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چکیده
مسئولیتپذیری یکی از مؤلفههای وظایف اجتماعی
است که رابطه مستقیمی با سالمت روان دارد
بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین
مسئولیتپذیری و سالمت روان بانوان ورزشکار
آماتور کرج پرداخته است .به این منظور  07نفر
از بانوان ورزشکار آماتور در رشته پیالتس از
باشگاههای کرج بهطور تصادفی انتخاب شدهاند .در
این پژوهش از شرکتکنندگان درخواست شد که
پرسشنامههای مقیاس سالمت روان  GHQ-12و مقیاس
مسئولیتپذیری  CPI-Reرا تکمیل منایند .پژوهش از
نوع مهبستگی میباشد ،یافتهها نشان داد که ضریب
مهبستگی پیرسون حماسبه شده برای سالمت روان و
مسئولیتپذیری از عدد مبین جدول در سطح معناداری
 a=7/75بزرگرت است ،بنابراین با  %95اطمینان
میتوان گفت که بین این دو متغییر مهبستگی منفی
معناداری وجود دارد .مهچنین یافتهها نشان داد که
مسئولیتپذیری با میزان حتصیالت ،وضعیت تأهل و
رابطه
هیچ
ورزشکار
بانوان
اشتغال
وضعیت
معناداری ندارد .پیشنهاد میشود برای بررسی
جامع ،پژوهش حاضر را در جامعه بانوان غیر
ورزشکار و جامعه مردان با حجم منونه باالتری نیز
اجنام شود.
A_isamorad_s@yahoo.com
 -1عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مسئولیتپذیری،
کلیدی:
واژگان
بانوان ورزشکار آماتور.

سالمت

روان،

مقدمه
امروزه با توجه به امهیت نقش زنان در جامعه و
خانواده و مسئولیتهایی که بر دوش آهنا هناده شده،
جامعه زنان بیش از پیش به حوزههای سالمتی امهیت
میدهد و در این راستا تعداد زنانی که برای
رسیدگی به سالمت جسمی خود به باشگاهها روی
آوردهاند رو به افزایش است .با توجه به اینکه
جسم و روان بهعنوان دو جنبه وجودی انسان مهواره
بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند ،امهیت دادن به
سالمت روان نیز در راستای سالمت جسمانی ،بسیار
حائز امهیت است .آشنایی با عوامل تأثیرگذار بر
سالمت روان ،شرایط را برای پرورش عوامل مذکور
حمیا میمناید .پژوهشهای اجنام شده نیز حاکی از آن
است که ورزشکاران ،دارای سالمت روانی هبرتی نسبت
به غیر ورزشکاران میباشند .سیدحممدی و مهکاران
( )9839در پژوهشی حتت عنوان مقایسه وضعیت سالمت
رواني در دانشجویان ورزشكار و غري ورزشكار به
این نتیجه رسیدند که دانشجویان ورزشكار نسبت به
دانشجویان غري ورزشكار از وضعیت سالمت رواني هبرتي
برخوردار هستند .مهچنین پالسو 1و آندرید)5775( 2در
پژوهشی با عنوان فعالیت فیزیکی و سالمت روانی:
رابطه بین ورزش و خلق و خوی ،نشان دادند که
درمان
و
پیشگیری
روی
بر
فیزیکی
فعالیت
و
اضطرابی
اختالالت
خمصوصا
ً
روانی
بیماریهای
3
و مهکاران
افسردگی مؤثر بوده است .کالپرسک ی
( )5798در پژوهشی با عنوان آیا سطح مترینات بدنی
بر روی پاسخهای فیزیکی و روانشناختی به اسرتس
روانی در زنان اثر دارد؟ به این نتیجه رسیدند
1. Peluso, Marco Aurelio Monteiro
2. Andrade, Laura Helena Silveira Guerra de
3. Klaperski, Sandra
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که باال رفنت سطح مترینات بدنی در زنان جوان بر
روی پاسخ فیزیولوژیکی به اسرتس اثر مثبتی دارد
ولی در مورد تأثیرپذیری پاسخ روانشناختی به
اسرتس نیاز به مطالعات گسرتده بسیاری میباشد .با
توجه به اینکه افسردگی به عنوان اختالل عمده در
زنان مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته میباشد
(کیت ا ،)5775 ، 1مطالعات زیادی در مورد روشهای
مبارزه با افسردگی اجنام شده است .پژوهشی حتت
عنوان درمان ورزشی برای اختالل افسردگی اساسی
توسط بابیا ک 2و مهکارانش ( )5777اجنام شد نتایج
نشان داد که افراد مبتال به افسردگی اساسی به
کمک مترینات ورزشی مداوم درمان شدند .ردی ا 3و
اب ک )5798( 4در پژوهشی با عنوان بررسی عالئم
اختالل وسواس فکری عملی در ورزشکاران ورزشهای
گروهی ،به این نتیجه رسیدند که ورزشکاران
ورزشهای گروهی با عالئم اختالل وسواس فکری عملی
شدید به سهولت توانستند خود را در سرتاسر
موقعیتهای متفاوت فعال نگه دارند و این نتیجه
را از توجه سامل به فرکانس و جزئیات فعالیت
فیزیکیشان به دست آوردند.
تاكنون تعاریف متعددی از «سالمت روان» ارائه
شده كه مهگی بر امهیت متامیت و یكپارچگی شخصیت
تاكید ورزیدهاند .گلدشتای ن ، 5سالمت روانی را
تعادل بین اعضا و حمیط در رسیدن به خودشكوفایی
میداند .چاه ن )9999( 6نیز سالمت روانی را وضعیتی
از بلوغ روانشناختی تعبیر میكند كه عبارت است
از حداكثر اثرخبشی و رضایت به دست آمده از تقابل
1. Keita, G.P.
2. Babyak, M.
3. Readdya, Tucker
4. Ebbeckb, Vicki
5. Goldestain, k.
6. Chauhan, S. S.
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فردی و اجتماعی كه شامل احساسات و بازخوردهای
مثبت نسبت به خود و دیگران میشود.
چاهن به ذكر پنج الگوی رفتاری در ارتباط با
سالمت روان مبادرت ورزیده است که عبارتند از:
 -9حس مسئولیتپذیری :كسی كه دارای سالمت روان
است ،نسبت به نیازهای دیگران حساس بوده و در
جهت ارضای خواستهها و ایجاد آسایش آنان میكوشد.
 -5حس اعتماد به خود :كسی كه واجد سالمت روانی
است ،به خود و تواناییهایش اعتماد دارد و مشكالت
را پدیدهای مقطعی میانگارد كه حل شدنی است .از
این رو ،موانع ،خدشهای به روحیه او وارد
منیسازد.
 -8هدف مداری :به فردی اشاره دارد كه واجد
مفهوم روشنی از آرمانهای زندگی است و از این
رو ،متامی نیرو و خالقیتش را در جهت دستیابی به
این اهداف هدایت میكند.
 -4ارزشهای شخصی :چنین فردی در زندگی خود ،از
فلسفهای خاص مبتنی بر اعتقادات ،باورها و
اهدافی برخوردار است كه به سعادت و شادكامی خود
یا اطرافیانش میاجنامد و خواهان افزایش مشاركت
اجتماعی است.
 -5فردیت و یگانگی :كسی كه دارای سالمت روان
است ،خود را جدا و متمایز از دیگران میشناسد و
میكوشد بازخوردها و الگوهای رفتاری خود را
توسعه دهد ،به گونهای كه نه مهنوایی كور و
ناهشیارانه با خواسته ها و متایالت دیگران دارد و
نه توسط دیگران مطرود و مرتوك میشود (مطهری،
.)9837
مطالعات اجنام شده ارتباط بین مهارتهای
اجتماعی و سالمت روان را تأیید منوده است (عباسی،
 .)9838تعامالت اجتماعی و خصیصههای مرتبط با آن
از مجله حس مسئولیتپذیری مهانگونه که چاهن به
عنوان اولین الگوی رفتاری مرتبط با سالمتی به آن
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اشاره کرده است از متغییرهای مؤثر بر سالمت روان
میباشند .در این پژوهش به خصیصه مسئولیتپذیری
پرداخته شده است .حمقق بر آن است که در این حتقیق
رابطه بین مسئولیتپذیری و سالمت روان را بررسی
کند .عدم مسئولیتپذیری میتواند سالمت روانی را
هتدید کند و به مهین دلیل است که افرادی با
مسئولیتپذیری کمرت دارای ویژگیهای وظیفه شناسی،
قابل اعتماد بودن ،داشنت استقالل و مقید بودن به
مسائل اخالقی معنوی ،کمرتی میباشند که این
ویژگیها سالمت روانی را نیز حتت تأثیر قرار
باالئي
روان
سالمت
از
كه
كساني
میدهند.
برخوردارند؛ یعني كمتر دچار اضطراب و افسردگی
میشوند و داراي سالمت جسماني وعملكرد اجتماعي
ً داراي مسئولیتپذیری باال ،
مناسبي هستند معموال
خود پنداره مثبت ،منبع كنترل دروني و خودتنظیمی
میباشند (بالنك ت .)5778 ، 1مسئولیتپذیری اهمیت
فراواني دارد زیرا ميتواند عامل پیشبیني كنندة
خوشﺤالي و شادي باشد .افراد با نمرة باال در
مسئولیتپذیری ،تمایل بیشتري براي عملكرد مؤثر
در جامعه دارند و براي رسیدن به اهداف خود با
عالقه آنها را دنبال میکنند؛ روابط گرم و عاطفي
با دیگران برقرار ميكنند؛ واقعیتها را ميپذیرند
و ادراك درستي از آن دارند .به نوبﺔ خود كارایي
در رسیدن به اهداف ،منجر به سالمت روان میشود
(هایس.)5775 ،
اشخاصي كه با صفت مسئولیتپذیری توصیف میشوند،
با كفایت در ارزیابي زندگي ،تمیز ،آراسته و
مرتب ،اداره كنندة آگاهانه مسائل ،پایبند به
اصول اخالقي و تعهدات خویش ،خویشتندار و داراي
آرزوهایي با سطوح باال هستند این خصوصیات براي

1. Blunkett
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برخورداري افراد از سالمت روان كافي است (میشل، 1
 .)5775بني مسئولیتپذیری و رضایت از زندگي
نیزرابطه مثبت معنادار وجود دارد (عبدی.)9897 ،
دورت 2و روی رت )5779( 3مسئولیتپذیری را پاسخگو
بودن تعریف میکنند .فرد مسئولیتپذیر كسي است كه
در قبال رفتار خودش پاسخگو باشد؛ یعني مسئولیت
سود و زیان وظیفه یا تكلیفي را كه برعهده گرفته
است ،بپذیرید .فقط در این صورت است كه فرد
سزاوار تقدیر و یا شایسته سرزنش خواهد بود.
چنین فردي در صورت انجام وظیفه به نﺤو احسن،
احساس غرور و شادماني میكند ،در غیر این صورت
احساس شرم و گناه.
فرد مسئولیتپذیر كسي استكه نسبت به نیازهاي
خود و دیگران حساسیت داشته باشد و براي رفع
آنها تالش کند (گالو ر9907 4؛ الیس وهمكاران،
 .)9905براساس تعریف ارسطو ،فرد مسئولیتپذیر كسي
است كه بداند چه موقع باید به نیازهاي دیگران
پاسخ دهد و تشخیﺺ دهد كه چه كاري از دست او
برمیآید و تالش كند آن كار را بهدرستی انجام دهد
مسئولیتپذیری یعني احساس مسئولیتي که ما نسبت
به خود ،دیگران ،خانواده و اجتماع داریم.
مسئولیتپذیری یعني احترام به داشتههاي دیگران،
ارزش قائل بودن براي خیابانها ،مکانهای عمومي و
همچنین رعایت حقوق همسایگان ،بهطوری كه آنها
نیز بدور از مزاحمت ،اضطراب و اذیت زندگي كنند
(گادن.)5779، 5
انسجام و سختکوشی نیز از ویژگیهای افراد
مسئولیتپذیر میباشد .طبیبی ،عبدخدائی ،صربی
1. Mischel
2. Durt
3. Ruyter
4. Gelaver
5. Gaden
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نظرزاده ( )9839در پژوهشی حتت عنوان رابطه احساس
انسجام و سختکوشی روانشناختی با سالمت روان و
راهربدهای مقابله با اسرتس به این نتیجه رسیدند
که احساس انسجام و سختکوشی به وسیله راهربد
مقابلهای هیجان مدار میتواند با سالمت روان
رابطه داشته باشند .مهچنین بشارت ،صاحلی ،شاه
حممدی ،نادعلی و زبردست ( )9830در بررسی رابطه
تابآوری و سختکوشی با موفقیت ورزشی و سالمت
روانی در ورزشکاران ،مهبستگی مثبت معناداری بین
سختکوشی و تاب آوری و هبزیستی روان شناختی بدست
آوردند .امروزه با توجه به نقش زنان در جامعه
میزان حتصیالت ،وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال آهنا
نیز حائز امهیت است .یوسفی ،براتعلی و عرفان
( )9839در پژوهشی ارتباط سالمت روان ،اشتغال و
حتصیالت دانشگاهی را در زنان دانشجوی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان بررسی کردند .نتایج نشان داد
که بین میزان حتصیالت آموزش عالی دانشجویان زن با
سطح سالمت روان آهنا ،رابطه معناداری وجود دارد؛
مهنيطور بني سالمت روان آهنا ،بر حسب وضعیت اشتغال
(شاغل بودن یا نبودن) و وضعیت تأهل ،در سطح 7/75
< pنیز تفاوت معناداری به چشم میخورد .به
عبارتی زنان و دخرتان شاغل نسبت به غري شاغلني و
زنان متأهل نسبت به جمردین از سالمت روانی باالتری
برخوردار بودند .در این پژوهش ما به بررسی
مقیاس مسئولیتپذیری و سالمت روان ،به عنوان
فرضیه اصلی میپردازیم و مهچنین رابطه بین
مسئولیتپذیری و میزان حتصیالت ،متاهل بودن و شاغل
بودن زنان به عنوان فرضیههای فرعی مورد بررسی
قرار میگیرند.

روش شناسی
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جامعه آماری ،منونه و روش اجرای پژوهش

جامعه آماری این پژوهش بانوان ورزشکار آماتور
شهر کرج است و منونههای آماری بهطور تصادفی از
باشگاههای ورزشی کرج انتخاب شدهاند .حجم منونه
 07نفر میباشد .این ورزشکاران آماتور حداقل 8
جلسه در هفته به مدت  8ماه توسط مربی متخصﺺ در
رشته ورزشی پیالتس آموزش دیدهاند .باشگاهها
بهطور تصادفی از مناطق خمتلف انتخاب شده و سپس
از بین ورزشکاران ،بهطور تصادفی  07نفر انتخاب
گردید .پس از توضیﺤات الزم در مورد اهداف پژوهش
و جلب مشارکت و مهکاری ،آهنا با تکمیل پرسشنامه
مقیاس سالمت روان  GHQ-12و مقیاس مسئولیتپذیری CPI-
 Reدر این پژوهش شرکت کردند.

ابزار سنجش
مقیاس سالمت روان

مقیاس سالمت روان  GHQ-12یک ابزار  95سوالی است
که سازه سالمت روان را در اندازههای چهار درجهای
لیکرت از منره صفر تا سه میسنجد .حداقل منره در
سی و شش میباشد.
این مقیاس صفر و حداکثر منره
بررسي پایایي و روایي پرسشنامه  95سوايل سالمت
عمومي  GHQ-12 1به عنوان ابزاري جهت سنجش وضعیت
هبداشت رواني جوانان و سایر اقشار جامعه ایراني
طراحي و اجرا شد .پس از ترمجه نسخه اصلي
پرسشنامه از زبان انگلیسي به فارسي با استفاده
از روش ترمجه استاندارد ،2پایایي و روایي آن مورد
بررسي قرار گرفت .با استفاده از روش منونه گريي
آسان  043نفر از جوانان  93تا  55ساله ایراني به
عنوان منونه انتخاب گردیده و پرسشنامه مذكور را
تكمیل منودند .متوسط سن پاسخ دهندگان  21.1 ±2.1بوده،
1. General Health Questionnaire
2. Backward- Forward
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اكثریت آنان را زنان ( ،)%07افراد جمرد ( )%34و
دانشجویان ( )% 59تشكیل مي دادند .با توجه به
شیوه منره گذاري پرسشنامه كه ما بني صفر (وضعیت
مطلوب) تا ( 95وضعیت نامطلوب) متغري است ،میانگني
منره پاسخ دهندگان ( 8/0با احنراف معیار  )8/5به
دست آمد .براي بررسي پایایي پرسشنامه ،ثبات
داخلي ابزار (پرسشنامه) ،با استفاده از ضریب
آلفاي كرونباخ ارزیابي شد كه در نتیجه این
ضریب 7/30 ،حماسبه گردید .روایي پرسشنامه نیز ،با
استفاده از روش حتلیلي «مقایسه گروه هاي شناخته
شده » 1مورد بررسي قرار گرفت .نتایج آزمون حتلیل
واریانس ( )ANOVAدر بررسي منره  GHQو وضعیت كلي
كیفیت زندگي (به عنوان متغري گروهي) منایانگر
تفاوتهاي قابل مالحظهاي بني گروهها بود؛ به این
صورت كه افراد داراي وضعیت هبرت كیفیت زندگي ،در
 GHQحایز منرات پایني تري گردیده ،از سوي دیگر،
افراد داراي كیفیت زندگي «خیلي بد» تا «بد» به
صورت معناداري از پرسشنامه  GHQ-12نیز منره باالیي
كسب كردند ( P>707779و  .)F=5307مهچنني به منظور
تعیني حساسیت ،ویژگي و هبرتین نقطه برش از منﺤين
ویژگي عملي گريند ه 2استفاده گردید و در نتیجه،
هبرتین نقطه برش در مورد پرسشنامه  95سؤايل سالمت
عمومي ( )GHQ-12برابر  805با حساسیت  %30ویژگي
 %77حماسبه شد .در هنایت ،مشخﺺ شد كه نسخه ایراني
پرسشنامه  95سوايل سالمت عمومي كه در جریان
مطالعه حاضر هتیه گردید ،ابزاري با پایایي و
روایي مناسب جهت اندازه گريي وضعیت هبداشت و سالمت
رواني در بني جوانان ایراني است (عبادي و
مهکاران.)9839 ،
1. Known Groups Comparison
2. Receiver Operating Characteristic Curve-ROC Curve
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مقیاس مسئولیتپذیری

پرسشنامه روانی کالیفرنی ا  CPIشامل  93مقیاس
استاندارد و  475ماده است که هر یک از مقیاسها
به منظور ارزیابی یکی از جنبههای مهم روانشناسی
بین فردی ساخته شده است .جمموعه کامل سیاهه برآن
است که از دیدگاه تعامل اجتماعی یا «مفهوم
عامیانه» یک بررسی جامع از شخﺺ به عمل آورد .به
طور اخﺺ هر مقیاس به منظور پیشبینی آنچه یک شخﺺ
حتت شرایط معین اظهار خواهد کرد ،یا اجنام خواهد
داد طراحی شده است .مقیاس هفتم این پرسشنامه
مقیاس مسئولیتپذیری با  45ماده میباشد که هدف
آن تشخیﺺ اشخاص هوشیار ،مسئول و با خلقوخوی
قابل اعتماد است و ویژگیهای موردانتظار از
افراد دارای منره باال در این مقیاس ،ویژگیهای
مصمم ،کامل ،پیشرفته ،توانا ،موقر و مستقل به
طوری که وظیفه شناس ،قابل اعتماد ،کاردان و
باکفایت و مقید به مسائل اخالقی و معنوی باشند.
ویژگیهای موردانتظار در منرههای پایین ،ناپخته،
بداخالق ،تنبل ،ناشی ،متغیر ،بیاعتقاد ،بهطوریکه
حتت تأثیر سوگیریهای شخصی ،غرضورزی و تعصب
مذهبی ،رفتار تکانشی و کنرتل نشده داشته باشند،
میباشند .تاکنون حتقیقات زیادی پایایی و اعتبار
پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا را مورد سنجش
قرار دادهاندکه مهگی حاکی از پایایی و اعتبار
قابل قبول این پرسشنامه میباشد .گا ف )9930( 2پس
از بررسی حتقیقات متعدد در زمینه پرسشنامه
روانشناختی کالیفرنیا ،به این نتیجه رسید که
دامنه تغییر ضرایب بازآزمایی و مهسانی درونی
برای هر یک از مقیاسهای پرسشنامه مذکور ،از
میانه  %55تا  %39و میانه ضرایب اعتبارکلی آن
1

1. The California Psychological Inventory
2. Gouph
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نیز  %07می باشد .مگارگی )5775( 1طی مطالعاتی که
بر روی یک گروه  477نفری از دانشجویان سال آخر
دانشگاه اجنام داد اعتبار پرسشنامه مسئولیتپذیری
را  %05گزارش کرد .آناستازی ( )9935پایایی
پرسشنامه مسئولیت پذیری را  %75گزارش کرده است.

یافتههای پژوهش
جدول  9مشخصههای آماری آزمودنیها را بر حسب
منرههای سالمت روان و مسئولیتپذیری نشان میدهد.
نتایج آزمون مهبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
در جدول  5نشان داده شده است .براساس دادههای
این جدول ،مسئولیتپذیری با سالمت روان مهبستگی
منفی معناداری دارد.
جدول  .9میانگین و احنراف معیار منره های مسئولیتپذیری
و سالمت روان بانوان ورزشکار آماتور
میانگین
احنراف معیار

سالمت روان
9009
5085

مسئولیتپذیری
59077
4079

جدول  .5نتایج آزمون مهبستگی بین منره های مسئولیتپذیری
و سالمت روان بانوان ورزشکار آماتور
متغییرهای مهبستگی

rxy

مسئولیتپذیری و
سالمت روان

-7055

عدد مبین
جدول r
a=0.05
70585

شدت مهبستگی

ضریب
تعیین

پایین

7055

مطابق یافتههای فوق ،با توجه به اینکه ضریب
حماسبه شده برای مسئولیتپذیری و سالمت روان از
عدد مبین جدول  rدر سطح معناداری  a= 7/75بزرگرت
است .بنابراین بین دو متغییر مهبستگی معناداری
وجود دارد ولی شدت آن پایین میباشد .این دو
1. Megargee
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متغییر با ضریب تعیین  7/55درصدی از مهپوشی کمی
برخوردارند .فرضیه اصلی پژوهش در مورد رابطه
مسئولیت پذیری با سالمت روان تایید میشود که
آزمون مهبستگی از وجود رابطه منفی بین آهنا خرب
میدهد.
آزمون مهبستگی دو رشتهای نقطهای برای میزان
مهبستگی بین متغییرهای دو ارزشی میزان حتصیالت،
وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال و متغیر پیوسته
مسئولیتپذیری اجنام شد که نتایج آن را در جدول 8
مشاهده میکنید .براساس دادههای این جدول،
مسئولیتپذیری با میزان حتصیالت ،متأهل بودن و
شاغل بودن رابطه معناداری ندارد.
جدول  .8مهبستگی میزان حتصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت
اشتغال و مسئولیتپذیری بانوان ورزشکار
میزان حتصیالت

میانگین منره
مسئولیتپذیری
نسبت بانوان
احنراف استاندارد کل
منرات مسئولیتپذیری
St
مهبستگی رشتهای
نقطهای بین
مسئولیتپذیری

لیسانس
به باال
87077

زیر
لیسانس
53038

7070

7088

7098

متاهل

جمرد

59093

53095

وضعیت
اشتغال
شاغل خانه
دار
59048 59003

وضعیت تاهل

7079
4079

7089

7058

709

7040

70785

مهان گونه که جدول مشاره  8نشان میدهد ضریب
مهبستگی حماسبه شده بین متغییر میزان حتصیالت و
متغیر مسئولیتپذیری برابر با  7/98است که شدت
این ضریب دارای اندازهی کمی است .این دو متغییر
با ضریب تعیین  7/75درصدی از مهپوشی خیلی کمی
برخوردارند .مهچنین  tحماسبه شده جهت آزمون تفاوت
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بین میانگینهای دو گروه (زنان لیسانس به باال و
زنان زیرلیسانس) برابر با  7/50بوده است که
کوچکرت از عدد مبین جدول در سطح معناداری a=0.05
( )df=68,N=70با آزمون دو دامنه است .بنابراین با
اطمینان  %95میتوان گفت تفاوت معناداری بین
مسئولیتپذیری زنان با حتصیالت زیر لیسانس و باالی
لیسانس وجود ندارد.
ضریب مهبستگی دو رشتهای نقطهای برای میزان
مهبستگی متغییر دو ارزشی وضعیت تأهل و متغیر
پیوسته مسئولیتپذیری ،مهانطور که در جدول مشاره 8
نشان داده شده است ،برابر با  7/9است که شدت
این ضریب دارای اندازهی کمی است .این دو متغییر
با ضریب تعیین  7/79درصدی از مهپوشی خیلی کمی
برخوردارند .مهچنین  tحماسبه شده جهت آزمون تفاوت
بین میانگینهای دو گروه (زنان متاهل و زنان
جمرد) برابر با  7/55بوده است که کوچکرت از عدد
مبین جدول در سطح معناداری  )df=68,N=70( a=0.05با
آزمون دو دامنه است .بنابراین با اطمینان %95
میتوان گفت تفاوت معناداری بین مسئولیتپذیری
زنان متأهل و جمرد وجود ندارد.
با توجه به جدول مشاره  ،8ضریب مهبستگی دو
رشتهای نقطهای حماسبه شده برای میزان مهبستگی
متغییر دو ارزشی وضعیت اشتغال و متغیر پیوسته
مسئولیتپذیری برابر با  7/785است که شدت این
ضریب دارای اندازهی کمی است .این دو متغییر با
ضریب تعیین  7/779درصدی از مهپوشی خیلی کمی
برخوردارند .مهچنین  tحماسبه شده جهت آزمون تفاوت
بین میانگینهای دو گروه (زنان شاغل و زنان
خانهدار) برابر با  7/89بوده است که کوچکرت از
عدد مبین جدول در سطح معناداری )df=68,N=70( a=0.05
با آزمون دو دامنه است .بنابراین با اطمینان
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بین
معناداری
تفاوت
گفت
میتوان
%95
مسئولیتپذیری زنان شاغل و خانهدار وجود ندارد.

حبث و نتیجهگیری
حضور گسرتده و روزافزون زنان در جوامع امروزی و
ایفاي نقشهاي گوناگون و امهیت سالمت روان آهنا در
کنار سالمتی جسمانیشان ،ما را بر این داشت که به
بررسی رابطه مسئولیتپذیری به هبانۀ مسئولیتهای
بسیار زنان در دنیای امروز و سالمت روان (مقیاسی
که به راحتی دستخوش تغییرات قرار میگیرد)
بپردازیم.
مجعبندی نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین
مسئولیتپذیری و سالمت روان بانوان ورزشکار
آماتور مهبستگی معناداری وجود دارد و شدت ضریب
حماسبه شده با توجه به جدول شدت مهبستگی دارای
اندازه کمی است و این دو پارامرت از مهپوشی
ناچیزی برخوردار میباشند .نتایج پژوهش قبلی
مشابه (بشارت و مهکاران  )9830نیز از این مهبستگی
معنادار خرب میدهد با این تفاوت که در پژوهش
قبلی جهت مهبستگی مثبت بود ولی در اینجا منفی
میباشد ،یافته پژوهش حاضر نشان میدهد که هر
چقدر معیار مسئولیتپذیری باالتر باشد میزان سالمت
روان پایینتر است .عدم مهسو بودن این پژوهشها
نشان میدهد که عوامل دخیل در اینگونه پژوهشها
دارای دامنه بسیار گسرتدهای میباشند .ممکن است که
یکی از این عوامل عدم صداقت شرکت کنندهها در پر
کردن پرسشنامهها باشد البته این احتمال نیاز به
بررسی بیشرتی دارد .برای حتلیل دقیقرت هبرت است که
این پژوهش در گروه مردان و گروه زنان غیر
ورزشکار نیز اجرا شود.
امروزه مسئولیتهای بسیاری بر عهده زنان قرار
گرفته است :خانهداری ،تربیت فرزندان ،حتصیالت
عالی ،اشتغال ،فعالیت در اجتماع و رسیدگی به
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عوامل
این
مدیریت
روانی.
جسمانی
جنبههای
مسئولیتهای زیادی بر دوش زنان قرار داده که این
حجم مسئولیت بیش از آنکه موجبات ارتقا سالمت
روان را فراهم مناید افراد را دچار اسرتس میکند.
الزم به ذکر است که زمان زیادی از پذیرش این
مسئولیتها توسط زنان در جامعه کنونی ایران
نگذشته است .تنوع و فراوانی مسئولیتهای زندگی،
جبای آن که به فرصت برای زنان تبدیل شود منجر به
هتدید شده و تصﺤیح این شرایط اتفاق منیافتد مگر
با آموزش مسئولیتپذیری مهراه با مهارتهای زندگی
و روشهای کنرتل اسرتس .پس از رسیدگی به مهه این
عوامل میتوان انتظار داشت که با افزایش
مسئولیتپذیری ،سالمت روان زنان نیز ارتقا یابد.
در خصوص فرضیههای فرعی مبنی بر وجود رابطه
بین میزان حتصیالت ،متأهل بودن ،شاغل بودن و
مسئولیتپذیری ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که شدت ضریب حماسبه شده دارای اندازه بسیار کمی
است و بین این عوامل مهپوشی کمی برقرار است.
با توجه به حتلیل آماری و نتایج به دست آمده
در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که بین
مسئولیتپذیری و سالمت روان بانوان ورزشکار
آماتور مهبستگی منفی معناداری وجود دارد و
هیچگونه مهبستگی معناداری بین مسئولیتپذیری و
میزان حتصیالت ،شاغل بودن و متأهل بودن زنان
ورزشکار دیده منیشود .البته برای قضاوت دقیقتر
پیرامون رابطه مسئولیت پذیری و سالمت روان،
میزان حتصیالت ،شاغل بودن و متأهل بودن و مهچنین
تعمیم نتایج ،اجنام پژوهشهای جامعتر در منونههای
گسرتدهتر در سایر مجعیتها پیشنهاد میگردد.

منابع فارسی
بشارت ،حممدعلی ،و صاحلی ،مریم ،و شاه حممدی ،خدیجه ،و
نادعلی ،حسین ،و زبردست ،عذرا .)9830( .رابطه

تابآوری و سختکوشی با موفقیت ورزشی و سالمت روانی
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در ورزشکاران .دو فصلنامه اجنمن روانشناسی ایران،
.49-83 ،5 ،8
دالور ،علی  .)9897(.احتماالت و آمار کاربردی در
روانشناسی و علوم تربیتی .هتران :انتشارات رشد.
سید حممدی ،حممد ،و کیوانلو ،فهیمه ،و کوشان ،حمسن ،و
حممدی رئوف ،مصطفی .)9839( .مقایسه وضعیت سالمت
رواني در دانشجویان ورزشكار و غري ورزشكار .جمله
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هبداشيت درماني
سبزوار.955-997 ،5،
سیف ،علی اکرب .)9897( .روش هتیه پژوهشنامه (ویرایش
سوم) .هتران :دوران.
طبیبی ،زهرا ،و عبدخدائی ،حممدسعید ،و صربی نظرزاده،
راشین .)9899( .رابطه علی بین احساس انسجام و

سختکوشی روانشناختی ،راهربدهای مقابله با اسرتس و
سالمت روان .فصلنامه پژوهش در سالمت روان شناختی،7،
.85-57 ،9
اعظم.
عبدی،

انگیزه
رابطه
(.)9897
مسئولیتپذیري با رضایت از زندگي .پایان
ارشد.

کارشناسی
مرکزی.
پریسا.
عباسی،

دروني

دانشگاه

آزاد

اسالمی

واحد

و

نامه
هتران

( .)9838بررسي رابطه مهارتهاي
اجتماعي و سالمت روان دانش آموزان دخرت مقطع دوم
راهنمایي با توجه به وضعیت اجتماعي و اقتصادي
والدین در شهر هتران .پایان نامه کارشناسی ارشد.

دانشگاه الزهرا.
عبادي ،مهدي ،و حریرچي ،امريحممود ،و شریعيت ،حممد ،و
گرمارودي ،غالمرضا ،و فاتح ،ابوالفضل ،و منتظری،
علی .)9839( .ترمجه ،تعیني پایایي و روایي پرسشنامه
پایش
فصلنامه
.GHQ-12
 95سوايل سالمت عمومی
(پژوهشکده علوم هبداشتی جهاددانشگاهی)-89 ،8 ،9 ،
.47
مطهری ،مجشید .)9837( .به سوی سالمت روان .فصلنامه
معرفت.53-57 ،47 ،

رابطه مسئولیتپذیری و سالمت روان بانوان ورزشکار
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...آماتور کرج
. عارفه، و عرفان، میرم، و براتعلی، علیرضا،یوسفی
 اشتغال و حتصیالت دانشگاهی،ارتباط سالمت روان.)9839(
.در بني زنان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
.054-043 ،5 ،97 ،جمله آموزش در علوم پزشکی
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