
 18  -317  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
یا ئسه ورزشکار و  زنان شادکامی و رضایت از زندگی : هدف پژوهش حاضر  مقایسه  هدفزمينه و 

 بوده است.  غیر ورزشکار 

 طرحمقایسه ای  پس رویدادی  است. -این مطالعه از نوع مطالعات  توصیفی و علی: روش بررسی

ر پژوهش حاضر، شادکامی و رضایت از زندگی زنان یائسه ای بود. دمقایسه-پژوهش حاضر از نوع علی

 ی زنان یائسهورزشکار و غیر ورزشکار شهر دزفول مورد بررسی قرار گرفت.  جامعه آماری شامل کلیه

نفر از زنان  05ای ورزشکار و غیر ورزشکار شهر دزفول  بودند. که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه

های نفر از زنان یائسه غیرورزشکار به پرسشنامه 05گیری در دسترس ونهیائسه ورزشکار و با روش نم

آوری اطالعات شامل پرسشنامه ابزار جمع سالمت روان، شادکامی و رضایت از زندگی پاسخ دادند.

   .بود (SWLS) شادکامی آکسفورد و پرسشنامه رضایت از زندگی

متغیری مورد تحلیل وش تحلیل واریانس چندهای حاصل از پژوهش با استفاده از رداده :یافته ها

قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار در متغیر شادکامی و خرده 

های آن شامل حرمت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر، خلق مثبت و متغیر رضایت از مقیاس

 وجود داشت. داریزندگی تفاوت معنی

ایت شاکامی، رضظر می رسد که انجام فعالیت بدنی مستمر، اثرات مطلوبی بر به ن :نتيجه گيری

توانند با انجام تمرینات ورزشی مستمر، اثرات زنان یائسه دارد و زنان یائسه می مندی از زندگی در

 مخرب روانی ناشی از یائسگی را در خود تقلیل دهند.

 . ی، ورزشیائسگ شادکامی،رضایت مندی از زندگی، اژگان کليدی:و
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 سپيده عبدلی کوتيانی

 ران،شهید  چمکارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 

 . اهواز، ایران

 
  نام نویسنده مسئول:

 سپيده عبدلی کوتيانی

یت از زندگی در زنان یائسه مقایسه شادکامی و رضا

 ورزشکار ورزشکار و غير
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 مقدمه
کند که هر کدام به نحوی بر جسم و روان زندگی جنسی زنان برخالف مردان که تنها یک نقطه عطف بارز دارد، از سه مرحله عبور می

ثه باترین حادگذارد. قاعدگی اولین تغییری است که همواره با حالتی رازگونه و همراه با شرم بوده است. حاملگی و زایمان زیزنان تأثیر می

(. یائسگی پدیده ای به طور کامل، طبیعی است و در واقع نقطه ای از 1نهایت یائسگی آخرین مرحله زندگی جنسی زنان است ) زندگی، و در

حیات یک زن است که به دلیل کاهش فعالیت تخمدان ها و کمبود استروژن، دوره های قاعدگی به پایان می رسد و به اتمام دوران باروری 

توان بیماری یا وضعیتی وحشتناک قلمداد نمود، اما با تغییرات جسمی و روانی و عاطفی متعددی همراه یائسگی را نمی (.2انجامد )در زن می

ها تظاهر یافته، اوج گرفته و به ها وسالها، ماهاست. برخی ازاین تغییرات جزئی بوده و برخی چشمگیراند. معموال این تغییرات درطول هفته

 شوند.تدریج محو می

باشد. به های رسیده میدست دادن فولیکولباشد و دلیل آن ازنظرعلمی یائسگی به مفهوم پایان دوران قاعدگی برای همیشه میاز 

های یگردد. فاصله بین خونریزتر وقتی فرد آخرین خونریزی ماهانه خود را انجام داده است، پس ازآن وارد دوران یائسگی میعبارت ساده

باشد ماه گذشت و دیگر خونریزی دیده نشود، به مفهوم یائسگی می 12شود. دراین حالت اگر از آخرین خونریزی ماهانه ماهانه کم کم زیاد می

های شدید، افزایش وزن، خونریزی شوند. گرم شدن بدن،(. درخالل دوره یائسگی بسیاری از زنان شرایط جسمی سختی را متحمل می3)

(. 4توانند موجب کسالت و اغتشاش فکر شوند )اگهانی، گاهی خستگی، ضعف، سرگیجه،کم خوابی و غیره، هرکدام به تنهایی میتعریق ن

 (.0زمان است )آرتروز، فشارخون، دیابت وغیره هم های ناشی ازازطرفی این دوران اکثراً با ناراحتی

درصد کمتر از مردان است که علت آن هورمون  0روقی در زنان به میزان ع-های قلبیقبل از یائسگی خطر مرگ و میر ناشی از بیماری

(. از 6) شودیابد و احتمال بروز آن با مردان برابر میعروقی افزایش می–های قلبیولی در دوران یائسگی خطر ابتال به بیماری ،استروژن است

(. اختالالت روحی و روانی 7یری، عصبانیت و افسردگی اشاره کرد )مشکالت روانی یائسگی نیز می توان به اضطراب، فشارروانی، تحریک پذ

 توانند ناشی ازتوالی به هم پیوسته ای ازعوامل روانی، اجتماعی،ها نیستند، بلکه میفقط ناشی از سطح هورمونی به دنبال کاهش فعالیت تخمدان

توان به ترک خانه توسط فرزندان، تغییر که از این جمله تغییرات می( 8گیرند )اقتصادی وحمایتی باشد که زنان، بیشتر در معرض آن قرار می

ای دارد. این توجه و مراقبت باید شامل توجه (. لذا این دوره از زندگی زنان نیاز به توجه ویژه7در روابط زناشویی وتغییرات شغلی را نام برد )

ا ههای این دوران باشد که در نهایت منجر به رضایتمندی آنن کنترل عالقهبه سالمت زنان یائسه و زندگی عاری از ناتوانی، بیماری و همچنی

با دیگران شود .حال هر چه زنان بهتر تغییرات حین دوره یائسگی را درک کرده و آگاهی بیشتری از این  آمد از این دوران و ارتباط مؤثر و کار

های فیزیولوژیک ورزش در تثبیت گردش خون طبیعی و سایر فعالیت. (9شد)تر سپری خواهد تغییرات داشته باشند، این دوران بهتر و سریع

شود، بلکه سبب افسردگی، بروز رفتارهای نابهنجار و از دست دادن بدن نقش بسیارمهمی دارد. منع انسان ازحرکت نه تنها موجب رشد نمی

الهی  ها و تامین سالمت و بهداشت آن یک وظیفهسیبگردد. در آیین مقدس اسالم حفظ بدن از خطرات و آشور و نشاط زندگی نیز می

محسوب می شود. صاحب نظران نیز معتقدند که در شرایط زندگی ماشینی، ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب جهت تامین تفریح 

بهبود تراکم استخوان، افزایش انعطاف که ورزش به طور منظم باعث سالم و تجویز قوای افراد وحفظ سالمت جسمی و روانی قرار داد. ضمن آن

 (. 15گردد )پذیری و توان عضالت شده و مانع از بین رفتن تناسب بدن می

های مثبت نظیر نگر توجه خود را به منابع بالقوه احساسشناسی مثبتهای روانشناسان عالقمند به حیطهروان های اخیرطی سال

گر تجربه هیجانی شادی، سرخوشی، خشنودی و سایر به دارد: یکی عوامل عاطفی که نمایاناند، این سازه دو جنشادکامی معطوف کرده

(. 11گر شادکامی و بهزیستی روانی است )های مثبت است و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانهیجان

 (. 21دهد)ی را کاهش و توانایی شخص را برای کار و فعالیت افزایش می، بر این باور است که شادکامی، ادراک تنیدگ2به نقل از کار1شفرد

اند منابع و عوامل مؤثر بر شادکامی های علوم زیستی و علوم انسانی در کارهای علمی خود سعی کردهگران حیطهپردازان و پژوهشنظریه

جسمانی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، معنوی و فرهنگی مورد  توانند تحت مجموعه عوامل روانی،را معرفی نمایند. این منابع و عوامل می

مندی و سالمت روانی بینی، خشنودی و رضایتهای شناختی، خوشتوان به شخصیت و ابعاد آن، سبکبحث قرار گیرند. از عوامل روانی می

ترین های ورزشی رایجهای جنسی و تمرینیتاشاره داشت. از منابع و عوامل جسمانی، سالمتی، خوردن و آشامیدن، خواب و استراحت، فعال

باشند. موفقیت و تأیید اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی می

 هایملی اشاره داشت. ایمان قلبی، باور توان به کار، درآمد، ثروت، رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و رشد درآمدباشند. در این راستا میمی
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مذهبی استوار، انجام مناسک مذهبی، دعا و عبادت، حضور در اماکن مذهبی، احساس نزدیک بودن به خداوند و داشتن تصویری دوستانه از 

 (.22باشند )خداوند از عوامل معنوی و مذهبی شادی می

شود. بر اساس تئوری تر از زندگی در افراد میساس بهتر و رضایت بیشورزش با کاهش استرس و افزایش احساس شادابی موجب اح

ت کنند رضایهای ورزشی یا فیزیکی مشارکت میتوسط دینر توصیف گردید، افرادی که در فعالیت 1980که برای اولین بار در سال  3فعالیت

 (.21تری از زندگی دارند )بیش

(. 21س معیارهایی که خود تعیین نموده است ارزیابی مثبتی از کل زندگی خود دارد )ای است که فرد بر اسارضایت از زندگی مقوله

ا ههای مهم یک زندگی خوب از قبیل سالمت و روابط موفق با یکدیگر توافق دارند، اما به این مؤلفهاگر چه اشخاص مختلف در زمینه مؤلفه

عبارت است از تصور مثبت و احساس خوشایندی که هر فرد با توجه به  مندی از زندگیدهند. به طور کلی رضایتهای متفاوتی میوزن

های نگرش های زندگی، ازمؤلفهها، نیازها و آرزوهای خود نسبت به قلمروهای گوناگون زندگی دارد. احساس خرسندی و رضایت ازجنبهارزش

 ای دارد و معیارهایی کهها ارتباط نزدیک اما پیچیدهارزشکنند. رضایت از زندگی با مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می

کنند، متفاوت است. تجربه شادکامی و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی به ی آن درک ذهنی خود را از خوشبختی ارزیابی میافراد بر پایه

شوند. رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام وظایف فرد شمرده میشمار می

ی او مندتر گردد، رضایتباشد. به بیان دیگر هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیششخص و وضعیت فعلی او می

هایی که د، اما در معدود پژوهشهای اندکی وجود دارهای ورزشی با رضایت از زندگی پژوهش(. در مورد رابطه فعالیت21یابد )کاهش می

های فیزیکی و ورزشی رابطه مثبتی با رضایت از زندگی دارد. ارتقای سالمتی و فراهم کردن اند که فعالیتصورت گرفته است، نتایج نشان داده

را برای او رقم زده و  های زندگی یک زن کیفیت زندگی بهتریاحساس خوب بودن  و شادکامی و رضایت مندی از زندگی در هر یک از دوره

های مختلف استفاده توان از روشثمرات زیادی را برای یک جامعه به بار خواهدآورد ، حال جهت ارتقاء بهداشت روانی و جسمانی زنان می

 . های بدنی و ورزش کردن استها انجام فعالیتترین روشکرد. یکی ازمفید

پردازند کمتر دچار عوارض جسمانی های ورزشی منظم  میته از زنانی که به فعالیتدهند، آن دسطور که  پژوهش ها نشان میهمان  

شوند، اما سؤال اساسی که در اینجا برای ما مطرح است این نظیر پوکی استخوان، چاقی، غیره و نیزعوارض روانی مثل افسردگی و استرس می

زبین بردن این آثار روانی زیانبار در زنان یائسه شود؟آیا ورزش به عنوان یک است که آیا انجام ورزش و فعالیت بدنی مستمر می تواند باعث ا

و رضایت  ، شادکامیزنان یائسه دارد؟آیا تفاوتی بین سالمت روان شادکامی و رضایت مندی از زندگی درفعالیت بدنی تاثیری برسالمت روانی،

 زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد؟ مندی از زندگی در

 

 سیبررروش 
 05نفر شامل  155سال بود. نمونه تحقیق  09تا  49ی زنان یائسه شهر دزفول با دامنه سنی جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه

تفاده ای اسگیری تصادفی خوشهگیری زنان یائسه ورزشکار از روش نمونهزن یائسه غیرورزشکار بودند. در بخش نمونه 05زن یائسه ورزشکار و 

باشگاه  22ا ههای بانوان گرفته شد. تعداد کل باشگاهلیست تمام باشگاه ،های ورزشی بانوانشد. بدین ترتیب که با مراجعه به یکی از باشگاه

 05ها لیست افراد واجد شرایط گرفته شد و به به صورت تصادفی برگزیده شد و با مراجعه به آن ورزشی باشگاه 15ها تعداد بود و از میان آن

 گیری در دسترس استفاده شد.های غیرورزشکار ازنمونهچنین برای انتخاب نمونهنفر به صورت تصادفی پرسشنامه سالمت روان داده شد. هم

 

 طرح تحقيق
الی های احتمیافتن علت ،است. هدف از این نوع روش تحقیقبوده  مقایسه ای -علی به صورت  رفته در این پژوهش طرح تحقیق به کار

ا گردند. این روش را غالبهای فاقد آن رفتار مقایسه میهای دارای رفتار مورد مطالعه با آزمودنیالگوی رفتاری است. به این منظور آزمودنییک 

ی آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیری دیگر که معلول نامیده زیرا علت از پیش رخ داده است و مطالعه ،نامندمی« پس رویدادی»

 . می باشدامکان پذیر ،مانده است شود و برجا می
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 ابزار پژوهش

 (OHQ)پرسشنامه شادکامی 

ماده است  29گیری شادکامی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار، دارای ( تهیه شد. ابزاری است که برای اندازه1995توسط آرگیل و لو )

( بهزیستی فاعلی 4، 15، 11، 10، 25، 21، 23( حرمت نفس )سؤاالت 1، 2، 3 ،0، 6، 8، 24، 26ی زضایت از زندگی )سؤاالت، حیطه 0و 

گذاری سنجد. روش نمره( را می22، 27، 28( و خلق مثبت ) سؤاالت 7، 9، 17، 23( رضایت خاطر )سواالت 12، 16، 18، 19، 29)سؤاالت 

های آن به ترتیب از صفر تا سه ار گزینه است که گزینهپرسشنامه شادکامی به این صورت است که هر ماده از این پرسشنامه دارای چه

یرد گشوند. بدین صورت که به گزینه اصال صفر نمره، گزینه کم یک نمره، گزینه متوسط دو نمره و گزینه زیاد سه نمره تعلق میگذاری مینمره

 (.21از شادکامی سطح باال دارد )دهد که حداکثر نمره نشان گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می 29و جمع نمرات مواد 

 

 (SWLS)پرسشنامه رضایت از زندگی 

سنجد. هر اش را میای است که رضایت کلی فرد از زندگیماده 0تهیه شد. مقیاسی  1980این مقیاس توسط دینر و همکاران در سال 

شود. به طوری که دامنه گذاری مینمره 7تا  1یکرت از باشد که در مقیاس لگزاره دارای هفت گزینه از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم می

رضایت باال متغیر خواهد بود. مقیاس رضایت از زندگی جنبه مثبت تجارب افراد را  30رضایت پایین تا  0ها روی پرسشنامه از احتمالی نمره

سؤال کاهش  15ل بود که بعد از تحلیل عاملی به سؤا 48کند. این مقیاس در ابتدا شامل گیری میبه جای تمرکز بر هیجانات منفی اندازه

 (.21سؤال کاهش یافت ) 0سؤال نسخه نهایی به  15یافت. بخاطر شباهت معنایی بین 

 

 هایافته

 تحصيالت و ساعات ورزش در هفته زنان یائسه ورزشکار و غير ورزشکار ميانگين و انحراف معيار سن، :2شماره جدول

 هاهای گروهشاخص
 ساعات ورزش در هفته تتحصیال سن

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 3/1 8 90/5 3 80/3 68/03 زنان یائسه ورزشکار

 3/5 2/1 86/5 2 69/3 04 زنان یائسه غیرورزشکار

   

ش در هفته زنان یائسه ورزشکار به ترتیب دهد که میانگین و انحراف معیار سن، تحصیالت و ساعات ورزنتایج جدول فوق نشان می

می باشد. در مقابل میانگین و انحراف معیار سن، تحصیالت و ساعات ورزش در هفته زنان یائسه  3/1و  8، 90/5، 3، 80/3و  68/03برابر

یالت گروه زنان یائسه ورزشکار در میانگین تحص 3است.  قابل ذکر است که عدد  3/5و  2/1، 86/5، 2، 69/3و  04غیرورزشکار به ترتیب برابر

در میانگین تحصیالت گروه زنان یائسه غیرورزشکار بیانگر  2ها در سطح دیپلم است. همچنین عدد بیانگر این است که میانگین تحصیالت آن

 .ها در سطح راهنمایی استاین است که میانگین تحصیالت آن

نمره گروه ورزشکار و گروه غيرورزشکار در متغيرهای سالمت روان، شادکامی و  ترینترین و کم:  ميانگين، انحراف معيار، بيش1جدول

 رضایت از زندگی

 تعداد ترین نمرهکم ترین نمرهبیش انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 شادکامی
 05 24 86 54/14 75/04 ورزشکار

 05 13 84 27/14 54/04 غیر ورزشکار

 رضایت از زندگی
 05 0 30 81/8 22/23 ورزشکار

 05 0 28 02/0 34/13 غیرورزشکار
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و رضایت  54/14و  75/04های شادکامی ، در گروه ورزشکار  به ترتیب دهد که میانگین و انحراف معیار نمرهنتایج جدول فوق نشان می

و  27/14و  54/04های شادکامی  به ترتیب ورزشکار میانگین و انحراف معیار نمرهچنین در افراد غیرباشد. هممی 81/8و  22/23از زندگی 

 باشد.می 02/0و  34/13رضایت از زندگی 

 های شادکامیترین نمره گروه ورزشکار و گروه غيرورزشکار در خرده مقياسترین و کم: ميانگين، انحراف معيار، بيش1جدول 

 نمونه
 آماره         

 متغیر          
 رینکمت بیشترین انحراف معیار میانگین

 

 ورزشکار

 0 24 38/0 68/16 رضایت از زندگی

 3 19 66/4 36/16 حرمت نفس

 3 12 10/2 35/8 بهزیستی فاعلی

 1 9 84/1 42/6 رضایت خاطر

 2 6 34/1 98/3 خلق مثبت

 

 غیرورزشکار

 1 24 03/4 24/10 رضایت از زندگی

 2 17 89/3 76/11 حرمت نفس

 5 15 13/2 26/7 بهزیستی فاعلی

 1 6 71/1 94/0 رضایت خاطر

 5 4 27/1 45/2 خلق مثبت

 کل

 1 24 48/0 96/10 رضایت از زندگی

 2 19 30/4 06/10 حرمت نفس

 5 12 25/2 78/7 بهزیستی فاعلی

 1 9 78/1 84/6 رضایت خاطر

 5 6 33/1 19/3 خلق مثبت

       

ت از زندگی، حرمت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت در دهد میانگین نمره رضایطور که جدول فوق نشان میهمان

 است. 45/2و  94/0، 26/7، 76/11، 24/10و گروه غیرورزشکار به ترتیب، 98/3و  42/6، 35/8، 36/16، 68/16گروه ورزشکار به ترتیب، 

های آن و رضایت تغيرهای شادکامی و خرده مقياسهای لوین در گروه ورزشکار و گروه غيرورزشکار در م: آزمون همگنی واریانس1جدول 

 از زندگی

 داریسطح معنی F df1 df2 متغیر

 76/5 98 1 59/5 شادکامی

 43/5 98 1 61/5 حرمت نفس

 39/5 98 1 00/4 بهزیستی فاعلی

 86/5 98 1 52/5 رضایت خاطر

 94/5 98 1 550/5 خلق مثبت

  

های دو گروه )آزمون لوین( در رابطه با شادکامی و خرده ، نتایج آزمون همگنی واریانسشودگونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

 کند.دار نشد و در نتیجه همگن بودند و تحلیل ادامه پیدا میهای آن و رضایت از زندگی معنیمقیاس
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 ار در متغيرهای شادکامی و رضایت از زندگیهای دو گروه ورزشکار و غيرورزشک: نتایج حاصل از تحليل مانوا بر ميانگين نمره1جدول 

 معنی داریسطح خطاdf فرضیه  F df مقدار نام آزمون

 551/5 96 3 63/21 45/5 اثر پیالیی

 551/5 96 3 63/21 09/5 المبدای ویلکز

 551/5 96 3 63/21 67/5 اثرهتلینگ

 551/5 96 3 63/21 67/5 ترین ریشه رویبزرگ

 

پژوهش  1باشند. بنابراین فرضیهدار میمعنی >p 551/5های مانوا در سطح ی آزمونشود همهمشاهده می طور که جدول فوقهمان

توان گفت که دست کم در یکی از متغیرها )شادکامی و رضایت از زندگی( در گروه ورزشکار و گروه شود. بر این اساس میحاضر تأیید می

 داری وجود دارد.ورزشکار تفاوت معنیغیر

 های روان، شادکامی و رضایت از زندگی: نتایج حاصل از تحليل آنوا در متن مانوا بر ميانگين نمره6ول جد

 داریمعنیسطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 52/5 26/0 20/1506 1 20/1506 شادکامی

 551/5 57/05 36/2445 1 36/2445 رضایت از زندگی

  

داری وجود دارد. شود بین دو گروه در متغیرهای، شادکامی و رضایت از زندگی تفاوت معنیجات جدول  مشاهده میبر اساس مندر

 دار است. ( معنی>57/05F= ،551/5p( و رضایت از زندگی )>26/0F= ،52/5Pتفاوت دو گروه در متغیرهای  شادکامی )

 های شادکامیی دو گروه در خرده مقياس: نتایج حاصل از تحليل مانوا بر ميانگين نمره ها7جدول 

 اندازه اثر داریسطح معنی خطا df2 فرضیه F df1 مقدار نام آزمون

 19/5 551/5 92 0 24/3 19/5 اثر پیالیی

 19/5 551/5 92 0 24/3 85/5 المبدای ویلکز

 19/5 551/5 92 0 24/3 24/5 اثر هتلینگ

 19/5 551/5 92 0 24/3 24/5 ترین ریشه رویبزرگ

 

 >p 551/5های شادکامی در سطح دهد که بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار از لحاظ خرده مقیاسمندرجات جدول فوق نشان می

اری دهای شادکامی بین دو گروه تفاوت معنیتوان بیان داشت که حداقل در یکی از خرده مقیاسداری وجود دارد. بر این اساس میتفاوت معنی

 ه جهت پی بردن به این تفاوت تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا انجام گرفت که نتایج آن در جدول زیر درج شده است.وجود دارد ک

 های چهار خرده مقياس شادکامی: نتایج حاصل از تحليل آنوا در متن مانوا بر ميانگين نمره8جدول 

 ی داریسطح معن F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 51/5 76/0 81/7 1 81/7 رضایت از زندگی

 51/5 46/3 64 1 64 حرمت نفس

 51/5 81/0 76/0 1 76/0 بهزیستی فاعلی

 51/5 86/0 54/27 1 54/27 رضایت خاطر

 51/5 87/4 41/8 1 41/8 خلق مثبت

 

 F ،51/5>(P=76/0مل رضایت از زندگی )های مربوط به شادکامی شابا توجه به مندرجات جدول  تفاوت دو گروه در خرده مقیاس

، F=87/4( و خلق مثبت )>F ،51/5 P=86/0( رضایت خاطر )>F ،51/5 P= 81/0( بهزیستی فاعلی )F ،51/5>p= 46/3حرمت نفس )

51/5=Pدار است .( معنی 

http://www.rassjournal.ir/


 18 -317  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

  حث و نتيجه گيریب
کار و غیر ورزشکار بود. نتایج بدست آمده از این در زنان یائسه ورزششادکامی و رضایت مندی از زندگی هدف این پژوهش مقایسه 

 زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد. شادکامی و رضایت از زندگی پژوهش نشان داد که بین 

اس شت بر این اسداری وجود داورزشکار از نظرخرده مقیاس حرمت نفس تفاوت معنیبین میانگین دو نمونه زنان یائسه ورزشکار و غیر

ای هداری وجود دارد. نتایج این یافته با نتایج پژوهشورزشکار از نظر حرمت نفس تفاوت معنیتوان بیان داشت که بین زنان ورزشکار و غیرمی

و نشاط  (1389(؛ برنا و همکاران) 1381(؛ ساری صراف )2512(؛ مصطفایی )2554(؛ و گرگوری و همکاران )2550) 4پرانک، کورس و روهاک

 (.26،27،28،21،11،12( همخوانی دارد)1386دوست و همکاران )
(. در تبیین 22شود)مندی خود اطالق میحرمت نفس به معنی نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و در مجموع به ارزیابی حس ارزش

ا و یا هی وجود دارد. کسب این گونه موفقیتهای ورزشتوان بیان کرد که موفقیت کوششی است که به طور مستمر در رقابتاین یافته می

شود که فرد از استعدادهای نهفته خود مطلع شود. اطالع فرد از استعدادهای حتی تالش و کوشش برای به دست آوردن موفقیت، باعث می

دی یا حرمت نفس را در او باال منورزشی )در زندگی واقعی( افزایش داده و احساس ارزشتواند امید او را به موفقیت ورزشی و غیرخود می

 (.23ببرد)

ها با ورزش کردن از نظر روانی و جسمی به شاید یکی دیگر از دالیل تأثیر مثبت ورزش بر حرمت نفس زنان ورزشکار این باشد که آن

ها تقویت نفس آنباشند و در نهایت در طی زمان با ورزش کردن حرمت کنند و به فکر سالمت جسم و روان خود میخودشان توجه می

 شود.می

داری مشاهده شد و زنان ورزشکار نسبت به ورزشکار از نظر بهزیستی فاعلی تفاوت معنیبین دو گروه  از زنان یائسه ورزشکار و غیر

(؛ رابرتسون 2550های پرانک و همکاران )تری در بهزیستی فاعلی کسب کردند. نتایج این یافته با نتایج پژوهشغیرورزشکار نمرات بیشزنان

 (.24،25،18،16( همخوانی دارد)1389( و برنا و همکاران) 2512(؛ مصطفایی )2554)

( که عنوان کرده بود باید نیازهای فیزیولوژیک انسان که در پایین ترین سطح نیازهای انسان هستند 1975های مازلو )با توجه به گفته

 (11تر اقدام نمود)برآورده شود تا بتوان به ارضای نیازهای سطوح باال

رسد نیازهای جسمانی و سالمت جسمانی زنان در ابتدا بر اثر این تمرینات ورزشی ارضاء شده و به این با توجه به این مسئله به نظر می

 دلیل نیازهای سطوح باالتر از جمله بهزیستی و استقالل زنان شکل گرفته و ارتقاء یافته است.

مکن است به این دلیل باشد که ابعاد بهزیستی در طول فعالیت ورزشی ارتقاء دهنده سالمت تجربه چنین ارتقاء بهزیستی زنان مهم

 های ورزشی باعث ارتقاء بهزیستی شود.شوند و یا شرایط انگیزشی حاکم بر کالس

به زنان غیرورزشکار  داری مشاهده شد و زنان ورزشکار نسبتورزشکار از نظر رضایت خاطر تفاوت معنیبین دو گروه ورزشگار و غیر

(؛ 2558(؛ ترودی و همکاران )2554های، گرگوری و همکاران )تری در رضایت خاطرکسب کردند. نتایج این یافته با نتایج پژوهشنمرات بیش

 (.26،18،19،20،17( همخوانی دارد)1386(، نشاط دوست و همکاران )1387محمدی )(؛ حکمت و نور1381(؛ ساری صراف )2512مصطفایی )

ها با ورزش کردن در انجام بسیاری از فعالیت ها، شاید یکی از دالیل تمالی تأثیر مثبت ورزش بر رضایت خاطر زنان این باشد که آن

 ها بتواند بر رضایت خاطرشان نیز تأثیر بگذارد. های ورزشی از طریق تأثیر بر خودکارآمدی آنبدانند و فعالیتخود را کارآمدتر از دیگران

 تر اوقات بیکاری خود را درکنند و بیشریزی دقیق و اصولی وقت خود را به صورت بهینه تنظیم میچنین زنان ورزشکار با برنامههم

 ذرانند.گتر اوقات خود را به بطالت میورزشکار، بیشکنند که به نوعی فراغت خاطر را به همراه دارد، از طرفی زنان غیراماکن ورزشی سپری می

داری مشاهده شد و زنان ورزشکار نسبت به زنان ورزشکار از نظر خلق مثبت تفاوت معنیگروه از زنان یائسه ورزشکار و غیربین دو 

(؛ 2554(؛ رابرتسون )2558تری در خلق مثبت کسب کردند. نتایج این یافته با نتایج تحقیقات ترودی و همکاران )ورزشکار نمرات بیشغیر

( همخوانی 1387محمدی )( و حکمت و نور1386(؛ نشاط دوست و همکاران )1389و همکاران )  (؛ برنا1381ساری صراف )

 (.26،21،25،19،24،20دارد)

شدن و ارتباطات اجتماعی این پرتی، ماهرشناختی متعددی مانند حواسهای روانورزش یکی از عوامل اثرگذار بر خلق است. فرضیه

های روزانه زندگی و مسکن کردن موقت فرد از استرسورزشی را موجب دور پرتی، فعالیتحواس کنند. فرضیهتأثیرگذاری را توجیه می

داند، و نهایتاً فرضیه ارتباطات ها را در بهتر شدن حاالت خلقی مؤثر میشدن، کسب مهارت در فعالیت(. فرضیه ماهر17داند )افسردگی می

 (.18کند )تری نسبت به فعالیت انفرادی تجربه میاحساس شادی بیشجمعی،  کند فرد در فعالیتاجتماعی اظهار می

                                                           
4-Pronk, Course & Rohack 

http://www.rassjournal.ir/


 18 -317  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
تواند از دو راه مستقیم در اصالح خلق و شاید یکی دیگر از دالیل احتمالی تأثیر ورزش بر خلق زنان ورزشکار این باشد که ورزش می

ها ه با فشار عصبی در خون ترشح می شود(. آندورفینخو تأثیر بگذارد؛ یکی رهاشدن آندروفین و دوم با کاهش سطوح کورتیزول )هورمونی ک

ن ای در سطوح آندورفیشوند. تمرینات بدنی اثر افزایش دهندهداروهای طبیعی کاهش درد هستند سبب به وجود آمدن احساسات خوشایند می

 دارد. 

ینات ورزشی در افزایش سطوح سرتونین )هورمون گران دیگر به این نتیجه رسیدند که تمر( و برخی از پژوهش1999) 0از طرفی دیلورنزو

تری به کنند تا آندروفین و سرتونین بیشتمرینات ورزشی کمک میرسد کهمؤثر در اصالح خلق و خو( تأثیر بسزایی دارند. بنابراین به نظر می

 (11)تری در طول تمرین حفظ شودبدن برسد و برای مدت طوالنی

ورزشکار نه تنها مشکالت جسمانی خاصی نداشتند، ه زنان یائسه ورزشکار در مقایسه با زنان یائسه غیرنتایج این پژوهش نشان داد ک

یار مثبتی تواند اثرات بسبلکه در شادکامی و رضایت از زندگی نمرات قابل قبولی را کسب کردند. این نتایج مؤید این مطلب است که ورزش می

 ن داشته باشد. از لحاظ روانی بر روی این گروه از زنا

ی تواند بر کاهش عالئم یائسگی و بهبود کیفیت زندگبا توجه به اهمیت فعالیت جسمانی برای زنان و تاثیراتی که تمرینات ورزشی می

زیده و گگردد زنان نه تنها در دوران میانسالی بلکه قبل از این دوران نیز یک سبک زندگی فعال را برزنان یائسه داشته باشد، پیشنهاد می

چنین با توجه به اینکه در تحقیق حاضر مداخله تمرینی انجام نگرفت، پیشنهاد فعالیت منظم بدنی را در برنامه روزمره خود قرار دهند. هم

 های دیگر از مداخالت تمرینی مختلف در خصوص زنان یائسه استفاده شود.شود که در تحقیقمی
 

 تشکر و قدردانی:
یان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی است. نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی خود را ازمدیریت این مقاله مستخرج از پا

تربیت بدنی و باشگاه های ورزشی بانوان شهرستان دزفول و سایر همکارانی که در انجام این پژوهش ما را یاری دادند،  صمیمانه اعالم می 

 دارد.
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