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نحوه گذراندن اوقات نیارتباط بیهدف از پژوهش حاضر بررس
ورزشکار شهر ریمعلمان ورزشکار و غیفراغت و سالمت روان

نیمعلمان شهر شاههیمل کلشاقیتحقيبود. جامعه آمارشهرنیشاه
نفر به 167باشد که با استفاده از جدول مورگان ینفر) م280شهر (

از دو قیبه اهداف تحقیابیدستيانتخاب شدند. برایروش تصادف
ییاستفاده شد. روایپرسشنامه استاندارد اوقات فراغت و سالمت روان

يآنها با آلفاییایاو پدیرسنیتن از متخصص15دییهردو پرسشنامه به تا
ها از دادهلیتحلي، محاسبه شد. برا82/0، 79/0با بیکرونباخ به ترت

t، رنفیاز جمله کلموگروف اسمیطو استنبایفیتوصيآماريروش ها

لیدو و تحلیخرمن،یاسپیهمبستگبیضر،يتک نمونهاtمستقل، 
جیاستفاده شد. نتاSPSSطرفه با کمک نرم افزار کیانسیوار

یمعلمان ورزشکار در سطح مطلوبیپژوهش نشان داد که سالمت روان
به نسبتمعلمان ورزشکار نی). همچنP ،22/12=t=001/0قرار داشت (

تیاز اوقات فراغت خود را صرف فعاليشتریورزشکار زمان بریمعلمان غ
سطح نیاختالف معنادار بق،یتحقجینتاگریکردند. از دیمیورزشيها

بود شهرنیورزشکار شاهریروان معلمان ورزشکار و غسالمت 
)001/0=P ،86/6=tطور معلمان ورزشکار بهدهدی).که نشان م

ورزشکار دارند. رینسبت به معلمان غيشتریروان بمتساليداریمعن
ورزشکارشهر ریاوقات فراغت معلمان ورزشکار و غزانیمنیبنیهمچن

وجود يداریاختالف معنیورزشياهتیبر فعالدیبا تاکشهرنیشاه
زیسطح سالمت معلمان ورزشکار و ننیبت،ی). در نهاP=001/0داشت (

در اوقات یورزشتیفعالزانیبا مشهرنیشاهورزشکار شهر ریمعلمان غ
.)P ،66/0=r=001/0(دار وجود داشتیفراغت ارتباط معن

هاي کلیديواژه
معلمان ؛ان ورزشکار؛ معلمیسالمت روان؛اوقات فراغت

ورزشکارریغ

The objective of the present study is to analyze the
relationship between the psychologicalwellbeing (health)
of the athletic and non-athletic teachers and their leisure
time activities. The statistical population includes all
teachers in Shahin-Shahr, Esfahan, Iran (totally 280
people); by applying the Morgan Table, 167 people are as
the sample. To achieve the goals of the study, two
questionnaires- Hassanzadeh’s Leisure Time
Questionnaire (2006) and Goldberg and Hiller’s
Questionnaire (1979) .The validity of both questionnaires
was approved by 15 experts and the reliability of the two
questionnaires, by Cronbach Alpha; were 0.79 and 0.82
respectively. By using SPSS software and by descriptive
and deductive methods (such as Kolmogorov Smirnoff,
independent t, single-sample t, Spearman correlation
coefficient, Chi-Do and analysis of variance or ANOVA)
the data analysis is done. The results show that the
teachers’ psychological health is meaningfully at a good
level (t=12.22, P=0.001). Furthermore, the athletic
teachers spend more of their free time on exercising than
the non-athletic ones. Another result of the study shows a
meaningful difference between the level of psychological
health in these two groups (t= 6.86, P<0.01). It says that
the athletic teachers are mentally healthier than the non-
athletic ones. Focusing on athletic activities, the amount of
leisure time is meaningfully different between the two
groups of teachers (P=0.001). Eventually, there is a
meaningful relation between the level of psychological
wellbeing of athletic and non-athletic teachers of Shahin-
Shahr and the amount of athletic activities done in their
free time (P=0.001, r=0.66).
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مقدمه
منع انسان از حرکت نه امروزه آحاد مردم آگاه هستند که 

تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار 
گونهو از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد. بدون هیچ

رابطه اساسی دارد فرد رفتار و عمل،تردیدي جسم با ذهن 
60در سراسر جهان بیش از .)32؛ ص 1379(مالمحمد ؛ 

را فی فعالیت بدنی مفید براي سالمتیدرصد بالغین به مقدار کا
از نیز معلمان .)1383:13دهند (حجت زاده علیه؛ انجام نمی

حساسترین منابع نیرو و قدرت محرکی هستند که جامعه را به 
پیش می رانند و توفیق در مسیري که بشریت پیموده متکی بر 

. لذا توجه به سالمت جسمی و روانی آنانآنان بوده و خواهد بود
بسیار حائز اهمیت است. یکی از مواردي که بر سالمت جسمی 
و روانی نه تنها معلمین بلکه آحاد مردم تاثیر گذار است توجه به 
اوقات فراغت و چگونگی گذران اوقات فراغت می باشد. اوقات 
فراغت مهمترین و دلپذیر ترین اوقات آحاد بشر و بخشی از 

د با رضایت خاطر به ساعات زندگی روزانه انسانهاست که فر
استراحت، تفریح، توسعه آگاهی ها یا مشارکت اجتماعی می 
پردازد و داوطلبانه پس از رهایی از الزامات شغلی، خانوادگی و 

).1392:158اجتماعی بدان مشغول می شود (سنایی،
فعالیت هاي بدنی در اوقات فراغت  از مواردي است که 

می سازد و تاثیر شگرف در اوقات فراغت را لذت بخش و مفید 
سالمت جسم و روان انسان دارد  و می تواند سهم زیادي در پر 
کردن  اوقات فراغت داشته باشد و آثارمثبت  اجتماعی ، 

هاي پر یکی از زیاناقتصادي وفردي به همراه داشته باشد. 
نبودن برنامه گذراندن اوقات فراغت و نامناسب بودن آن، 

نی افراد است که موجب بروز بسیاري از ریزي سالمت روادرهم
شود. با توجه به نقشی که ها و مفاسد اجتماعی میانحراف

معلمان در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تربیت جوانان 
باشند، الزم است که از سالمت جسمانی و روانی کاملی دارا می

افرادي که از طبق تحقیقات انجام شده، . برخوردار باشند
مانند،ها و احساساتی سالمت روانی برخوردارند داراي ویژگی

ادراك خود کارامدي، استقالل و خوب بودن ذهنی،
خود ،وابستگی میان نسلیخودمختاري،  کفایت و شایستگی،

ند باشمیهاي بالقوه فکري و هیجانیشکوفایی و توانمندي
ه این عوامل به نوب. )2001(گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
ها در زندگی عادي و زندگی خود بر روي اثربخشی و کارایی آن

ی، منظور از سالمت رواندر اکثر منابع شان تأثیرگذار است.کاري

1. Kameoo
2 . Anne Vuillemin
3. Hamer Mark,General J.Molloy,Cesar de

Oliveira ,Panayotes Demakos

باشدسالمت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن و فکر می
فردي از سالمت روانی 1). ازنظر کامئو117: 1385(نریمانی،

برخوردار است که از اضطراب و عالئم ناتوانی به دور باشد، 
ارتباط سازنده با دیگران برقرار سازد و نیز قادر به مقابله با 

ترین عواملفشارهاي زندگی باشد. سالمت روانی یکی از مهم
ویژه شود این امر بهها محسوب میو تکامل انسانءمؤثر در ارتقا

لمان از اهمیت بسیاري برخوردار است. هرچند معلمان در مع
شوند؛ اما مطالعات معموالً از افراد برگزیده اجتماع محسوب می

دهد که معلمان نیز مبتال به انواع اختالالت و متعدد نشان می
).66: 1386،همکارانبخش و باشند (فرحمشکالت عاطفی می

یت که انجام فعالنتایج بسیاري از پژوهش ها نشان داده است
بدنی در اوقات فراغت می تواند بر سالمت روانی افراد تاثیر 

) نشان داد که 2005(2مثبت داشته باشد. نتایج پژوهش والمین 
بین فعالیت بدنی در اوقات فراغت و کیفیت زندگی ارتباط 

) 2009(3معناداري وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش هامر
عالیت بدنی و افسردگی معکوس می نشان داد که رابطه بین ف

باشد. با افزایش فعالیت بدنی در طول زندگی میزان افسردگی 
کاهش یافته و با قطع فعالیت بدنی میزان افسردگی و استرس 

وتیر دجانبه میزان قابل توجهی باال می رود. در پژوهشی دیگر 
افرادي که به این نتیجه رسیدند که ) 2010(4و همکاران

هاي فیزیکی متوسط و یا سنگین در زمان اوقات فراغت فعالیت
تحرك و دهند، در مقایسه با افرادي که زندگی بیانجام می

غیرفعال دارند استرس، افسردگی و اضطراب کمتري را تجربه 
هاي فیزیکی در زمان کنندگان در فعالیتکنند و شرکتمی

ج نتایاوقات فراغت مشکالت روانی و ذهنی کمتري دارند.
) نشان داد که رابطه معناداري 2013(5تحقیق تنور یرلیسو الپا

بین رضایت از زندگی و رضایت از اوقات فراغت وآزادي درك 
شده از اوقات فراغت وجود دارد. 

) در تحقیقی به این نتیجه 2013(6تریستان و همکاران
رسیدند که آموزش و تعلیم ورزش به صورت مداوم می تواند 

اري در فعالیت هاي بدنی اوقات فراغت و هم چنین تاثیر معنا د
تثبیت موقعیت اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی داشته باشد.

اي مؤثر جهت پاسخ بهعنوان وسیلهبدنی و ورزش بهتربیت
یريگگردد که افراد بتوانند با بهرهنیازهاي روانی محسوب می
پردازند و به ارضاي نیازهاي خود باز آن در اوقات فراغتشان

تمایالت درونی خود را بیان دارند. درواقع شیوه زندگی امروزي 
باعث شده است که انسان توجه کمتري به نیازهاي جسمانی و 

4. Jonsdottir and et al
5. Tennur Yerlisu Lapa
6. Tristan L,Wallhead,Alex C ,Garn Vidini,Carla

Vidini
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-تحرك امروز ابراز میاش داشته باشد. اغلب افراد کمحرکتی
هاي جسمانی و مسائل تفریحی کنند که به اهمیت فعالیت

ا ندارند. درواقع عدم توجه اند، اما فرصت چنین کاري رواقف
افراد به مدیریت زمان و امورات روزمره باعث شده است تا کمتر 

تواند در هایی که در این اوقات میبه اوقات فراغت و فعالیت
بازیافت بدنی و روانی افراد نقش داشته باشد مورد توجه قرار 
گیرد. اگر معلمان که قشر بسیار مهمی در جامعه محسوب می 

از سالمت روان برخوردار باشند، می توان به اثربخشی و شوند،
کارایی بیشتر آنان امیدوار بود. از طرفی با توجه به تفاوت 
موضوع مورد تدریس معلمان تربیت بدنی با سایر معلمان، به 
نظر می رسد که این گروه از معلمان بیشتر از دیگر معلمان به 

ي المت روان بیشترورزش می پردازند و درنتیجه بایستی از س
برخوردار باشند. با توجه به نقشی که معلمان در ساختار اجتماعی، 

ت که اسالزمباشند،فرهنگی، اقتصادي و تربیت جوانان دارا می
از سالمت جسمانی و روانی کاملی برخوردار باشند این امر مهم 

هاي سنجیده در ایام جز از طریق تدوین و تدارك برنامه
ورزش بدنیگردد. تربیتیده نمیفابهل و مفید فراغتشان حاص

اي مؤثر جهت پاسخ به نیازهاي روانی محسوب عنوان وسیلهبه
گیري از آن در اوقات توانند با بهرهگردد که افراد میمی

به ارضاي نیازهاي خود بپردازند و تمایالت درونی فراغتشان
فراد در که اخود را بیان دارند. از طرفی بر کسی پوشیده نیست 

اوقات فراغت خود به فعالیت هایی می پردازند که به آن عالقه 
مندند؛ بنابراین عالقه مندي به ورزش و ورزشکار بودن می تواند 
موجب شرکت در فعالیت هاي ورزشی در اوقات فراغت و عدم 
عالقه به آن موجب عدم شرکت در این گونه فعالیت ها می 

ر محقق درصدد است به این سؤال شود. با توجه به موارد مذکو
اياصلی پاسخ دهد که نحوه گذراندن اوقات فراغت چه رابطه

با سالمت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر 
شهر دارد؟شاهین

روش شناسی تحقیق 
تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به 

شکل میدانی  اجرا شد.
اداره شاغل درمعلمانیهکلشاملیقتحقيجامعه آمار

نفر)  در سال تحصیلی 280(شهرینآموزش و پرورش شهر شاه
با بودند. نفر مرد 155ونفر زن125از این تعدادکهبود 1393

نفر به عنوان نمونه به روش 167استفاده از جدول مورگان 
شدند.انتخاب ی تصادفی طبقه ايتصادف

تاندارد  اوقات فراغتدر این پژوهش از دو پرسشنامه اس
پرسش بسته و یک پرسش 33) که شامل 1385،(حسن زاده

)  که 1،1979باز و پرسشنامه سالمت روانی (گلدبرگ و هیلر
به منظور تعیین روایی استفاده شد.گویه می باشد 28داراي 

نفر از اساتید 11پرسشنامه ها براي تحقیق پیش رو از نظرات 
متخصص در حوزه هاي اوقات فراغت و سالمت روانی بهره 
گیري شد و براي تعیین پایایی پرسشنامه هاي اوقات فراغت و 

نسخه از آن به صورت پایلوت توزیع 30سالمت روانی، تعداد 
پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي شد و پس از گرداوري، 

در این پژوهش به دست آمد. 82/0و 79/0کرونباخ به ترتیب 
براي بدست آوردن میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی 
استفاده شد و در بخش آمار استنباطی فرضیه هاي تحقیق از 
آزمون کلموگروف اسمیرنف براي بررسی طبیعی بودن داده ها

اي، ضریب همبستگی تک نمونهtمستقل، tو از آزمون هاي 
) یک طرفه ANOVAاسپیرمن، خی دو و تحلیل واریانس (

spssاستفاده شد. به منظور انجام کارهاي آماري، از نرم افزار 
استفاده شده است.18نسخه 

یافته هاي تحقیق
نمونه هاي تحقیق  مرد ، %56نتایج تحقیق نشان داد که

از %9/61متأهل،  %70سال، 40الی 31از نمونه  ها 45%/
15الی 6نمونه  ها داراي سابقه %3/41نمونه ها  لیسانس، 

بدنی  بودند.نمونه تحت بررسی غیر تربیت%9/59سال و  

هاهاي آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهآماره. 1جدول 
هاآمارهمتغیرهاي پژوهش

zpتوزیع
طبیعی732/0513/0سالمت روانی

با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف، همان گونه 
ا از لحاظ آماري نرمال توزیعشود) مشاهده می1که در جدول (

1 .Goldberg and Hiller

).p<05/0باشد (می
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غیروزشکاروزشکار ومعلمانیروانسالمت بررسی سطح ايتک نمونهیآزمون ت.2جدول
داريعدد معنیtآماره درجه آزاديمتوسطمیانگینتعدادمتغیر

یسالمت روانسطح 
وزشکارمعلمان

7886/337722/120/001**

معلمانیسالمت روان
غیروزشکار

8999/238849/0-90/0

**01/0<P
به وزشکارمعلمانیسالمت روان.  2با توجه به نتایج جدول 

، P=001/0طور معنی داري در سطح مطلوبی قرار دارد (

22/12=t.(
در سطح مطلوبی قرار غیروزشکارمعلمانیسالمت روانو 
ندارد.

یورزشی و غیرورزشيهایتبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکار شهر شاهیناوقات فراغت معلمیزانم.3جدول 
درصد فراوانیبدنیمیزان ساعات فعالیت 

فراوانی
درصد فراوانییورزشغیريهایتفعالمیزان ساعات 

فراوانی
124/15ساعت در هفته7کمتر از 00ساعت در هفته2کمتر از 

457/57ساعت در هفته14الی 67/77ساعت در هفته4الی 2
152/19ساعت در هفته21الی 428/5314ساعت در هفته6الی 4

67/7ساعت در هفته21بیش از 305/38ساعت در هفته6بیش از 
780/100مجموع780/100مجموع

درصد از معلمین ورزشکار بیش 3/93، 3با توجه به جدول 
ساعت در هفته اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی دارند 4از 

ساعت در 2الی 1از معلمین ورزشکار بیش از درصد7/57و  
روز اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت هاي غیر ورزشی دارند.

یورزشی وغیرورزشيهایتبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکار شهر شاهغیریناوقات فراغت معلمیزانم.4جدول 
درصد فراوانیفراوانییورزشغیريهایتفعالمیزان ساعات درصد فراوانیفراوانیمیزان ساعات فعالیت بدنی

67/6ساعت در هفته7کمتر از 729/80ساعت در هفته2کمتر از 
171/19ساعت در هفته14الی 171/197ساعت در هفته4الی 2
433/48ساعت در هفته21الی 0014ساعت در هفته6الی 4

238/25ساعت در هفته21بیش از 00ساعت در هفته6بیش از 
890/100مجموع890/100مجموع

درصد از معلمین غیرورزشکار 9/80، 4با توجه به جدول 
ساعت در هفته اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت 4کمتر از 

2درصد از معلمین غیر  ورزشکار بیش از 1/74ورزشی دارند و

ساعت در روز اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت هاي غیر ورزشی 
دارند.

شهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غینسطح سالمت روان معلممستقل جهت بررسی اختالف یآزمون تنتایج . 5جدول 
درجه آزمون لونمیانگینگروهمتغیرها

آزادي
آماره 
t

-عدد معنی
داري FSig

86/398/10001/03/15286/60/001ورزشکارروانسالمت
99/2غیرورزشکار

**01/0<P
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ینمعلمیسالمت روانینب5با توجه به نتایج جدول 
داري یاختالف معنشهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غ

این تفسیر که سطح ). با P ،86/6=t=001/0مشاهده شد (
سالمت روانی معلمان ورزشکار به طور معنی داري بیشتر بود..

یورزشيهایتبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غیناوقات فراغت معلممقایسه .6جدول 
2کمتر از گروه

ساعت در هفته
4الی 2

ساعت در هفته
6الی 4

ساعت در هفته
6بیش از 

ساعت در هفته
خی دو 

پیرسون
سطح معنی 

داري
06423018/149001/0ورزشکار

721700غیر ورزشکار
72234230مجموع

یناوقات فراغت معلمیزانمبین 6با توجه به نتایج جدول 
يهاتیبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غ

). با این P=001/0داري مشاهده شد (یاختالف معنیورزش

توضیح که معلمان ورزشکار به طور معنی داري بیشتر از معلمان 
یورزشيهایتبر فعالیدبا تاکغیرورزشکار اوقات فراغت 

داشتند.

یورزشغیريهایتبر فعالیدبا تاکشهرینشهر شاهورزشکاریرورزشکار و غیناوقات فراغت معلممقایسه . 7جدول 
7کمتر از گروه

ساعت در هفته
14الی 7

ساعت در هفته
21الی 14

ساعت در هفته
21بیش از 

ساعت در هفته
خی دو 

پیرسون
سطح معنی 

داري
124515657/37001/0ورزشکار

6174323غیر ورزشکار
18625829مجموع

یناوقات فراغت معلمیزانمربین 7با توجه به نتایج جدول 
يهاتیبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غ

). با این P=001/0داري مشاهده شد (یاختالف معنیورزشغیر

توضیح که معلمان غیرورزشکار به طور معنی داري بیشتر از 
يهایتبر فعالیدبا تاکمعلمان ورزشکار اوقات فراغت 

ی داشتند.ورزشغیر

در اوقات فراغتیورزشیتفعالیزانبا مشهرینورزشکار شهر شاهینارتباط سطح سالمت معلم.8جدول 
ضریب گروه

همبستگی
سطح معنی 

داري
66/0001/0یورزشیتفعالیزانم-سطح سالمت 

ینسطح سالمت معلمینب8با توجه به نتایج جدول 
در اوقات یورزشیتفعالیزانبا مشهرینورزشکار شهر شاه

). P ،66/0=r=001/0(دار وجود داردیفراغت ارتباط معن

در اوقات فراغتیورزشیتفعالیزانبا مشهرینورزشکار شهر شاهغیرینارتباط سطح سالمت معلم.9جدول 
ضریب گروه

همبستگی
سطح معنی داري

27/0011/0یورزشیتفعالیزانم-سطح سالمت 

ینسطح سالمت معلمینب9با توجه به نتایج جدول 
وقات در ایورزشیتفعالیزانبا مشهرینورزشکار شهر شاهغیر

). P ،27/0=r=011/0(دار وجود داردیفراغت ارتباط معن
گیريبحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف تحلیل ارتباط بین نحوه گذراندن 
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اوقات فراغت و سالمت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار 
شهر انجام گرفت.شهر شاهین

کارورزشمعلمانیسالمت رواننتایج تحقیق نشان داد که 
به طور معنی داري در سطح مطلوبی قرار دارد .  در حالی که 

در سطح مطلوبی قرار ندارد. غیر ورزشکارمعلمانیسالمت روان
شود، بین ) دیده می1389چنانکه در تحقیق سلیمی و همکاران (

داري وجود دارد. رضایت از زندگی و سالمت روانی رابطه معنی
با داشتن سالمت روان باالتر، رضایت این بدان معناست که افراد

نمایند. همچنین نتایج تحقیقاز زندگی بیشتري را تجربه می
نیز مبین این واقعیت بود که ) 2008(1منزیک و همکاران

فعالیت جسمانی بر روانشناسی (افسردگی و رضایتمندي) زنان 
گروهر اي که دگونهاي دارد بهتأثیر مثبت و سازندهمیانسال چاق 

ه مشاهدمیزان افسردگی توجهی از زنان چاق، کاهش قابلفعال
ده شو ارزیابی بهتري از سالمت در این گروه فعال گزارش شده 

اي مثبت در جهت احتمال است. این یافته از یک سو نکته
اثربخشی و کارایی باالي معلمان ورزشکار و از سوي دیگر نکته 

ر یی پایین معلمان غیاي منفی در جهت احتمال اثربخشی و کارا
شهر ورزشکار شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهر شاهین

است؛ چرا که سالمت روانی ارتباط مستقیمی با این عوامل 
باشد. افرادي که از سالمت روانی برخوردارند در زندگی می

تري بوده و شادي و نشاط شخصی و شغلی خود نیز افراد موفق
نمایند. بنابراین، نتیجه حاصله یبیشتري را احساس و ادراك م

نشان دهنده این واقعیت است که احتماال معلمان ورزشکار شهر 
شاهین شهر سالمت روانی بیشتري  نسبت به معلمان غیر 
ورزشکار دارند که این به نوبه خود می تواند سبب بهبود عملکرد 
و اثربخشی این گروه نسبت به گروه معلمان غیر ورزشکار در 

عادي و شغلی شان بشود.زندگی 
درصد 3/93با تحلیل داده هاي تحقیق  مشخص شد که 

ساعت در هفته اوقات فراغت با 4از معلمین ورزشکار بیش از 
درصد از معلمین 9/80تاکید بر فعالیت ورزشی دارند درحالی که 

ساعت در هفته اوقات فراغت با تاکید 4غیر ورزشکار کمتر از 
ارند. همچنین نتایج  تحقیق نشان داد  که بر فعالیت ورزشی د

ساعت در 2الی 1درصد از معلمین ورزشکار بیش از 7/57
هفته اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت هاي غیر ورزشی دارند. 

درصد از معلمین غیر ورزشکار بیش 1/74این درحالی است که 
رزشی وساعت در هفته اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت غیر 2از 

دارند.  با تاملی کوتاه می توان به سادگی نتیجه به دست آمده 
را منطقی و معقول دانست چرا که افراد در زمان اوقات فراغت 
خود معموال به فعالیت هایی می پردازند که به آن عالقه مند 

1. Menzyk, K.,  cajdler,  A.Pokorski,  M

بوده و موجبات آرامش روانی آنان را فراهم آورد. پس به درستی 
مثال عالقه مندان به هنر به انجام می توان نتیجه گرفت که 

فعالیت هاي هنري، عالقه مندان به تحقیق و پژوهش به فعالیت 
هاي پژوهشی، عالقه مندان به فیلم و سینما به فعالیت هاي 
مرتبط با فیلم و سینما مانند تماشاي فیلم، عالقه مندان به 
ورزش به فعالیت هاي ورزشی و ... در اوقات فراغت خود 

د؛ همچنین در یک نتیجه گیري منطقی می توان انتظار بپردازن
داشت که معلمان ورزشکار بیشتر از معلمان غیر ورزشکار زمان 

اوقات فراغت خود را صرف فعالیت هاي ورزشی می نمایند.
سالمت روان سطح بین نتایج پژوهش حاضر  نشان داد 

اريدشهر اختالف معنیمعلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شاهین
طور با این تفسیر که معلمان ورزشکار به، مشاهده شد

آمده با دستنتیجه بهداري سالمت روان بیشتري داشتند.معنی
)، 1385)، نریمانی (1386نتایج تحقیقات موسوي و مظفري (

)، جانسدوتیر و همکاران 1381)، اصفهانی (1385زاده (حسن
مکاران )، مسانوري و ه2008)، منزیک و همکاران (2010(
)، پالسو و همکاران 2007)، ویجیندلیا و همکاران (2007(
) همسو و با تحقیق سلیمانی کشایه 2005)، کرنریچ (2005(
) ناهمسو بود. دلیل ناهمسویی نتیجه تحقیق با تحقیق 1388(

تواند به خاطر جوامع مختلف و ) می1388(سلیمانی کشایه
مان باشد.  با معلوضعیت اقتصادي و معیشتی متفاوت دانشجویان

از نتایج این تحقیقات می توان به این موضوع اشاره کرد که با 
توان تا حد بسیار زیادي هاي بدنی و ورزش میانجام فعالیت

میزان سالمت روانی را افزایش داده و مواردي چون استرس، 
طورکلی درمان اضطراب، افسردگی و غیره را کاهش داده و یا به

نمود .
راغت اوقات فیزانمقیق حاکی از آن است  که بین نتایج تح

ر بیدبا تاکشهرینورزشکارشهر شاهیرورزشکار و غانمعلم
داري وجود دارد  با این یاختالف معنیورزشيهایتفعال

توضیح که معلمان ورزشکار به طور معنی داري بیشتر از معلمان 
دارند یزشوريهایتبر فعالیدبا تاکغیرورزشکار اوقات فراغت 

نااوقات فراغت معلمیزانمو همچنین نتایج نشان داد، بین 
یتبر فعالیدبا تاکشهرینشهر شاهورزشکاریرورزشکار و غ

داري مشاهده شد. نتایج  یاختالف معنیورزشغیريها
)، 1385زاده (آمده با نتایج تحقیقات حسندستبه

) همسو می باشد .1381) ، تندنویس(1385رحمانی(
همچنان که در باال نیز اشاره شد، منطقی به نظر می رسد 
که افراد در زمان اوقات فراغت خود معموال به فعالیت هایی 
بپردازند که به آن عالقه مند هستند؛ همچنین در یک نتیجه 
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گیري کلی بیان شد که احتماال معلمان ورزشکار بیشتر از 
صرف فعالیت معلمان غیر ورزشکار زمان اوقات فراغت خود را

هاي ورزشی می نمایند. اما مسئله مهم در این یافته، معناداري 
یرورزشکار و غاناوقات فراغت معلمیزانماختالف بین 

است. یورزشيهایتبر فعالیدبا تاکشهرینورزشکارشهر شاه
سواي ارزشیابی میزان فعالیت هاي ورزشی هر دو گروه معلمان 

اوقات فراغت شان، این یافته بیان ورزشکار و غیر ورزشکار در 
می دارد که تفاوت فاحشی میان دو گروه معلمان در اختصاص 
زمان اوقات فراغت به فعالیت هاي ورزشی وجود دارد. یعنی 
گروه معلمان ورزشکار نسبت به گروه غیر ورزشکار زمان بسیار 
بیشتري از اوقات فراغت خود را به فعالیت هاي ورزشی 

د. از این یافته این نتیجه گیري را می توان اختصاص می دهن
کرد که شرکت یا عدم شرکت معلمان در فعالیت هاي ورزشی 
در اوقات فراغت، فقط و فقط بر اساس عالیق و نگرش هاي 
فردي آن ها صورت می پذیرد و احتماال سازمان آموزش و 
پرورش اقدامی در این راستا انجام نداده است چرا که در صورت 

و انگیزش معلمان به انجام ورزش در اوقات فراغت، تشویق
احتماال این تفاوت در صورت وجود هم معنی دار نمی شد.

ناسطح سالمت معلمینبهمچنین نتایج نشان داد که هم 
در اوقات یورزشیتفعالیزانبا مشهرینورزشکار شهر شاه

ورزشکار شهر غیرانسطح سالمت معلمو هم بینفراغت 
در اوقات فراغت ارتباط یورزشیتفعالیزانبا مشهرینشاه
.دار وجود داردیمعن

) و کول و 1379نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات احمدي (
) و قاسمی 1386)، غفوري (6137) ، نوید حداد (2002(1بروك

ن)1384( ) ،  اولیل و 2005و همکارانش (2، وولمی
ن ن2014( 3همکارا )، کیکو 2014( 4)، تونی لیچی و همکارا

)، ملینا 2011(6)، کادرویت و همکاران2013(5شیکاکو وهمکاران
) همسو می باشد و با تحقیق  بایلی و مک 2011(7جی کریک

) در نا همسو می باشد  احتماالً علت نا هم خوانی 2005(8الرن
نتایج این تحقیق تفاوت در جامعه آماري باشد. 

ه فراد عالقه مند باز یک سو، بر کسی پوشیده نیست که ا
ورزش و فعالیت هاي بدنی (بجز کسانی که شغلی چون 
مربیگري ورزشی، ورزشکار حرفه اي و ... دارند)، معموال در 
اوقات فراغت خود به ورزش می پردازند چرا که شاید در دیگر 
اوقات زندگی خود امکان انجام ورزش ندارند. از سوي دیگر، در 

1. Cool and Berok
2. Voolmin
3. Noémi Dahan-Oliel, Barbara Mazer, Patricia

Riley
4. Toni Liechty, Laura Dahlstrom

لفه هایی چون سالمت جسمانی، فصل دوم بیان داشتیم که مو
اضطراب و اختالل خواب، اختالل کارکرد اجتماعی و افسردگی 
بخشی از عواملی هستند که بر سالمت روان تاثیر گذارند. از 

هاي تواند بسیاري از جنبهورزش میطرفی اثبات شده است که 
ها را در طول زندگی بهبود ببخشد. بر اساس سالمت بدنی انسان

اي که در مجله انجمن پزشکی امریکا منتشر شده العهنتایج مط
ومیر در بین است ارتباط بین آمادگی جسمانی و میزان مرگ

مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده شده است که 
ارتباط معکوس بسیار قوي بین آمادگی جسمانی و میزان 

ن رطاویژه بیماري قلبی و سها بهومیر حاصل از همه علتمرگ
وجود دارد. عالوه بر آن نتایج تحقیقاتی نشان داده است که 
امکان ابتال به حمله قلبی در مردانی که سالمت هوازي باالیی 

درصد کمتر از کسانی بوده است که سالمت 25اند، داشته
). همچنین اثرات 1384اند (فضل الهی، تري داشتههوازي پایین

اي قلبی، دیابت، چاقی وهدیگري همچون پیشگیري از بیماري
ازجمله مزایاي ورزش و فعالیت ،... که بر کسی پوشیده نیست

هاي تمرینی، هاي ورزشی و برنامهبدنی است؛ بنابراین فعالیت
و به کنند سالمتی و تندرستی جسمانی را تأمین و تضمین می

بالطبع موجب افزایش سالمت روان نیز می شود. از طرف دیگر، 
ت بدنی بر روي عوامل دیگر تاثیر گذار بر سالمت ورزش و فعالی

روان یعنی اضطراب و اختالل خواب، اختالل کارکرد اجتماعی 
و افسردگی (که همگی تاثیر منفی بر روي سالمت روانی دارند) 
تاثیر مثبت و سازنده دارد، به بیان دیگر، ورزش عالوه بر تاثیر 

ی)، با ت جسمانمستقیم مثبت بر سالمت روان (با افزایش سالم
کاهش اثرات منفی اضطراب و اختالل خواب، اختالل کارکرد 
اجتماعی و افسردگی بر سالمت روان، تاثیر غیر مستقیمی نیز 
دارد؛ با توجه به توضیحات فوق، به نظر می رسد کامال منطقی 

و غیر ورزشکارورزشکارانسطح سالمت معلمینبباشد که 
در اوقات فراغت یورزشتیفعالیزانبا مشهرینشهر شاه
داشته باشد.دار وجود یارتباط معن

یان توان ببندي کلی از نتایج تحقیق حاضر میدر یک جمع
ورزش، یک شیوه مفید و مؤثر در وتمرینات بدنیکرد که 

مدیریت فشار روانی و کاهش فشار عصبی در افراد است و 
ذا باط دارد، لکه کاهش فشار روانی با کارایی افراد ارتازآنجایی

ها قرار گیرد و متغیرهاییباید بیشتر موردتوجه مدیران سازمان
عوامل مهمی یورزشفعالیت هايمانند شدت و تکرار مناسب

د واقع مفی،بیشترسالمت روانیتوانند در نیل به هستند که می

5. Keiko Shikako
6. Johan Caudroit,
7. Melinda J Craike
8. Maclaren
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رسد که مدیران سازمان ؛ بنابراین ضروري به نظر میشوند
منظور غنا بخشیدن به اوقات هایی بهوپرورش برنامهآموزش

فراغت کارکنان و معلمان خود خصوصا با تاکید بر فعالیت هاي 
هاي خود ورزشی در نظر گرفته و در جهت بهبود این امر تالش

ح آگاهی بایست با ارتقاي سطرا افزون کنند. همچنین می

عمومی معلمان و کارکنان نسبت به فواید ورزش و تأثیر آن بر 
هاي فعالیتسالمت جسمی و روانی در جهت افزایش شرکت در

ورزشی در زمان فراغت تالش نمود.
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