
 
 

 
 

٦١ 1391ارديبهشت  /بالينی و علوم وابسته هيپنوتيزم المللی بين کنگره نخستين مقاالت خالصه

 تاثير يك دوره تمرينات آرام سازي همراه با فعاليت بدني منتخب بر سالمت روان دختران
 2 معصومه علي اصغري تويه،  1 مهدي سهرابي

هدف اين پژوهش، مطالعه ي تاثير تمرينات آرام سازي همراه با فعاليت بدني بر سالمت  :هدف
 روان دختران بود.

سال كه به صورت  30تا  18نفر از دختران دانشجو با دامنه سني 60بدين منظور  روش كار: 
د. نفره تقسيم شدن 15گروه  4داوطلب در اين پژوهش شركت كرده بودند، به صورت تصادفي به 

گروه تمرينات تركيبي و  گروه ها عبارت بودند از: گروه آرام سازي، گروه فعاليت بدني منتخب،
 12روز در هفته و در مجموع  2هفته و به صورت  6گروه كنترل. طول دوره اجراي برنامه تمريني 

 12فرم  GHQها قبل و بعد از مداخله تمريني به وسيله پرسشنامه جلسه بود. سالمت روان آزمودني
) و آزمون MANOVAسوالي ارزيابي شد. داده ها با استفاده از تحليل واريانس چند متغيره (

 تعقيبي بونفروني تحليل شد. 
داري بر سالمت رواني يافته هاي پژوهش نشان داد كه؛ تمرينات آرام سازي اثر معني نتايج:

سالمت روان دختران  داري بر). فعاليت بدني منتخب اثر معنيP> 001/0دختران دارد(
 ).  P> 001/0داري بر سالمت روان دختران دارد(). تمرينات تركيبي اثر معني P> 001/0دارد(

اين پژوهش نشان داد كه آرام سازي و فعاليت بدني منتخب و تمرينات  بحث و نتيجه گيري:
اگر چه بين سه . داري بر بهبود وضعيت سالمت روان دختران داردتركيبي هر كدام تاثير معني

گروه تمريني اختالفي ديده نشد اما اين پژوهش بر نقش موثر آرام سازي در سالمت روان تاكيد 
هاي متفاوت آرام سازي را به عنوان يك روش موثر و كاربردي معرفي دارد و به كارگيري شيوه

البردن سطح هاي بدني و همچنين جهت باشود در كنار فعاليتنمايد. بنابراين پيشنهاد ميمي
 هاي آرام سازي نيز استفاده شود.سالمت عمومي افراد از روش

 سوالي GHQ 12آرام سازي، فعاليت بدني منتخب، تمرينات تركيبي، پرسشنامه كلمات كليدي:
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