجام و مشارکت در فعالیتها و رو یههدادهای ورز شههی در ک شههور دارد .ن تههایج
بر خههی تحقی قههات رو شههن می سههازد کههه م شههارکت در فعالیت هههای ورز شههی مو جههب تو سههعه
مهارتهای روانی -حرکتی و آمادگی ج سههمانی دان شههجویان می شههود و از تههأثیر ف شههارهای
روانی بر آنان میکاهد که این امر درنهایت به ارتقای سطح بهداشت روا نههی در دان شههجویان
کمک میکند (حاجی رسولی .)۱3۹۸ ،درنتیجه تحقیق ره سههپار ،ف قههدان فعال یههت ج سههمانی،
عاطفی خطر مستقلی برای بیماران قلبی -عروقی و مرگوم یههر نا شههی از آن بههوده و ا فههزایش
متوسطی در انرژی مصرفی میتواند منجر بههه کههاهش چ شههمگیر در م یههزان مرگوم یههر شههود

۱۰۹ 
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(ارجمند قجور و همکاران .)۱3۹۸ ،با توجه بههه پژوهش هههای پی شههین ن تههایج پههژوهش حا ضههر
همسو با سایر تحقیقات است.
یافته بعدی نشان داد که بین محدودیتهای ایفای نقش به دالیل عاطفی مع تههادان ت حههت
درمان دارای فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرف عههال ا خههتالف مع نههیداری
وجود دارد .درنتیجه میزان تغییرات نقش عاطفی در گروه آزمایش بهطور مع نههیداری بی شههتر
از گروه کنترل است .نتایج تحقیقات حسینی ،رحمانینیا و بهروزی نشان داد که بههین م یههزان
عزتنفس و سطح فعالیت بدنی کارم نههدان ورز شههکار و غ یههر ورز شههکار ت فههاوت مع نههیداری
و جههود دارد (علی نههژاد و هم کههاران .)۱3۹۵ ،در خ صههو

ورزش و فعالیت هههای بههدنی در

شکوفایی شخصیت افراد ،پژوهشهای زیادی صورت گرفته (ایلبیگی قلعه نهی و ر سههتمی،
 )۱3۹۶که تقریباً همه آنها ورزش را یک محیط سالم تربیتی میدانند که عا مههل هم سههازی و
جههذب ا سههت (ده قههانپوری و را سههتگار مهر بههانی .)۱3۹۱ ،تحقی قههات آ شههکار می سههازد کههه
فعالیتهای بدنی ممکن است تأثیر کمتری در حل م سههائل جام عههه و ری شهههکن کههردن عههدم
برابری جامعه داشته با شههند و لههی در مههورد توا نهها سههاختن گروه هههای وا قههع در حا شههیه ج هههت
آرامش ،سرگرمی و احساس خوب برای گذراندن عمر مفید است .حتی فعالیتهای عههادی
روزمره از قبیل ،گردش ،دوچرخهسواری میتواند یک منبع مهمی از خوشی و رضایتمندی
باشد (سلمآبادی و همکاران .)۲۰۱۶ ،با توجه به اینکه ،به نظر میرسد تحقی قههات ا نههدکی در
این زمینه صورت گرفته ولی با اشاره بههه تحقی قههاتی کههه میتوا نههد راب طههه بهها ن قههش عههاطفی و
فعالیتهای بدنی داشته باشد با نتایج این پژوهش همسو است.
پنجمین یافته نشان داد که بین درد بدنی مع تههادان ت حههت در مههان دارای فعال یههت بههدنی در
یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال ا خههتالف مع نههیداری و جههود دارد .بهههعبارتی م یههزان
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تغییرات درد بدنی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری ندارد .بررسی حمیدیزاده
و همکاران با بهکارگیری برنامه ورزشی گروهی سطح کیفیت زندگی افراد در بعد کههاهش
درد بهطور معنیداری نسبت به قبل از ا جههرای برنا مههه ا فههزایش یا فههت (ا سههلوان 1و هم کههاران،
 )۲۰۱۵که این نتایج این پژوهش حاضر همسو نیست .ولی بهها یاف تههههای ل نههدرز 2و هم کههاران
( )۲۰۱۴همسو است (نجفی و همکاران.)۱3۹۴ ،
یافته ششم نشان داد که بین عملکرد اجتماعی معتادان تحت درمان دارای فعال یههت بههدنی
در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد .به عبارتی میزان
تغییرات عمل کههرد اجت مههاعی در گههروه آز مههایش و کن تههرل ت فههاوت مع نههیداری نههدارد .تههوان
روانی -اجتماعی تربیتبدنی ورزش به هیچکس پو شههیده نی سههت .شههواهد ان بههوهی از پی شههینه
نظری و پژوهشی نشان میدهد که شرکت در فعالیتهای ورزشی ،افراد را ازن ظههر ف ضههایی و
مکانی به هم نزدیک میک نههد؛ راه ههها و فر صههتهای ب سههیاری را بههرای مههاهر شههدن در اجت مههاع
فراهم میآورد .در کل فعالیتهای تربیتبدنی بهعنوان یههک جر یههان آمور شههی ،فرهن گههی و
اجتماعی جایگاه خاصی در نهاد مربوط به خود پیدا کرده است .در زمی نههه ا ثههرات اجت مههاعی
ورزش کراتی و کوپر اسمیت ( ،)۱۹۶۷برایان ( )۱۹۷۴و بیدلف ( )۱۹۶۴ن شههان دادها نههد کههه
مردان ورزشکار از غیر ورزشکاران اجتماعیترند (بروکرت 3و همکاران.)۲۰۱۷ ،
هفتمین یافته نشان داد که بین شادابی و نشاط معتادان تحت در مههان دارای فعال یههت بههدنی
در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرفعال اختالف معنیداری وجود دارد .درنتی جههه م یههزان
تغییرات شادابی و نشاط در گروه آزمایش بهطور مع نههیداری بی شههتر از گههروه کن تههرل ا سههت.
1 . Sloan
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اوگو نههدار 1و هم کههاران ( ،)۲۰۱۷فت حههی و ح جههازی ( ،)۲۰۲۰خیم نههز و هم کههاران ( )۲۰۲۰و
حاجی رسولی ( ،)۱3۹۸در تحقی قههات خههود ن شههان داد نههد کههه فعال یههت بههدنی با عههث ا فههزایش
شادکامی ،اعتمادبهنفس و کاهش افسردگی ،اضطراب و افزایش سالمت ع مههومی ج سههمانی
و روانی در طول عمر میشود (طاهری و همکاران)۱3۹۹ ،؛ بنابراین ،فعالیت بههدنی بهههعنوان
یک اهرم ،نیروی بالقوه افراد را در تمامی مراحل تحول روانی -اجتماعی به فعل ر سههانیده و
همچنین بهعنوان یک نیاز فطری و پدیده اجتماعی و آموزشی ،ر سههالتی بزر گههی در تکا مههل
جسمانی و روانی افراد دارد (ارجمند قجور و همکاران .)۱3۹۸ ،یاف تههههای پههژوهش حا ضههر
نیز همسو با این نتایج است و نشاندهنده ن قههش ورزش در شههادکامی و ن شههاط ا فههراد ف عههال و
ورزشکار است.
آخرین یافته پژوهش حاضر ن شههان داد بههین سههالمت روان مع تههادان ت حههت در مههان دارای
فعالیت بدنی در یک ماه با معتادان تحت درمان غیرف عههال ا خههتالف مع نههیداری و جههود دارد.
درنتیجه میزان تغییرات سالمت روان در گروه آز مههایش بهههطور مع نههیداری بی شههتر از گههروه
کنترل است .پژوهشهای متعددی ازجمله عفتی و هم کههاران ( ،)۱3۹۱ا صههغری و هم کههاران
( )۱3۹۵و بههاقری و ت قههوایی ( )۱3۹۶ن شههان دادها نههد ورزش و فعال یههت بههدنی نههه تن ههها ت سههریع
اجتماعی شدن را در پی دارد بلکه در سههالمت روا نههی -ج سههمانی و سههازگاری اجت مههاعی از
کودکی تا سالمندی ملثر است نتایج تحقیقات حاضر نیز همسو با تمام پژوهشهای موجود
است (علی اصغری تویه و همکاران.)۱3۹۶ ،

1 . Ogundare
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