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بادنی

دانشگاه تهران ،ايران.
.3استاديار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربی

زن غیرورزشکار.
تمامی

3

.2دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکدة تربیا

گروه امدادگران مرد غیرورزشکار)4 ،گروه امدادگران

بادنی

دانشگاه تهران ،ايران.
درياف  91/2/12 :پذيرش92/8/20 :

یافتهها :بر اساس نتايج تحقیق ،درصد نسبتاً بااليی
از امدادگران ( 31درصد) دارای نمرة اختالل روانی
باالتر از نقطة برش هستند .همچنین نتايج نشان داد
به

که مردان ورزشکار و غیرورزشکار نسب

گروههای همتای خود در جنس مخالف از میانگین

چکیده
مقدمه :با توجه به نتايج جديدترين پژوهشها روی
امدادگران ،اين افراد به سبب مواجهه با شرايط
استرسزای شغلی در قیاس با ساير افراد جامعه از
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سالم

روانی مطلوبی برخوردار نیستند .از طرفی

فعالی

ورزشی به عنوان يک راهکار مؤثر برای

بهبود بهداش

روانی همواره مورد تأکید محققان

سالم

روانی باالتری برخوردارند ،هرچند اين

اختالف از لحاظ آماری معنادار نبود .در نهاي

نتايج

تحلیل واريانس يکطرفه نشان داد که سالم

روانی

زنان و مردان ورزشکار نسب

به گروه همجنس

غیرورزشکار خود به طور معناداری باالتر اس
(.)P<0.01

بوده اس  .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی و مقايسة

نتیجهگیری :با توجه به نتايج تحقیق حاضر که

روانی امدادگران زن و مرد

روانی امدادگران

وضعی

بهداش

بیانگر تأثیر مثب

ورزش بر سالم

هاللاحمر و نیز تعیین نقش ورزش در سالم

اس  ،پیشنهاد میشود که مسئوالن اين سازمانها،

روانی اين افراد اس .

همواره به برنامهها و مسابقات ورزشی برای

روش :اين مطالعة توصیفی از نوع علّی-مقايسهای
اس  .در اين پژوهش از  4گروه آزمودنی (هر گروه
 25نفر) به شیوة نمونهگیری در دسترس استفاده شد

امدادگران ،به عنوان راهکاری سودمند و آسان برای
کاهش عوارض منفی ناشی از حضور در شرايط
استرسزای شغلی ،توجه کنند.

که عبارت بودند از )1 :گروه امدادگران مرد

کلمات کلیدی :سالم

ورزشکار )2 ،گروه امدادگران زن ورزشکار)3 ،

غیرورزشکار.
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نقش فعالی

ورزشی و جنسی

روان کارکنان جمعی

در سالم

هالل احمر شهرستان تهران

افراد عادی که مشکالت روانی ندارند کمتر اس  .بنا

مقدمه
در سازمانهای رقابتی امروز ،فقط سازمانهايی قادر

به تعريف سازمان جهانی بهداش  ،سالم

به ادامة حیات هستند که کارايی خود را ارتقا دهند.

عبارت اس

از طرفی نیروهای انسانی نقش بهسزايی در تحول و

ديگران ،اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل

امور مراقبتی و درمانی دارند و همواره

تضادها و تمايالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه

منابع انسانی

و مناسب ( .)5امروزه انسان بیش از هر چیز از

هم بودهاند ( .)1به نظر میرسد دستیابی به اهداف

اختالالت روانی رنج میبرد .در حال حاضر در دنیا

سازمانها تا حد زيادی در گرو بهکارگیری درس

و خصوصاً کشورهای در حال توسعه حدود 150

پیشرف

مورد تأکید صاحبنظران در مديري

ظرفی

ارتباط موزون و هماهنگ با

نیروهای انسانی اس  .اين امر در

میلیون نفر به نوعی ،از اختالالت عصبی در رنج

زيادی برخوردار

روانی در حال

سازمانهای خدماتی از اهمی
اس

از قابلی

روان

و کارآمدی اين سازمانها پیوند نزديکی با

هستند ،بنابراين موضوع بهداش

حاضر عمیقاً مورد توجه روانپزشکان ،روانشناسان
(.)6

چگونگی ارائه خدمات از سوی کارکنان دارد .در

و ساير دانشمندان علوم رفتاری اس

اين میان يکی از مهمترين وظايف مديران،

سوانح و باليای طبیعی و غیرطبیعی همواره از
که جوامع بشری با آن روبهرو بوده

فراهمکردن بهترين شرايط برای نیروی انسانی اس

مسائلی اس

تا بهترين خدمات را ارائه کنند و عملکرد مؤثر خود

اس  .امدادگران از جمله گروههايی هستند که از

را افزايش دهند .پس توجه به مفاهیمی چون سالم

نخستین لحظات بروز يک حادثه يا فاجعه در

در سازمانهايی که کارکنان مجبور به انجام کارهايی

میپردازند .پژوهشهای مختلف نشان داده که به

اندک هستند

سبب ترکیبی از عوامل در هنگام بحران امدادگری از

( .)2يکی از

( .)7عوارض

طاق فرسا ،پر مسئولی

يکی از مهارتهای مهم مديريتی اس

فعالی های پراسترس و فشارزاس

مهمترين حوزههای توسعة پايدار سالمتی در جوامع

روانشناختی همچون استرس ،افسردگی و ...که پس

که ارتباط

از حوادث طبیعی و غیرطبیعی برای نزديکان

انسانها دارد و وظیفة خطیر

قربانیانی که مستقیماً در معرض اين حوادث هستند

حفظ و اعادة سالمتی را به جامعة انسانی بر عهده

رخ میدهد ،موجب شده که در متون روانپزشکی

روانی يکی از

به بررسی پیامدهای ناشی از آسیبهايی که

و

امدادگران را نیز متأثر میسازد و همچنین روشهای

نقشی مهم در تضمین پويايی و کارآمدی هر جامعه

مقابلهای در برابر اين فشارهای روحی و روانی کمتر

ايفا میکند ( .)4افرادی که با مشکالت روانی بیشتر

توجه شود؛ در حالی که امدادگران حاضر در

به مشکالت جسمی مبتال میشوند و عمرشان از

محلهای مذکور با تجربة صحنههای دلخراش و

بشری ،بخش بهداش
مستقیمی با سالم

روان اس

دارد ( .)3به عبارت ديگر بهداش

محورهای ارزيابی سالمتی جوامع مختلف اس
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کارکنان ،چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی

موقعی

و درياف

حاضر شده و به وظايف امدادگری

مجتبی کاشفی ،الهه عرب عامری ،داود حومنیان

استرسزای متمادی به مانند بازماندگان اين سوانح

که نمرات فرسودگی امدادگرانی که در زمان زلزلة بم

تأثیر فشارهای روحی ناشی از مشاهدة اين

کار امدادرسانی را بر عهده داشتند با مدت حضور

روانی آنها تهديد

و معناداری دارد

تح

موقعی ها قرار میگیرند و سالم
میشود (.)8

آنها در اين مکان همبستگی مثب

( .)14همچنین محمود حیدری در تحقیقی روی

از داليل عمدة بیتوجهی محققان به اين موضوع
میتوان به طرز نگرش نسب

به امدادگران اشاره

که گروههای امدادی فعال در

امدادگران نتیجه گرف

سوانح جادهای ،به طور معناداری نمرات سالم

کرد که عمدتاً تصور میشود به دلیل ابزار و

روانی پايینتری نسب

تجهیزاتی که اين افراد در اختیار دارند و نیز

(.)15

آموزشهايی که ديدهاند و مهارتهای ويژهای که

برای کنارآمدن با موقعی های استرسزا از شیوههای

تأثیر حوادثی که در محیط کاری

مقابلهای متفاوتی استفاده میشود .يکی از اين

آنها رخ میدهد قرار میگیرند .اما تحقیقات اخیر

روشها که مکرراً مورد توجه قرار گرفته و از سوی

تأثیر اين

محققان نیز بسیار توصیه شده ،انجام فعالی های

حوادث به مشکالت روانشناختی بسیاری دچار

ورزشی منظم اس

( .)16پژوهشهای بسیاری در

میشوند( .)9مشکالت روانی که امدادگران از آن

داخل و خارج کشور ،نقش فعالی های ورزشی را

رنج میبرند شامل بیماریهای فیزيکی ،عوارض

در ارتقای سالم

روانی بررسی کردهاند و نتیجة

روانی (از جمله اضطراب ،استرس ،اختالل استرس

اکثر اين تحقیقات بیانگر ارتباط مثب

و معنادار بین

پس از سانحه ،افسردگی) و حتی مرگ میباشد

انجام فعالی های ورزشی و سالم

روانی اس .

( .)10کونراد 1و همکاران ( )2006در تحقیق خود

برای نمونه در تحقیق تتلی 4و همکاران روی 13

روی امدادگران دريافتند که حدود  50درصد اين

آزمودنی ،انجام تمرينات ورزشی در طی  8تا 12

افراد از سطوح باال و يا بسیار بااليی از خستگی

هفته ،عالوه بر تأثیرات جسمی باعث ايجاد احساس

ناشی از کارشان رنج میبرند ( .)11کاردوزو 2نیز در

ايمنی و حس خوببودن گرديد( .)17همچنین در

مطالعات خود روی اين افراد مالحظه کرد عالئم

پژوهش مارتینسن 5بر مرور گستردة ادبیات تحقیق

افسردگی و عوارض روانی در اين افراد در مقايسه با

مربوط به نقش تمرينات ورزشی بر میزان اضطراب

( .)12همچنین در

و افسردگی ،نقش اين تمرينات به عنوان درمان

دارند ،کمتر تح

نشان داده اس

که امدادگران نیز تح
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ساير افراد جامعه باالتر اس

تحقیقی ديگر ،علیموسی 3درياف

که  25درصد

به امدادگران عادی دارند

تکمیلی مورد تأکید قرار گرف

(.)18

امدادگران از آسیبهای روانی ثانويه رنج میبرند

با توجه به مطالب گفته شده و به دلیل تفاوتهای

( .)13فريد براتیسده نیز در تحقیق خود بیان کرد

موجود در بین زنان و مردان ،احتمال دارد حضور در
فعالی

امدادرسانی برای اين دو جنس شرايط

1

Conrad
Cardozo
3
Ali Musa
2
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4

Tetlie
5
Martinsen

نقش فعالی

ورزشی و جنسی

در سالم

روان کارکنان جمعی

روحی و روانی متفاوتی را موجب شود ،همچنین
بايد به اين نکته توجه داش

هالل احمر شهرستان تهران

ابزار مورد استفاده

که در پژوهشهای

الف :پرسشنامة اطالعات فردی :اين پرسشنامة

روانی

محقق ساخته شامل اطالعاتی همچون جنسی  ،سن،

امدادگران به ندرت بررسی شده اس  ،در پژوهش

در نهاد مربوطه،

داخل کشور نقش ورزش در سالم

حاضر وضعی

بهداش

روانی امدادگران زن و مرد

میزان درآمد ماهیانه ،سابقة عضوي

تأهل و نیز مواردی ديگر درخصوص

وضعی

هاللاحمر بررسی و مقايسه شده اس  .در ضمن،

فعالی

در اين تحقیق نقش ورزش به عنوان يکی از

ب :پرسشنامة  :SCL-90اين ابزار که توسط

راهکارهای مقابله با مشکالت روحی و روانی در

دراگوتیس و همکاران ( )1972طراحی شده 90

ورزشی افراد میشود.

اين گروه از افراد جامعه بررسی خواهد شد.

سؤالی اس

روش تحقیق

صورت هیچ ،کمی ،تا حدی ،زياد و بهشدت و به

پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع علّی -مقايسهای

ترتیب از  0تا  4نمرهگذاری میشود .اين آزمون 9

اس  .آزمودنیهای تحقیق را  100نفر امدادگر شاغل

حیطة روانزشکی شامل شکايات جسمانی ،وسواس

در جمعی های هاللاحمر شهرستان تهران ( 50مرد

فکری و عملی ،حساسی

میانفردی ،افسردگی،

و  50زن) تشکیل میدهند که به شیوة نمونهگیری

اضطراب،

پرخاشگری،

افکار

در دسترس انتخاب شده و بهصورت داوطلبانه

پارانوئیدی و روانپريشی را بررسی کرد .در داخل

پرسشنامهها را پر کردند .شرک کنندگان در تحقیق

کشور ،مصلینژاد و همکاران پايايی  0/88را برای

حاضر همگی در دو سال گذشته به صورت فعال در

اين ابزار گزارش کردند .در ساير مطالعات به پايايی

سوانح و حوادث طبیعی و غیرطبیعی حضور داشتند.

 0/94و  0/86نیز دس

يافتند ( .)19در تحقیق

هر آزمودنی در يکی از  4گروه )1 :امدادگران

حاضر برای تعیین شیوع عالئم روانپزشکی در هر

ورزشکار مرد ( 25نفر) )2 ،امدادگران ورزشکار زن

حیطه از نقطة برش  2/5استفاده میشود .نمرة باالی

( 25نفر) )3 ،امدادگران غیرورزشکار مرد ( 25نفر)،

 2/5به معنای اختالل و نمرة  3يا بیشتر به معنای

 )4امدادگران غیرورزشکار زن ( 25نفر) قرار

اختالل جدی در نظر گرفته میشود.

میگرف  .در تحقیق حاضر ،امدادگران ورزشکار

همة افراد ،پرسشنامههای مذکور را پر کردند و پاس

افرادی بودند که در دو سال گذشته به صورت فعال

از جمعآوری اطالعات از طرياق برناماه SPSS-18

داشتند .افراد

دادههااای پااژوهش در دو سااطح آمااار توصاایفی و

حاضر در گروههای تحقیق از لحاظ سن ،میزان

استنباطی تجزيه و تحلیل شد .در سطح آمار توصیفی

تأهل

از میااانگین و انحااراف معیااار و در سااطح آمااار

درآمد ،سابقة عضوي
همتا شدند.

در سازمان و وضعی

ترس

مرضی،

استنباطی ،بعد از تأيید آزمون نرمالیتی از آزمونهاای
کلمااوگروف اساامیرنوف ( )K-Sو تأيیااد همگناای
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در برنامههای ورزشی منظم شرک

که در مقیاس لیکرت  5درجهای به

مجتبی کاشفی ،الهه عرب عامری ،داود حومنیان

واريانسها با آزمون لی ون و بارای بررسای تفااوت

امادادگران ( 20زن و  11مارد) دارای نمارة اخااتالل

بین گروه های تحقیق از آزمون تحلیل واريانس يک-

روانی باالتر از نقطة برش ( )2/5هستند کاه ايان باه

طرفه ،و در ادامه از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

منزلة اختالل روانی در اين افراد بود .همچنین  4نفار

سطح معنیداری آزمونها  0/05گرفته شد.

از اياان افااراد ( 2زن و  2ماارد) دارای نماارة اخااتالل

نتایج

باالی  3بودند که نشاندهندة اختالل روانی جدی در

میانگین و انحراف معیاار سان امادادگران 34±5/58

اين امدادگران بود .پايايی پرسشنامة پژوهش حاضار

بود که از اين افراد  81نفر متأهال و  19نفار مجارد

از طريق روش آلفای کرونبااخ  0/89باود کاه نشاان

بودند .نتايج آمار توصایفی نشاان داد کاه  31نفار از

میدهد اين پرسشنامه از اعتبار بااليی برخوردارس .

جدول شمارة  :1میانگین و انحراف معیار گروههای تحقیق در خرده مقیاسهای آزمون SCL-90
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گروه خرده مقیاس

مردان ورزشکار

زنان ورزشکار

مردان غیرورزشکار

زنان غیرورزشکار

شکایت جسمانی

2/28±0/57

2/26±0/56

2/49±0/59

2/48±0/70

وسواس فکری و عملی

2/30±0/68

2/31±0/70

2/45±0/70

2/73±0/69

حساسیت میان فردی

2/31±0/73

2/34±0/74

2/44±0/71

2/69±0/63

افسردگی

2/30±0/65

2/51±0/70

2/64±0/61

2/58±0/60

اضطراب

2/35±0/66

2/60±0/73

2/55±0/76

2/80±0/73

پرخاشگری

2/40±0/70

2/63±0/77

2/64±0/57

2/56±0/64

ترس مرضی

2/39±0/71

2/40±0/61

2/46±0/71

2/49±0/69

افکار پارانوئیدی

2/36±0/62

2/40±0/70

2/47±0/73

2/46±0/66

روانپریشی

2/29±0/72

2/41±0/65

2/43±0/66

2/69±0/57

با توجه به جدول شمارة  1مشاهده میشود که میانگین گروه مردان ورزشکار در همة حیطهها از نقطة برش پايینتر
اس  .همچنین با بررسی میانگین ساير گروهها نیز درمیيابیم که امدادگران زن ورزشکار و مرد ورزشکار در
حیطههای افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری و همچنین امدادگران زن غیرورزشکار در حیطههای وسواس فکری و
عملی ،حساسی

میانفردی ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و روانپريشی دارای میانگین باالتر از نقطة برش

هستند که به منزلة اختالل در اين خرده مقیاسها میباشد.
به منظور بررسی تفاوتها بین گروههای تحقیق در نمرة کلی پرسشنامه  SCL-90از آزمون تحلیل واريانس
يکطرفه استفاده شد که نتايج اين آزمون بیان کرد که بین  4گروه در فاکتور اختالل روانی تفاوت معنیداری وجود
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دارد ( .)F=7/77 ، p=0/0001به منظور بررسی تفاوت به تفکیک گروهها در ادامه از آزمون تعقیبی توکی استفاده
شد که نتايج آن در جدول شمارة  2مشاهده میشود.
جدول شمارة :2خالصة نتايج آزمون تعقیبی توکی برای آزمون SCL-90
انحراف

میانگین

مقدار P
مرد

زن

مرد

ورزشکار

ورزشکار

غیرورزشکار

امدادگران مرد ورزشکار

2/28

0/37

-

-

-

امدادگران زن ورزشکار

2/43

0/15

0/23

-

-

امدادگران مرد غیرورزشکار

2/55

0/28

**0/008

0/51

-

امدادگران زن غیرورزشکار

2/65

0/31

**>/0005

**0/03

0/54

معیار

*P<0.05 **P<0.01

نتايج جدول شمارة  2نشان میدهد که سالم

روانی باالتر از نقطة برش که رقم نسبتاً بااليی اس

روانی امدادگران مرد ورزشکار به طور معناداری

میباشند که به منزلة اختالل روانی در اين افراد بود.

باالتر از امدادگران مرد غیرورزشکار و امدادگران زن

اين يافته با نتايج پژوهشهای محققانی همچون

روانی اين

کاردوزو ،کونراد و فريد براتیسده همراستا میباشد

به امدادگران زن ورزشکار

(11و12و .)14برای نمونه محمود حیدری ()2010

غیرورزشکار اس  .همچنین سالم
گروه از امدادگران نسب

معنادار نبود .گروه زنان ورزشکار نیز به لحاظ آماری

روانشناختی افراد فعال در سوانح جادهای را با افراد

به گروه

عادی مقايسه و مشاهده کرد که میزان اختالل گروه

دارای سالم

روانی بهتری نسب

امدادگران زن غیرورزشکار بودند و بین سالم

امدادی فعال در سوانح جادهای در عامل کلی

روانی امدادگران مرد و زن غیرورزشکار اختالف

 SCL-90و مؤلفههای عالئم جسمانی ،پرخاشگری،

معنیداری مشاهده نشد هر چند که میانگین اختالل

به گروه عادی

وسواس ،فوبیا و روان پريشی نسب

( .)15همچنین علی

روانی در زنان باالتر بود.

به طور معناداری باالتر اس

بحث و نتیجهگیری

موسی در پژوهش خود درياف

که  25درصد

روانی

امدادگران از آسیبهای روانی ثانويه رنج

در امدادگران زن و مرد و تعیین نقش ورزش در

میبرند( .)13در تحقیق حاضر نیز پیشبینی میشد

روانی اين افراد انجام گرف  .نتايج آمار

که امدادگران به واسطة مواجهة مداوم با شرايط

توصیفی نشان داد که  31نفر ( 31درصد) از

استرسزای محیط کاری دارای میانگین اختالل

آزمودنیهای تحقیق حاضر دارای میانگین اختالل

به نقطة برش نباشند .توجیه

تحقیق حاضر با هدف بررسی ابعاد بهداش

سالم

روانی مناسبی نسب

دلیل اين گفتار را میتوان به عواملی همچون عدم
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باالتر بود ،هرچند اين اختالف از لحاظ آماری

در تحقیقی که روی امدادگران انجام داد ،وضعی

مجتبی کاشفی ،الهه عرب عامری ،داود حومنیان

و آمادگی در حرفة امدادگری ،دوری از

مکانیسم ورزش به کار میبرند ،میتوان به سه دستة

شناخ

خانواده ،مشاهدة مجروحان و قربانیان و صحنههای

فیزيولوژيک ،زيس -شیمیايی و شناختی تقسیم کرد.

دلخراش به وجود آمده نسب
بررسی نمرات بهداش

توجیه فیزيولوژيک بر اساس اين واقعی

داد.

روانی امدادگران با در نظر

اس

استوار

که ورزش با مدت ،فراوانی و شدت کافی

گرفتن متغیر جنسی

نشان داد که مردان ورزشکار و

سبب تغییرات فیزيولوژيک خاص میشود .مثالً،

غیرورزشکار نسب

به گروههای همتای خود در

کاهش پاسخ قلبی -عروقی به استرسهای جسمانی

روانی باالتری

با کاهش پاسخ به استرس هیجانی-

جنس مخالف از میانگین سالم

ممکن اس

برخوردارند ،هرچند اين اختالف از لحاظ آماری

روانی همراه باشد که به نوبه خود واکنشهای

معنادار نبود .اين يافته با نتايج پژوهش پلوسو و

اختالل روانی را در پاسخ به چنین استرسهايی

سیلوريا )2005( 1همراستا میباشد( .)20پايینبودن

ورزش بر

سالم

روانی زنان نسب

کاهش دهد .توجیه ديگر اثرات مثب

به مردان را شايد بتوان

خلق ،بر اساس متغیرهای زيس -شیمیايی استوار

اينگونه تفسیر کرد که بانوان به سبب ويژگیهای

اس  .ديدگاه زيس -شیمیايی اثرات مفید ورزش را

فیزيولوژيک و نقش آنها در کارکرد اجتماعی و

به افزايش فعالی

میدهد .يکی از

روابط بینفردی در مقابل عوامل استرسزا

توجیههای شناختی رابطة ورزش و سالم

آسیبپذيرتر هستند .عالوه بر آن وابستگی بیشتر

پژوهشهای مربوط به رابطة خُلق و حافظه (بوور،

ايشان به خانواده ،مسائل سازشی بیشتری را برای

 )1981مشتق شده اس  .نتايج پژوهشهای متعددی

روانی

نشان میدهد که خُلق ،آمادگی نسبی افراد برای

آنها ايجاد میکند ،لذا انتظار میرود از سالم
پايینتری برخوردار باشند.

پذيرش افکار منفی و مثب
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همچنین نتايج تحقیق نشان داد که سالم
زنان و مردان ورزشکار نسب

اس

ورزش بر بهداش

را تح

روان از

تأثیر قرار

روانی

میدهد (کالرک و تیسديل .)1982 ،مثالً ،زمانی که

به گروه همجنس

و بازيابی خاطرهها و

غیرورزشکار خود به طور معناداری باالتر اس
بیانگر تأثیر مثب

بتااندورفین نسب

کسی افسرده اس

ثب

که

تداعیهای منفی در او سادهتر از خاطرهها و

روانی اين افراد

اس ؛ به اين ترتیب سیستمی بسته

تداعیهای مثب

و با نتايج اکثر تحقیقات که بیان کردهاند

به وجود میآيد .اين سیستم به نوبه خود تشکیل

روانی افراد جامعه

زنجیرهای را میدهد که در آن اختالل روانی با به

میگذارد همراستا میباشد .نظريههای مختلفی در

خاطرآوری مداوم خُلق و تفکر منفی تداوم میيابد.

اين باره وجود دارد که میتوانند در توجیه اثر ضد

ورزش از نظر عاطفی فعالیتی مثب

و به همین

اختالل روانی ورزش به ما کمک کنند .اين نظريهها

دلیل از طريق انجام آن میتوان افکار و احساسات

متغیرهايی که برای توجیه

را در دسترس فرد قرار داد .نظرية

ورزش تأثیر مثبتی بر سالم

را بر حسب ماهی

مثب

اس

خودتوانمندی باندورا چارچوب ديگری برای توجیه
1

Peluso & Silveira
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در سالم

ورزشی و جنسی

روانی فراهم کرده اس

نقش فعالی

ثانويه و مشکالت روانشناختی هستند و لذا

که

مسئوالن مربوطه بايد همواره بسترهای مناسب را

مطابق اين نظريه مکانیسم اصلی همة درمانهای

 با توجه به.برای کاهش اين خطرات فراهم سازند

 فراهم ساختن تجارب احساس،مؤثر غیردارويی

 پیشنهاد میشود که نهادهای مرتبط،نتايج تحقیق

که به نوبة خود سبب

اثر ورزش بر سالم

تسلط شخصی در فرد اس

همواره به برنامهها و مسابقات ورزشی برای

.)21( احساس خودتوانمندی در او میشود

 به عنوان راهکاری سودمند و آسان برای،امدادگران

 به اين نکته اشاره میشود که سازمانهای،در پايان

کاهش عوارض منفی ناشی از حضور در شرايط

مرتبط با امر امداد و نجات بايد بدانند که امدادگران

. توجه داشته باشند،استرسزای شغلی اين افراد

1392،4  شمارة، سال پنجم، پژوهشي امداد و نجات-فصلنامة علمي
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Abstract
Background: The results of the latest research on relief workers have shown that
they did not have good mental health than others just because they exposed to
stressful job situations. However, researchers always emphasized sport activities as
an effective strategy for improving mental health. Therefore, this study aims to
compare mental health status of male and female relief workers of Red Crescent
society and to determine the importance of exercise in mental health for these groups.
Methods: In this descriptive and causal-comparative study, four groups were selected
and studied (25 patients for each group) by using available sampling such as: 1)
trained male relief workers; 2) trained female relief workers; 3) untrained male relief
workers; and 4) untrained female relief workers. All groups filled the selfadministrated questionnaire of individual information and SCL-90 psychological
disorder questionnaire. Data analyzed by a one-way ANOVA and Tukey’s post-hoc
tests.
Findings: The results showed that a relatively high percentage of relief workers
(31%) had a mental disorders score above the cut-off points. In addition, trained and
untrained
men had higher average mental
health
than their opposite-gender
counterpart. However, the difference was not statistically significant. Finally,
reporting the results of the one-way ANOVA results, mental health of trained women
and men is significantly more than their untrained peers.
Conclusion: According to the results, it is suggested that the officials of relative
organizations should consider sport programs and competitions due to its positive
effects on relief workers’ mental health as a useful and easy solution in order to
reduce harmful effects of job stress.
Keywords: mental health, relief worker, athlete, non-athlete

5

