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  دهیچک

های بدنی با تیزان فعالیت به بررسی رابطه بینحاضر در ارتقای سلااتت  تقاله  های بدنیاذعان به نقش ورزش و فعالیت با زمینه و هدف:

های بدنی و ابعاد آن ) شاخص فعالیت شغای  اوقات فراغت و تیان فعالیتارتباط  پرداخته است. سااتت دانشجویان دانشگاه فردوسی تشهد

 ورزش( با سااتت دانشجویان  از تهمترین اهدافی بود که در پژوهش حاضر دنبال شد.

به ( 1891و پرسشناته فعالیت بدنی بک ) SF_ 63استاندار سااتت  پژوهش با به کارگیری روش پیمایش  از پرسشناته در اینروش کار: 

ای گیری خوشهعنوان نمونه آتاری  با روش نمونهنار دانشجو که به  673ها اسلتااده شلد و پرسلشناته در تیان ردآوری دادهعنوان ابزار گ

  های آتاری پیرسون و تحایل رگرسیون استااده شد.ها از روشبرای تجزیه و تحایل داده   توزیع گردید.ای انتخاب شده بودندند ترحاهچ

عنا با ؛ بدین تهای بدنی با سااتت دانشجویان رابطه تثبت و تعناداری وجود داردنشان داد که بین تیزان فعالیت پژوهش نتایج: یافته ها  

جتماعی ا _های بدنی با بعد روانی دانشجویان از سطح سااتت بالاتری برخوردار خواهند بود. رابطه فعالیتهای بدنی  افزایش تیزان فعالیت

( 456/3های بدنی  شاخص ورزش )یتاز بین ابعاد فعال (.465/3  از ضریب همبستگی بالاتری برخوردار بود )سااتت نسبت به بعد جسمانی

 11/3نتایج تحایل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد تتغیرهای تستقل تجموعاً  نهایتو در بیشلترین همبسلتگی را با سلااتت داشلت.

 کنند.درصد از واریانس تتغیر وابسته )سااتت( را تبیین تی

 باشد.تاید و تؤثر در افزایش سااتت تی در تجموع نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بدنی و ورزش یک شیوهنتیجه گیری: 

 شاخص ورزش  دانشجویان دانشگاه فردوسی تشهد اجتماعی سااتت  _بعد روانی  های بدنی  سااتت عالیتفکلید واژه ها: 
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در یک تاهوم وسیع سااتت به عنوان حالت با کیایتی از بدن انسان که بیان کننده عماکرد کافی بدن و وضعیت ژنتیک و زیست مقدمه: .1

گیری هم تایدتر است  سااتت عبارت است از:  تر  که برای تقاصد اندازهاتا در یک تاهوم فشرده شود.تحیطی تعین باشد  در نظر گرفته تی

های تغییر استاندارد تعیارهای الف( نبودن شواهد آشکار بیماری و  درست عمل کردن شخص به صورت عادی  یعنی در حدود تحدودیت

پذیرفته شده سااتت در تورد یک جنس  سن  جاتعه و تنطقه جغرافیایی  ب( کار کردن چند اندام بدن به اندازه کافی و در رابطه با یکدیگر 

 ترینتت شده است  پذیرفتهبا توجّه به تعاریف تختاای که از ساا (.1681)یحیی زاده و رتضانی  که نشانه نوعی تعادل یا پایداری بدن است 

سازتان بهداشت جهانی  سااتت را به صورت بهزیستی کاتل فیزیکی  روانی  اجتماعی تعریف باشد. ها تعریف سازتان بهداشت جهانی تیآن

ز آن که به عنوان گرا  تعنای سااتت را بیش ااین بیانیه آرتان (.1337کند نه صرفاً فقدان بیماری و ناراحتی )سازتان بهداشت جهانی  تی

تاقی کند  به صورت یک تاهوم تثبت تعریف کرده است. در واقع در این تاهوم افراد نه تنها در شرایط فیزیکی  باکه در  "فقدان بیماری"

این بُعد از سااتت بر  سلامت جسمی:سااتت دارای ابعاد گوناگونی است از جماه  گیرند. شرایط روانی و اجتماعی نیز تورد توجه قرار تی

دنی گیرد. احتمالاً  بُعد بکند. سااتت جسمی حالتی است که تماتی اعمال بدن به درستی انجام تیچگونگی عماکرد اعضای بدن تمرکز تی

 نوانشناختی را به عبدن است که سااتت زیست "عمل کردن کاتل"توان درک کرد. سااتت جسمی دال بر تر تیسااتتی را از همه آسان

 آورد.ی اعضا در نظر تیحالت بهینه عماکرد هر یاخته یا اندام بدن و با هماهنگی کاتل با بقیه

های ذهنی : طبق تعریف سازتان بهداشت و انسان در آتریکا  سااتت روانی عبارت است از حالتی از عماکرد توفق فرآیندسلامت روانی

 باشد.بار با افراد  توانایی سازگاری با تغییرات و تنطبق شدن با شرایط ناتطاوب تیهای کارآتد  روابط تؤثر و پرشاتل فعالیت

 .پذیری وی اشاره دارد: سااتت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جاتعه یا همان جاتعهسلامت اجتماعی

ض جسمی و اجتماعی آن  احساس پوچی  بیهودگی و تزلزل ها و تشکاات روانی و عوارهای عمدة بیماری: یکی از زتینهسلامت معنوی

دار بودن زندگی  پایبندی اخااقی  تعاون  داشتن حُسن ظن و توجّه روحی است که ناشی از فقدان بُعد تعنوی در افراد است. ایمان  هدف

نابراین تقویت جنبه تعنوی  به سااتت شود. ببیشتر به تسائل تعنوی زندگی باعث کاهش اضطراب  تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن تی

 (. 1681جسم و روح افراد و در نهایت  سااتت جاتعه بزرگ بشری کمک بسزایی خواهد کرد )سیدنوزادی  
های بدنی به عنوان پدیده اجتماعی  همراه باشد. ورزش و فعالیتهای بدنی تیاز جماه توارد اثر گذار بر سااتت دانشجویان  ورزش و فعالیت

های دیگر های فرهنگی و اجتماعی  زتینهای سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد؛ این آتوختهپذیری در هر جاتعهفرآیند جاتعه با

کنندگان اعم از ورزش در حوزه تطالعات اجتماعی  پدیده اجتماعی است که کنش تتقابل تشارکت دهد.زندگی را تحت تأثیر قرار تی

های اجتماعی درگیر را به همراه دارد؛ همچنین به عنوان نوعی تولید دانش عامی در راستای تاسیر  یان  هواداران و سازتانورزشکاران  ترب

ورزش عااوه بر اینکه نوعی سودتندی اجتماعی برای هر جاتعه فهم  تبیین الگوهای رفتار انسانی و حل تسائل اجتماعی قابل بررسی است. 

های اجتماع  افزایش همبستگی  افع اجتماعی خردتری چون افزایش حرتت و اعتماد به ناس  اصااح و بهبود تواناییشود  دارای تنتاقی تی

تشارکت  انسجام  تشویق بهترین بودن در جاتعه  بهبود و افزایش سااتت عموتی در جاتعه و سایر کارکردهای فردی و اجتماعی است که 

 (.1681ار ورزش در جاتعه برشمرد )فرزی و همکاران  توان آن را بخشی از کارکردهای آشکتی

ها در سنین بالا  تسأله جدی است. همچنین با توجه به رشد روز افزون صنایع و تاشینی شدن اتروزه ارتقای سااتت افراد و فعال تاندن آن

نزولی از نظر سااتتی و آتادگی جسمانی را طی تیپردازند و به این ترتیب  یک سیر زندگی در دنیای اتروز  تردم کمتر به فعالیت بدنی تی

 شود  دارای سطوح سه های ورزشی و عمای گاته تیفعالیت بدنی که به هر گونه حرکت در زندگی روزانه از قبیل کار  تاریح  فعالیتنمایند. 

تتی جسمانی  روانی  اجتماعی در تیان جواتع باشد و پرداختن به ابعاد سازنده آن در جهت سااای شاتل کار  ورزش و اوقات فراغت تیگانه

  (.1686تختاف بسیار حائز اهمیت است )صادقپور و همکاران  

 1961ها به سااتت تربوط به اقداتات بهداشتی است که در انگاستان در سال ترین نگاهدهد  ابتداییروند گرایشات زتانی سااتت نشان تی

 های عاونی نخستین انقااب در سااتت روی داد.از آن تا نیمه اول قرن بیستم  با کنترل بیماری برای رفع تعضاات شهرنشنی آغاز شد و پس

های عاونی  سوء های ناتناسب  ترگ وتیر ناشی از بیماریدر این دوران  در اثر عدم رعایت ضوابط بهداشتی در شهرها و اسکان در تحیط

رویکرد  ( و تقوت1873-1833نگر در )تیر بود. پس از این دوره با ایجاد رویکردهای جاتعهترین عات ترگ و تغذیه یا اتراض واگیردار اصای
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استکهام( و تأکید اجااس  – 1871( به همراه برگزاری اولین کنارانس بزرگ سازتان تال در تورد تحیط )1873 -1893فوق در دهه بعد )

 1333زیست در جواتع شهری  استراتژی سااتت برای همه تا سال  تحیط( بر ضرورت توجّه به بهداشت و 1877سالیانة بهداشت جهانی )

تطرح گردید و عصر ارتقای سااتت به عنوان انقااب دوم سااتت روی داد. رویکرد سااتت در این دهه اقداتات بین بخشی خارج از حوزه 

پروژه شهرهای سالم به عنوان حرکتی  1893نکه در ( با وجود ای1893- 1883بهداشت و سااتت  برای ارتقاء سااتت بود که در دهة بعد )

بین بخشی آغاز گردید  ولی به دلیل عدم انسجام رفتاری در اهداف  توفیقی حاصل نکرد. در دهه آخر قرن بیستم تأکید تجددی بر 

آن صورت گرفت و  اقتصادی و زیست تحیطی در _رویکردهای بین بخشی جهت ارتقاء سااتت و اهمیّت یافتن تأثیر عواتل اجتماعی 

 (.5: 1685تطرح گردید )حاجی پور و همکاران   " 11سااتت برای همه در قرن "استراتژی 

ای وجود افراد خااق و کارآتد و آگاه است  پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد از آنجا که شرط تهم رشد و شکوفایی هر جاتعه

شود و از آنجا که سااتت دانشجویان زهای آنها در راستای اهداف ارزشمند و تعین شده تیانرژی و جهت دهی تناسب رفتار و عاایق و نیا

های فردی  خانوادگی و اجتماعی دارد  بدیهی است برناته ریزی صحیح و جاتع در تأتین سااتت ای در کارکرد در تمام زتینهنقش عمده

های زیادی شده است. اهمیت توضوع تی است که اتروزه توجب چالشتوضوع سااتت دانشجویان یک تسئاه حیا دانشجویان ضروری است.

دهند که تشکاات این قشر روندی رو به افزایش دارند. برای تثال نتایج یک شود که برخی تطالعات نشان تیبه خصوص زتانی بیشتر تی

کنند  به عااوه تشاوره دانشجویی تراجعه تیپژوهش طولی سیزده ساله نشان داد که اتروزه دانشجویان نسبت به قبل بیشتر به تراکز 

(. با توجه به تطالب گاته شده و اهمیت سااتت دانشجویان  تاکنون تحقیقات 1681تشکاات آنها نیز پیچیده تر شده است )فرزی و همکاران  

با سااتت تا کنون تحقیقات اندکی  های بدنیزیادی در زتینه تتغیرهای تختاف با سااتت انجام گرفته است  اتا در زتینه ارتباط فعالیت

های بدنی با سااتت دانشجویان دانشگاه فردوسی صورت گرفته است. بنابراین  هدف اصای این تحقیق  بررسی ارتباط بین تیزان فعالیت

 باشد.تشهد تی

ها با استااده ستااده گردیده و دادههای تحقیق  از روش پیمایش ادر این تطالعه برای رسیدن به اهداف و پاسخگویی به سؤال: روش کار. 2

اند. جاتعه آتاری تحقیق  دانشجویان دانشکده ادبیات و عاوم انسانی دانشگاه فردوسی تشهد هستند ای جمع آوری شدهاز تکنیک پرسشناته

نار  673یق فرتول کوکران  نار است. حجم نمونه آتاری نیز از طر 8949که بر اساس گزارش تدیریت آتوزشی دانشگاه تعداد آنها برابر با 

 برآورد گردید. تحاسبه حجم نمونه برای جاتعه آتاری تحقیق به شرح ذیل است:

n نمونه = حجم 

 N آتاری جاتعه = حجم 

83/1 =t درصد 84 قبول قابل اطمینان سطح 

34/3 =d تطاوب احتمالی دقت 

4/3 = p تعین صات دارای جمعیت از نسبتی 

4/3 =q تعین صات فاقد جمعیت از نسبتی  

 در این تحقیق

8949        N = 83/1         t = 4/3      p = 4/3           q = 34/3    d =  

𝑛 =
𝑁.𝑡2.𝑝.𝑞

(𝑁.𝑑2)+(t2.p.q)
  = 

8949 × 1.83 × 1.83 ×3.4 ×3.4
(8949 ×3.34 ×3.34) +(1.83 ×1.83 × 3.4 ×3.4 )

 = 673 

ای استااده و پس از انتخاب افراد به صورت تصادفی در سطح دانشگاه  پرسشناته چند ترحاهای در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه

 و برای سنجش تیزان فعالیت بدنی از SF_ 63بین پاسخگویان توزیع شده است. برای سنجش سااتت از پرسشناته استاندار سااتت 
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اعتبار تحتوا استااده شد و به تنظور سنجش پایایی  ( استااده شد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار ابزار تحقیق  از1891پرسشناته بک ) 

 ها  از آلاای کرونباخ استااده شده است.پرسشناته برای تعیین قدرت تعیین کنندگی گویه

 روایی کلضریب روایی ابعاد تتغیرهای پژوهش و ضریب  1-1جدول 

 آلاای کل آلاای ابعاد تعداد گویه ابعاد تتغیر

 98/3 96/3 15 اجتماعی _روانی سااتت

 

 فعالیت بدنی

 جسمانی

 کار

 ورزش

 اوقات فراغت

11 

9 

 قسمت( 3)دارای  1

7 

94/3 

73/3 

96/3 

78/3 

 

94/3 

 

درصد  34/3سال بوده است.  14پاسخگویان  بر اساس اطااعات جمع آوری شده پاسخگویان تشخص شد که تیانگین سنی: یافته ها. 3

 درصد پاسخگویان در تقطع  44/3باشند. درصد آنها تتأهل تی 63/3درصد آنها تجرد و  73/3درصد دختر هستند.  64/3پاسخگویان پسر و 

درصد پاسخگویان شاغل و  15/3اند. حدود درصد در تقطع دکتری تحصیل کرده 9/3درصد در تقطع کارشناسی ارشد و  67/3کارشناسی  

 اند.درصد غیر شاغل بوده 73/3

 فرضیات پژوهش تحقیق حاضر بدین صورت ارائه شدند: 

 های بدنی با سااتت رابطه وجود دارد.  .بین تیزان فعالیت1

 . بین تیزان فعالیت شغای با سااتت رابطه وجود دارد.  1

 ارد.  . بین تیزان اوقات فراغت با سااتت رابطه وجود د6

 . بین تیزان ورزش با سااتت رابطه وجود دارد.  5

 مبستگیه تیزان که دهدتی نشان آزتون نتایجهای بدنی با سااتت رابطه وجود دارد.  بین تیزان فعالیت: از است عبارت تحقیق اولین فرضیه

 اشدباین دو تتغیر تیبین ( تستقیم) تثبت همبستگی وجود بیانگر نتیجه این. است 439/3برابر با های بدنی با سااتت تیزان فعالیت تتغیر

 دیابتی افزایش نیز های بدنی  تیزان سااتت دانشجویانفعالیت افزایش تیزان با که است آن از حاکی آزتون دیگر نتایج عبارت به ؛

(331/3>P). همبستگی بالاتری را نسبت به بُعد جسمانی اجتماعی سااتت  _های بدنی با بُعد روانی فعالیت 1- 1تطابق با جدول  همچنین

 نشان داد.

نتایج بدست آتده از آزتون همبستگی پیرسون . بین تیزان فعالیت شغای با سااتت رابطه وجود دارد: از است عبارت فرضیه تحقیق دوتین

ی های بدست آتده ضریب همبستگطبق یافتهدهد.   به لحاظ آتاری رابطه تعناداری را نشان تیتیزان فعالیت شغای با سااتتبین دو تتغیر 

 دهد این تتغیر در سطح است که نشان تی 331/3دهد و سطح تعناداری آن است که همبستگی تثبت و تستقیمی را نشان تی 113/3برابر 
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د  شجویان بیشتر باشفعالیت شغای دانتوان گات هر چه تیزان تعنادار است. بر حسب تیزان ضریب همبستگی تی 34/3آلاای کوچکتر از 

 افزوده خواهد شد.بر سطح سااتت آنها 

های بدست آتده ضریب همبستگی طبق یافته. بین تیزان اوقات فراغت با سااتت رابطه وجود دارد: از است عبارت تحقیق فرضیه سوتین

تثبتی بین دو تتغیر وجود دارد. بر حسب دهد رابطه تعنادار و است که نشان تی 331/3و سطح تعناداری برابر با  695/3پیرسون برابر 

 تیزان اوقات فراغت دانشجویان  به تیزان سااتت آنها افزوده خواهد شد.توان گات که با افزایش تیزان ضریب همبستگی تی

 یهمبستگ انیزاز آن است که ت یآزتون حاک یجنتابین تیزان ورزش با سااتت رابطه وجود دارد.  : از است عبارت تحقیق فرضیه چهارتین

است که نشان دهنده رابطه تعنادار و تثبت بین دو تتغیر  331/3با سطح تعناداری  456/3 برابر با ورزش با تیزان سااتت دانشجویان یرتتغ

تیزان ورزش در بین دانشجویان افزایش یابد  از سطح سااتت بالاتری توان گات هر چقدر بر حسب تیزان ضریب همبستگی تیباشد. تی

 برخوردار خواهند بود.

 

 ضرایب همبستگی پیرسون تتغیر تیزان فعالیت های بدنی با سااتت 1 -1جدول 

 نتایج سطح تعناداری ضریب همبستگی تتغیر وابسته تتغیر تستقل

 

 تیزان فعالیت بدنی

 )کل( سااتت

 اجتماعی _بُعد روانی 

 بُعد جسمانی

439/3 

465/3 

593/3 

331/3 

331/3 

331/3 

 تأیید

 تأیید

 تأیید

 تأیید 331/3 113/3 سااتت شاخص فعالیت شغای

 تأیید 331/3 695/3 سااتت شاخص اوقات فراغت

 تأیید 331/3 456/3 سااتت شاخص ورزش

 ضریب تعیین رگرسیون چندتتغیره 6 -1جدول 

 ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

66/3 11/3 13/3 

( بدین تعناست که تتغیرهای تستقل داخل تعادله  به طور 66/3نشان تی دهد  ضریب همبستگی چندگانه ) 6 -1نتایج جدول همان طور که 

درصد از واریانس تتغیر  وابسته )سااتت(  11دهد با تتغیر سااتت )تتغیر وابسته( ارتباط دارند. ضریب تعیین بدست آتده نشان تی 66/3همزتان 

به تنظور تعیین تقدار تأثیر و تعناداری تی برای تتغیرهای داخل تدل  5 -1شود. جدول تقل توجود در تعادله تبیین تیاز طریق تتغیرهای تس

 ارائه شده است.

 ضرایب تحایل رگرسیون چندگانه 5 -1جدول 

 تتغیرها بتا خطای استاندارد ضریب بتا تقدار تی سطح تعناداری

 تقدار ثابت 651/65 569/1 - 38/9 331/3

 شاخص ورزش 361/1 178/3 671/3 351/5 331/3

شاخص اوقات  695/3 393/3 146/3 415/1 331/3

 فراغت
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تتغیر بررسی شده که همزتان وارد تعادله رگرسیونی شدند  دو تتغیر با سااتت رابطه 6دهد از بین نشان تی 5 - 1نتایج تنعکس شده در جدول 

وابسته رابطه تعنادار نداشته است  از تدل حذف شد. در بین تتغیرهای وارد شده در تعادله که با تتغیر سااتت  تعنادار داشتند و تتغیری که با تتغیر

تتغیر  تتغیر شاخص بینی کننده سااتت بوده است. پس از  این تهمترین پیش 671/3اند  تتغیر  شاخص ورزش با ضریب بتای رابطه تعنادار داشته

 به عنوان تأثیر گذارترین تتغیر در تبیین تتغیر سااتت نقش داشته است.  146/3اوقات فراغت با ضریب بتای 

توانند به کمک آن بر فشارهای جسمی  روحی  روانی و اجتماعی ناشی از ورزش یکی از راه هایی است که افراد تی: بحث و نتیجه گیری.4

ای هکنند  کمتر از دیگران دچار ناراحتیاند  اشخاصی که تنظم ورزش تیداده. تحقیقات نشان زندگی در دنیای تتااطم و پر تنش اتروزی فائق آیند

کنند و اعتماد به ناس بیشتری دارند. این افراد همچنین به زندگی خوش بین ترند و شوند  فشارهای عصبی کمتری را تحمل تیقابی و عروقی تی

های بدنی با سااتت دانشجویان دانشگاه فردوسی تشهد پرداخته بین تیزان فعالیتدر پژوهش حاضر به بررسی رابطه شوند. کمتر دچار افسردگی تی

ترین همبستگی   قوی456/3های بدنی  شاخص ورزش با ضریب همبستگی شد. نتایج آزتون همبستگی پیرسون نشان داد که از بین ابعاد فعالیت

تایج ن اغت و فعالیت شغای بیشترین همبستگی را با تتغیر سااتت داشتند.اوقات فر بعد تتغیرهای هایاولویترا با تتغیر سااتت داشت و در 

بین تتغیرهای تستقل تحقیق با تتغیر وابسته )سااتت( رابطه تعناداری تشاهده گردید. نتیجه فرضیه کای فرضیات تحقیق نشان داد که 

 تهای بدنی  تیزان سااتبدین تعنا که با افزایش فعالیترابطه تستقیمی وجود دارد؛  های بدنی و سااتتتحقیق نشان داد که بین فعالیت

  1683  شکوهی تقدم و همکاران 1313  تیکاسن و همکاران 1311افزایش خواهد یافت که این یافته با تحقیقات )یانگ و همکاران  دانشجویان

رابطه تستقیمی وجود دارد به عبارت دیگر هر  تبین فعالیت شغای و سااتنتیجه فرضیه دوم تحقیق نشان داد که  ( همسو است.1691اصاهانی 

ین شاخص بچه فعالیت شغای دانشجویان افزایش پیدا کند  از سطح سااتت بالاتری برخوردار خواهند بود. نتیجه فرضیه سوم تحقیق نشان داد 

 بین شاخص ورزش و سااتترابطه تثبتی وجود دارد. در نهایت نتیجه فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که  اوقات فراغت دانشجویان و سااتت

ر ارابطه تستقم و تعناداری وجود دارد بدین تعنا که هر چه تیزان شاخص ورزش در بین دانشجویان افزایش یابد  از سطح سااتت بالاتری برخورد

درصد از تغییرات تتغیر وابسته )سااتت( توسط تتغیرهای تستقل تحقیق  11/3انه تحقیق نشان داد که خواهند بود. همچنین نتایج رگرسیون چندگ

ن تأثیر گذارترین تتغیر به عنوا 146/3و شاخص اوقات فراغت با ضریب بتای  671/3باشند و تتغیرهای شاخص ورزش با ضریب بتای قابل تبیین تی

( حس تشارکت دانشجویان برای شرکت در 1شود که برای افزایش سااتت در بین دانشجویان؛ شنهاد تیپیاند. تتغیر سااتت نقش داشتهدر تبیین 

(  شرایط یکسان برای دانشجویان دختر و 1اتور ورزشی تختاف برانگیخته شود تا تسؤلان و دانشجویان در کنار هم به سوی سااتت گام بردارند.

 ها افزایش یابد.فراهم شود و اتکانات ورزشی در دانشگاه های ورزشیپسر  به تنظور پرداختن به فعالیت
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(. تأثیر ورزش بر سااتت روانی در بعد جسمانی  اضطراب و اختاال خواب  کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه 1691اصاهانی  نوشین. )
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(. بررسی ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی با سااتت روان )تطالعه توردی  1686صادقپور  اکرم  صادقپور  تعصوته و ساطان حسینی  تحمد. )

 .83 -131  61کارکنان دانشگاه عاوم پزشکی اصاهان(  تجاه دانشکده پزشکی اصاهان  

بیین نقش تیزان فعالیت های بدنی در سااتت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های (. ت1681فرزی  حاتد  زردشتیان  شیرین و عیدی پور  کاتران. )
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