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 چکیده

 سازگاري در و دارد زیادي فواید فرد اجتماعی و روانی و روحی سالمت بر جسم سالمت بر عالوه بدنی منظم حركات و ورزش

و به تندرستی و  سازد میپدیده رشد را میسر  تنها نهتغذیه صحیح و متعادل  .گذارد می تأثیر فرد شخصیت و جامعه در فرد

 كه با این پژوهش .گردد میبر روي اعصاب و روان سبب رشد فکري و نمو نیروهاي روانی  تأثیر بلکه با ،انجامد میطول عمر 

را انجام شده است بر روي دانش  دانش آموزان پسر دبیرستانی وخوي خلقو فعالیت بدنی با  اي تغذیهبررسی ارتباط رفتار هدف 

پرسشنامه قابل بررسی در اختیار قرار  181تصادفی تعداد  گیري نمونهآموزان پسر دبیرستانی شهر نور انجام شده است كه با 

تنش، خشم،  معیارهايان با دانش آموز اي تغذیهار گرفت. براساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد كه رفت

. همچنین شود می ها آنمنفی داشته و موجب افزایش سرزندگی، آرامش و شادكامی  رابطهخستگی و سردرگمی دانش آموزان 

 رابطه، خشم، خستگی و سردرگمی دانش آموزان یافسردگ معیارهاي تنش،ا شاخص ورزش در دانش آموزان پسر دبیرستانی ب

مثبت و مستقیمی دارد. همچنین شاخص كار در دانش آموزان  رابطهاي سرزندگی، آرامش و شادكامی معیاره بامنفی داشته و 

منفی و معکوس دارد. عالوه براین معیار اوقات  رابطهمعیار سردرگمی  امثبت و مستقیم و ب رابطه ها آنمعیار سرزندگی  اب

 .دهد میمنفی را نشان  رابطهار خستگی دانش آموزان معی اسرزندگی دانش آموزان نشان داده و ب امثبتی ب رابطهفراغت 

 .وخو خلق، اي تغذیهبدنی، رفتار  فعالیت کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 سازگاري در و دارد زیادي فواید فرد اجتماعی و روانی و روحی سالمت بر جسم سالمت بر عالوه بدنی منظم حركات و ورزش

و  شود میذهنی احساس  طور بهخلق عبارت است از هیجانی مستمر كه  .گذارد می ثیرأت فرد شخصیت و جامعه در فرد

كه  دهند میمطالعات نشان  .(1331)میرمحمدي، رامش است ن شامل افسردگی، خشم، رضایت، هوشیاري و آ آ هاي نمونه

از طریق اثرات فیزیولوژیکی بر انتخاب غذا  توانند میخلق و احساسات  .اثرات متقابلی بر هم دارندانتخاب غذا و  وخو خلق

انتخاب غذا باشد. همچنین عوامل دیگر مانند: مسائل اجتماعی و  ي نتیجه. از سوي دیگر تغییر خلق ممکن است اثرگذارند

و بوي  خوریم مین غذا  دن غذا، مکان و موقعیتی كه در آفرهنگی، در دسترس بودن یک غذاي خاص، تجربه قبلی ناشی از خور

خواب و بیداري و ریتم بیولوژیک، تفسیر اثرات غذا را  ي چرخهدر انتخاب غذا اثر بگذارند. وجود  توانند مییک غذاي لذیذ، همه 

هبود وضعیت خلق اثر دارند و در ب و مواد معدنی ها ویتامینكه  دهند میموجود نشان  هاي دادهدر حال حاضر  .كنند میپیچیده 

كمبود مواد مغذي مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوي دیگر برخی  ازنظررژیم غذایی افرادي كه داراي اختالالت خلقی هستند باید 

 رسد میو روي(. به نظر B12  ن جمله كمبود اسیدفولیک، ویتامین از آدارند )با بروز افسردگی ارتباط  اي تغذیهكمبودهاي 

 (.1383دهداري و لطیفی،دارد ) تأثیرو كاكائو در بهبود خلق  ها كربوهیدراتف مصر

 آورند میبدنی، اطالعات الزم را براي زندگی اجتماعی به دست  هاي فعالیتكودكان و نوجوانان از طریق بازي و از طرفی دیگر 

 گیري جهت و گذاري ارزش براي مناسبی. بازي و ورزش، میدان تمرین شوند میو براي پذیرفتن مسئولیت در جامعه آماده 

و تعاون، ایثار، فداكاري و  دوستی نوعی چون مفاهیم و كند می ایجاد نوجوانان فطري هاي گرایش و عواطف و ها هیجان ،ها رغبت

 هاي فعالیتخود را بیشتر با انجام  و اوقات فراغت كنند میروانشناسان معتقدند كودكانی كه ورزش  .آموزد میگذشت را به او 

ورزشی فرصت مناسبی را براي ابراز شادي، عالقه، عدم  هاي فعالیتاز رشد عاطفی خوبی برخوردارند،  گذرانند میبدنی 

   (1335)فاضل و مخاورپور، .پرخاشگري و ایجاد حس خودباوري، اعتماد به نفس و كسب شایستگی هاي فردي موثر است

ورزشی و تفریحی  هاي فعالیتمعمول نوجوانان ورزشکار بین هم سن و ساالن خود محبوب تر هستند. شركت در  طور به

اجتماعی را  هاي فعالیتنوجوانان را از حالت خمودگی و افسردگی خارج ساخته و نشاط و سرزندگی و امید و انگیزه شركت در 

تقلیل  درپرخاشگري كه در نوجوانان بسیار شایع است و حداقل  ويوخ خلقو نیز در از بین بردن  سازد میدر آنان فراهم 

  .و نقش بسزایی را ایفا می نماید است چشمگیر آن بسیار موثر

یعنی قد و  اي تغذیهمدارس ابتدایی شهر كرمانشاه با اندازه گیري و ثبت شاخص هاي مهم  اندانش آموزدر  (1377) رضایی

ردهاي مدرسه پسرانه و با استفاده از استاندا 11مدرسه دختر و  20دبستان،  31در  دانش آموزدختر  750پسر و  100وزن 

فراوانی سو تغذیه در پسران و دختران به میزان ناچیزي در دختران بیشتر از پسران  ،در مقایسه مشاهده كرد كهآنتروپومتریک 

 (.1377)رضایی،   .است كه این اختالف قابل اغماض است

و چاقی در دانش آموزان دختر  اي تغذیهارتباط بین سطح فعالیت بدنی، وضعیت ( بررسی 1334) رییع نژادهدف از پژوهش 

سال از مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم تحصیلی در تحقیق  17-13نفر از دانش آموزان  400بدین منظور  .نوجوان بود

تصادفی صورت گرفت و تعدادي از  -خوشه اي گیري مونهندر دو مرحله انجام شد، ابتدا  گیري نمونهحاضر شركت نمودند. 

مدارس انتخاب شدند و سپس دانش آموزان كالس هاي مختلف به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند. قد، 

 مترو سانتی 14/157±81/18و شاخص توده بدنی آزمودنی ها به ترتیب ( WHRباسن )نسبت دور كمر به وزن، 

 فعالیت میزان به مربوط اطالعات. بود مترمربع بر كیلوگرم 70/21±11/4 و متر سانتی 31/0±13/0 و كیلوگرم 42/17±72/51

ساعته خوراک جمع آوري  24ق پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت بدنی بک و پرسشنامه یادآمد طری از اي تغذیه وضعیت و بدنی

شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون كروسکال والیس استفاده شد. نتایج حاصل از 

متوسط با ساعات تماشاي تلویزیون و همچنین  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد كه رابطه معنی داري بین سطح فعالیت بدنی

ساعات  اي تغذیهوجود دارد، از طرفی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وضعیت  اي تغذیهبین شاخص توده بدن و وضعیت 

آزمودنی ها در سطوح كم، متوسط و زیاد  اي تغذیهمشاهده نشد، همچنین نتایج نشان داد كه وضعیت  تماشاي تلویزیون

بدنی مشابه می باشد و اختالفی بین میزان ساعات تماشاي تلویزیون در بین مقاطع مختلف دیده نشد. همچنین نتایج فعالیت 
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، شاخص توده بدن و ساعات تماشاي تلویزیون در سطوح مختلف فعالیت بدنی تفاوت معنی اي تغذیهنشان داد كه بین وضعیت 

ده بدنی و تماشاي تلویزیون در طبقات سنی مختلف تفاوت معنی داري مشاهده نشد. بین سطوح فعالیت بدنی، شاخص تو

 (.1334)ربیع نژاد، داري وجود نداشت

دانشجویان دختر خوابگاهی در جهت پیشگیري از كم  اي تغذیهبررسی رفتارهاي در تحقیق خود مبنی بر  دهداري و لطیفی

در دنیا است زنان بخصوص به علت  اي تغذیهین كمبود كمبود آهن شایع تراعالم داشته اند كه  1388 خونی فقر آهن در سال

از دست دادن آهن به هنگام قاعدگی و زایمان در معرض خطر فقر آهن قرار دارند با اصالح رفتار و الگوي تغذیه می توان به 

ر ساكن در دانشجویان دخت اي تغذیهمیزان زیادي كم خونی فقر آهن را در زنان كاهش داد هدف مطالعه تعیین رفتارهاي 

این بوده است.  1388خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جهت پیشگیري از كم خونی فقر آهن در سال 

هاي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  نفر از دانشجویان ساكن درخوابگاه 341باشد.  مقطعی می -مطالعه از نوع توصیفی

 آوري شده توسط نرم افزار هاي جمع ها مطالعه را تکمیل كردند. سپس داده شنامهگیري در دسترس انتخاب و پرس بصورت نمونه

SPSS  درصد از دانشجویان داراي رفتارهاي  2/0نتایج مطالعه نشان داد كه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 11نسخه

اي  درصد داراي رفتارهاي تغذیه 8/40اي در سطح متوسط و  درصد داراي رفتارهاي تغذیه 53اي در سطح ضعیف،  تغذیه

اي  كه بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه رفتارهاي تغذیه مناسب جهت پیشگیري از كم خونی فقر آهن بودند. با توجه به این 

متوسط داشتند و با توجه به اهمیت و شیوع كم خونی فقر آهن در زنان سنین باروري و نیز با توجه به نقش بارز الگوي غذایی 

هاي آموزشی، جهت اصالح برخی رفتارها و الگوهاي  در ایجاد و تداوم فقر آهن، ضرورت انجام مداخالتی مانند اجراي برنامه

 .(1388)دهداري و لطیفی، .رسد غذایی مسبب كم خونی فقر آهن براي زنان سنین باروري ضروري به نظر می

الالت رفتاري و رشد عاطفی دانش آموزان دختر و پسر مقطع مقایسه بهره هوشی، اختدر تحقیقی براي  خاور پورنظري و 

پژوهش، مقایسه بهره هوشی، این هدف انجام داده اند.  راهنمایی تغذیه شده با شیر مادر و شیرخشک شهرستان دهلران

شهرستان اختالالت رفتاري و رشد عاطفی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تغذیه شده با شیرمادر و شیر خشک در 

تصادفی ساده  گیري نمونهنفر با شیرخشک( بود كه به صورت روش  10نفر با شیرمادر و  10نفر ) 120دهلران بود. آزمودنیها 

. ابزارهاي پژوهش عبارتند از: آزمون ماتریس هاي پیشرونده ریون، بودانتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع علی مقایسه اي 

تحلیل واریانس عاملی و تحلیل واریانس عاملی چند متغیري  .مالهوترا وخوي خلقر و مقیاسی پرسشنامه اختاللهاي رفتاري رات

)مانوا( نشان داد كه بین دانش آموزان تغذیه شده با شیرخشک ازلحاظ بهره هوشی، اختاللهاي رفتاري و رشد عاطفی در سطح 

 (.1335،نظري و مخاور پور)تفاوت معنی داري وجود دارد % 15

گیالن به  دانشگاه دختر دانشجویان در خوردن اختاللهاي با روان سالمت و همکاران در تحقیق خود مبنی بر ارتباط اسفنجانی

 خوردن اختاللهاي دارد، باالیی همبودي روانشناختی عوامل با كه روانی شایع نسبتاً اختاللهاي از این نتیجه رسیدند كه یکی

نمونه  از استفاده با 1383 سال در مقایسه اي -علی مطالعه این .می شود مشاهده جوان نوجوان و دختران در بیشتر كه است

خوردن  بهدانشجویان پرسشنامه هاي نگرش .شد گیالن انجام دانشگاه دختر دانشجوي 420 روي بر دسترس، در گیري

(EAT-26 و سالمت )یعموم (GHO-28را ) و بازآزمایی روش از هاروایی پرسشنامه  و پایایی تعیین كردند. براي تکمیل 

 نشان حاضر پژوهش نتایج .شدند تحلیل رگرسیون تحلیل و مستقل تی آماري آزمونهاي با شد. داده ها استفاده كرونباخ آلفاي

 دانشجویان در یعنی داشت؛ معنی داري دوگروه تفاوت بین اضطراب فقط آن زیرمقیاسهاي و سالمت روان مقیاس در كه داد

 مناسبی براي كننده بینیپیش اضطراب همچنین .داشت خوردن ارتباط هاي اختالل افزایش با اضطراب سطح دختر افزایش

 این در .كند بینیرا پیش خوردن اختاللهاي به مربوط تغییرات درصد توانست 35 اطمینان با و بود خوردن اختاللهاي

 زیاد گرایش نتایج بود. این برخی پژوهشها نتایج با مشابه كه داشتند خوردن اختالل درصد دختران دانشجو 2557پژوهش،

 .(2013اسفنجانی و همکاران كنند )می  تأیید را خوردن اختاللهاي دانشجو به دختران

خلقی  حاالت رخ نیم با راهور پلیس كاركنان جسمانی آمادگی اجزاي بین مرادي و همکاران در تحقیق خود با عنوان ارتباط

از  .می باشد افراد وخوي خلق است حساس بسیار بدنی هاي فعالیت به كه رفتاري مهم جنبه هاي از عنوان داشته اند یکی

 پلیس صف و كاركنان باشد داشته خلقی حاالت هاي فعالیت از هریک در بسزایی ارتباط تواند می جسمانی آمادگی كه آنجایی
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 كه روزمره كار و فعالیت نوع دلیل همچنین به و بوده متفاوت هايوخو خلق داراي جمعیتی تنوع به دلیل رانندگی و راهنمایی

 دو این بین رابطه تواندمی تحقیق این متفاوتی می باشند هايوخو خلق داراي كه است مردمی با رودررو و مستقیم ارتباط

 تا باشد مؤثر راهور پلیس اجتماعی رفتار كردن هدفمند در دهد و قرار بررسی مورد را روانشناختی و فیزیولوژیک عامل

 حاالت رخ نیم با جسمانی آمادگی اجزاي بین ارتباط پژوهش از هدف انجام پذیرد. مردم به مطلوب رسانی خدمت درنهایت

 ز توصیفی، پژوهش این روش .است آن بر مؤثر عوامل شناخت و بزرگ تهران رانندگی و راهنمایی صف پلیس كاركنان خلقی

 تصادفی گیري نمونه صورت به كه دهند می تشکیل بزرگ تهران راهور كاركنان را آن آماري جامعه و است نوع همبستگی

است  جسمانی عملی آزمون پرسشنامه و پژوهش این اطالعات آوري گرد ابزار .اند گرفته قرار بررسی مورد و انتخاب اي خوشه

 قدرت، كه داد نشان پژوهش این نتایج .و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي آزمون فرضیه ها استفاده شده است

 مردم و همکاران با تعامل در ها آن وخوي خلق در رانندگی و راهنمایی پلیس صف عضالنی كاركنان پذیري انعطاف و استقامت

شود،  رانندگی بیشتر و راهنمایی پلیس صف كاركنان عضالنی پذیري و انعطاف استقامت قدرت، چه هر یعنی دارد؛ مؤثر نقش

 .(1331مرادي و همکاران،شود ) می كمتر كاركنان خلقی اختالالت در حالی بی و خستگی خشم، اضطراب، و تنش نقش

ورزشی ایروبیک و درمان شناختی رفتاري بر كاهش افسردگی دانش آموزان  هاي فعالیت تأثیرتحقیقی با عنوان  بلوجی و وكیلی

ورزشی ایروبیک و درمان شناختی رفتاري بر  هاي فعالیت تأثیر این پژوهش با هدف بررسیانجام داده اند.  دختر مقطع متوسطه

با استفاده از روش تحقیق  32-33تهران در سال تحصیلی  13منطقه كاهش افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

در مقطع دبیرستان شهر  13نیمه تجربی انجام گرفته است. جامعه آماري در پژوهش حاضركلیه دانش آموزان دختر منطقه 

روه تجربی و تصادفی در گ طور بهتصادفی انتخاب شده و  طور بهنفر  40بود. از بین این افراد،  32-33تهران درسال تحصیلی 

جلسه فعالیت ورزش هوازي  10جلسه درمان شناختی رفتاري و  10گروه گواه تقسیم بندي شدند. گروه آزمایش در معرض 

قرار گرفتنددر حالی كه گروه گواه این مداخالت را دریافت نکرد. هر دو گروه گواه و آزمایش قبل و بعد از انجام مداخالت به 

ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه استاندارد بک بود. نتایج بدست  موردارزیابی قرار گرفتند.وسیله پرسشنامه افسردگی بک 

رفتاري بر كاهش افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  ورزشی ایروبیک و درمان شناختی هاي فعالیتآمده نشان داد 

 .(1334 ،بلوجی و وكیلی) تهران موثر است 13منطقه 

كنترل و پیشگیري از اختالالت رفتاري و پرخاشگري دانش آموزان با در تحقیق خود با عنوان  و بذرگرسلیمانی سروستانی 

با توجه به اینکه تعارضات، اختالالت و نابسامانی هاي روانی در سنین كودكی اعالم كرده اند  گروهی هاي فعالیتاستفاده از 

جسمی و روحی در آینده خواهد بود و با در نظر گرفتن این زمینه ساز پیدایش مشکالت اجتماعی و بیماري هاي مختلف 

مطلب كه توجه به سالمت روانی نوجوانان یکی از اهداف و ویژگی هاي آموزش و پرورش است، بنابراین براي داشتن افرادي 

حائز اهمیت فراوان  سالم و كارآمد و جامعه اي توسعه یافته و موفق، به ویژه در جوامع امروزي، توجه به سالمت روانی افراد

از این پژوهش بررسی راهکارهاي كاهش اختالالت رفتاري و پرخاشگري دانش آموزان است. دانش آموزان پایه اول  هدف است.

س( شهرستان خرامه به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است. در انجام این تحقیق، ابزارهایی مانند )دبیرستان خدیجه 

، مشاهده و بررسی اسناد )كتب و تحقیقات مربوط( مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله اي كه بررسی پرسش نامه، مصاحبه

عبارت است از: علل پرخاشگري و اختالالت رفتاري دانش آموزان چیست؟ نبود ارتباط عاطفی مطلوب بین والدین و  گردد می

هم در خانه و هم در مدرسه، نداشتن اعتماد به نفس و  فرزندان، عدم توجه به استعدادها و توانایی هاي دانش آموزان

 .(1334سلیمانی سروستانی و بذرگر)خودباوري در دانش آموزان از علل عمده پرخاشگري دانش آموزان می باشد. 

رابطه  يبر رو كه تحقیقات اعالم داشتندوخو  خلق رب ییغذا میو رژ یبدن تینقش فعالدر تحقیق خود با عنوان  1استراسر و فاچ

با توجه به  دارد یعملکرد عاطف يبر رو يدیاثرات مف یبدن تیكه فعال دهد میو سالمت روان نشان  یکیزیف تیفعال نیب

به سزایی در  تأثیر 3امگا بدنی و رژیم غذایی مناسب حاوي اسیدهاي  هاي فعالیتپی بردند كه  ها آنمطالعات انجام شده 

 (.2015نفس و خودكارآمدي دارد )استراسر و فاچ،كاهش اضطراب و پریشانی و بهبود عزت 
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را  مردان و زنان انیدر م وخو خلق رییتغ آن بر تأثیردر اوقات فراغت و  یکیزیف هاي فعالیتدر تحقیق خود  2برانکو و همکاران

مردان و زنان به ترتیب نمونه به این نتیجه رسیدند كه انجام فعالیت بدنی در اوقات فراغت در  1353بررسی كردند. با تعداد 

% بود كه نشان دهنده فعالیت بدنی بیشتر در بین مردان بوده است این درحالی است كه شیوع افسردگی در 1752% و 2553

 (.2014بیشتر از مردان بوده است )برانکو وهمکاران، 1587% به میزان 35بین زنان با صحت اطمینان 

كه در آن اشخاص پرخاشگر خود را به صورت رفتار  شود میپرخاشگري نهفته بدنی و ورزش سبب فرو نشاندن  هاي فعالیت

ي كه برخی طور به، شود می. ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در اخالق و رفتار نوجوانان محسوب دهند میمنفی نشان 

آرامش و مهار پرخاشگري موثر كه حضور فرزندانشان در ورزش، در  دهد میاز گزارش هاي والدین نوجوانان ورزشکار نشان 

قطع موجب كاهش  طور بهكه تمرینات ورزشی در درازمدت  سازد میبوده است و برخی از تحقیقات انجام شده خاطرنشان 

و  اي تغذیهرفتار  تأثیردر این راستا در این پژوهش قصد آن داریم كه  (.1334ربیع نژاد،شود ) میپرخاشگري در نوجوانان 

 .انش آموزان دبیرستانی بررسی كنیمد وخوي خلقبدنی را بر  هاي فعالیت
 

 روش شناسی تحقیق

از نفر  200 تصادفی تعداد گیري نمونهجامعه آماري این تحقیق كلیه دانش آموزان پسر دبیرستان هاي شهر نور می باشد كه با 

پرسشنامه قابل استفاده جمع آوري گردید. در  184پخش شد كه در نهایت تعداد  ها آنانتخاب شده و پرسشنامه ها بین  ها آن

نه اي از كل مدنظر گرفته شده است.پرسشنامه به عنوان نمو 184این تحقیق   

معیار به  3در مجموع  دانش آموزان پسر دبیرستانی وخوي خلقو فعالیت بدنی با  اي تغذیهارتباط رفتار در تحلیل و بررسی 

 Johnson etگردیدند )به شکل زیر طبقه بندي  فرعیمعیار  11هومی در غالب عنوان معیارهاي تشکیل دهنده الگوي مف

al,2002،1332و هادي روحانی، 2007و لین و همکاران:) 

 ص كارو شاخ شاخص ورزش، شاخص اوقات فراغتشامل سه  فعالیت بدنی 

 شادكامآرامش، سردرگمی، خستگی، سرزندگی، خشم، افسردگی، تنششامل،  وخو خلق ، 

  اي تغذیهرفتار 

سوال در مورد  32ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه اي سه قسمتی می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل 

( و براساس مقیاس 2007همکاران )سوالی لین و  32خلق وخوي دانش آموزان می باشد كه براساس پرسشنامه حاالت خلقی 

همکاران جانسون و  اي تغذیهسوال براساس آزمون عادات  23مه شامل لیکرت می باشد. قسمت دوم پرسشناپنج ارزشی 

سوال در ارتباط با  11می باشد. قسمت سوم پرسشنامه شامل  هاي اسمی دوارزشی وچندارزشیو براساس مقیاس (2002)

استفاده شده  هاي اسمی دوارزشی وچندارزشیو با مقیاس فعالیت بدنی دكتر هادي روحانی فعالیت بدنی كه از پرسشنامه

 است. روایی و پایایی هر سه پرسشنامه در تحقیقات مختلفی به اثبات رسیده اند.

 یافته های تحقیق

از ضریب همبستگی پیرسون استتفاده شتد كته    دانش آموزان  اي تغذیهو رفتار  كلی وخوي خلقبین  براي بررسی رابطه

آنتان معنتادار    اي تغذیته دانش آموزان و رفتتار   وخوي خلق، همبستگی بین 1آمده است. بر اساس جدول  1نتایج آن در جدول 

 نیست.

 ای تغذیهرفتار  و کلی وخوی خلقدر رابطه بین  پیرسون همبستگی ضریب داری معنی آزمون نتایج :1 ولجد

r نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 

 H0پذیرش  0505 05420 -05010
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 2از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج آن در جدلو  اي تغذیهبا رفتارهاي  وخو خلقبراي بررسی ارتباط معیارهاي 

 آمده است.

 

 

 ای تغذیهرفتارهای  با وخو خلقای عیارهم رابطه برای پیرسون آزمون نتایج: 2جدول 

r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 
 تنش H0رد  0.05 05025 0.0165-

 افسردگی H0پذیرش  0.05 05085 0.127-
 خشم H0رد  0.05 05000 0.295-
 سرزندگی H0رد  0.05 05022 0.169

 خستگی H0رد  0.05 05000 0.257-
 سردرگمی H0رد  0.05 05021 0.170-
 آرامش H0رد  0.05 05003 0.219

 شادكامی H0رد  0.05 05001 0.202
 

ولی بین معیار  وجود دارد اي تغذیهب با رفتار وخو خلقمعیار  7كه رابطه معنی داري بین  شود میمشاهده  2جدول مطابق با 

 :شود میداده شرح . این فرضیات بطور كامل در ادامه دهد میرابطه معنی داري را نشان ن اي تغذیهافسردگی و رفتار 

 3از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شتد كته نتتایج آن در جتدول      كلی و فعالیت بدنی وخوي خلقبراي بررسی ارتباط بین 

 موزان هیچ رابطه معنی داري وجود ندارد.كلی و فعالیت بدنی دانش آ وخوي خلق، بین 3جدول مطابق با نتایج  آمده است.

 

 فعالیت بدنی و یکل وخوی خلق نیب رابطه در پیرسون همبستگی ضریب داری معنی آزمون نتایج :3جدول 

r نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 

 H0پذیرش  0505 05513 05043

 

با فعالیت بدنی دانش آموزان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج آن  وخو خلقبراي بررسی رابطه بین معیارهاي 

معیار سرزندگی، خستگی، سردرگمی  4كه رابطه معنی داري بین  شود میمشاهده  4مطابق با جدول آمده است.  4در جدول 

با فعالیت بدنی رابطه معنی داري را معیار تنش، افسردگی، خشم و آرامش  4ولی بین  و شادكامی با فعالیت بدنی وجود دارد

 .دهد مینشان ن

 یبدن تیفعال با وخو خلق یمعیارها رابطه برای پیرسون آزمون نتایج :4جدول 

r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 
 تنش H0 پذیرش 0.05 05150 0.0165-
 افسردگی H0پذیرش  0.05 05011 0.127-

 خشم H0 پذیرش 0.05 05233 0.295-
 سرزندگی H0رد  0.05 05000 0.169

 خستگی H0رد  0.05 05000 0.257-
 سردرگمی H0رد  0.05 05001 0.170-
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r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 

 آرامش H0 پذیرش 0.05 05077 0.219
 شادكامی H0رد  0.05 05011 0.202

 

 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج  از رابطه بین هشت معیار خلق وخو را با سه معیار فعالیت بدنی براي بررسی

 آمده است. 7تا  5آن در جدول هاي 

 معیار ورزش با وخو خلق یمعیارها رابطه برای پیرسون آزمون نتایج: 5جدول 

r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 
 تنش H0 رد 0.05 05001 0.235-
 افسردگی H0 رد 0.05 05007 0.199-

 خشم H0 رد 0.05 05008 0.195-
 سرزندگی H0رد  0.05 05000 0.531
 خستگی H0رد  0.05 05001 0.243-

 سردرگمی H0رد  0.05 05000 0.279-
 آرامش H0 رد 0.05 05005 0.208

 شادكامی H0رد  0.05 05005 0.205
 

چراكه در  وجود دارد با معیار ورزش وخو خلقهاي معیار تمامیكه رابطه معنی داري بین  شود میمشاهده  5مطابق با جدول 

محاسبه شده در معیارهاي  rمقدار  ازآنجاكه همچنینهمه موارد مقدار سطح معنی داري از مقدار سطح خطا كوچکتر است. 

با تنش، افسردگی، خشم، خستگی و سردرگمی منفی و كوچکتر از صفر می باشد نشان دهنده رابطه معکوس این معیارها 

معیار ورزش است لذا با افزایش شاخص ورزش در بین دانش آموزان میزان معیارهاي تنش، افسردگی، خشم، خستگی و 

محاسبه شده در معیارهاي سرزندگی، آرامش و شادكامی مثبت  rدیگر از آنجا كه مقدار  یازطرف سردرگمی كاهش می یابد.

عیارهاي شاخص ورزش است لذا با افزایش شاخص ورزش، میزان ممی باشد نشان دهنده رابطه مستقیم این معیارها با 

 سرزندگی، آرامش و شادكامی نیز افزایش می یابد.

 

 کار اریمع با وخو خلق یمعیارها رابطه برای پیرسون آزمون نتایج: 2جدول 

r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 

 تنش H0 پذیرش 0.05 05138 05110
 افسردگی H0پذیرش  0.05 05333 0.006-

 خشم H0پذیرش  0.05 05321 0.073
 سرزندگی H0رد  0.05 05000 0.325
 خستگی H0پذیرش  0.05 05072 0.133-

 سردرگمی H0رد  0.05 05035 0.156-
 آرامش H0پذیرش  0.05 05130 0.036
 شادكامی H0پذیرش  0.05 05053 0.143
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با خشم، خستگی، آرامش و شادكامی  تنش، افسردگی،داري بین معیارهاي شود كه رابطه معنیمشاهده می 1مطابق با جدول 

اما رابطه معنی داري است.  بزرگترمقدار سطح معنی داري از مقدار سطح خطا  معیارها نایدارد چراكه در نوجود كار معیار 

سردرگمی با معیار كار وجود دارد چراكه در این دو معیار مقدار سطح معنی داري از سطح خطا بین معیارهاي سرزندگی و 

محاسبه شده در معیار سرزندگی مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیم معیار  rمقدار  كهكوچکتر است. همچنین از آنجا

نیز افزایش می یابد. اما  ها آنن، میزان سرزندگی سرزندگی با معیار كار است یعنی اینکه با افزایش شاخص كار در دانش آموزا

محاسبه شده در معیار سردرگمی منفی می باشد نشان دهنده رابطه معکوس معیار سردرگمی با معیار كار  rاز آنجا كه مقدار 

 .شود میاست یعنی با افزایش شاخص كار، از سردرگمی دانش آموزان نیز كاسته 

 

 اوقات فراغت اریمع با وخو خلق یمعیارها رابطه برای پیرسون آزمون نتایج :7جدول 

r نام معیار نتیجه آزمون سطح خطا سطح معنی داري محاسبه شده 
 تنش H0پذیرش  0.05 0.516 0.048-
 افسردگی H0پذیرش  0.05 0.326 0.073-

 خشم H0پذیرش  0.05 0.925 0.007-
 سرزندگی H0رد  0.05 0.016 0.178
 خستگی H0 رد 0.05 0.000 0.363-

 سردرگمی H0 پذیرش 0.05 0.152 0.106-
 آرامش H0پذیرش  0.05 0.709 0.028-
 شادكامی H0پذیرش  0.05 0.469 0.054

 

شود كه رابطه معنی داري بین معیارهاي تنش، افسردگی، خشم، سردرگمی، آرامش و شادكامی مشاهده می 7مطابق با جدول 

با معیار اوقات فراغت وجود ندارد چراكه در این معیارها مقدار سطح معنی داري از مقدار سطح خطا بزرگتر است. اما رابطه 

دارد چراكه در این دو معیار مقدار سطح معنی  وجود اوقات فراغتبا معیار  خستگیمعنی داري بین معیارهاي سرزندگی و 

محاسبه شده در معیار سرزندگی مثبت است نشان دهنده رابطه  rمقدار كه داري از سطح خطا كوچکتر است. همچنین از آنجا 

 در دانش آموزان، میزاناوقات فراغت است یعنی اینکه با افزایش شاخص اوقات فراغت مستقیم معیار سرزندگی با معیار 

منفی می باشد نشان دهنده رابطه  خستگیمحاسبه شده در معیار  rنیز افزایش می یابد. اما از آنجا كه مقدار  ها آنسرزندگی 

دانش آموزان نیز كاسته خستگی ، از اوقات فراغتاست یعنی با افزایش شاخص اوقات فراغت با معیار خستگی معکوس معیار 

 .شود می

 بحث و نتیجه گیری

 وخو خلقبا هفت معیار  اي تغذیهبا آزمونهاي صورت گرفته بر روي نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیدیم كه بین معیار رفتار 

وجود دارد. همچنین بین معیاركلی  شامل تنش، خشم، سرزندگی، خستگی، سردرگمی، آرامش و شادكامی رابطه معنی داري

سرزندگی، خستگی، سردرگمی و شادكامی رابطه معنی داري وجود دارد. عالوه شامل  وخو خلقفعالیت بدنی با چهار معیار 

براین در بررسی رابطع معنی داري بین معیارهاي فعالیت بدنی با معیارهاي خلق وخو به این نتیجه رسیدیم كه بین معیار 

ا دو معیار سرزندگی و سردرگمی رابطه رابطه معنی داري وجود دارد. اما تنها بین معیار كار ب وخو خلقورزش با هر هشت معیار 

 معنی دار وجود داشته و همچنین بین معیار اوقات فراغت با دومعیار سرزندگی و خستگی رابطه معنی دار وجود دارد.

سه روش درمانی رفتار درمانی شناختی، ورزش درمانی و  تأثیربررسی مقایسه اي موسوي و همکاران در پژوهش خود با عنوان 

چاقی در دو دهه اخیر به سرعت اعالم داشته اند  انی بر كاهش وزن مراجعین به كلینیک هاي تغذیه در شهر بوشهررژیم درم



 ورزشی علوم و بدنی تربیت مطالعات

 40 -50، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،7 دوره

04 
 

سه روش درمانی  تأثیرشیوع پیدا كرده و به صورت یک مشکل جهانی در آمده است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه اي 

وزن مراجعین به كلینیک هاي تغذیه در شهر بوشهربود. روش تحقیق،  رفتار درمانی شناختی، ورزش درمانی و رژیم درمانی بر

 10یک روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیق نیز، روش پیش آزمون و پس آزمون و پیگیري با استفاده از گروه رژیم غذایی بود 

دیدند، كه عبارت بودند از: تصادفی جایگزین گر طور بهنفره  20نفر از كاركنان مرد چاق شركت ملی حفاري ایران در سه گروه 

گروه رفتاردرمانی شناختی. وزن افراد در سه مرحله ي این مطالعه بررسی  -3گروه ورزش درمانی  -2گروه رژیم غذایی.  -1

مداخله ها از تحلیل كوواریانس و آزمون اندازه هاي تکراري و آزمون هاي تعقیبی  تأثیرشد. براي مقایسه میانگین ها و تعیین 

معنی داري  طور بهدو شیوه مداخله بر كاهش وزن افراد مؤثر بودند ولی روش رفتاردرمانی شناختی  هر استفاده شد. بنفرون

روش رفتاردرمانی شناختی نسبت به سایر روش ها >P 0505 نسبت به ورزش درمانی اثر بیشتري بر كاهش وزن افراد داشت

تلفیق این روشهاي مجزا می توان به نتایج بهتر و پایاتري براي كاهش بیشتري بر كاهش وزن افراد دارد ولی در صورت  تأثیر

 (.1335)موسوي و همکاران،  وزن دست یافت

تنش، افسردگی، خشم، خستگی و سردرگمی( رابطه وخو )ورزش بر پنج معیار منفی خلق ازآنجا كه طبق نتایج تحقیق حاضر 

كه خانواده  شود مید لذا پیشنهاد مثبت دار تأثیرسرزندگی، آرامش و شادكامی( وخو )منفی داشته و بر معیارهاي خوب خلق 

از نتایج بدست آمده از این  ها، مدیران و مربیان بر ورزش و پیگیري آن در برنامه هاي دانش آموزان تأكید بیشتري بورزند.

درگمی( و نقش مثبت آن بر رفتارهاي خشم، خستگی و سر تنش،وخو )بر عامل هاي منفی خلق  اي تغذیهتحقیق نقش رفتار 

سرزندگی، آرامش و شادكامی( ایجاب می كند كه خانواده ها در تغذیه سالم و مناسب دانش آموزان اهتمام وخو ) خلقخوب 

بیشتري بورزند و و مدیران مدارس نیز تمهیداتی را بیاندیشند كه دانش آموزان از غذاهاي فست فود و نوشابه ها و... در مدارس 

نتایج بدست آمده از تحقیق بر نقش موثر و مثبت كار بر سرزندگی و نقش منفی آن در سردرگمی دانش  استفاده نکنند.

آموزان تأكید دارد. لذا خوب است كه دانش آموزان در كنار تحصیالت بتوانند مسئولیت هاي اجتماعی كه همراه با فعالیت 

ز تحقیق حاضر بر نقش موثر و مثبت اوقات فراغت صحیح و مناسب بر نتایج حاصل ا بدنی است را نیز برعهده بگیرند.

سرزندگی و نقش منفی آن بر خستگی دارد. لذا انتظار می رود كه با برنامه ریزي صحیح براي اوقات فراغت دانش آموزان 

 زندگیشان بکاهیم. هاي فعالیتدر سایز  ها آنشده و از احساس خستگی و كهولت  ها آنموجب سرزندگی 

 فهرست منابع:

 مینتا : مترجمین -ششم چاپ بدنی، هاي فعالیت و ورزشی فیزیولوژي (1381دیوید ) كاستیل،. ال و جک ویلمور،. اچ -1

 .پیشروان مبتکران انتشارات- اسالمی فاطمه و نژاد علی آقا حمید رجبی؛ حمید نیا؛ رحمانی فرهاد معینی؛

 علتی  محمتد  و زاد نمتازي  مهتدي : متترجمین  عمتر،  طتول  در حركتتی  تکامتل  و رشتد  (1387كاتلین ) وود، هی. ام -2

 نهم سمت، چاپ انتشارات اصالنخانی،

 دوم خارجه، چاپ امور وزارت انتشارات شیخی، رضا حمید مترجم وجامعه، ورزش (1383) امین الخلولی، انور -3

ورزشتی ایروبیتک و درمتان شتناختی رفتتاري بتر كتاهش         هاي فعالیت تأثیر ،(1334) یلیوكملیکا و پریوش  ،بلوجی -4

، تهران، و علوم اجتماعی یروانشناس ،بین المللی علوم انسانی كنفرانس افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه،

-http://www.civilica.com/Paper-HPSCONF01 موسستتته متتتدیران ایتتتده پتتترداز پایتختتتت ایلیتتتا،  

HPSCONF01_082.html 
 اول انتشارات یگانه، چاپ سروري، حسین محمد: مترجم ورزشی، روانشناسی ،(1370) ندریمو توماس، -5

دانشجویان دختر خوابگاهی در جهت پیشتگیري   اي تغذیه، بررسی رفتارهاي (1383)آرمان  ،لطیفی ؛طاهره ،دهداري -1

، ، تهتران همایش كشوري دانشجویی عوامل اجتمتاعی متوثر بتر ستالمت     یناول ،1388از كم خونی فقر آهن در سال 

-http://www.civilica.com/Paper-SNCSDH01 دانشتتتتتتتگاه علتتتتتتتوم پزشتتتتتتتکی ایتتتتتتتران،   

SNCSDH01_126.html 
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و رفتار كم تحرک دانش آموزان دختر  اي تغذیهبررسی رابطه سطح فعالیت بدنی، وضعیت  (،1334) یفهشرربیع نژاد،  -7

 و علوم ورزشی. ، دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنیتنوجوان شهر رش

، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات آموزان دبستانهاي كرمانشاه    اي دانش    بررسی وضعیت تغذیه(، 1377رضایی، منصور ) -8

 بهداشتی و درمانی كرمان.

 ،اوريسنجش فعالیت بدنی یک، وزارت علوم تحقیقات و فن ( پرسشنامه1383روحانی، هادي؛ ) -3

 كاظم محمد: مترجمین ورزشی، ( روانشناسی1382سینتال ) پمبرتن،. ل و كوئن ،اسپسنک .س و گلین رابرتس،. س -10

 اول چاپ رشد، انتشارات شجایی، معصومه و موسوي واعظ

، كنترل و پیشگیري از اختالالت رفتاري و پرخاشگري دانتش  (1334بذرگر )لیال و محمدحسن  ،سلیمانی سروستانی -11
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PSYCHOLOGY01_201.html 
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