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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر سالمت روانی و برخی عوامل آمادگی
جسمانی شهروندان شهرستان مرند بود .مواد و روشها 68 :نفر به صورت در دسترس انتخاب و در
دو گروه تجربی ( 34نفر) و گروه کنترل ( 34نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند .گروه
تجربی به مدت  3ماه و هر هفته  4جلسه به مدت  45الی 60دقیقه ورزش صبحگاهی زیر نظر
محقیقین تحقیق انجام دادند .برای سنجش سالمت روانی افراد از پرسشنامه سالمت عمومی فرم 28
سؤالی گلدبرگ و هیلر ( )1979و برای سنجش انعطافپذیری از آزمون نشستن و رسیدن ،برای
سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا ،برای سنجش تعادل پویا از آزمون باال و پایین
رفتن از پله و برای سنجش قدرت اندام تحتانی ،تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان 30
ثانیه ،به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده شد .در نهایت ،دادههای جمعآوری شده با استفاده از
آزمون  tزوجی برای مقایسه پیش آزمون-پس آزمون و برای مقایسه تفاوتهای بین گروهی از
آزمون  tمستقل در سطح معنیداری  0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر
نشان داد افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی در تمامی متغییرهای تحقیق حاضر به طور
معنیداری بهتر از افراد بی تحرک عمل کردند ( .)P<0/05باتوجه به یافتههای این پژوهش به نظر
میرسد ورزش صبحگاهی میتواند به عنوان روشی مفید جهت افزایش آمادگی جسمانی و
سالمت روانی افراد سالمند مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها :ورزش صبحگاهی ،آمادگی جسمانی ،سالمت روانی ،سالمند.
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Evaluating the Effectiveness of Morning Exercise on Mental
Health and Some Physical Fitness Factors of Marand County
county
A. Ghiami Rad1
V. Hassan Pour2

Abstract
The purpose of this study was to investigate the morning exercise of
mental health and some factors of physical fitness of citizens of Marand city.
Materials and Methods: 68 subjects were randomly divided into two
experimental groups (n = 34) and a control group (n = 34). The experimental
group was trained for 3 months and 4 sessions per week for 45 to 60 minutes
of morning exercise under the careful review of the research. To assess
mental health, Goldberg and Hiller (1979) 28-item general health
questionnaire, and to measure the flexibility of the session and performance
test, to measure the standing balance of the standing test, to measure the
dynamic balance of the upper and lower steps, and To measure the strength
of the affected limb, the number of sitting and getting up from the chair in 30
seconds was used as a research tool. Finally, the data collected using paired
t-test were compared experimentally to compare pre-test post-test and for
differences between independent t-test groups at a significant level of 0.05,
so it was analyzed.. The results show that the trial of manufacturing
companies in morning exercise in all research variables is currently usually
performed better than others in practice (P <0.05). According to the findings
of this study, it seems that morning exercise can be used as a useful way to
increase physical fitness and mental health of other elderly people.
Keywords: Morning Exercise, Physical Fitness, Mental Health, Elderly.
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مقدمه
امروزه یکی از عوامل مهم بر سالمت افراد ،ورزش و فعالیت بدنی است و بر پویایی
عملکرد و نشاط کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن و سالمندان تأثیرگذار است .سبک زندگی
غیر فعال و تغذیه نامناسب سبب افزایش بیماریهای قلبی عروقی و چاقی شده است
(یوالندا و اولیرا .)2012 ،1در حالی که ورزش به ظاهر فوایدی متعددی برای
شرکتکنندگان در سراسر جهان فراهم میسازد ،اما سطح مشارکت ورزشی رو به کاهش
و یا راکد رفته است (چلیپ .)2006 ،2مطالعات بسیاری نشان داده است که مشارکتهای
ورزشی در جنسیت و سنین مختلف متفاوت است .به عنوان مثال تحقیقات گذشته نشان
داده ،که مردان نبست به زنان مشارکت ورزشی بیشتری دارند و یا جوانان و نوجوانان
مشارکت ورزشی بیشتری نبست به افراد بزرگسال را دارا میباشد .این مسأله در تحقیقات
مختلفی به اثبات رسیده است اما این مسأله را نمیتوان در تمامی جوامع و کشورها تأیید
نمود (ایوازاکی 3و همکاران.)2007 ،
مرکز آمار کشور آمریکا در سال ( )2009اعالم نمود که مشارکت ورزشی مردان این
کشور  39درصد میباشد ،این در حالی بود که مشارکت زنان  23درصد میباشد .همچنین
این مرکز اعالم نمود که با افزایش سن مشارکت ورزش کاهش مییابد .به عنوان مثال در
کشور آمریکا مشارکت ورزشی افراد  18تا  24ساله  42درصد است و مشارکت ورزشی
افراد  45تا  54سال  23/9درصد میباشد (مرکز آمار کشور امریکا .)2009 ،4در همین راستا
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وزارت فرهنگ و گردشگری کره جنوبی ( )2009اعالم نمود که  34/3درصد مردم این
کشور تا کنون در فعالیتهای ورزشی شرکت نکردهاند که میزان عدم مشارکت ورزشی
زنان در این کشور بیشتر میباشد .بررسیها در این کشور نشان میدهد که مشارکت
ورزشی افراد بین  10تا  19سال حدود  43/8درصد ،افراد  20تا  29سال حدود  43/7درصد
میباشد و با افزایش سن به میزان  30تا  59سال ،مشارکت ورزشی نیز بین  46/1درصد تا
 52/7درصد متغیر میگردد .با این توجه مشخص گردید که در این کشور ،با افزایش سن،
مشارکت ورزشی کمی افزایش مییابد.
ورزش و فعالیت بدنی ،یک جز مهم از یک شیوه زندگی سالم میباشد (جانسون و
لبانس .)2010 ،1این عمل فراتر از تأثیرات جسمانی ،سبب پیامدهای اجتماعی و روانی
مثبت در میان افراد میگردد (راسخ و همکاران .)1397 ،پیوند خوردن افراد با فعالیت بدنی
و ورزش آثار مثبتی بر آمادگی جسمانی (خزایی ،)1395 ،رفاه (اسچولز  2و همکاران،
 )2012و سالمتی (لی و سگرت )2012 ،3دارد .همچنین انجام فعالیتهای مداوم اثرات
مثبتی بر بافت استخوانی دارد .یافتـه های پژوهشی بیـان داشته اند که ورزش در رشد طـولی
استخـوان و نیز آرایش سلولهـای استخـوانی تأثیر بسیار نـاچیزی دارد ،امـا تأثیر
فعـالیتهای ورزشی در افزایش تراکم و رشد عرضی استخوان با افزایش مواد معـدنی در
آن تـأیید شده است و بـیتحـرکی و حـذف فشار مکانیکی از استخوانها باعث کاهش
مواد معدنی و کاهش استحکام آنها میشود (دانوارد 4و همکاران .)2011 ،با این تفاسیر
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تعجبآور نیست که سیاستهای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته تمایل به گسترش
فعالیت بدنی در جوامع خود میباشد.
در میان ورزشها ،ورزش صبحگاهی یکی از ورزشهای مفید برای تمامی سنین
میباشد .ورزش صبحگاهی نهتنها سبب تغییرات مثبت فیزیولوژیکی و جسمانی شده بلکه
تأثیرات بسیار مفید روحی و روانی را به همراه دارد .بر اساس برخی دیدگاهها ،ورزش
بهعنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش و یا دیگران است ،این شناخت جنبهای
میتواند در سازگاریهای اجتماعی و شخصیت دخیل باشد (احمدی و همکاران.)2017 ،
همچنین ورزش در هنگام صبح به جهت استفاده از هوای تمیز صبحگاهی ،در کارکرد
سیستمهای مختلف بدن در مقایسه با ورزش در زمانهای دیگر مفیدتر میباشد و همچنین
با استنشاق هوای تمیز صبحگاهی سطح هوشیاری روان انسان باالتر میرود که این خود
سبب آرامش بیشتر و کاهش میزان استرس و اضطراب میگردد (دانوارد و همکاران،
.)2011
همچنین در پژوهشهای مختلف دریافتند که فعالیتهای صبحگاهی ابزار مناسبی در
درمان و پیشگیری از بیماریهای جسمانی و همچنین روانی از جمله :افسردگی و اختالالت
اضطرابی میباشد .با انجام ورزش به جهت ترشح تعدادی از هورمونهای غدد مختلف و
تأثیر بر روی سیستم عصبی و همچنین افزایش مصرف اکسیژن میزان استرس و اضطراب را
کاهش دهند (هوشنگ خازری2016 ،؛ کلترین 1و همکاران .)2007 ،کارکردهای ورزش
صبحگاهی بر تمامی گروهها سبب گردیده است تا دغدغههایی در مسیر رشد و بهبود این
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ورزش در میان گروهها شکل گیرد (دانوارد و همکاران .)2011 ،این مسأله سبب
شکلگیری برنامههایی میگردد که عدم بررسیهای علمی این برنامهها سبب میگردد تا
شواهد علمی مناسبی در خصوص تأثیرگذاری مثبت این ورزشها شکل نگیرد .عدم اثبات
کارکردهای ورزش صبحگاهی بر تمامی فاکتورها و همچنین نبود ارزیابیهای علمی سبب
گردیده است تا شواهد علمی مناسبی در خصوص کارکردهای ورزشی در ابعاد مختلف
در میان گروههای شرکتکننده در ورزش صبحگاهی در دست نباشد .این مسأله سبب
گردیده است تا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی ورزش صبحگاهی بر عملکرد
جسمانی و روانی شهروندان شهرستان مرند طراحی و اجرا گردد .از اینرو سؤال اصلی
تحقیق حاضر این میباشد که آیا ورزش صبحگاهی بر عملکرد جسمی و روانی شهروندان
شهرستان مرند تأثیرگذار میباشد؟
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل  84نفر از سالمندان زن و مرد که در دامنه سنی  60الی
 70سال قرار داشتند میباشد .از بین آنها  68نفر به صورت در دسترس انتخاب و در دو
گروه تجربی ( 34نفر) و گروه کنترل ( 34نفر) به صورت تصادفی ساده قرار گرفتند .گروه
تجربی به مدت  3ماه و هر هفته  4جلسه به مدت  45الی 60دقیقه ورزش صبحگاهی زیر
نظر محقیقین تحقیق انجام دادند .برای سنجش سالمت روانی افراد در چهار مقیاس
نشانههای جسمانی ،اضطراب ،کارکرد اجتماعی و افسردگی از پرسشنامه سالمت عمومی
فرم  28سؤالی گلدبرگ و هیلر ( )1979استفاده شد .همچنین برای سنجش انعطافپذیری

 ۱76

جامعهشناسی ورزش  ،سال هفتم ،شماره هیجدهم ،پاییز و زمستان ۱۴۰۰

از آزمون نشستن و رسیدن ،برای سنجش تعادل ایستا از آزمون ایستادن روی یک پا ،برای
سنجش تعادل پویا از آزمون باال و پایین رفتن از پله و برای سنجش قدرت اندام تحتانی،
تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان  30ثانیه ،به عنوان ابزار های تحقیق استفاده شد.
از معیارهای ورود به این پژوهش ،فعال بودند افراد از نظر اجتماعی و توانایی انجام کارهای
روزانه به صورت انفرادی و نداشتن هر گونه بیماری یا شکستگی استخوانی یا درد مفصلی
و اسکلتی  -عضالنی جدی طی یک سال اخیر بود و افراد بیمار و دارای مشکالت حرکتی،
با استفاده از پرسشنامه پزشکی شناسایی و از مطالعه حذف شدند .قبل از شروع پژوهش ،از
شرکت کنندگان رضایتنامه کتبی گرفته شد و اندازهگیریهای سنجش آمادگی جسمانی
بهصورت پیش آزمون و پس آزمون در سالن ورزشی سرپوشیده مدرسه شاملو مرند در طی
دو روز صورت پذیرفت و هر کدام از آزمونها سه بار تکرار و میانگین آنها محاسبه شد.

سپس افراد به م دت زمان سه ماه از سوی محققین تحت نظر قرار گرفتند تا بهطور منظم در
ورزش صبحگاهی شرکت کنند .در نهایت پس از مدت سه ماه ،متغییرهای مدنظر مورد
بررسی و سنجش قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
برای بررسی سالمت روانی آزمودنیها ،از پرسشنامه سالمت عمومی فرم  28سؤالی
استفاده شد .این پرسشنامه ،توسط گلدبرگ و هیلر ( )1979ارائه شده است و دارای  4مقیاس
فرعی میباشد که عبارتند از :عالئم جسمانی (نگرشی که فرد در این پرسشنامه ،به وضعیت
جسمانی ،در ارتباط با سالمت یا عدم سالمت آن دارا میباشد) ،عالئم اضطرابی و اختالل
خواب (موارد ناخوشایندی که با اصطالحاتی مانند نگرانی ،دلشوره ،وحشت و ترس بیان
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میشود) .کارکرد اجتماعی (طرز تفکر فرد ،در ارتباط با کارکرد اجتماعی خویش در
اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر) و عالئم افسردگی (نوعی اختالل خلقی که  2مشخصه
عمده آن ،ناامیدی و غمگینی میباشد و در آن ،فرد عالوه بر این  2مشخصه ،احساس بی
کفایتی و بیارزشی مینماید) .اعتبار و روایی این پرسشنامه ،در بیش از هفتاد کشور دنیا بین
( )0/92-0/82در گروههای مختلف بررسی و سنجیده شده است .فرم  28مادهای پرسشنامه
سالمت عمومی ،دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است .این
پرسشنامه ،بهعنوان یک ابزار غربالگری میتواند احتمال وجود یک اختالل روانی را در فرد،
تعیین کند .در حال حاضر ،با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گستره وسیعی از نتایج ،در
جمیعتهای مختلف دست یابند .در پرسشنامه » «G.H.Q-28برای هر فرد ،پنج ،نمرة کل
بهدست میآید .چهار نمره ،مربوط به خرده مقیاسها و یک نمره ،مربوط به نمرة کل
پرسشنامه است .نمره پرسشنامه سالمت عمومی برای هر آزمودنی ،میتواند بین حداقل صفر
و حداکثر  84باشد .نمره باالتر در این آزمون ،نشاندهنده شدت بیشتر اختالل در آزمودنی
است .به گزینههای انتخاب شده اول تا چهارم ،به ترتیب ،نمرههای  0تا  3تعلق میگیرد
(ادربگیب 1و همکاران.)1992 ،
تعادل ایستا :برای اندازهگیری تعادل ایستا از آزمون (شارپند رومبرگ) پایایی با چشم
باز0/91-0/90درصد و پایایی با چشم بسته  0/77-0/76درصد استفاده شد .روش آزمون
بدین صورت بود که آزمودنی با پای برهنه طوری می ایستاد که کیی از پاها پای برتر جلوتر
از پای دیگر و بازوها بهطور ضربدری روی سینه قرار میگرفت و مدت زمانی که هر

1. Aderibigbe
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آزمودنی قادر بود این زمان را با چشم باز و بسته حفظ کند ،امتیاز او محسوب میشد
(صادقی و همکاران.)2008 ،
تعادل پویا :برای سنجش تعادل پویا از آزمون باال و پایین رفتن از پله استفاده شد بدین
صورت که ،آزمودنیها هفت بار از یک صندلی با ارتفاع  20سانتی متر ،باال و پایین
میروند .فرد ،با یک پا باال رفته و متعاقبا پای دیگر را باالی صندلی میبرد؛ سپس پای اول را
پایین آورده؛ در نهایت ،پای دیگر را پایین می آورد .هر باری که این چرخه تکرار شود،
یک مرتبه محسوب میشود .زمانی که آزمودنی ،هفت مرتبه این کار را انجام دهد ،رکورد
زمانی ثبت میشود (نیکبخت و همکاران.)2011 ،
قدرت اندام تحتانی :برای اندازهگیری قدرت اندام تحتانی ،آزمون نشستن و برخاستن
از صندلی مورد استفاده قرار گرفت .این آزمون شامل برخاستن از صندلی و نشستن روی آن
بود .وضعیت شروع آزمون به این صورت بود که آزمودنی روی صندلی مینشست ،پاهایش
را روی زمین میگذاشت و دستها را بهصورت ضربدری روی سینه قرار میداد .از
آزمودنی خواسته میشد بیشترین تعداد ممکن برخاستن و نشستن روی صندلی را در  30ثانیه
انجام دهد .زمان از وضعیت نشسته محاسبه میگشت و تعداد نشستن و برخاستن از روی
صندلی در  30ثانیه رکورد آزمودنی در نظر گرفته میشد (روزانسکا 1و همکاران.)2006 ،
اندازه گیری انعطاف پذیری :برای سنجش انعطافپذیری از آزمون نشستن و
رسیدن استفاده شد .آزمودنی پشت تخته انعطاف جای گرفته و بدون آنکه باسن از زمین
جدا شود یا زانو خم گردد دستها را به جلو خواهد برد .آزمودنی برای حصول بهترین
1. Różańska
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نتیجه سه بار آزمون را تکرار میکند .بیشترین مقدار مسافت طی شده توسط آزمودنی
بهعنوان نتیجه آزمون ثبت خواهد شد (صادقی و همکاران .)2008 ،همچنین آزمودنیهای
گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند و اطمینان حاصل شد که میزان فعالیت روزانه
خود را حفظ کرده و در هیچ برنامه ورزشی شرکت نداشتند.
روش آماری
در نهایت ،دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ویلک-
شاپیروویلک برای نرمال سازس دادهها ،و آزمون  tزوجی برای مقایسه پیش آزمون-پس
آزمون و برای مقایسه تفاوتهای بین گروهی از آزمون  tمستقل در سطح معنیداری 0/05
و نرمافزار  SPSSنسخه  18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
شرکتکنندگان در این پژوهش شامل دو گروه تجربی و کنترل بودند .نتایج آزمون
ویلک -شاپیرو برای بررسی توزیع طبیعی دادهها پیش از شروع طرح تحقیق نشان داد که تمام
متغیرهای مورد مطالعه دارای توزیع طبیعی هستند؛ از اینرو میتوان از آزمونهای آماری
پارامتریک برای بررسی آنها استفاده کرد .جدول شماره  1اطالعات فردی آزمودنیها و در
جدول شماره  3-2میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای اندازهگیری آزمودنیها گروهها
آورده شده است.
جدول  :1مشخصات فردی آزمودنیها
گروه

سن(سال)

قد (سانتی متر)

وزن

شاخص توده بدنی

(کیلوگرم)

()Kg/m2
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ازمایش ( 17نفر
زن 17 ،نفر مرد)
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میانگینSD±

میانگینSD±

میانگینSD±

میانگین

55/4±4/04

170± 10/65

75/7± 5/29

26/19

56/6±1/71

173/90± 12/22

79/7± 6/07

26/35

جدول شماره  :2میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای سالمت روانی قبل و پس از مداخله
تمرینی
متغیر

نشانههای جسمانی

اضطراب

کارکرد اجتماعی

افسردگی

مراحل

گروهها
تجربی

کنترل

پیش آزمون

0/7±0/46

0/6±0/77

پس آزمون

0/9±0/95

0/63±/89

پیش آزمون

4/2±0/28

4/83±0/19

پس آزمون

2/18±0/48

4/15±0/41

پیش آزمون

3/71±0/94

3/38±0/83

پس آزمون

5/9±0/62

3/85±0/43

پیش آزمون

1/86±0/25

1/62±0/75

پس آزمون

0/45±0/22

1/52±0/62

جدول شماره  : 3میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای آمادگی جسمانی قبل و پس از مداخله
تمرینی
متغیر

تعادل ایستا

مراحل

گروهها
تجربی

کنترل

پیش آزمون

19/1±6/28

17/23±4/01

پس آزمون

24/48±5/48

18/7±3/98
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تعادل پویا

قدرت اندام تحتانی

انعطاف پذیری

پیش آزمون

7/1±2/1

6/32±1/16

پس آزمون

4/99±1/39

5/8±1/37

پیش آزمون

9/1±2/1

6/32±1/16

پس آزمون

12/99±1/39

6/8±1/37

پیش آزمون

7/1±2/28

6/23±2/01

پس آزمون

9/48±2/48

6/7±1/98

در ادامه برای مقایسه تفاوتهای بین گروهی از آزمون  tمستقل و از آزمون  tزوجی برای
مقایسه پیش آزمون -پس آزمون استفاده شد.
جدول  :4نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه متغییرهای سالمت روانی

متغیر

زمان

گروه کنترل

گروه تجربی

Df

P

نشانههای

پیشآزمون0

0/6±0/77

0/7±0/46

32

0/525

جسمانی

پسآزمون

0/63±/89

0/9±0/95

32

0/001

پیشآزمون

4/83±0/19

4/2±0/28

32

0/254

پسآزمون

4/15±0/41

2/18±0/48

32

0/011

کارکرد

پیشآزمون

3/38±0/83

3/71±0/94

32

0/853

اجتماعی

پسآزمون

3/85±0/43

5/9±0/62

32

0/001

پیشآزمون

1/62±0/75

1/86±0/25

32

0/788

پسآزمون

1/52±0/62

0/45±0/22

32

0/001

اضطراب

افسردگی

نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که در پیشآزمون ،در نشانههای جسمانی (،)0/525
اضطراب ( ،)0/254کارکرد اجتماعی ( )0/853و افسردگی ( )0/788بین دو گروه تجربی و
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کنترل تفاوت معنیداری وجود ندارد .ولی در پسآزمون نشانههای جسمانی (،)0/001
اضطراب ( ،)0/011کارکرد اجتماعی ( )0/001و افسردگی ( )0/001بین دو گروه تفاوت
معنیداری مشاهده شد .بهگونهای که در گروه تمرینات نشانههای جسمانی ،اضطراب ،کارکرد
اجتماعی و افسردگی به طور معنیداری بهبود یافت.

جدول  :5نتایج آزمون  tمستقل برای مقای سه متغییرهای آمادگی جسمانی
متغیر
تعادل ایستا

تعادل پویا

قدرت عضالنی

انعطاف پذیری

زمان

گروه کنترل

گروه تجربی

Df

P

پیشآزمون

17/23±4/01

19/1±6/28

32

0/344

پسآزمون

18/7±3/98

24/48±5/48

32

0/011

پیشآزمون

6/32±1/16

7/1±2/1

32

0/263

پسآزمون

5/8±1/37

4/99±1/39

32

0/025

پیشآزمون

6/32±1/16

9/1±2/1

32

0/52

پسآزمون

6/8±1/37

12/99±1/39

32

0/001

پیشآزمون

6/23±2/01

7/1±2/28

32

0/552

پسآزمون

6/7±1/98

9/48±2/48

32

0/001

نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که در پیشآزمون ،بین دو گروه تجربی و کنترل تفاوت
معنیداری وجود ندارد .ولی در پسآزمون در میزان تعادل ایستا ( ،)0/011تعادل پویا (،)0/025
قدرت عضالنی ( )001و انعطافپذیری ( )001بین دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده شد.
بهگونهای که در گروه تمرینات صبحگاهی تعادل ایستا ،پویا ،قدرت عضالنی و انعطافپذیری
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بهطور معنیداری بهبود یافت.
جدول  :6نتایج آزمون  tزوجی برای مقایسه متغییرهای سالمت روانی
متغیر
نشانههای جسمانی

اضطراب

کارکرد اجتماعی

افسردگی

زمان

اختالف میانگین

T

P

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/023

0/388

0/858

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*0/2

2/24

0/023

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/13

0/98

0/398

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*2/02

3/86

0/001

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/37

0/914

0/432

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*2/11

3/218

0/008

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0 /1

0/485

0/695

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

1/41

4/218

0/03

نتایج آزمون  tزوجی نشان دادند که در نشانههای جسمانی ( ،)0/858اضطراب (،)0/398
کارکرد اجتماعی ( )0/432و افسردگی ( )0/695پیشآزمون  -پسآزمون در گروه کنترل
اختالف معنیداری وجود ندارد .ولی نشانههای جسمانی ( ،)0/023اضطراب ( ،)0/001کارکرد
اجتماعی ( )0/008و افسردگی ( )0/03پیشآزمون  -پسآزمون در گروه تجربی اختالف
معنیداری وجود دارد.
جدول  :7نتایج آزمون  tزوجی برای مقایسه متغییرهای آمادگی جسمانی
متغیر
تعادل ایستا

تعادل پویا

زمان

اختالف میانگین

T

P

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

1/47

0/256

0/987

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*5/38

3/92

0/001

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/52

1/05

0/211

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*2/11

3/65

0/018
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کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/48

0/935

0/435

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

*3/8

2/90

0/031

کنترل (پیشآزمون -پسآزمون)

0/47

0/586

0/885

تجربی (پیشآزمون -پسآزمون)

2/38

4/32

0/001

نتایج آزمون  tزوجی نشان دادند که در میزان در میزان تعادل ایستا ( ،)0/987تعادل
پویا ( ،)0/211قدرت عضالنی ( )0/435و انعطافپذیری ( )0/885پیشآزمون-
پسآزمون در گروه کنترل اختالف معنیداری وجود ندارد .ولی میزان میزان تعادل ایستا
( ،)0/001تعادل پویا ( ،)0/018قدرت عضالنی ( )0/031و انعطافپذیری ()0/001
پیشآزمون  -پسآزمون در گروه تجربی اختالف معنیداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تأثیر ورزش صبحگاهی بر سالمت روانی و برخی عوامل
آمادگی جسمانی شهروندان شهر مرند ،انجام شد .نتایج نشان دهندة تأثیر معنیدار ورزش
صبحگاهی ،در کاهش اضطراب و افسردگی ،افزایش نشانههای جسمانی ،کارکرد
اجتماعی ،تعادل ایستا ،پویا ،قدرت عضالنی و انعطافپذیری بود .یافتههای پژوهش حاضر
مبنی بر بهبود سالمت روانی افراد شرکتکننده در ورزش صبحگاهی ،با نتایج تحقیقات
حسینپور و همکاران ( ،)2013نویدی و همکاران ( ،)1394فراهانی و خسرویفر (،)2014
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احمدی و همکاران ( )2017و وانگ و بروس )2019( 1همسو میباشد .در همین راستا
حسینپور و همکاران ( )2013به بررسی تأثیر مشارکت در فعالیتهای ورزش صبحگاهی
مدارس بر عزت نفس و سالمت روانی دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند ،ورزش صبحگاهی باعث افزایش سالمت روانی دانشآموزان پسر مقطع
راهنمایی میشود.
همچنین نتایج تحقیق حاضر مبنی بر بهبود اضطراب در نتیجه ورزش صبحگاهی با نتایج
اصفهانی ( )2002و ترک فر و طهماسبی ( )1397همسو میباشد .این پژوهشها نشان دادند
تمرینات بدنی بهصورت منظم وسیلهای مؤثر در جلوگیری از بروز ناراحتی روانی بویژه
استرس و اضطراب میباشد .در همین راستا افراد بهدلیل شرکت در فعالیت بدنی منظم و
مصرف انرژی و تخلیه هیجانی باعث کاهش انگیختگی شده و فرد ورزشکار آرمیدگی
بیشتری بعد از ورزش احساس خواهند نمود و در نتیجه فرد برای فعالیتها و تحرکات
منظم ورزشی آمادگی بیشتری پیدا خواهند کرد .آرمیدگی نه تنها برای تنظیم انگیختگی
بلکه برای مبارزه با ترس ،استرس ،کنترل خشم ،کاهش تنش عضالنی ،افزایش تمرکز و
اعتماد به نفس مفید میباشد (ریچارد و شفر .)2000 ،2تحقیقات نشان میدهد غده
هورمونی به نام کورتین و قسمت درونی کورتین ،هورمونی به نام آدرنین ترشح میشود.
هورمون کورتین برای ادامه حیات ضروری است ،مطابق با نتیجه تحقیقات صورت گرفته
ورزشی و فعالیت بدنی سبب بیشتر ترشح هورمون کورتین شده و در نتیجه فرد بعد از
ورزش احساس سالمت روانی خواهد داشت (ریچارد و شفر2000 ،؛ مارون 3و همکاران،
1. Wang, Boros
2. Richard, and Shaffer
3. Marion
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.)2007
همچنین یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر بهبود آمادگی جسمانی افراد شرکت کننده
در ورزش صبحگاهی ،با نتایج تحقیقات پارک و مون )2018( 1و ترابی و همکاران ()2013
همسو میباشد .با وجود اینکه قدرت عضالنی با افزایش سن کاهش مییابد (ور 2و
همکاران .)2002 ،اما در سالمندان قابل تعدیل و اصالح است (رقرس 3و همکاران.)2003 ،
اما نتایج تحقیق حاضر با مطالعات ،سوری و همکاران ( )1391و فتحی و همکاران ()1393
همخوانی ندارد .از علل تفاوت میتوان به نوع تمرین یا نوع آزمودنیها اشاره کرد .انجام
تمرینات ورزشی ،تغییرات عملکردی مرتبط با افزایش سن را جبران میکند و استقالل را در
سنین سالمندی به مدت طوالنیتری حفظ میکند .یافتههای مطالعات پیشنهاد میکند که
انجام فعالیت جسمانی منظم ،ذخیره چربی بدن را کاهش میدهد و سبب افزایش قدرت و
استقامت عضالنی و توانایی انجام فعالیتهای روزمره میشود .آتروفی عضالنی نیز که با
افزایش سن همراه است ،از طریق انجام تمرینات قدرتی و هوازی میتواند به تأخیر افتد یا
معکوس شود (ور و همکاران.)2002 ،
همچنین تغییرات شاخص انعطافپذیری با افزایش سن ،دامنه آن کاهش مییابد .شواهد
موجود نشان میدهد که تا قبل از مواجهه شدن با هورمونهای جنسی که به سفتی مفاصل
منجر میشود ،مفاصل انعطافپذیری بیشتری دارد که در دوره کودکی احتماالً بهدلیل
کمبود هورمونهای جنسی و استرسهای رشدی نسبت به دوره بزرگسالی دامنه حرکتی
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مفاصل بیشتر است و با افزایش سن از مقدار آن کاسته میشود .البته فعالیت بدنی منظم و
مداوم میتواند از سرعت آن بکاهد و حتی دامنه حرکتی مفاصل را افزایش دهد (مسناری و
جونز 2012 ،1؛ رولند و کانگم .)1997 ،2عوامل مختلفی بر افزایش سریع دامنه حرکتی در
مفاصل دخالت دارند .بر اساس نظر مونتریرو 3و همکاران ( )2008افزایش انعطافپذیری را
میتوان در تحقیقات کوتاه مدت ،به کاهش تونوس عضالنی و مهار دوکهای عضالنی
نسبت داد .همچنین تمریناتی از جمله کششی باعث تحریک هم زمان گیرندههای عصبی
دوک و اندام وتری گلژی میشوند ،هر دوی این گیرندهها به تغییرات طول عضله حساسند.
ضمن اینکه اندام وتری گلژی نسبت به تنش عضله حساس است.
در توجیه اثر ورزش صبحگاهی مبنی بر بهبود تعادل پویا و ایستا میتوان به ایجاد فشار
بیشتر بر سیستمهای عصبی-عضالنی که برای حفظ تعادل اعمال میکند ،اشاره نمود .صرف
نظر از اینکه فرد در سرتاسر دوره زندگی از نظر فعالیت جسمانی فعال باشد یا خیر ،در
سیستمهای متعدد بدن که به کنترل تعادل و آمادگی جسمانی کمک میکند ،تغییرات
مرتبط با افزایش سن بهصورت غیرقابل اجتنابی رخ میدهد (سیمونسیک 4و همکاران،
 .)2005این در حالی است که بسیاری از این تغییرات قابل مشاهده نیستند و بر چگونگی
انجام کارهای مربوط به تعادل و آمادگی جسمانی در محیطهای متفاوت یا در ترکیب با
بیماریهای موجود مانند دیابت یا آرتریت و همچنین بر استراتژیهای انتخابی سالمندان
برای انجام کارهای تعادلی تأثیر میگذارد .در مجموع تغییرات مرتبط با افزایش سن اجزای
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محیطی و مرکزی سیستمهای حسی و حرکتی و نیز عملکردهای شناختی گوناگون کیفیت
(مانند توجه ،یادآوری و پردازش اجرایی) سرعت کارهایی که حتی توسط سالمندان سالم
انجام میشود را تغییر میدهد .مطالعات گوناگون ثابت کرده است شرکت در یک برنامه
تمرینی روزانه با شدت متوسط حداقل  30دقیقه در روز به سالمندان کمک خواهد کرد تا
سطوح کافی قدرت ،تعادل ،چابکی و انعطاف را حفظ کنند و ورزشهایی مانند ورزش
صبحگاهی که بهصورت منظم انجام میشود ،میتواند روی تعادل و برخی عوامل آمادگی
جسمانی تأثیرات مثبت داشته باشد (رولند و کانگم.)1997 ،

بدون شک ورزشهای صبحگاهی را میتوان یکی از این راهکارها دانست که همراه با
متمدن شدن انسان شکل کاملتری به خود گرفته است .با توجه به پیشینه تحقیق حاضر
ورزشهای صبحگاهی میتواند تأثیرات مثبت فیزیولوژیکی و روانشناختی فراوانی مانند:
کاهش وزن ،بهبود کنترل آن ،افزایش تراکم استخوانی و جلوگیری از پوکی استخوان،
کاهش ضربان قلب استراحتی ،کاهش فشار خون ،کاهش خطر ابتال به انواع بیماریهای قلبی
عروقی ،کاهش میزان خطر ابتال به انواع بیماریها و جلوگیری از اضطراب و افسردگی رابرای افراد سالمند به دنبال داشته باشد (غالمعلی و نورشاهی .)2012 ،همچنین مشاهده
میشود تأثیر حرکات منظم و تمرینات ورزشی در بخشهای مختلف سیستماتیک بدنی در
افراد ،تأثیر مهم و چشم گیر دارد و باعث افزایش سالمت افراد و در نتیجه سالمت خانواده و
جامعه میشود .اکنون در شرایطی که در کشورمان میانگین سن در حال افزایش است ،نیاز
جامعه به تحقیق و مطالعه در این زمینه و بررسی چالشهایی که وجود دارد یا در آینده به
وجود میآید ،ضروری است .با مطالعه بیشتر در این مورد و با انجام راهبردهای عملی و
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ایجاد زمینه الزم و بسترسازی مناسب از سوی مسئولین و دست اندرکاران ،کشورمان به
سوی جامعه سالم سالمندی سوق مییابد .از سوی دیگر ،نیاز به ارائه راهکارهای مناسب و
مفید ،محققان ما را نیز در انجام مطالعه و تحقیق در این زمینه مصمم میکند.

سپاسگزاری و قدردانی
نویسندگان بدین وسیله از کلیه افراد شرکتکننده در این پژوهش ،کارکنان محترم
پارک شهر و مدیران مدرسه شاملو شهرستان مرند قدردانی و سپاسگزاری میکنند.
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