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 دهكيچ
 سالمت بر ايروبيك آموزش اثربخشي بررسي مطالعه اين هدف :هدف
 جامعه :روش بود. ذهني توان كم دختر آموزان دانش شادكامي و روان

 ذهني توان كم دختر آموزان دانش همه شامل پژوهش اين آماري
 در يريگ نمونه روش به تعداد اين از كه بود مشهد شهر صالحه مدرسه

 شادكامي نمره و )كيو اچ جي( روان سالمت نمره اساس بر و دسترس
 عنوان به داشتند همكاري به تمايل كه نفر 30 )،آي اواچ( سفوردآك

 نفره 15 گروه 2 در همتا كامالً طور به نفر 30 اين شدند. انتخاب نمونه
 گروهي آموزش جلسه16 ،الف گروه كه شدند گزينش ب و الف

 انتظار ليست در كه بود كنترل گروه ب گروه و كرد دريافت را ايروبيك
 كوواريانس تحليل از ها داده تحليل و تجزيه براي ينهمچن داشت. قرار

 ايروبيك آموزش كه داد نشان پژوهش هاي يافته :ها يافته .شد استفاده
 كاهش و روان سالمت شادكامي، افزايش باعث معناداري طور به

 در اختالل و جسماني يها نشانه ،خوابي بي و اضطراب افسردگي،
 گيري: نتيجه .شود يم ذهني وانت كم آموزان دانش اجتماعي عملكرد
 كودكاني به نسبت ،بودند آزمايش گروه در كه ذهني توان كم كودكان

 شادكامي، افزايش شاهد معناداري طور به ،بودند گواه گروه در كه
 يها نشانه ،خوابي بي و اضطراب افسردگي، كاهش و روان سالمت

 .شدند خود اجتماعي عملكرد در اختالل و جسماني
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Abstract 
Objective: Happiness and mental health are 
important for children with intellectual disability, 
and intervention is required to improve these 
variables. Thus, the present study aimed to examine 
the effectiveness of aerobic training on the mental 
health and happiness of female students with 
intellectual disability. Method: The statistical 
population included all female students with 
intellectual disability studying in Saleheh School, 
Mashhad, Iran. Thirty students were selected by 
convenience sampling based on their scores on the 
General Health Questionnaire and the Oxford 
Happiness Inventory and divided into Groups A 
and B (n=15). Group A received 16 aerobic group 
training sessions, while Group B served as the wait-
list control group. ANCOVA was used for data 
analysis. Results: Results showed that aerobic 
training significantly enhances happiness and 
mental health and reduces depression, anxiety, 
insomnia, physical symptoms, and social 
dysfunction among students with intellectual 
disability. 
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 مقدمه
 جمله از ها يتمعلول و ها يماريب لكمش حاضر عصر در

 جوامع افراد مسائل نيحادتر از يذهن يماندگ عقب
 هر به كه است برچسبي ذهنيي توان كم است. بشري
 يها آزمون در 72 از كمتر هوشي ضريب كه كسي

 ).2008 (پيلوسا، شود يم زده كند، كسب هوشي
 در اساسي هاي يتمحدود مبين ذهني يتوان كم

 كاركرد خاص هاي يژگيو با ؛است فرد كنوني كاركرد
 هايي يتمحدود وجود و دار يمعن متوسط زير هوشي

 از كاربردي سازشي يها مهارت از حوزه چند يا دو در
 خانه، در زندگي خود، از مراقبت باط،ارت جمله

 خودرهبري، جامعه، منابع كاربرد اجتماعي، يها مهارت
 و فراغت اوقات كاربردي، تحصيالت ايمني، و سالمت
 ترجمة ؛2004 آمريكا، يتوان كم (انجمن اشتغال
 معلولين تعداد ).1389 داورمنش، و بهرامي عليزاده،
 .دهند يم لتشكي را دنيا جمعيت درصد ده به نزديك
 سوم جهان ساكنين از عده اين درصد پنج و هفتاد

 به توجه با ).1390 كاكوجويباري، و (قدمي هستند
 هشت و ميليون 2 حدود ما كشور در 1385 سال آمار
 نفر 28795 تعداد اين از كه دارد وجود معلول هزار
 و لو يمكر ميرزماني، (كوهسالي، هستند ذهني توان كم

 سالمت اختالل، اين به ابتال يعتاًطب .)1387 ميرزماني،
 .دهد يم قرار تأثير تحت را فرد رواني

 يلك مفهوم از يا جنبه روان، سالمت مفهوم
 رغم يعل هك است ياجتماع و يروان ،يجسم سالمت

 در يروان سالمت شگامانيپ يسو از هك ييها تالش
 ها انسان يسالمت شتريب هرچه نيتأم منظور به جهان

 نةيزم در يقاطع اريمع هنوز است، هآمد عمل به
 وجود افراد در يروان يسالمت املك مصداق و فيتعر

 مقابل نقطه هك كنند يم تصور نيچن يبرخ ندارد.
 سالمت كه يحال در ،است يروان يماريب روان، سالمت

 (چانگ، گرانيد و خود با بودن آرامش در يعني روان
 عالوه يروان سالمت ).1390 طغياني، ترجمة ؛2007

 ازين سالم يزندگ طيشرا و طيمح به سالم، بدن بر
 بر چگونه آن مختلف عوامل و طيمح هكنيا دارد.

 و گذارد يم تأثير او يروان سالمت و فرد يروان ساختار
 مبارزه يطيمح يها كشمكش با اي يوهش چه با فرد

 مختلف يردهايكرو هك است يموضوع ،كند يم
 ياختصاص دگاهيد به توجه با دامك هر يشناس روان
 او، يزشيانگ يروين و انسان تيماه رامونيپ خود

 .اند كرده نييتب يخاص وهيش به را انسان يروان سالمت
 را يروان سالمت ردها،يكرو نيا از يبرخ مثال عنوان به

 در را آن گريد يبرخ و اند دانسته مستمر ينديفرآ
 ياجتماع سنن و آداب از يرويپ و هنجارها قالب

 توجه جنبه دو هر به گريد يگروه و اند كرده جستجو
 يشناس روان و كيپزش روان مثال عنوان به .اند نموده

 بهنجار انسان اصل بر يروان يشناس بيآس در ينيبال
 معادل را روان سالمت اي يبهنجار و اند داشته دكيتأ
 تيوضع اما ،اند پنداشته يم »يماريب ميعال فقدان«

 انيشا توجه از كيحا جهان يشناس روان يجار
 يورا يقالب در يروان سالمت مفهوم به شناسان روان

 (سلحشور، است يماريب ميعال فقدان و يبهنجار
1385.( 
 هرچه كه دهد يم نشان ها پژوهش نتايج طرفي از

 ميزان باشد، برخوردار باالتري روان سالمت از فرد
 سالمي ،فر تمنايي( افتي خواهد افزايش وي شادكامي
 نام شادكامي ).1390 ،زاده دشتبان و اديمحمدآب
 از افراد ارزيابي براي كه است علمي اصطالح
 ).2007 (روجاس، شود مي برده كار به شان زندگي

 ارزيابي و عواطف از اي مجموعه عنوان به را شادكامي
 از اي درجه را آن و اند كرده تعريف زندگي از شناختي
 مثبت كلي ورط به كه دندان مي افراد زندگي كيفيت
 جزء سه )،2005( آلبركستن نظر به .شود مي ارزيابي
 از رضايت مثبت، هيجان از: اند عبارت شادكامي اصلي

 و افسردگي جمله از منفي هيجانات نبود و زندگي
 چندين كه است مفهومي شادكامي بنابراين اضطراب.

 و عاطفي جزئي آنكه نخست دارد. اساسي جزء
 از همواره شادكام فرد شود يم باعث كه دارد هيجاني

 جزئي آنكه دوم باشد. خوشحال و شاد خلقي نظر
 دنبال به را اجتماعي روابط گسترش كه دارد اجتماعي
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 موجب كه دارد شناختي جزئي آنكه سوم و دارد
 پردازش نوعي و تفكر نوعي شادكام فرد گردد مي

 را روزمره وقايع و باشد داشتهرا  خود ويژه اطالعات
 به را وي بيني خوش كه كند تفسير و عبيرت طوري
 سپهري و جوكار ).1388 (اميديان، باشد داشته دنبال

 و عاطفي جزء بر عالوه شادكامي كه معتقدند )1387(
 روابط گسترش كه دارد زين اجتماعي جزئي شناختي،
 به را اجتماعي تيحما شيافزا و گرانيد با اجتماعي

 مردم كه داده ننشا زيادي هاي پژوهش دارد. دنبال
 ارتباط در ويژه به كنند مي تعلق احساس كه هنگامي

 همچنين )،2004 (شركات، ترند شادمان همسرشان، با
 كه معتقدند )2007( دينر و كينگ ليوبوميرسكي،

 درآمد، نظير زندگي چندگانه هاي حوزه در شاد افراد
 از تر موفق زناشويي رضايت و سالمتي و شغلي عملكرد

 ادند.ناش افراد
 در شادكامي و روان سالمت كاهش به توجه با
 مقرون روشي است نياز ذهني، توان كم آموزان دانش

 آموزان دانش اين شرايط با متناسب و مؤثر صرفه، به
 بررسي آنها شادكامي و روان سالمت بهبود جهت
 از جلوگيري براي مؤثر اي وسيله كايروبي گردد.

 هورمون چون ست،ا تابي بيو  حوصلگي بي افسردگي،
 نشاط، ايجاد باعث و شود مي توليد بدن در اندروفين

 گردد مي ريكف خالقيت رفتن باال و ذهن زكتمر
 ).2010 زاگرودنيك، و تومپوروسكي (آديفرن،

 و باال تمرين (شدت هوازي فعاليت جزو ،كايروبي
 ورزش اين ي،كپزش نظر از است. پايين) تمرين مدت

 با و دهد مي تعليم را تنفس عروق، قلب، سيستم
 به و گيرد مي را سيژنكا باال بازدهي و سرعت
 از نواختك تنفس دهد، مي بدن مختلف يها قسمت
 تبادل باعث و شود مي انجام انتوأم بيني و دهان

 نترلك خون، قند نترلك ربن،ك سيدكا دي و سيژنكا
 شد خواهد بدن اضافي وزن ردنك مك و خون فشار

 و شوشتري كاظمي، عابدي، ةترجم ؛2002 (والترز،
 مختلف، مطالعات نتايج ).1392 منزه، گلشني

 بدني منظم حركات با را عامل چندين همبستگي

 كاهش برانگيختگي، افزايش است: داده نشان
 اعتماد افزايش تمركز، و توجه دامنه افزايش افسردگي،

 و كالسي رفتار اصالح نشاط، و شادي افزايش نفس، به
 و هيلي پينخام،-(فراگال تحصيلي عملكرد اصالح
 ).2009 اونيل،
 از توان يم شد، ذكر كه مطالبي به توجه با
 در ييها روش عنوان به ايروبيك ريتميك يها روش
 آموزان دانش شادكامي افزايش و روان سالمت بهبود

 اتتأثير سودمندي پژوهشي هاي يافته برد. نام
 قطعي غينبال براي كه را ايروبيك تمرين شناختي روان
 يبرا است محتمل و نمايد يم مشخص است، شده

 به توجه با لذا باشد. مفيد هم ذهني توان كم كودكان
 تأثير خصوص در كاربردي و منسجم پژوهشيفقدان 
 آن بر انمحقق پژوهش، متغيرهاي بر ايروبيك آموزش

 آموزش آيا د:نده پاسخ زير سؤال به تا اند شده
 آموزان دانش ادكاميش و روان سالمت بر ايروبيك

 است؟ مؤثر ذهني توان كم دختر
   روش

  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

 ذهني توان كم دختر آموزان دانش تمامجامعه پژوهش 
 تعـداد  اين از كه است بوده مشهد شهر صالحه مدرسه

 نمـره  اسـاس  بـر  و دسـترس  در يـري گ نمونه روش به
 آكسـفورد،  شـادكامي  نمره و )كيو اچ جي( روان سالمت

 نمونـه  عنوان به داشتند همكاري به تمايل كه نفر 30
 2 در همتـا  كـامالً  طـور  بـه  نفر 30 اين شدند. انتخاب

 A، 16 گـروه  كـه  شدند گزينش B و A نفره 15 گروه
 گـروه  و كرد دريافت را ايروبيك گروهي آموزش جلسه

B الزم .گرفت قرار انتظار ليست درو  بود كنترل گروه 
 و شـادكامي  متقابـل  رابطـه  بـه  توجـه  با است ذكر به

 و مســتقيم طــور هبــ ايروبيــك آمــوزش روان، ســالمت
 روان سـالمت  و شادكامي افزايش به منجر غيرمستقيم

 شد. خواهد
ــن ــژوهش اي ــك پ ــژوهش ي ــاربردي پ ــوع از ك  ن

 يك با آزمون پس ،آزمون يشپ صورت (به آزمايشي نيمه
 رحطـ  ايـن  در .است كنترل) گروه يك و آزمايش گروه
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 گـروه  در و شـده  انتخاب تصادفي صورت به ها آزمودني
ــايگزين ــدند. ج ــيش ش ــراي از پ ــر اج ــتقل، متغي  مس

 آزمـون  پيش توسط گروه در شده انتخاب هاي آزمودني
 گـروه  پـژوهش،  ايـن  در .گيرنـد  مي قرار سنجش مورد

 ايروبيـك)  (آموزش مستقل متغير معرض در آزمايشي
 دريافـت  درمـاني  نـوع  هـيچ  گواه گروه اما ،گرفت قرار

 نكرد.
 ابزار

 نامه پرسش نيا ):كيو اچ جي( روان سالمت نامه پرسش
 در نظيفي و همكاران )1979( لريه و گلدبرگ توسط

 هكآن از شيب نامه پرسش نيا است. شده هيته )1392(
 و راتييتغ بر ند،ك زكتمر مدت يطوالن هاي يژگيو بر

 هاي يدهدپ از گروه دو و دارد زكتمر نابهنجار ردكعمل
 انجام ادامه در ناتواني :گيرد يم بر در را مهم
 تيماه با ديجد دهيپد ظهور و فرد يردهاكعمل
 طول با هايي يناراحت نامه پرسش نيا .ساز يشانپر

 به نسبت و كند يم ييشناسا را هفته دو از مترك مدت
 اسيمق چهار يدارا و حساس زودگذر، هاي يماريب

 و اضطراب )2، (يجسمان يها نشانه )1( است:
 )4و ( اجتماعي ردكعمل در اختالل )3( ،خوابي بي

 رتيكل ستميس از زين يگذار نمره در د.يشد يافسردگ
 هاي ينهگز از دامك هر به هك است شده استفاده

 سه). دو، ،يك (صفر، شود يم داده يا نمره چهارگانه
 ريمتغ 84 تا صفر از يآزمودن هر نمرات دامنه نيبنابرا
 دتريشد اختالل وجود نشانه باالتر، نمره سبك و است

 مورد در هك يا مطالعه جينتا است. يعموم سالمت در
 اعتبار و ييروا از كيحا شد، انجام يرانيا انيدانشجو

 و يموسو ،يانياوك( بود آنان انيم در نامه پرسش نيا
 نيا در شده محاسبه رونباخك يآلفا ).1385 ط،يمح

 نيا همزمان ييروا بيضر و صدم 91 نامه پرسش
 ان،يدانشجو يزندگ التكمش نامه پرسش با نامه پرسش

 ).1390 (طغياني، است شده محاسبه صدم 58
 ابزار يك مقياس اين آكسفورد: شادكامي نامه پرسش

 در ابزار اين .است شادكامي ارزيابي براي سؤالي 29
 اين است. شده تهيه لو و آرگايل توسط 1990 سال

 آن هاي گزينه كه دارد اي گزينه 4 دهما 29 نامه پرسش
 نمرات جمع و شوند مي گذاري نمره 3 تا 0 از ترتيب به

 دهد. مي تشكيل را مقياس كل نمره گانه، 29 مواد
 (آرگايل، است نوسان در 87 تا 0 از آزمودني كل نمره

 با را صدم 90 ضريب )1990( لو و آرگايل ).2004
 90 آلفاي )2000( چنگ و فارنهام و آزمودني 347
 گزارش نامه پرسش اين براي آزمودني 101 با را صدم
 93 آلفاي ضريب )1380( نورباال و پور علي .اند كرده
 صدم 92 را آزمون كردن نيمه دو پايايي و صدم

 سه از بعد نامه پرسش بازآزمايي پايايي آوردند. دست هب
 و شعرباف آقامحمديان رنجبري، بود. 79/0 هفته

 آلفاي ضريب خود پژوهش در نيز )1392( كيميايي
 كردند. گزارش صدم 87 را نامه پرسش اين كرونباخ

 روايي )1380( نورباال و پور علي تحقيق در آن بر عالوه
 مورد صوري روايي روش از استفاده با نامه پرسش اين

 تحليل و تجزيه منظور بههمچنين  گرفت. قرار تأييد
 استفاده دمتغيرهچن كوواريانس تحليل روش از ها داده
 شد.

 اجرا روش
 شهر صالحه مدرسه مسئوالن با هماهنگي با ابتدا

 روي ايروبيك آموزش اجراي خصوص در مشهد
 توضيحات ارائه و ذهني توان كم دختر آموزان دانش
 اين اجراي اثرات و نحوه شرايط، داليل، درباره كامل

 و آموزان دانش اين خانواده با هماهنگي و مداخله
 مشاهدات نيز و مدرسه مربيان و اوليا از رفتنگ كمك

 به تمايل شان خانواده و خود كه يآموزان دانش محقق،
 آزمون يشپ درشدند.  انتخاب را داشتند همكاري
 شادكامي نامه پرسش و روان سالمت نامه پرسش

 گروه دوگرفت.  انجام نظر مورد جامعه روي آكسفورد
 داشتند، نيپايي روان سالمت و شادكامي نمره كه

 تقسيم كنترل و آزمايش گروه دو به و شدند انتخاب
 گروه روي درمانگر توسط ايروبيك آموزش .شدند

 آزمون پس در درمان، اتمام از پس وشد  اجرا آزمايش
 به نهايت در و گرفته مجدد مذكور هاي نامه پرسش

 ذكر هـب الزم شد. پرداخته اتـاطالع لـتحلي و هـتجزي
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 نكرد. دريافت درماني هيچ كنترل گروه است
 ها يافته
 اسبهـمح به ها، نمونه به مربوط يها داده توصيف براي

 نمودار ترسيم به سپس و ها داده آماري هاي شاخص
 پرداخته كنترل و آزمايش گروه در ها داده با ناسبتم

 آيد. در ادامه مي كه شد

 شادكامي درباره زمونآ پس و آزمون پيش اجراي از حاصل توصيفي يها شاخص .1 جدول
 آزمون پس آزمون شيپ تعداد ريمتغ گروه

 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم    

 54/12 13/52 48/14 93/32 15 شادكامي آزمايش
 18/12 60/35 79/13 33/35 15 شادكامي گواه

 نمره ميانگين شود مي مشاهده كه طور همان
 آزمون پس مرحله رد آزمايش، گروه اعضاي شادكامي

 است. داشته يچشمگير افزايش آزمون، پيش به نسبت
 شود. نمي مشاهده گواه گروه در تغيير اين

 

 روان سالمت درباره آزمون پس و آزمون پيش اجراي از حاصل توصيفي يها شاخص .2 جدول
 آزمون پس آزمون شيپ تعداد ريمتغ گروه

 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم    

 62/6 46/24 402/9 40/54 15 روان سالمت آزمايش
 42/9 26/56 72/8 26/55 15 روان سالمت گواه

 نمره ميانگين شود مي مشاهده كه طور همان
 مرحله در آزمايش، گروه اعضاي روان سالمت

 يچشمگير كاهش آزمون، پيش به نسبت آزمون پس

 شود. نمي مشاهده گواه گروه در تغيير اين است. داشته
 نشانه نامه پرسش اين در پايين نمره است، ذكر به الزم

 است. بيشتر روان سالمت
 

 افسردگي درباره آزمون پس و آزمون پيش اجراي از حاصل توصيفي يها شاخص .3 جدول
 آزمون پس آزمون شيپ تعداد ريمتغ گروه

 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم    

 21/1 03/9 96/1 33/16 15 افسردگي آزمايش
 44/1 53/17 29/1 07/17 15 افسردگي گواه

 11/1 44/6 97/1 51/17 15 خوابي بيو اضطراب آزمايش
 34/1 23/16 25/1 86/15 15 خوابي بيو اضطراب گواه

  08/1 82/8 54/1 27/16 15 جسماني يها نشانه آزمايش
  71/1 95/16 76/1 35/17 15 جسماني يها نشانه گواه

 11/1 44/6 97/1 51/17 15 عملكرداجتماعي آزمايش
 34/1 23/16 25/1 86/15 15 عملكرداجتماعي گواه

 نمره ميانگين شود مي مشاهده كه طور همان
 و جسماني يها نشانه نمره اضطراب، نمره افسردگي،

 گروه اعضاي اجتماعي عملكرد در اختالل نمره
 آزمون پيش به نسبت آزمون پس مرحله در آزمايش،

 گروه در تغيير اين است. داشته يچشمگير كاهش
 آموزش تأثير كردن عيني براي شود. نمي مشاهده گواه

 انآموز دانش شادكامي و روان سالمت بر ايروبيك
 در ها داده خطي نمودار ترسيم به ذهني توان كم دختر
 به كه شود يم پرداخته ميانگين به توجه با آزمون پس
  است: زير شرح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در كنترل و ازمايش گروه روان سالمت نمرات ميانگين .1 نمودار
  آزمون پس
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 ميانگين آزمون پس در باال، نمودار به توجه با
 گروه به نسبت كنترل گروه افراد روان سالمت نمرات

 از ناشي كه است داشته يچشمگير افزايش آزمايش
 روان سالمت بر ايروبيك آموزش مثبت تأثير

 آزمون درزيرا  است، ذهني توان كم دختر انآموز شدان
 سالمت از باشد كمتر فرد نمره هرچه روان سالمت

 .است برخوردار بهتري روان
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. ميانگين نمرات شادكامي گروه آزمايش و كنترل در 2نمودار 
 آزمون پس

 نمرات ميانگين آزمون پس در ،2 نمودار به توجه با
 كنترل گروه به نسبت آزمايش گروه افراد شادكامي

 تأثير از ناشي كه است داشته يچشمگير افزايش
 دختر انآموز دانش شادكامي بر ايروبيك آموزش مثبت

 .است ذهني توان كم
 هاي فرضيه گفته شد براي آزمون قبالًطور كه  همان  

 چندمتغيرهكوواريانس  تحقيق، از روش تحليل 
 بررسي دصد در پژوهشگر چون شود. مي استفاده
 شادكامي و روان سالمت بر ايروبيك آموزش ياثربخش
 اجراي جهت واست  ذهني توان كم دختر انآموز دانش

 كنترل گروه با آزمون پس-آزمون پيش طرح از تحقيق
 شود. كنترل ها آزمون پيش تأثير بايد لذا شد، استفاده

 كوواريانس تحليل آماري روش بهترين شرايط اين در
 تحليل اساسي مفروضه سه .است چندمتغيره
 رگرسيون هاي يبش همگني از: اند عبارت كوواريانس

 و ها يانسوار يكساني متغيرها)، بين خطي (ارتباط
 به ابتدا وابسته. متغيرهاي بين كافي همبستگي

 شرح به نتايج كه شود يم پرداخته مفروضات بررسي
 .است زير

ام باكس ها از آزمون  براي بررسي يكساني واريانس
 و لونز آزمون است: زير شرح به نتايج كه شد استفاده
 در باكسام  و لونز آزمون معناداري سطح چون :آزمون

 لذا، است بيشتر 05/0 از وابسته متغيرهاي
 يكديگر با وابسته متغيرهاي در گروه دو هاي يانسوار

 هاي يبش همگني بررسيبه منظور  .هستند برابر
 آزمون ازنيز  متغيرها) ينب خطي (ارتباط رگرسيون

 شد. استفاده ها گروه و ها آزمون پيش بين متقابل كنش
 .است زير شرح به نتايج

 
 جامعه در گروه دو قيتحق رهاييمتغ رگرسيون هاي يبش همگني فرض پيش بررسي آزمون جينتا .4 جدول

 F P تغييرات منبع متغيرها
 365/0 040/1 آزمون پيش * گروه تعامل روان سالمت

 125/0 217/2  افسردگي

 41/0 52/0  خوابي بي و اضطراب

 51/0 12/1  جسماني يها نشانه

 34/0 24/0  اجتماعي عملكرد

 37/0 57/0  شادكامي

 مقدار ،شود يم مشاهده 4 جدول در هك گونه همان
F دار رمعنييغ قيتحق رهاييمتغ هيكل براي تعامل 

 تأييد ونيرگرس يـهمگن هـروضـمف ن،ـيراـابـبن .است

 مورد در لوين آزمون نتايجنيز  5 جدول در .شود يم
 متغيرهاي يها نمره هاي يانسوار تساوي فرض پيش

 .است شده آورده جامعه در گروه دو تحقيق
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 جامعه در گروه دو قيتحق رهاييمتغ يها نمره هاي يانسوار يتساو فرض پيش مورد در نيلو آزمون جينتا .5 جدول
 يدار معني سطح دوم يآزاد درجه اول يآزاد جهدر F ريمتغ

 41/0 23 1 67/0 شادكامي
 94/0 23 1 005/0 روان سالمت

 56/0 23 1 33/0 افسردگي
 82/0 23 1 03/0 خوابي بي و اضطراب

 82/0 23 1 05/0 جسماني كاركرد
 96/0 23 1 002/0 اجتماعي عملكرد

 ،شود يم مشاهده 5 جدول در كه گونه همان
 روان سالمت و شادكامي متغيرهاي در لوين مونآز

 و آزمايش گروه دو واريانس بنابراين .نيست معنادار
 معنادار روان سالمت و شادكامي متغيرهاي در كنترل
 تأييد ها يانسوار همگني فرض نتيجه در نيست،

 دو ها نمره هاي سانيوار يتساو يبرا صفر و شود يم
 يعني گردد. يم ييدتأ قيتحق رهاييمتغ هيكل در گروه
 گروه دو در ها نمره ياه سانيوار يتساو فرض پيش
 د.يگرد تأييد كنترل و شيآزما

، كواريانس تحليل آزمون مفروضه سومين
 جهت كهاست  وابسته متغيرهاي بين كافي همبستگي

 از وابسته متغيرهاي بين كافي همبستگي بررسي
 يهمبستگ نتايجو  شد استفاده بارتلت كرويت آزمون
 شادكامي)، روان (سالمت وابسته متغيرهاي بين كافي

 آزمون معناداري سطح چون ،دهد يم نشان را
 آزمون براي لذا .است 05/0 از كمتر )001/0(

 كرد. استفاده آزمون اين از توان يم تحقيق هاي يهفرض
 گيري و نتيجه بحث
 تحليل روش از پژوهش هاي يهفرض بررسي براي

 چهار گرديد. استفاده مانكوا)( چندمتغيره كواريانس
 پياليي، (اثر كوواريانس تحليل چندمتغيره آزمون

 روي) ريشه بزرگترين و هاتلينگ اثر ويلكز، المبداي
 آزمون چهار هر معناداري سطح .اند شده محاسبه

 تفاوت دهنده نشان كهاست  05/0 از كمتر ) 001/0(
 سالمت و (شادكامي وابسته متغير يك بين حداقل

 عبارتي به .است كنترل و آزمايش هاي گروه در ن)روا
 وابسته متغيرهاي از يكي بر ايروبيك آموزش حداقل

 لذا. دارد مثبت تأثير شادكامي) و روان (سالمت

 از .شود يم تأييد اطمينان درصد 95 بافرضيه تحقيق 
 توان يم سهمي ايتاي مجذور به توجه با ديگر طرف
 واريانس از درصد 6/96 ايروبيك آموزش گفت

 توان كم دختر انآموز دانش روان سالمت و شادكامي
 اينكه تعيين براي حال .كند يم تبيين را ذهني

 وابسته متغيرهاي از يك كدام بر ايروبيك آموزش
 تأثير بررسي به دارد، تأثير روان) سالمت و (شادكامي

 با وابسته متغيرهاي تك تك بر ايروبيك آموزش
 متغيره تك كوواريانس تحليل روش از استفاده
 .شود يم پرداخته

 دختـر  انآمـوز  دانـش  شـادكامي  بـر  ايروبيك آموزش-
 سطح چون ،نتايج به توجه با دارد. تأثير ذهني توان كم

ــر شــادكامي در F آزمــون )001/0( معنــاداري  از كمت
 ايروبيك آموزش كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0
 ذهنـي  توان كم دختر انآموز دانش شادكامي كاهش بر

   دارد. مثبت تأثير
 دختـر  انآموز دانش روان سالمت بر ايروبيك آموزش-

 سـطح  چـون  نتـايج،  توجه با دارد. تأثير ذهني توان كم
 سـالمت  آزمـون  پـس  در F آزمـون  )001/0( معناداري

 كـه  گرفـت  نتيجـه  توان يم است، 05/0 از كمتر روان
 انآمـوز  دانش روان سالمت كاهش بر ايروبيك آموزش

   دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر
 دختـر  انآمـوز  دانـش  افسـردگي  بـر  ايروبيك آموزش-

 سطح چون نتايج، به توجه با دارد. تأثير ذهني توان كم
 افسـردگي  آزمـون  پس در F آزمون )001/0( معناداري

 آمـوزش  كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0 از كمتر
 دختــر انآمـوز  دانـش  افسـردگي  كـاهش  بـر  ايروبيـك 

  دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم
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 انآموز دانش خوابي بي و اضطراب بر ايروبيك آموزش-
 نتـايج،چون  به توجه با دارد. تأثير ذهني توان كم دختر

 آزمــون پــس در F آزمــون )001/0( معنــاداري ســطح
 كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0 از كمتر اضطراب

 وابيـخ يـب و باضطرا اهشـك رـب كـروبيـاي وزشـآم
   دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر انآموز دانش

 انآمـوز  دانش جسماني يها نشانه بر ايروبيك آموزش-
 چون نتايج، به توجه با دارد. تأثير ذهني توان كم دختر

 آزمــون پــس در F آزمــون )001/0( معنــاداري ســطح
 نتيجـه  تـوان  يمـ  اسـت،  05/0 از كمتر يتن روان عالئم
 يتنـ  روان عالئـم  كاهش بر ايروبيك آموزش هك گرفت
   دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر انآموز دانش

 اجتمـاعي  عملكـرد  در اخـتالل  بـر  ايروبيـك  آموزش-
 توجـه  بـا  دارد. تأثير ذهني توان كم دختر انآموز دانش

 در F آزمـون  )001/0( معنـاداري  سطح چون نتايج، به
 اســت، 05/0 از كمتــر اجتمــاعي عملكــرد در اخــتالل

 كـاهش  بـر  ايروبيـك  آموزش كه گرفت نتيجه توان يم
 دختــر انآمــوز دانــش اجتمــاعي عملكــرد در اخــتالل

  دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم
 )001/0معناداري ( سطح چون نتايج، به توجه با

 توان يم است، 05/0 از كمتر شادكامي در F آزمون
 شادكامي افزايش بر ايروبيك آموزش كه گرفت نتيجه
 دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر انآموز دانش

 آموزان دانششادكامي  كه معناست بدين يافته اين
 ايروبيك، آموزش جلسات در شركت با ذهني توان كم
 افزايش ورزشي تمرينات به پرداختن و شاد جوي در

 ورزش كهبر اين عالوه ورزشي، تمرينات انجام يابد.
 افزايش با بوده، پرتحرك و شاد ورزشي ايروبيك،

 كند يم كمك افراد به بدن در وساز سوخت و فعاليت
 لذت آنها انجام از وداشته باشند  يشادتر روحيه تا

  ببرند.
 )001/0معناداري ( سطح چون نتايج، به توجه با

 05/0 از كمتر روان سالمت آزمون پس در F آزمون
 رب ايروبيك آموزش كه گرفت نتيجه توان يم است،

 ذهني توان كم دختر انآموز دانش روان سالمت افزايش

 چون نتايج، به توجه باهمچنين  دارد. مثبت تأثير
 آزمون پس در F آزمون )001/0( معناداري سطح

 گرفت نتيجه توان يم است، 05/0 از كمتر افسردگي
 انآموز دانش افسردگي كاهش بر ايروبيك آموزش كه

 از يافته اين دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر
 و افسردگي كاهش بر ايروبيك آموزش بسزاي تأثير

 وحكايت دارد  ذهني توان كم آموزان دانش غمگيني
 افزايش و ورزشي تمرينات كه دهد يم نشانامر  اين

 بهبود و افراد روحيه بهتا حد زيادي  تحركات
 ساير با يافته اين .كند يم كمك آنها افسردگي
 ،نژاد ييآقا پژوهش نتايج انندم مشابه يها پژوهش
 همكاران و داودي )،1391( عابدي و فرامرزي

 حسيني سادات و محمدزاده احمدي، )،1391(
سو بوده  هم )2007( گانيو و تومپوروسكي )،1392(

  .است
معناداري  سطح چون نتايج، به توجه باعالوه  به

 خوابي بي و اضطراب آزمون پس در F آزمون )001/0(
 آموزش كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0 از كمتر

 دختر انآموز دانش اضطراب كاهش بر ايروبيك
 از حاكي نيز يافته اين دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم
 و اضطراب كاهش به ايروبيك آموزش كه است آن
 وساز سوخت افزايشبا  و كند يم كمك افراد خوابي بي

 را نيذه توان كم آموزان دانش استرس و اضطراب
 يها پژوهش ساير با نيز يافته اين .دهد يم كاهش
 شجاعي پژوهش نتايج مانند است بوده همخوان مشابه

 همكاران و داودي )،1386( علمدارلو همتي و
 حسيني سادات و محمدزاده احمدي، )،1391(
)1392.( 

معناداري  سطح چون، نتايج به توجه باهمچنين 
 جسماني يها نهنشا آزمون پس در F آزمون )001/0(

 آموزش كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0 از كمتر
 انآموز دانش جسماني يها نشانه كاهش بر ايروبيك

 نيز يافته اين دارد. مثبت تأثير ذهني توان كم دختر
 بين دوسويه ارتباط از خبر و هاست يافته ساير ديمو

 آموزش كه دهد يم نشان و دهد يم افراد روان و جسم
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 به وساز سوخت افزايش و هوازي هاي ينتمر ،ايروبيك
 افزايش با تا كند يم كمك ذهني توان كم آموزان دانش
 افزايش آنها روان سالمت ،جسماني سالمت و بهبود

پيدا  كاهش آنها جسماني يها نشانه و مشكالت و يابد
 مانند مشابه يها پژوهش ساير با نيز يافته اين .كند

 زاده صحرايي و قاييني )،1388( فدايي پژوهش نتايج
 .سو بوده است هم )1391(

 )001/0معناداري ( سطح چون نتايج، به توجه با
 از كمتر اجتماعي عملكرد در اختالل در F آزمون

 ايروبيك آموزش كه گرفت نتيجه توان يم است، 05/0
 انآموز دانش اجتماعي عملكرد در اختالل كاهش بر

 نيز يافته اين .دارد مثبت تأثير ذهني توان كم دختر
 و جمع در بودن و ايروبيك آموزش كه دهد يم نشان

 توان كم آموزان دانش در جسماني فعاليت افزايش
 را خود فردي بين روابط تا كند يم كمك آنها به ذهني
 .يابد يم بهبود آنها اجتماعي عملكرد وبخشند  بهبود

 داشته همخواني مشابه يها پژوهش با نيز يافته اين
 علمدارلو همتي و شجاعي پژوهش نتايج جمله از است

 قربانپور، )،1391( زاده صحرايي و قاييني )،1386(
 و تومپوروسكي )،1392( حسيني و رحماني پاكدامن،

 ).2007( گانيو
 منابع

 ). تأثير1392احمدي، س.، محمدزاده، ح.، و سادات حسيني، ف. (
وميه. ار دبستاني ايروبيك بر پرخاشگري كودكان پيش آموزش

. دانشگاه پزشكي كودك و نوجوان المللي روان ينبششمين كنگره 
 ي و خدمات بهداشتي درماني تبريز.پزشك علوم

). بررسي وضعيت سالمت عمومي و شادكامي در 1388اميديان، م. (
شناسي دانشگاه  مطالعات تربيتي و رواندانشجويان دانشگاه يزد. 

 .115-101)، 1(10فردوسي، 
-شناسي شادي. گوهري اناركي، م؛ نشاط ). روان2004آرگايل، م. (

اصفهان: انتشارات ). 1386دوست، ح؛ پاالهنگ، ح.، و بهرامي، ف. (
 .جهاد دانشگاهي

). تأثير يك دوره 1391نژاد، ج.، فرامرزي، س.، و عابدي، ا. ( ييآقا
ذهني  توان كم آموزان دانشفعاليت منظم ورزشي بر عزت نفس 

 .105-91، 12، ورزشي -يادگيري حركتيرشد و ير. پذ آموزش
). 1390، س (زاده دشتبانفر، م.، سالمي محمدآبادي، ف.، و  تمنايي

فرهنگ در رابطه سالمت روان و شادكامي با موفقيت تحصيلي. 
 .81-70)، 2(15، دانشگاه اسالمي

هاي گزينش.  ). رابطه شادي و شيوه1387جوكار، ب.، و سپهري، ص. (
تربيتي و روانشناسي  شناختي دانشكده علوم وانفصلنامه مطالعات ر

 .137-125)، 4و  3(2دانشگاه الزهرا، 
مقايسه تأثير هشت ). 1391االسالم، ع. ( پور، م.، و ثقه داودي، ا.، افضل

هفته ورزش صبحگاهي سنتي و مبتني بر حركات ايروبيك بر 
 12پسر غير ورزشكار  آموزان دانششادكامي و آمادگي جسماني 

 نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه بيرجند. (پايان ساله
). مقايسه 1392رنجبري، م.، آقامحمديان شعرباف، ح.، و كيميايي، ع. (

محور و راه حل محور بر شادماني و درماني هيجاناثربخشي زوج
نامه كارشناسي ارشد پايانهاي ارتباطي ناكارآمد زناشويي. نگرش

 مشهد. ، دانشگاه فردوسيمشاوره خانواده
-40، 291، نشريه پيوند). الفباي بهداشت رواني. 1385سلحشور، م. (

41. 
). تأثير ورزش صبحگاهي 1386شجاعي، س.، و همتي علمدارلو، ق. (

پژوهش ير. پذ آموزشذهني  توان كمبر كاهش پرخاشگري كودكان 
 .870-855)، 4(6، در حيطه كودكان استثنايي

شي زوج درماني به شيوه آموزشي ). بررسي اثر بخ1390طغياني، ز. (
خودتنظيمي بر سالمت روان زوجين شاهد و ايثارگر اصفهان. 

 .72-62)، 6(2، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني
). بررسي اثر بخشي زوج درماني به شيوه آموزشي 1390طغياني، ز. (

خودتنظيمي بر سالمت روان زوجين شاهد و ايثارگر اصفهان. 
 .62-72). 6( 2، گ مشاوره و روان درمانيفصلنامه فرهن

). 1391عابدي، ا.، كاظمي، ف.، شوشتري، م.، و گلشني منزه، ف. (
اثربخشي آموزش حركات ورزش ايروبيك بر ميزان توجه ديداري و 

دبستاني با اختالل نارسايي توجه/  يشپپسر  آموزان دانششنيداري 
-144)، 7(2، يفصلنامه افراد استثنايفعالي شهر اصفهان.  يشب

156. 
). 1391عابدي، ا؛ كاظمي، ف؛ شوشتري، م.، و گلشني منزه، ف. (

اثربخشي آموزش حركات ورزش ايروبيك بر ميزان توجه ديداري و 
دبستاني با اختالل نارسايي توجه/ آموزان پسر پيششنيداري دانش

 -156)، 7( 2، فصلنامه افراد استثناييفعالي شهر اصفهان. بيش
144. 

). بررسي مقدماتي پايايي و روايي 1380پور، ا.، و نورباال، اع. ( يعل
هاي تهران.  پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه

 .56 -62)، 2( 5، فصلنامه انديشه و رفتار
ي ها ترس). مقايسه 1389عليزاده، ز.، بهرامي، هادي.، و داورمنش، ع. (

 16تا  12ير پذ آموزشذهني  توان كمعادي و  آموزان دانشمرضي 
)، 2(10، پژوهش در حيطه كودكان استثناييساله شهر شيراز. 

143-152. 
هاي ترس ). مقايسه1389ع. ( ه.، و داورمنش، بهرامي، ز؛ عليزاده،

 16تا  12پذير توان ذهني آموزشآموزان عادي و كمدانش مرضي

)، 2( 10، كودكان استثنايي حيطه در پژوهش .شيراز ساله شهر

152- 143. 
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تأثير يك برنامه حركتي منتخب بر رشد ). 1388فدائي، م. (
تا  7توان ذهني آموزش پذير  ي حركتي پايه دختران كمها مهارت

 نامه كارشناسي ارشد). دانشگاه تهران. يانپا( ساله 10
). تأثير هشت هفته تمرينات 1391زاده، ف. ( ييصحراقاييني، س.، و 

ذهني  توان كمدختر  آموزان دانشل پوياي ريتميك محلي بر تعاد
 .75-67)، 9(3، فصلنامه تحقيقات علوم ورزشيدر مقطع ابتدايي. 

). نگرش عاطفي مادران كودكان 1390قدمي، م.، و كاكو جويباري، ع. (
فصلنامه ذهني نسبت به فرزندان معلولشان.  توان كمناشنوا و 

 .292-283)، 3(11، ايراني كودكان استثنايي
 ). تأثير1392بانپور، ك.، پاكدامن، م.، رحماني، م.، و حسيني، غ. (قر

هاي ريتميك ايروبيك بر كاركرد حافظه  يبازحركات و  آموزش
 به اختالالت مبتالآموزان  دانش حافظه شنيداري و مدت كوتاه

 .44-35)، 4(1، فصلنامه سالمت خانوادهيادگيري. 
). 1387و ميرزماني، م. ( كوهسالي، م.، ميرزماني، م.، كريملو، م.،

مقايسه سازگاري اجتماعي مادران با فرزند دختر عقب مانده 
 .172-165)، 2(2، مجله علوم رفتاريذهني آموزش پذير. 

 هايآزمون و ). مصاحبه1385ا. ( ا.، و محيط، كاوياني، ح.، موسوي،

 .سنا تهران. انتشاراترواني. 
وايي و ساختار عاملي ترجمه ). اعتبار، ر1392نظيفي،م.، و همكاران. (

هاي  سوالي در بيمارستان 28فارسي پرسشنامه سالمت عمومي 
مجله دانشگاه علوم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان. 

 .342-336)، 4(2، پزشكي فسا
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