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 چکیده

هند  از مطالعنه   . از این  رو  اثرگذار است جامعهافراد اکثر  روانیجسمانی بر سالمت ارتقاء سالمت  الوه برعفعالیت بدنی  فواید

در این  مطالعنه از ننو      روش تحقین   بنود.  طالفروشنان شنهر رشنت    یبا سالمت روانن  یبدن تیرابطه سطح فعال یحاضر بررس

بنا توجنه بنه جندول      . نموننه تحقین   بودشهر رشت مردان طالفروش نفر از  014شامل . جامعه آماری بود همبستگی-توصیفی

ی بدن تیسطح فعالبرای اندازه گیری انتخاب شد.  نمونه گیری در دسترسسال( به روش  1/01 ± 3/6نفر ) 194شامل  مورگان

برای تعیی  . فاده شداست گلدبرگ پرسشنامه سالمت عمومیاز  یسالمت روان برای اندازه گیریو  بک فعالیت بدنی پرسشنامه از

 00نسنخه   SPSSافنزار   با استفاده از ننرم  رابطه بی  متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری

 داشنت معنناداری وجنود    رابطنه شنهر رشنت    طالفروشنان  رواننتایج نشان داد بی  سطح فعالیت بندنی بنا سنالمت     شد.انجام 

(10/1=p ،34/1 =r.) بی  فعالیت بندنی بنا افسنردگی    روانی نشان دادرابطه فعالیت بدنی با خرده مقیاس های سالمت  بررسی ،

(11/1=p ،69/1- =rوضعیت اختالل در کارکرد ،) (107/1اجتماعی=p ،61/1-=r) وجنود  داری یسالمتی جسمانی رابطه معنن  و

 نداشنت  وجودیت اضطراب و اختالل در خواب رابطه معنی داری (؛ اما بی  سطح فعالیت بدنی با وضعp ،04/1 =r=13/1)داشت 

(16/1=p ،00/1- =r .) فعالینت  داشنت   شنهر رشنت    برای مردان طالفروشکه  از نتایج مطالعه حاضر چنی  استنباط می شود

انجنام  راه اسنت. بننابرای    روانی بیشتری خصوصا کاهش افسردگی و کاهش اختالل در کارکرداجتماعی همباسالمت باالتر بدنی 

 توصیه می شود.  ای  گروه از بازاریان روانیسالمت ارتقاء  به منظور بیشتر فعالیت بدنی
 

 طالفروش، عمومیفعالیت بدنی، سالمت سطح هاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه

هنوم سنالمت در انسنان،    درک کامنل مف  یمؤثر است. بنرا  یگرید برها  از آن کیدو بعد جسم و روان است که هر  یدارا انسان

گذارنند   یاثر م گریکدیطور متقابل بر  که جسم و روان به  یضرورت دارد. با توجّه به ا یو جسمان یروان  سالمت یشناخت معنا

موضنو  و شنناخت اثنرات      ین پنرداخت  بنه ا   [.10] دارد یانسان را در پن  یعموم  متو سال یکپارچگیدو مقوله،   یو سالمت ا

 نهیزم  یافراد وجود ندارد، در ا تیاکثر یجسم و روان امروزه برا ییجدا تصور .است یاز مسائل ضرور گریکدی دو بر  یا یمیدا

 ریتنثث   تحنت  یکن ی وسنته یاسنت کنه پ   ختهیجسم و روان آن گونه در هم ر  یرابطه ب » دیگو یافالطون رساتر است که م انیب

 [.  00] «است یگرید

اما چند درصد از افراد جامعه واقعا بیمار نیسنتند و از سنالمت   جود دارد، بیمار نبودن است.قدیمی تری  تعریفی که از سالمتی و

 [11]کامل جسمانی و روانی برخوردارند؟ 

امروزه یکی از راه هایی که روانشناسان و متخصصان برای پیشگیری و درمان مشکالت جسمانی و روانی معرفی می کنند، انجام 

فعالیت های ورزشی نقش حیاتی در توسعه توانایی های جسمانی، ارتقاء عملکرد اجتماعی، کناهش  فعالیت بدنی و ورزش است. 

 [.3افسردگی و اضطراب و سایر عوامل روانی دارد ]

 دارد یتنوجه   قابنل  یاین منظّم، مزا یها تکرار، شدّت، مدّت مناسب و بر اساس برنامه اب یبدن تیکه فعال دهند ینشان م قاتیتحق

[16].   

رغم آگاهی افراد جامعه از اینکه ورزش و فعالیت بدنی منظم سالمت جسمانی و روانی و به طنور کلنی سنالمت عمنومی را      علی

بهبود می بخشد، افراد کمی به ورزشی می پردازند و تنها بخش کمی از جوامع غربی و در ایران به انجنام فعالینت جسنمانی در    

 [.0] هفته می پردازند

  سنالمت کنند،  یمطرح م بهداشت ی که کارشناسان سازمان جهان یفی. بنا به تعرباشد یمی روان سالمت، یمتاز ابعاد مهم سال یکی

، یشخصن   تمنایالت  تضنادهاو  حنل ، یو اجتمناع  یفرد طیاصالح محگران، یارتباط موزون و هماهنگ با د تیعبارت از قابل روانی

 [.03] کند یم فایا یا هر جامعه یو کارآمد  یدر تضم یش مهمّنق یروان . سالمتباشد یعادالنه و مناسب م، یطور منطق به

، ینیب واقع، یاجتماع تعادلت، یّآن موّفق یارهایاست و مع گرانیخود و د نسبت به یاحساس راحت یمعنا  به یروان سالمتدر واقع 

کنند،   یمن   یرا تنثم  یاشت جسمانتنها بهد نه ارهایمع  یکردن ا ری. ورزش بادرگباشد یم یارزشمند واحساس یاجتماع یسازگار

 [.  00] باشد یمهم مؤثر  یروان بلکه درارتقاء بهداشت

کناهش  ، یحوصنلگ  یبن  دنبنال دارد کنه متعاقنب آن    را بنه  یجسنمان  یضنع  قنوا  ، یبندن  تین ترب یها و نداشت  برنامه یتحرک کم

نسنبت بنه    یمنفن  یابیمنجر به ارزشن  تیهاعوامل در ن  یاز ا کی. هر شود یظاهر م شت ینفس، اضطراب و نفرت از خو به اعتماد

 [.  17] شود یم شت یخو

بسیاری از محققان در صدد آن هستند تا میزان سطح فعالیت بدنی و وضعیت جسمانی، سالمت عمومی و روانی اقشنار مختلن    

 .[1] جامعه را مورد بررسی قرار دهند

ل هنای رواننی،   که اخیرا بر نقش آن در پیشگیری از اختالورزش و فعالیت بدنی به عنوان ابزاری کم هزینه و در دسترس است 

ها و همچنی  ارتقا سالمت روانی و جسمانی تاکید بسیاری شنده اسنت و بنه عننوان عناملی مثبنت در       درمان ای  قبیل اختالل

شنناخته   افزایش احساس خوب بودن، عزت نفس، سودمندی و اعتماد به نفس سازگاری اجتماعی باال و کارکرد شنناختی بهتنر  

 [.3، 0، 1] شده است
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انستیتو ملی بهداشت روانی امریکا اعالم کرده است که سالمت جسم مستقیما با سنالمت روان در ارتبناط بنوده و ورزش باعن      

[. مطالعنات متعندد در این  زمیننه نشنان      9، 4باشد ]کاهش افسردگی، استرس شده و با بهبود سالمت جسم و روان همراه می

با مطالعنه   لوریو ت کالفاس یزان سطح فعالیت بدنی و سالمت عمومی افراد همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد.دادند که بی  م

مثبنت، کناهش عالئنم     ینفنس، خودپنندار    با توسنعه عنزت   یدار یمعن طور بهی بدن تیگرفتند که فعال جهینت یقیمقاله تحق 01

( در مطالعنه ای بنه بررسنی ارتبناط بنی  مینزان       1393) همکارانتوفیقی و [. 01] و استرس و اضطراب مرتبط است یافسردگ

فعالیت بدنی با سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پرداختنند و دریافتنند کنه سنطح سنالمت عمنومی در       

ت هنای بندنی   جامعه مورد بررسی با میزان فعالیت بدنی رابطه مثبت و معنی داری داشته و به عبارتی دیگنر شنرکت در فعالین   

هنای   مقیاس بررسی خرده »( پژوهشی با هد  0113ابراهیمی و همکاران ) [.7] موجب افزایش سطح سالمت عمومی می گردد

هنا(   رواننی )کنل شناخ     سنالمت   داد که وضعیت نشان   نتایج انجام دادند.« روانی و ارتباط آن با سواب  ورزشی نوجوانان سالمت

ورزشنی    بدنی منظّم است و هر چه سنابقه فعالینت    آموزان بدون فعالیت ی منظّم دارند بهتر از دانشبدن  آموزانی که فعالیت دانش

(در مطالعنه ای بنه بررسنی    1390صنادقپور و همکناران )   [.1] اندروانی مطلوبتری برخورداربوده  آموزاز سالمت بیشتر بوده دانش

کارمنند را منورد بررسنی قنرار دادنندو       330وم پزشنکی اصنفهان،   ارتباط بی  سطوح فعالیت بدنی با سالمت روانی کارکنان علن 

دریافتند که سطح فعالیت بدنی کارکنان پایی  تر از سطح متوسط است و افراد مورد مطالعه دارای سالمتی روانی مناسبی منی  

 [.10باشند ]

فعالیت بدنی افراد ورزشنکار و غینر   ( در مطالعه ای به بررسی ارتباط بی  سالمت عمومی روانی و سطح 0114دوره و همکاران )

ورزشکار پرداختند.آن ها دریافتندکه افرادی که در ورزش های تیمی شرکت می کنند دارای سنالمت عمنومی رواننی بیشنتری     

 [.  00شان دیده شد ]نسبت به افراد غیرورزشکار بوده و ارتباط معنی دار و مثبتی بی  سطح فعالیت بدنی و سالمت عمومی

همسنران پاسندار شنهر     یعمنوم  منظّم با سنالمت  یورزش یها تیفعال  یبارتباط  یبررس به ی( در پژوهش1341) ینغدر ادامه 

اضننطراب،  زانیننم، یجسننمان و نکننردن بننا سننالمت  کننردن ورزش انیننممعننناداری ارتبنناط  پرداخننت و دریافننت کننه  تهننران

بنه صنورت    یورزشن  یها تیشان داد شرکت در فعالپژوهش ن جی. نتاوجود دارد یعموم و سالمت یافسردگ، یاجتماع یکارکردها

 یعمنوم  سنالمت  سنه ی(، در مقا1346) کاش [. همچنی  17] است دیمؤثر و مف یو شاداب یمنظّم در ارتقاء سطح روابط اجتماع

و  یجسنمان  تی، نشنان داد کنه افنراد فعنال از وضنع     GHQ28 با اسنتفاده از پرسشننامه   کشور یها دانشگاه یعلم ثتیه  یاعضا

  [.19] برخوردار بودند یبهتر یروان یاشتبهد

های بهداشتی و تندرستی در کشورهای دنیا کناهش سنطح تحنرک جسنمانی، افنزایش مینزان کنالری        یکی از مهمتری  نگرانی

نرژیکی بدن است.با توجه به اهمیت ای  مهم، سالمت روانی و عمومی فرد نینز متناثر از   ادریافتی و پیرو آن برهم خوردن تعادل 

[. برخی شواهد علمی نشان دادند که فقدان فعالیت بدنی و جسنمانی عامنل مهنم و اساسنی بیمناری      1]   شرایط خواهد شدای

های زیادی را بی  محققان و کارشناسنان  باشد. موضو  ورزش و فعالیت بدنی و تاثیر آن در کاهش ای  مهم بح های روانی می

فسنردگی و  اهایی مانند نقش ورزش و فعالینت بندنی در کناهش اضنطراب،     رسشعلوم ورزشی برانگیخته است. زیرا همواره با پ

با توجه به توسعه شهرنشینی، صننعتی   [.0] باشد مواجه بوده اندبهبود اعتماد به نفس و خودپنداره چه حد و به چه صورتی می

ایجناد شنده    یی وشیوه زندگی مردمشدن جوامع، افزایش رشد اقتصادی و جهانی شدن بازار، تغییرات سریعی درالگوی رژیم غذا

شنود  های مربوط به شیوه زندگی در بنی  افنراد منی   است.ای  تغییرات منجر به کاهش فعالیت بدنی و در نتیجه افزایش بیماری

از مینزان فعالینت بندنی     شود و از سویی دیگرپیشرفت امکانات ماشینی از یک سوء باع  ایجاد زندگی بهتر و فراغت بیشتر می
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بازاریان صن  طال به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و همواره باید وضنعیت  کاهد، می افراد

هنای ناشنی از تالطنم قیمنت هنا      به دلیل شرایط خاص کاری و استرس طالفروشان[. 6، 0سالمتی شان مورد توجه قرار گیرد ]

با توجه به وجود مشکالت خاص زندگی، روحی و روانی شنغلی، در خطنر از   که  ارندهمواره در فشار روانی و عصبی باالیی قرار د

بنابرای  بررسی وضعیت سالمتی عمومی از بعند رواننی ماننند افسنردگی،      [.6] قراردارند.دست دادن سالمت عمومی روانی خود 

 [4 ] اضطراب و ارتباطش با میزان فعالیت بدنی بازاریان الزم و ضروری است.

 

 ارروش ک

شامل . جامعه آماری ای و میدانی انجام شد. مطالعه کتابخانه بخشدو  درکه  بود همبستگی -از نو  توصیفی روش تحقی 

  بودند. صن  طالاز اتحادیه کسب دارای پروانه که  بودشهر رشت نفر از مردان طالفروش  014

، تحقی قبل از انجام انتخاب شد.  یری در دسترسنمونه گنفر به روش  194شامل  با توجه به جدول مورگان نمونه تحقی 

همچنی ،  .های مربوطه به آزمودنی ها تحویل داده شدسپس پرسشنامه .ها آشنا شدندها با فرایند تکمیل پرسشنامهآزمودنی

ه عبارتی سابقه قد، وزن، س  و سابقه عضویت در اتحادیه و یا ب اطالعات مربوط بهشد.  اخذنیز از آزمودنی ها  نامه فرم رضایت

 فعالیت در بازار از طری  خود گزارشی داوطلب تعیی  گردید. 

سوال در مورد سطح  16استفاده شد. ای  پرسشنامه حاوی  بک فعالیت بدنی پرسشنامه ی ازبدن تیسطح فعالبرای اندازه گیری 

مان کار، ورزش و فعالیت بدنی غیرورزشی ک شامل سه قسمت فعالیت بدنی زبباشد. پرسشنامه و میزان فعالیت بدنی روزانه می

که به  ردزمان اوقات فراغت بود که به صورت گزارش خود فرد تکمیل شد. در هر بخش ای  پرسشنامه چندی  پرسش وجود دا

د و دامنه آن از هرگز تا همیشه و خیلی سبک تا خیلی وشمی ای تا پنج امتیاز برای آن در نظر گرفته  صورت مقیاس رتبه

 [.0]است ( باالیی r> 91/1) روایی.همچنی  ای  پرسشنامه دارای است سنگی 

 04ای  پرسشنامه حاوی . استفاده شد (GHQ28گلدبرگ ) پرسشنامه سالمت عمومیاز  یسالمت روان برای اندازه گیری

(، 10تا  4وضعیت اضطراب و اختالل در خواب )سوال های (، 7تا  1سوال در مورد میزان سالمتی جسمانی )سوال های 

ای  پرسشنامه در  .ی باشدم( 04تا  00)سوال های  ( و اختالل در کارکرد اجتماعی01تا  10وضعیت افسردگی )سوال های 

( تدوی  شده تا در 1979سوالی ای  پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر ) 04فرم  مطالعات متعدد مورد استفاده قرار گرفته است.

را مورد بررسی قرار دهد. مقیاس های هر سوال در ای   روانیتقریبا اکثر جنبه های سالمتی  وقت و هزینه صرفه جویی نماید و

پرسشنامه از صفر تا سه می باشد که به ترتیب اصال، در حد معمول، بیش از حد معمول و خیلی بیش از حد معمول تعری  می 

را از سه روش دوباره سنجی مجدد،  روانینامه سالمت اشراقی با بومی سازی ای  پرسشنامه روایی پرسش، [. درایران10] گردد

 روانی[. همچنی ، اعتبار پرسشنامه سالمت 11، 0] کردگزارش  91/1و  93/1، 71/1تصنیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 

 [. 11گزارش شد ] 90/1گلدبرگ در ایران 

تنباطی برای تعیی  ارتباط بی  متغیرها از ضریب و در بخش آمار اسانحرا  استاندارد  یانگی  واز م یفیآمار توصدر بخش  

ی سطح معنادارشد و انجام  00نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری

10/1 ≥ p  ه شد.گرفتدر نظر 
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 یافته ها

میانگی  و  0ارائه شده است. در جدول شماره  میانگی  و انحرا  استاندارد قد، وزن و س  آزمودنی ها 1در جدول شماره 

 انحرا  استاندارد نمره فعالیت بدنی، سالمت روان و خرده مقیاس های آن ارائه شده است.

 ها. ویژگی عمومی آزمودنی۱جدول

 حداقل انحراف استاندارد میانگین تعداد 
حداک

 ثر

 190 107 6/0 0/176 194 قد )سانتیمتر(

 110 00 9/4 4/41 194 وزن )کیلوگرم(

 07 31 3/6 1/01 194 سن )سال(

 

 . نمره فعالیت بدنی و سالمت روانی آزمودنی ها۲جدول 

 متغیر ها
فعالیت 

 بدنی

سالمت 

 روانی

سالمت 

 جسمانی

وضعیت اضطراب و 

 اختالل خواب
 افسردگی

وضعیت کارکرد 

 اجتماعی

انحراف  ±میانگین

 استاندارد
6/0±1/01 9/7±0/00 0/0±0/7 0/3±30/0 9/3±7/0 0/0±3/7 

 

با  هاتجزیه و تحلیل دادهاسمیرونو ، نتایج حاصل از -پس از تعیی  توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون کالموگرا 

  ارائه شده است. 3استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در جدول شماره 

  دنی هاروانی آزموبین سطح فعالیت بدنی و وضعیت سالمت : همبستگی ۳جدول

رابطه بین 

 متغیر ها

سالمت 

 روانی

سالمت 

 جسمانی

وضعیت اضطراب و اختالل 

 خواب
 افسردگی

وضعیت کارکرد 

 اجتماعی

 فعالیت بدنی
36/1=r 

*10/1=p 

04/1= r 

*13/1= p 

00/1-= r 

16/1= p 

69/1= r 

*11/1= 

p 

61/1=r 

*107/1=p 

 

شهر رشت  روانی طالفروشانسالمت  بابی  سطح فعالیت بدنی  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد 3جدولبا توجه به 

جسمانی و افسردگی و وضعیت وجود دارد. در مورد ارتباط فعالیت بدنی با سالمتی  ؛ اما ضعیفیداری ارتباط معن

داری  معنیخواب ارتباط اختالل اضطراب وباوضعیت سطح فعالیت بدنی  بی اما ؛ مشاهده شد باالییارتباط کارکرداجتماعی 

 . نشدمشاهده 
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  بحث و نتیجه گیري

کنه   یرشنت وجنود دارد و افنراد    و روانی طالفروشنان  یو سالمت جسمان یبدن تیفعال  یب یمعنادار ارتباطنشان داد که  جینتا

.نتایج تحقی  حاضر همسنو بنا تحقین     هستند و روانی باالتری یجسمان سالمت تیوضع یدارند دارا یباالتر یبدن تینمره فعال

(، شنریفی و  1393(، صنادقپور و همکناران )  0111(، فنورد و همکناران )  0113(، روتن  کانناس )  1391حسینی و حسی  زاده )

، (0110و آنندراد )  پلسنو ، (0110) سیمنور ( بود، امنا بنا   1396(، علوی و همکاران )0114دوره و همکاران )(، 0117همکاران )

( ناهمسنو بود.حسنینی و حسنی  زاده    1396(، رشنیدی و همکناران )  0117، اسنتبس و همکناران )  (0117و همکاران ) یوکیم

( در مطالعه ای به بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر سالمت جسمانی مردان سالمند شهر اردبیل پرداختنند و در یافتنند کنه    1391)

هد شد. روت  کانناس  هر قدر سالمند زندگی پر تحرک و فعال تری داشته باشد، ازمیزان سالمت جسمانی بیشتری برخوردارخوا

بدنی را با افزایش سالمت جسمانی مورد مطالعه قنرار داده و نشنان داد کنه بهتنری       ( در تحقیقی مشابه ارتباط فعالیت 0113)

بدنی مالیمی داشنتند و مینزان سنالمتی این  افنراد در وضنعیت مطلنوبتری قنرار           شرایط توسط افرادی گزارش شد که فعالیت

( 0111ققی  هم بر ارتباط تنگاتنگ فعالیت بدنی و سالمت جسمانی صحه گذاشتند. فورد و همکناران ) داشت.در ادامه سایر مح

طور بارز و مشهودی کیفیت زنندگی منرتبط بنا سنالمتی را مختنل       پایی  و باال به BMIبیان کردند که در یک جمعیّت وسیع، 

(، نیز در تحقیقی مشابه اذعان نمنود  0116دارد. سیمس )بدنی و سالمت جسمانی رابطه تنگاتنگی وجود  کند و بی  فعالیت  می

که فعالیت بدنی تاثیر مثبتی در فعالیت جسمانی و درمان بیماران روانی دارد. به خوبی مشخ  شده اسنت کنه انجنام فعالینت     

النی منی  عضالنی همراه بوده و ای  مهم باع  باالرفت  قدرت، سنرعت، تنوان و اسنتقامت عضن     -بدنی با تحریک سیستم عصبی

گردد و مجمو  ای  عوامل آثار مهمی را بر سالمتی جسمانی گذاشته و ای  یافته مبی  ای  نکته است کنه مبنادرت در فعالینت    

 بدنی با بهبود سالمت جسمانی همراه می باشد.  

راب و اخنتالل  اضط تیو وضع یبدن تیفعال  یب ینشان داد که رابطه معنادار رسونیپ یهمبستگ بیضر لیحاصل از تحل جینتا 

 تیبنا وضنع   یمهنم ارتبناط    ین هستند اما ا یمناسب یبدن تینمره فعال رایرشت وجود ندارد و اگرچه افراد دا انیدر خواب بازار

در مخالفت با نتایج حاضر، محققی  بسیاری بر وجود ارتباط معنادار بی  فعالیت بدنی و وضنعیت   خواب و اضطراب آن ها ندارد.

خواب مشاهده نمودند و دریافتند که انجام فعالیت بدنی باع  بهبود خواب و کنترل اضطراب منی گنردد.   اضطراب و اختالل در 

سناعت در   0مدّت )کمتر از   و خواب گزارش کرد که خواب کوتاه یبدن  تیفعال  ی( در مورد ارتباط ب0110) سیموربرای مثال، 

کنه   یو افنراد  داشنته  یدار اارتبناط معنن   یبندن   تین دو با نداشت  فعال ساعت در روز( هر 9از  شتری)ب مدّت ی روز( و طوالن شبانه

در رابطنه بنا    یمثبت جیمنظّم نتا یجسمان تیبرخوردارند. انجام فعال یخواب بهتر و مطلوب تیدارند از وضع یشتریب یبدن تیفعال

( 0110و آنندراد )  پلسودارد. یافسردگاضطراب،   مانند کاهش یشناخت روان دیفوا ریخواب و اختالالت مربوط به آن نسبت به سا

در درمنان و   توانند  یجامعنه من   یحفن  سنالمت   یابزار مهّم برا کیبه عنوان  یبدن  تیخود گزارش کردند که فعال  یدر تحق زین

 اقعمثل اضطراب مورد استفاده و یروان  در کنترل و درمان مشکالت زانیو به همان م یمختل  جسمان یها یماریاز ب یریشگیپ

که در طول هفته به  یگزارش کردند، افراد یروان  و سالمت یسبک زندگ  یرابطه ب ی( با بررس0117و همکاران ) یوکیم. رددگ

. استبس شوند یاضطراب م تر دچار خود کم یبرخوردار بودند و در زندگ یتر  مطلوبی روان  از سالمت پرداختند یم یبدن  تیفعال

روری بیان کردند که افرادی که دارای اضطراب بیشتری هستند سطح فعالیت بدنی پنایینی  ( در مطالعه ای م0117و همکاران )

 نهنوازی بنر اضنطراب دانشنجویا     مقایسه تاثیر ورزش هوازی و بی( در مطالعه ای به 1396دارند. همچنی  رشیدی و همکاران )

از جملنه  د. داری دار اهوازی بر کناهش اضنطراب اثنر معنن     هر دو شیوه تمرینات ورزشی هوازی یا بی ند کهنشان داد پرداختند و

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-3290-fa.pdf
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دالیل مهم ای  یافته متناقض با نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد زمان انجام تحقی  باشد؛ زیرا ای  مطالعه در زمان نوسانات 

ا توجه به تغییرات لحظه ای ارز و وابستگی شدید ای  صن  به بازار ارز اضطراب و افسنردگی و بنه   شدید ارزی صورت گرفته و ب

 تبع آن بی خوابی و از دست رفت  کیفیت خواب نتیجه ای  عوامل می باشد.  

نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی پیرسنون نشنان داد کنه رابطنه معنناداری بنی  فعالینت بندنی و وضنعیت افسنردگی           

فروشان رشت وجود دارد و افرادی که نمره فعالیت بدنی باالتری دارند دارای وضعیت افسردگی کمتری هسنتند، همچننی ،   طال

طالفروشان رشت یافت شد و افرادی که نمنره فعالینت    اختالل در کارکرد اجتماعی تیوضعرابطه معناداری بی  فعالیت بدنی و 

کمتری هستند.همسو با نتایج مطالعه حاضنر، محققنی  بسنیاری     کارکرد اجتماعی اختالل دربدنی باالتری دارند دارای وضعیت 

ورزشنکار را بهتنر    یرستانیدب آموزان دانشی روان  سطح سالمت زی( ن0113و همکاران ) نگتونیبراشبر ای  نتایج صحه گذاشتند. 

، یافسنردگ  و  یاخنتالل در کنارکرد اجتمناع     ئمعال مانند یروان ابعاد سالمت هیدر کل  یاند. همچن گزارش کرده رورزشکارانیاز غ

 .برتر بودندورزشکاران،  ریاز غ یدار اورزشکاران با اختال  معن

بنه   توانند  یمن  ی به دنبال داشته وافسردگ کاهشدر زمینه  یمثبت جینتاعالوه بر سالمت جسم و روان،  منظّم بدنی تیفعالانجام 

خنود گنزارش     ین در تحق زین ( ن0110و آندراد ) پلسوواقع گردد. مورد استفاده  یانرو  یها یدرمان ناراحت در مؤثر  یعنوان روش

مختل   یها یماریاز ب یریشگیدر درمان و پ تواند یجامعه م یحف  سالمت یابزار مهّم برا کیبه عنوان  یبدن  تیکردند که فعال

( نینز در  1341. پشتیبان )گردد اقعاستفاده و مورد یمثل افسردگ یروان در کنترل و درمان مشکالت زانیو به همان م یجسمان

بررسی و مقایسه میزان افسردگی دانشجویان شرکت کننده در فعالینت هنای بندنی و هننری فنوا برنامنه دانشنگاه چمنران از         

پرسشنامه افسردگی بک استفاده نمود و عنوان کرد، بی  میزان افسردگی دانشجویان شرکت کننده در فعالینت بندنی و هننری    

و  یمیابراهه آزاد تفاوت معناداری مالحظه شد و میزان افسردگی این  دو گنروه از مینزان افسنردگی گنروه آزاد کمتنر بنود.       گرو

 ممننظّ  یبدن  تیآموزان بدون فعال دانشنسبت به منظّم  یبدن تیفعال در پژوهش خود دریافتند دانش آموزان با( 0113همکاران )

برخنوردار اسنت    یمطلنوبتر  یروانن   آموز از سنالمت  بوده دانش شتریب بدنی  تیابقه فعالو هر چه س در وضعیت بهتری قرار دارند

( در مطالعه خود نشان داند سطوح فعالیت بدنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پایی  تنر از  1393صادقپور و همکاران ).

همچنی ، همبستگی معناداری بی  سطوح فعالینت  سطح متوسط بود. سالمت روانی افراد مورد مطالعه در وضعیت مناسبی بود. 

بدنی با سالمت روانی مشاهده شد. در ای  مبح  می توان اذعان نمود که انجام فعالیت بدنی نه تنها بنر سنالمت جسنمانی اثنر     

 دارد بلکه منجر به کاهش افسردگی و بهبود کارکردهای اجتماعی می شود. کاهش افسردگی با تحرینک مسنیرهای نورپپتیندی   

همراه بوده و بر روی مغز اثر قابل توجهی می گذارد، همچنی ، با باالرفت  اعتماد به نفس و خود پنداره بنر مینزان کارکردهنای    

اجتماعی اثر مهمی می گذارد که ای  مورد برای صن  طال بسیار مهم و حیاتی می باشد، زیرا جذب مشتری و رون  کسب وکار 

 بط اجتماعی باال می باشد.نیازمند سالمت روانی و بهبود روا

طالفروشنان   سنالمت رواننی  نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بی  فعالیت بدنی و 

باالیی هستند. ای  یافته که ماحصل  سالمت روانیرشت وجود دارد و افرادی که نمره فعالیت بدنی باالتری دارند دارای وضعیت 

ر می باشد بر ای  مهم اشاره دارد که همواره ارتبناط تنگناتنگی بنی  فعالینت بندنی و سنالمت رواننی وجنود دارد.         مطالعه حاض

مطالعات متعدد ای  موضو  را در جوامع مختل  مورد بررسی قرار دادند و نتایج مطالعات آن ها همسو با نتایج ای  تحقی  منی  

به بررسی ارتباط بی  فعالیت بندنی بنا سنالمت رواننی دانشنجویان پزشنکی       ( در مطالعه ای که 0116باشد.ماسون و همکاران )

انگلستان پرداختند دریافتند که افراد با سطح فعالیت بدنی باالتر دارای سالمت رواننی بیشنتری نسنبت بنه افنراد کنم تحنرک        
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ان یائسنه منورد بررسنی قنرار     ( در پژوهشی ارتباط بی  فعالیت بدنی و سالمت روانی را در زن0117هستند.شریفی و همکاران )

داده بودند، دریافتند که انجام فعالیت بدنی برای بهبود سالمت روانی زنان یائسه بسیار مهم و ضروری منی باشند. منالمبورگ و    

( با بررسی ارتباط بی  فعالیت بدنی و وضعیت سالمت روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و غیر تربیت بندنی،  0117همکاران )

( در 0114دوره و همکاران )نتیجه رسیدند که سطح سالمت روانی دانشجویان تربیت بدنی بهتر از غیرتربیت بدنی است.  به ای 

 یکنه در ورزش هنا   یکنه افنراد   افتنند یورزشکار در ریافراد ورزشکار و غ یبدن تیو سطح فعال روانیسالمت   یارتباط ب یبررس

سنطح    یبن  یدار و مثبتن  ابوده و ارتبناط معنن   رورزشکارینسبت به افراد غ یشتریب روانیسالمت  یکنند دارا یشرکت م یمیت

 رواننی سنالمت   یکه به طور کل ند( نشان داد1343) یدریو ح یمیابراههمچنی ،  .شد دهیشان د روانیو سالمت  یبدن تیفعال

 شیمورد عالقه موجب افنزا  یبدن یاه تیشرکت در فعال گرید انیبه ب، دارد یدارانرابطه مثبت و مع یبدن یها تیفعال زانیبا م

 رواننی با سالمت  یبدن تیفعال  یارتباط ب که یدر مطالعه ا (1393) و همکاران یقیوفمی گردد.تدر جامعه  روانیسطح سالمت 

بنا   یدر جامعه منورد بررسن   روانیکه سطح سالمت  افتندیدر را مورد بررسی قرار دادند هیاروم یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 متسطح سال شیموجب افزا یبدن یها تیشرکت در فعال گرید یداشته و به عبارت یدارارابطه مثبت و معن یبدن تیفعال زانیم

( در مطالعه ای که به بررسی ارتباط بنی  آمنادگی جسنمانی و سنالمت     1393در ادامه، نقیب زاده و همکاران )گردد. یم روانی

 دانشنگاه  دختنر  دانشجویان روانی سالمت و جسمانی آمادگی تند نشان داد که بی روانی دانشجویان دختر دانشگاه ایالم پرداخ

( در تحقی  خود بنر اثربخشنی فعالینت بندنی بنر      1396معناداری وجود دارد. همچنی ، علوی و همکاران ) و مثبت رابطه ایالم

 سالمت روانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم صحه گذاشتند. 

ای  باورند که مزیت های فعالیت بدنی نه تنها آثار جسمانی دارد بلکه بر سالمت افنراد بنه طنور کلنی و بنر      اکثر جامعه بر اکنون

سالمت روان به طور اخ  اثرگذار و مفید فایده است. با توجه به نتایج مطالعه حاضنر و ارتبناط معننادار بنی  فعالینت بندنی و       

وه بر بهبود وضعیت جسمانی، توانایی مقابله با مسائل و فشارهای روزمره سالمت روانی می توان اذعان نمود که فعالیت بدنی عال

هنایی دربناره    های مرتبط بنا سنالمتی بیانینه     در حال حاضر تقریباً سازمانزندگی و حف  سالمت روانی را نیز افزایش می دهد. 

انند   اند و اظهار داشنته  ای روانی منتشر کردهههای گوناگون همانند بیماری بدنی برای پیشگیری و درمان بیماری  اهمیّت فعالیت

مندی از زنندگی   تر شدن عمر و بهره بدنی، مراقبت صحیح و معاینه منظم پزشکی از عواملی هستند که باع  طوالنی  که فعالیت

و رواننی   دهد افرادی که ازنظر فعالیت بدنی وضعیت خوبی دارند دارای سالمتی جسنمانی  ها نشان می شوند. گزارش پرثمرتر می

به عبارتی دیگر، محققان بسیاری گزارش دادند که بی  باالرفت  سطح فعالینت بندنی و سنالمت رواننی      [.9، 4باالتری هستند ]

ارتباط معنادار و تنگاتنگی وجود دارد. در پایان ای  نتایج مبی  آن است که انجام فعالیت بدنی عالوه بر اثرگنذاری بنر سنالمتی    

 ی نیز اثر گذاشته و نه تنها عضالت را درگیر می نماید بلکه سالمت روان افراد را نیز بهبود می بخشد. جسمانی بر سالمت روان
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Abstract 

The benefits of physical activity in addition to promoting physical health affect the mental health of most people 

in society. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity 

levels and mental health of goldsmiths in Rasht.The research method in this study was descriptive-correlational. 

The statistical population included 418 men selling gold in Rasht. The research sample was selected according to 

Morgan table including 198 people (41.1 6 6.3 years) by available sampling method. Beck Physical Activity 

Questionnaire was used to measure the level of physical activity and Goldberg General Health Questionnaire 

was used to measure mental health. Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship 

between variables. Statistical analysis was performed using SPSS software version 22. The results showed that 

there was a significant relationship between the level of physical activity and mental health of goldsmiths in 

Rasht (p = 0.05, r = 0.38). The study of the relationship between physical activity and mental health subscales 

showed that between physical activity and depression (p = 0.01, r = -0.69), the status of social dysfunction (p = 

0.027, -0.61 = r) and there was a significant relationship between physical health (p = 0.03, r = 0.58); But there 

was no significant relationship between the level of physical activity with anxiety and sleep disorders (p = 0.06, r 

= -0.22). From the results of the present study, it is inferred that for men selling gold in Rasht, having higher 

physical activity is associated with more mental health, especially reducing depression and reducing social 

dysfunction. Therefore, more physical activity is recommended to promote the mental health of this group of 

marketers. 
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