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 شناختی روان برسالمت فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه ثرا بررسی" تحقیق این از هدف : چکیده

 اشد.ب می یابی زمینه نوع از و  توصیفی حاضر پژوهش روش .میباشد "فارس استان پرورش و آموزش کارکنان

 آن کل تعداد،دباشمی 59-59 تحصیلی سال در فارس استان پرورش و آموزش انکنکار شامل آماری جامعه

 نظر در تصادفی نمونه عنوان به نفر 093مورگان، جدول از استفاده با تعداد این از ،باشند می فرن 0003 برابر

-PPMM) سوتا هنمی وجهی چند شخصیتی پرسشنامه شده بازسازی فرم از استفاده با همچنین شدند گرفته

2FR ) نما،)مرکزی گرایش های شاخص از گیری بهره از پس آماری مدل جهت .گرفتند قرار سنجش مورد 

 های شاخص و (معیار انحراف و واریانس تغییرات، دامنه) پراکندگی های شاخص، (میانگین و میانه

 ، تغیریم چند رگرسیون تحلیل از استفاده با همچنین (کشیدگی ضریب و کجی ضریب معیار، خطای)توزیع

 ریزی برنامه-1 از: عبارتند ها یافته .شد پرداخته شناختی روان سالمت بر ورزشی ریزی برنامه اثرات بررسی به

 زیری برنامه «سالمتی» بُعد که ترتیب بدین ، است مؤثر بالینی های شاخص بر فراغت، اوقات در ورزشی

 لوبمط» بُعد و «تفکر نارسایی» با ورزشی ریزی برنامه «عالقمندی» بُعد و «جسمانی شکایات » با ورزشی

 را داری معنی منفی ارتباط «هیپوماتیک گرایی فعالیت» و «رفتاری نارسایی» با ورزشی ریزی برنامه «بودن

 ترتیب بدین.است مؤثر ویژه مشکالت های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه 2 .میدهند نشان

 رزشیو ریزی برنامه «عالقمندی» بُعد ،«شناختی عصب شکایات» با ورزشی ریزی برنامه «سالمتی» بُعد که

 و «مشخص گانه چند های ترس» با ورزشی ریزی برنامه «بودن مطلوب» بُعد ،«شناختی عصب شکایات» با

 را داری معنی منفی ارتباط ،«خانوادگی  مشکالت» و «پرخاشگری»  با ورزشی ریزی برنامه «شادمانی» بُعد

 نبدی..است مؤثر روانی شناسی آسیب های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه-3  .دهند می نشان

 یم نشان را داری معنی منفی ارتباط «پرخاشگری» با ورزشی ریزی برنامه «بودن مطلوب» بُعد که ترتیب

  .دهند

  شناختی روان سالمت ،پرورش و آموزش کارکنان فراغت اوقات ، ورزشی ریزی برنامه  : کلیدی گانواژ
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 :مقدمه

 ارتندعب سازمان ضروری عناصر خدمات. و کاالها تویع و تولید جهت مادی و انسانی منابع ترکیب برای است ای وسیله «سازمان»     

 از رهایی هنگام فرد که است ای تجربه فراغت معتقدند شناسان جامعه. تکنولوژی و مادی منابع ، انسانی های ارزش و ها مهارت از

 ات کند می انتخاب خود ذوق و نیاز با متناسب داوطلبانه مشارکت و شخصی های رهیافت و تمایالت براساس روزانه کار الزامات

 ندگیز ضروریات از شده ریزی برنامه و اصولی هدفمند، شکل به فراغت اوقات گذراندن یابد پرورش و رشد او شخصیت و فکر جسم،

 ستا کرده برخوردار بسزایی اهمیت از را فراغت اوقات از گیری بهره چگونگی و توجه ، بشری جوامع دگرگونی و است انسان امروزی

 (1032 زادگان، عباس )

 یشترینب باشند، داشته بهینه استفاده خود بیکاری اوقات از توانند نمی که افرادی ، اجتماعی شناسی روان کارشناسان اعتقاد به     

 (.2330 کالرگ، مک و )بلیند د.رون می پیش افسردگی سوی به روانی ناامنی احساس نوعی با و بینند می را روانی های آسیب

 ، شناختی روان سالمت ، وری بهره افزایش باعث کارمندان برای فراغت تاوقا گذراندن، شناس جامعه ارشناسک یک اعتقاد به     

 رفاه های شاخص از یکی عنوان به فراغت اوقات همچنینشود، می طالق و ها بیماری کاهش مچنینه و نشاط ، شادابی روحیه

 می کمک نیز زندگی کیفیت افزایش به فراغت اوقات گذراندن برای روز طول در زمانی گرفتن نظر درو است مطرح اجتماعی

 آموزش کارکنان شناختی روان برسالمت فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثر به حاضر تحقیق در رو، این از (.23321،کند)رابینز

 ائزح بسیار ریزی برنامه ، پرورش و آموزش کارکنان خصوص به و انسانی منابع بحث در . است شده رداختهپ فارس استان پرورش و

 عمناب شناختی روان عوامل به وارده صدمات از مانع تواند می فراغت، اوقات برای ورزشی ریزی برنامه راستا این در که، بوده اهمیت

  گردد. انسانی

 و تفریحات ها، سرگرمی یا ماند می باقی روزانه شغل و کار رساندن انجام از پس که زمانی و فرصت از است عبارت ، فراغت     

 (1030 )ملکی، پردازند. می ها آن به رغبت و شوق با که هایی فعالیت

 اجتماعی سازگاری با منظم ورزشی فعالیتهای در شرکت و ورزشی های ریزی برنامه که نمودند انعنو (2339) همکارانش و وانگ     

 ازگاریس و روانی سالمت در بدنی فعالیت و ورزش اهمیت بیانگر موضوع این که ارد مستقیم ارتباط نفس به اعتماد و روانی سالمت

 است. اجتماعی

 و سوئد کشورهای در کالسی های برنامه از خارج گروهی ورزشی های فعالیت یسربر به (2333 ) کرسارو و اوالدسون گاریتا،      

 برند یم کار به زندگی در و فراگرفته را اجتماعی های مهارت از بخشی گروهی های ورزش در افراد گرفتند نتیجه و پرداختند ایتالیا

  است. شده ها آن در شادکامی و روانی بهداشت افزایش به منجر مسأله این که

 که نموده مطرح است داده صورت شناختی روان رشد در ورزشی های برنامه اثرات پیرامون که تحقیقی در (2313 ) پاسکارال     

  شود. می شناختی روان رشد افزایش به منجر ورزشی منظم های برنامه

  . است معتقد عمومی سالمت شافزای و ادافر شدن اجتماعی در ورزش نقش به ، (5103 ) یمناف دیگر سویی از     

 اشدب نمی مشخص دقیق صورت به هنوز گرفته صورت حاضر پژوهش موضوع زمینه در که متعددی تحقیقات وجود با نهایت در     

 زا متأثر محیطی سریع تغییرات امروزه .است مؤثر شناختی روان برسالمت میزان چه به فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه که

 سهیالتت و امکانات از استفاده برای تقاضا.است گذاشته اثر مؤسسات تمامی بر تکنولوژی و اقتصادی سیاسی، ، اجتماعی نیروهای

 هبرنام ، حال عین در و بوده خدمات از کنندگان استفاده عمومی نیازهای هبرگیرند در و آینده و حال زمان مناسب ورزشی تفریحی

 و باشد شده طراحی بیشتر کارآیی عبارتی به و هزینه حداقل با امکانات و منابع از حداکثر استفاده امکان گرفتن نظر در با ریزی

 پیش امکان و فراغت اوقات برنامه و سالم تفریحات ، بدنی تربیت ، آموزشی های سازمان در ویژه به مناسب اهداف چیدن برنامه
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 برنامه که است طبیعی باشد، گرفته قرار مدنظر ، سازمانی بین و داخلی روابط آتی تحوالت و نیاز مورد بودجه زمینه در مناسب بینی

 و یحصح ریزی برنامه لزوم بنابراین، گردد. می ریز برنامه سازمان اثربخشی و کنانکار شناختی روان سالمت افزایش موجب ریزی

 نانچهچ باشد، می ضروری بدنی تربیت و سالم تفریحات شناختی روان سالمت برای ورزشی امکانات و تسهیالت ظیمتن و تدارک

 پول ، الشت زمان، عوامل باید آنگاه ،گردد تنظیم اقتصادی نظر از ورزشی های رشته و سالم تفریحات ، بدنی تربیت برای تسهیالت

 رد بیشتر افراد شرکت برای هزینه حداقل یا تسهیالت و امکانات بهتر چه هر تدارک نهایی، نتیجه .شود عمل وارد ریزی برنامه و

  (1032 ، محرمزاده .) بود خواهد مفید ها برنامه

 هداتعت و زمان قید از فارغ فرد یعنی. نیست کاری نوع هیچ دار عهده انسان ، آن در که است فرصتی فراغت، اوقات رو، این از     

 ارک اوقات از فراتر زمانی و انتخاب برای فرصتی ، اضطرار از آزادی مساوی فراغت بنابراین میپردازد است، دلخوش چهآن به ای حرفه

 زا فارغ فرد و باشد انگیخته خود و درونی تمایالت آن، تحریک منشأ که افتد می خالقیت و جوشش به هنگامی ذهن، زیرا است،

 مانند تفراغ اوقات گفت، توان می ترتیب این به کند. دخالت خود اعمال و ها اندیشه ، کاراف دادن شکل در فعاالنه ، بیرونی انتظارت

 رزیابیا .پرداخت ارزیابی به ، آن نامیدن بد یا خوب با توان نمی راحتی به یعنی.مضر هم و باشد مفید تواند می هم دولبه، شمشیر

 وجبم باشد، فرد عالیق جهت در ریزی برنامه با فراغت اوقات اگر که شکل این به دارد آن گذران کیفیت به بستگی فراغت اوقات

 (1032 قائمی شد) خواهد فرد انحطاط موجب شود، نگاه آن به وقت شدن سپری منظور به فقط و هدف و برنامه بدون اگر و،رشد

 روی کج سبب آن در کوتاهی بسا چه و شده پدیدار افراد دررفتار اول بخش که شده تشکیل اصلی شبخ سه از انسان هر اوقات      

 انسانی منابع مدیریت آن از پس و یانسان منابع بازدهی میزان ، روانی سالمت افزایش طریق از شود. می اجتماعی انحرافات و ها

  (1050بند، عالقه ) یابد می افزایش

 اعدیمس زمینه،فرایندی چنین.دارد مؤثر و فعال حضور ...و پویایی تحرک، اجتماعی، و فردی فعالیتهای برای فرد،فعال فراغت در     

 برای ورزش فرهنگ ترویج و زشیرو ریزی برنامه رو این از.آورد می فراهم اجتماعی بلوغ و تیشخصی رشدروانی، سالمت برای را

 حقیقت این های یافته بنابراین، .است آن یمزایا از شناختی روان سالمت افزایش که هبود برخوردار بسزایی اهمیت از فراغت اوقات

 .دهد دست به کار محیط در ورزشی فعالیت و تأسیسات زمینه در نسبی کمبودهای نمودن برطرف جهت را راهکارهایی تواند می

 زا فرایندی ، ملی توسعه ریزی برنامه باید چگونه گیرد، انجام باید اقداماتی چه که کند می مشخص قبل از ریزی برنامه     

 لیم توسعه برنامه از مقصود واقع در آید. می در اجرا به مرکزی حکومت سطوح در که است اقتصاد زمینه در عمومی سیاستگذاری

 هدف هب دستیابی راه وجه، بهترین به و بوده سازگاری و پذیری انجام ویژگی دو دارای که است هایی سیاست تعیین و تشخیص ،

   (.1031 ، رستمی کرد و حقیقی ) هدد می نشان را تماعیاج و اقتصادی کلی های

 سالمت از کس هر تعریف گیرد برمی در را محیطی و هوشی اجتماعی، معلومی، روانی، جسمی، عناصر از ای مجموعه سالمت     

  (2339 )هلز، .شود می املش را گوناگون عناصری

 تصور « جوانان برروی زندگی کیفیت بر ورزشی های فعالیت اثرات » پیرامون که تحقیقی طی در (2339 ) کرر و وال یهرس     

 کیفیت پرسشنامه اجرای از پس و نموده انتخاب دسترس در گیری نمونه روش از استفاده با را جوانان از نفر 019 تعداد دادند،

 دگیزن کیفیت کردن فراهم بر افزون ، ورزشی های فعالیت که نمودند مطرح اریانسکو تحلیل آماری مدل از گیری بهره و زندگی

  دهد. افزایش نیز را روانی سالمت تواند می و دارد روانی رشد در مهمی نقش ، فیزیکی سالمت بُعد در خصوص به

 

 عالوه وقف پژوهش که ترتیب بدین.باشد می کاربردی و بنیادی که حاضر تحقیق هدف نوع و وعضوم بر تأکید با:تحقیق اهداف      

 هزمین در تواند می ، شناختی روان سالمت بر فراغت اوقات در ورزشی های ریزی برنامه اثرات زمینه در معلومات و دانش افزایش بر
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 می حمطر زیر شرح به اختصاصی، هدف سه و کلی هدف یک تحقیق، این در شود، واقع مؤثر نیز سازمانی و ورزشی مدیریت های

  شود:

 فارس. استان پرورش و آموزش کارکنان شناختی روان سالمت بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثرات :کلی هدف

 : فرعی اهداف

 . فارس استان پرورش و آموزش کارکنان بالینی های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثرات -     

 فارس. استان پرورش و آموزش کارکنان ویژه مشکالت های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثرات -     

 فارس. استان پرورش و آموزش کارکنان شخصیت شناسی آسیب های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثرات -     

 

  :پژوهش شور

 اختشن بتوان طریق این از تا شود می آوری جمع میدانی صورت به تجربی های داده و است یابی زمینه نوع از تحقیق این روش     

 پرورش و آموزش کنانکار عمومی سالمت در ورزشی الیتفع بر تأکید با فراغت اوقات ریزی برنامه اثرات به نسبت را تری جامع

 روابط ررسیب به و است آمده عمل به استفاده توصیفی تحقیقات مفروضه از تحقیق این در که ترتیب نمود.بدین پیدا فارس استان

 می تالش تحقیق این در .است شده پرداخت شناختی روان المتس با فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه متغیرهای بین احتمالی

 همانند الیاحتم مستقل متغیر از آن تأثیرپذیری و آمده میان به صحبت وابسته متغیر یک عنوان به شناختی روان سالمت از تا شود

 یریگ اندازه و شناسایی به فقط که حاضر تحقیق روش ترین مناسب بنابراین، شود. مشخص فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه

 است. یابی زمینه نوع از توصیفی تحقیق روش کنید، می توجه تحقیق متغیرهای

-59تحصیلی سال در یادار قسمتهای در کهفارس، استان پرورش و آموزش کنانکار تمامی را حاضر تحقیق جامعه :تحقیق جامعه 

 چهارگانه فارس،نواحی استان پرورش و آموزش سازمان احتساب با آنها کل تعداد .دهند می تشکیل هستند، کار به لمشغو 59

 ند.باش می نفر 3000  حدود در تابعه های وشهرستان مناطق و شیراز پرورش و آموزش

 نتخابامنظور به کارکنان فهرست ادارات کارگزینی ،از بوده گسترده حاضر پژوهش جامعه که آنجائی از :گیری نمونه روش و نمونه

 سنی دامنه .شدند گرفته نظر در تصادفی نمونه عنوان به نفر 093مورگان، جدول از استفاده با. است هشد استفاده افراد تصادفی

 .باشد می مردان و زنان وشامل سال 99 تا 92 بین انکنکار

 شناسی آسیب های تشخیص در سنجش، معتبر ابزارهای از یکی عنوان به که است آزمونهایی جمله از PPMM-2FR آزمون     

 سرتاسر در آزمون این گوناگون های جنبه مورد در ساله همه که بسیاری پژوهشهای و ها مقاله دارد فراوان استفاده مورد روانی

 کایتح بالینی متخصصان میان در آن چشمگیر پذیرش و باال اعتبار و روایی از برخورداری کاربردی، اهمیت از میشود منتشر جهان

 میکند.

 گسترده دامنه فراخوانی برای استانداردی پرسشنامه (PPMM-2FR) شده تجدیدنظر سوتا مینه چندوجهی شخصیتی پرسشنامه    

 کتشر به نسبت وی نگرش و فرد هیجانی ازسازگاری کمی شاخص یک که آنهاست گذاری نمره و صیفی خودتو های ویژگی از ای

 از یکی آزمون این 1593 سال در لی کین مک و وی هته توسط PPMM-2FR تدوین هنگام از دهد می دست به را آزمون در

 کلر و پیوتروسکی ،1539 همکاران و لویین ،1539 لیلی، و )گراهام است بوده بالینی شخصیتی های پرسشنامه ترین کاربردی

 کار هب حقیقاتیت مطالعات و گیری اندازه ابزار کی عنوان به اغلب بالینی، مفید کاربرد بر عالوه ،PPMM-2FR بدینسان (1535

 است. رفته
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 به روانی بیماران تشخیص برای شناختی روان پیچیده ابزار یک عنوان به PPMM-2FR ،1593 و 1503 دهه سالهای در     

 جمله از موقعیتها انواع به آن کاربرد بعد به هنگام آن از شد می طراحی پریش، روان و رنجور روان افراد مختلف های طبقه صورت

 همچنین یافت. گسترش صنعت، و باشگاهها مدارس، روانی، بهداشت درمانگاههای دانشگاهها، مشاوره مراکز استخدامی سزمانهای

 است. شده داده شگستر آموزشی و پژوهشی امور به آن درکارب

 یشخصیت پرسشنامه.کند می حکایت بالینی متخصصان انمی در آن چشمگیر پذیرش و باال اعتبار و یئروا از برخورداری     

 های ویژگی از ای گسترده دامنه فراخوانی برای اردیاستاند پرسشنامه (PPMM-2FR) شده تجدیدنظر تاوس مینه چندوجهی

 هب را آزمون در شرکت به نسبت وی نگرش و فرد هیجانی سازگاری از کمی شاخص یک که ستآنها گذاری نمره و خودتوصیفی

 ترین کاربردی از یکی آزمون این 1593 سال لیدر کین مک و وی هته توسط PPMM-2FR تدوین هنگام از،دهد می دست

 و لویین ،1539 لیلی، و )گراهام است شده منتشر آن درباره تحقیقی منبع 3333 از بیش و بوده بالینی شخصیتی های پرسشنامه

 و گیری اندازه ابزار یک عنوان به نی،بالی مفید کاربرد بر عالوه PPMM-2FR بدینسان (1535 کلر و پیوتروسکی ،1539 همکاران

 است. رفته کار به تحقیقی مطالعات

 طراحی روانی بیماران تشخیص برای شناختی روان پیچیده ابزار یک عنوان به PPMM-2FR ،1593 و 1503 دهه سالهای در     

 های درمانگاه دانشگاهها مشاوره مراکز استخدامی سازمانهای جمله از ها، موقعیت انواع به آن کاربرد بعد به هنگام آن از شد می

  ستا شده داده گسترش آموزشی و پژوهشی امور به آن کاربرد همچنین یافت گسترش صنعت، و ها باشگاه مدارس، روانی، بهداشت

 رواسازی، اصلی، فرم تا گردید تالش ندارد کامل هماهنگی کشورمان فرهنگی های ویژگی با PPMM-2FR آزمون که انجائی از     

 پس ور این از شود دهبر کار به نیز پژوهشی های حیطه در بلکه درمانی، های زمینه در تنها نه تا شود سازی استاندارد و اعتباریابی

 مطمئن ابزاری عنوان به ایران کشور در PPMM-2FR پرسشنامه انجامید طول به یکسال مدت به که روانشناسی دقیق محاسبات از

 دیدن آزار عقاید برای چهارنیمرخ و روایی برای نیمرخ یک دارای آزمون این گردید معرفی بلند فرم PPMM آزمون جانشین و

 روایی رب عالوه باشد می باال بسیار بودن فعال واقعی( )غیر غریب و عجیب تجربیات انحراف کننده، مختل منفی هیجانات )سوءظن(

 عامل تحلیل طریق از عاملی روایی یا سازه روایی که باشد می نیز سازه و ظاهری صوری روایی دارای حاضر پرسشنامه محتوایی

 است. آمده دست به تأییدی

 از استفاده با و میباشد 39/3 از باالتر مذکور های مقیاس تمامی روایی که نمود مطرح توان می نیز پرسشنامه راعتبا زمینه در     

 است. شده حاصل تسؤاال درونی تجانس بررسی منظور به کرانباخ آلفای و ریچاردسون کودر ضرایب

-PPMM) 9-سوتا همین چندوجهی شخصیتی پرسشنامه شده بازسازی فرم پژوهش، این در استفاده مورد ابزار گیری: اندازه ابزار

2FR) است. شده استانداردسازی و اعتباریابی رواسازی، (1033) زاده شکر و کامکاری توسط که میباشد شخصیت سازه راستای در  

 است PPMM آزمون نوین نسخه PPMM-2FR آزمون واقع در که سوتا مینه چندوجهی شخصیتی آزمون یا PPMM آزمون

 مشکل بتواند آزمون این طریق از هک بودند امیدوار لی ماشکین و وی هته آزمون سازندگان شد منتشر 1590 سال در بار اولین

 بالینی روانشناسی عمده وظایف از یکی 1593 و 1503 دهه طول در اینکه به توجه با کنند حل را شناسان روان شخصیتی ارزیابی

 می رااج مراجعین کلیه برای روانی آزمونهای و روانی وضعیت امتحان مصاحبه معموالً بود بیماری مقدماتی تشخیص پزشکی روان و

 سیارب روانی ارزیابی در گردد، اجرا گروهی شکل به و باشد کتبی صورت به آزمون اگر که است آن از مختلف،حاکی تجربیات آید

      (1039شریفی، پاشا و بود)نیکخو هدخوا مؤثر

 بررسی به باید روانی بهداشت سازی شاخص همچنین و روانی مشکالت شناسی شیوع های پژوهش اجرای در که آنجائی از     

 31 فرم PPMM پرسشنامه هنجاریابی و اعتباریابی زمینه در نفر 1919 نمونه حجم با پژوهشی کرد تأیید کمی های نرم و تر دقیق
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 وقف پرسشنامه که گردید مشخص سنجی، روان محاسبات از پس گرفت. انجام ویاندانشج روی بر صادقی امام دانشگاه در سؤالی

 تباراع ضریب عالوه، به باشد می بین پیش مالک نوع از بیرونی روایی همچنین و محتوایی روایی خصوص به درونی، روایی دارای

 د.میباش مقبولی اعتبار معرف حاصله رقم که آمد دست به 31/3 رقم فوق های پرسشنامه

 پرورش و آموزش کارکنان شناختی روان سالمت بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثر "به که تحقیق این در آماری: مدل

 پراکندگی های شاخص، میانگین( و میانه مرکزی)نما، گرایش های شاخص از گیری بهره از پس است شده پرداخته "فارس استان

 ودنب نرمال تعیین و کشیدگی( ضریب و کجی ضریب معیار، توزیع)خطای های شاخص و معیار( انحراف و واریانس تغییرات، )دامنه

 برنامه ستقلم متغیر اثربخشی به چندمتغیری، رگرسیون تحلیل توسط پیشرفته پارامتریک آمار مدل از گیری بهره با ها داده توزیع

 است. شده استفاده شناختی روان سالمت بر ورزشی ریزی

 است. آمده تفصیل به متغیری چند رگرسیون زیر جداول در:آماری تحلیل

 

 «ورزشی ریزی برنامه» طریق از «نگرانی -روانی فشار» بینی پیش جهت متغیری چند رگرسیون:1شماره جدول

 تغییرات منبع  
 مجموع 

 مجذورات

 درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
 F میزان  

               معنی سطح

 یدار

 81/0 4 51/0 رگرسیون
80/0 310/0 

 51/8 889 01/202 باقیمانده

 

 ریزی برنامه» بین داری معنی ارتباط که نمود مطرح توان می آمده، بدست R میزان بر تأکید باو 1 شماره جدول به توجه با     

 زا «نگرانی -روانی فشار» بینی پیش توان دیگر عبارتی به شود. نمی مشاهده a =39/3 سطح در «نگرانی -روانی فشار» با «ورزشی

  ندارد. وجود «ورزشی ریزی برنامه» طریق

 

 ورزشی ریزی برنامه طریق از اضطراب بینی پیش جهت متغیری چند رگرسیون:2شماره جدول

 تغییرات منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 میزان

F 

 سطح

 دار معنی

 30/1 4 50/29 رگرسیون
04/9 020/0 

 39/8 889 30/281 باقیمانده

 

 ریزی برنامه بین داری معنی ارتباط که نمود مطرح توان می آمده دست به R میزان بر تأکید با و 2شماره جدول به توجه با     

 وجود ورزشی ریزی برنامه طریق از اضطراب بینی پیش توان دیگر عبارتی به میشود مشاهده a=39/3 سطح در اضطراب با ورزشی

 .شود عنوان رگرسیون جدول تا است ضروری رگرسیون ضرایب تبیین و شناسایی جهت رو این از دارد
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 فوق جدول با مرتبط رگرسیون ضرایب:0 شماره جدول

 نیبی پیش متغیرهای مالک متغیر  

  کننده

 میزان

B 

 ضریب

 بتا

 میزان

T 

 سطح

  داری معنی

 اضطراب     

02/0  سالمتی

- 

98/0- 45/9- 008/0 

08/0 شادمانی

- 

02/0- 92/0- 545/0 

 538/0 25/0 02/0 08/0 فراغت اوقات بودن مطلوب

 380/0 88/0 08/0 08/0 ورزش به عالقمندی

 

 مطرح توان می آمده دست به رگرسریون  ضررایب  همچنین و همزمان ورود روش با متغیری چند رگرسریون  ضررایب  به توجه با    

 کاهش باضطرا و سالمتی افزایش با که ترتیب بدین شود می مشاهده اضطراب با سالمتی بین داری معنی منفی ارتبقاط که نمود

 یابد. می افزایش اضطراب آن کاهش با و یابد می

 

 «فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه» با «کردن ورزش زمان» بین ارتباط جهت طرفه یک واریانس تحلیل:9شماره جدول

 متغیر        
زمان ورزش 

 کردن

 انحراف میانگین

 معیار

 معنی سطح  F میزان      

 داری

 سالمتی

 19/20 50 ساعت 2 از کمتر

21/4 005/0 
 55/84 84/51 ساعت 4 تا 2

 81/81 15/54 ساعت 5 تا 4

 11/85 38/58 ساعت 5 از بیشتر

 شادمانی

 89/85 20/18 ساعت 2 از کمتر

45/9 081/0 
 90/1 31/15 ساعت 4 تا  2

 13/3 13/15 ساعت 5 تا 4

 19/89 58/58 ساعت 5 از بیشتر
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 بودن مطلوب

 فراغت اوقات

 45/85 40/14 ساعت 2 از کمتر

91/8 213/0 
 43/81 21/11 ساعت 4 تا  2

 13/84 45/52 ساعت 5 تا 4

 24/85 25/50 ساعت 5 از بیشتر

عالقمندی به 

 ورزش

 03/88 41/55 ساعت 2 از کمتر

19/8 203/0 
 24/89 83/52 ساعت 4 تا  2

 25/88 13/54 ساعت 5 تا 4

 58/88 81/53 ساعت 5 از بیشتر

برنامه 

 ریزی

 21/94 01/295 ساعت 2 از کمتر

80/9 023/0 
 95/23 10/291 ساعت 4 تا  2

 02/90 14/241 ساعت 5 تا 4

 01/58 98/258 ساعت 5 از بیشتر

 

 برنامه» با کردن «ورزش زمان» بین =a 31/3سطح در داری معنی ارتباط 9 شماره جدول در آمده، بدست R میزان بر تأکید با     

 ورزش «ساعت 1 از بیشتر» که افرادی شود می ،مطرح ها میانگین به رجوع با بنابراین دارد. وجود «فراغت اوقات در ورزشی ریزی

  باشد. می شادمانی و سالمتی دلیل به ها آن فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه میکنند،

 

 گیری: نتیجه و بحث

 خوردهای باز خود، به مربوط بازخوردهای بخش سه در را شناختی روان سالمت روانی، بهداشت کانادایی انجمن اخیر، سالهای در     

 است. کرده  تعریف زندگی به مربوط خوردهای باز و دیگران به مربوط

 نمود اشاره فراغت اوقات گذراندن نحوه به توان می ها آن جمله از که باشد می مربوط متعددی عوامل با شناختی روان سالمت     

 حال در «فراغت تمدن» سوی به انسانی جوامع که دارند اعتقاد فراغت اوقات نقش اهمیت لحاظ به صاحبنظران و شناسان جامعه .

 جامعه در فراغت اوقات و باشد می جامعه یک فرهنگ نمای تمام آیینه مانند فراغت اوقات های فعالیت و هستند حرکت و تحول

 .است نشسته هنر و فرهنگ ت،صنع نایب زیر جایگاه در جدید

 وقاتا گذران از نوع این شود می انسان پویایی و خالقیت رشد سبب که است «فعال فراغت» فراغت اوقات گذران شیوه بهترین     

 فعالیت برای فرد فعال فراغت در است مفید انسان روحی تکامل برای هم و بخشد می شادابی و طراوت انسان جسم به هم فراغت

 بلوغ و شخصیتی رشد برای را مساعدی زمینه فرآیندی چندین دارد. مؤثر و فعال حضور و پویایی تحرک، اجتماعی و فردی های

 های عرصه در حضور ، گردشگری فرهنگ ترویج ورزش، به جوانان ترغیب آورد. می فراهم او استعدادهاای شکوفایی نیز و اجتماعی
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 سیاریب که است نعمت دو فرمایند می زمینه این در نیز )ص( اکرم پیامبر اند. فعال فراغت مصادیق جمله از ... و فرهنگی و اجتماعی

  . تندرستی و فراغت : شوند می آزموده آن با مردم از

 برنامه در که افرادی و گردد شناختی -روان سالمت افزایش باعث تواند می فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اینکه به توجه با     

 شناختی روان سالمت از افراد این که نمود عنوان توان می اند، گنجانده نیز را ورزشی فعالیتهای خود، فراغت اوقات های ریزی

 رزشو اینکه به توجه با و شود واقع مؤثر افراد شناختی روان های جنبه در تواند می ورزشی منظم یتهایفعال برخوردارند. باالتری

 .دهد جهت و هدایت ورزشی مسابقات و فعالیتها در را خواهی هیجان تواند می و دارد فراغت اوقات ریزی برنامه در را مهمی نقش

 ناختیش روان سالمت نیمرخ بر را فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه اثرات توانب تا است شده تالش حاضر تحقیق در رو، این از     

 اثرات سیبرر به متغیری چند رگرسیون تحلیل از استفاده با بنابراین، داد. قرار بررسی مورد ،فارس استان پرورش و آموزش کارکنان

  است: آمده دست به زیر های یافته و شده پرداخته شناختی روان سالمت نیمرخ بر را فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه

 

 تحلیل آماری مدل از فوق سؤال آزمون منظور به است. مؤثر بالینی های شاخص بر فراغت، اوقات در ورزشی ریزی برنامه :1 فرضیه

 بدین باشد،می مؤثر بالینی های شاخص بر ورزشی ریزی برنامه که داد نشان تحقیق های یافته و شد استفاده متغیری چند رگرسیون

 «پایین تمثب هیجانات» و «جسمانی شکایات» ،«روحیه ضعف» «هیجانی نارسایی» با ورزشی ریزی برنامه «سالمتی» بُعد که ترتیب

 تفعالی» و «رفتاری نارسایی» با ورزشی ریزی برنامه «بودن مطلوب» بُعد و «تفکر نارسایی» با ورزشی ریزی برنامه «عالقمندی» بُعد

 فراغت، وقاتا در سالمتی منظور به ورزشی ریزی برنامه دیگر، بیانی به میدهند. نشان را داری معنی منفی ارتباط «هیپوماتیک گرایی

 هب ورزشی ریزی برنامه با همچنین، دهد. می کاهش را پایین مثبت هیجانات و جسمانی شکایات روحیه، ضعف هیجانی، نارسایی

 منظور به ورزشی ریزی برنامه با نهایت، در و شود می موجب را تفکر نارسایی کاهش فراغت، اوقات رد ورزش به عالقمندی منظور

 یابد. می کاهش هیپوماتیک گرایی فعالیت و رفتاری نارسایی فراغت، اوقات نمودن مطلوب

 

 آماری مدل از فوق سؤال آزمون منظور به است. مؤثر ویژه مشکالت های شاخص بر فراغت اوقات در  ورزشی ریزی برنامه :2 فرضیه

 یژهو مشکالت های شاخص بر ورزشی ریزی برنامه که داد نشان تحقیق های یافته و شد استفاده متغیری چند رگرسیون تحلیل

 «ناکامی» ،«امیدی نا -درماندگی» ،«شناختی عصب شکایات» با ورزشی ریزی برنامه «سالمتی» بُعد که ترتیب بدین باشد، می مؤثر

 ترس» اب ورزشی ریزی برنامه «بودن مطلوب» بُعد ،«شناختی عصب شکایات» با ورزشی ریزی برنامه «عالقمندی» بُعد «طراباض» و

  مشکالت» و «پرخاشگری» ،«رفتار کننده محدود های ترس» با ورزشی ریزی برنامه «شادمانی» بُعد و «مشخص گانه چند های

 ت،فراغ اوقات در سالمتی منظور به ورزشی ریزی برنامه دیگر، بیانی به دهند. می نشان را داری معنی منفی ارتباط ،«خانوادگی

 دیعالقمن منظور به ورزشی ریزی برنامه همچنین، دهد. می کاهش را اضطراب و ناکامی ناامید، -درماندگی شناختی، عصب شکایات

 اوقات شادمانی جهت ورزشی ریزی برنامه با یت،نها در و دهد می کاهش را مشخص چندگانه های ترس فراغت، اوقات در ورزش به

  یابد. می کاهش خانوادگی مشکالت و پرخاشگری رفتار، کننده محدود های ترس فراغت،

 

 مدل از فوق سؤال آزمون منظور به است. مؤثر روانی شناسی آسیب های شاخص بر فراغت اوقات در ورزشی ریزی برنامه :3 فرضیه

 بآسی های شاخص بر ورزشی ریزی برنامه که داد نشان تحقیق های یافته و شد استفاده متغیری چند رگرسیون تحلیل آماری

 را داری نیمع منفی ارتباط «پرخاشگری» با ورزشی ریزی برنامه «بودن مطلوب» بُعد که ترتیب بدین باشد؛ می مؤثر روانی شناسی

  دهد. می کاهش را پرخاشگری فراغت، اوقات ودننم مطلوب به ورزشی ریزی برنامه دیگر، بیانی به دهند. می نشان
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 که مودن عنوان توان می کشور، از خارج و داخل در شده انجام تحقیقات پیشینه با حاضر تحقیق های یافته مقایسه با نهایت، در     

 ینروا سالمت بر ورزشی منظم های یزیر برنامه اثرات» پیرامون، (1551) جانسون تحقیق های یافته با فوق پژوهش های یافته

 سالمت اجتماعی، سازگاری با ورزشی منظم های فعالیت بین ارتباط بررسی» پیرامون (،2339) همکارانش و وانگ «دانشجویان

 ،«عمومی سالمت بر ورزشی منظم های فعالیت اثرات بررسی» پیرامون (2339) آتالنتیس «اجتماعی رشد و شادمانی روانی،

 پیرامون (2339) کرر و الو یس هر ،«شناختی رشد و اجتماعی رشد بر گروهی و ورزشی فعالیتهای اثرات»پیرامون (،2339سینگر)

 گروهی ورزشی های فعالیت» (2333) کرممارو و اولدسون گاریتا، ،«جوانان روی بر زندگی کیفیت بر ورزشی های فعالیت اثرات»

 پیرامون (2313) پاسکارال «ایتالیا و سوئد کشورهای آموزان دانش میشادکا و روانی بهداشت روی بر کالسی های برنامه از خارج

 ،«روانی بهداشت بر گروهی ورزشی های فعالیت اثرات»(،پیرامون1039) بهرامی ،«شناختی روان شدر بر ورزشی های برنامه اثرات»

 تحقیقات تمامیزیرادر است؛ نگهماه «عمومی المتس افزایشو افراد شدن دراجتماعی ورزش نقش» ،پیرامون (1039) نریمانی

 شد ومطرح شده پرداخته ناختیش روان سالمت بر ورزشی منظم های فعالیت و ورزشی ریزی برنامه نقش بین ارتباط به شده انجام

 شود. می شناختی روان بهداشت افزایش باعث ورزش، با فراغت اوقات کردن پُر و ورزشی های فعالیت که
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