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 مشاهده پیام بازرگانیمقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب 

 در مردان ورزشکار و غیرورزشکار 
 فرشته خلیلی پالندی1، میثم شیرخدائی2، فرزام فرزان3، رزیتا فتحی4

 چکیده

در مردان ورزشکار و  اثر تماشای پیام بازرگانی بر میزان ترشح هورمون اکسی توسینمقایسه پژوهش حاضر با هدف  مقدمه و هدف:

 صورت گرفته است.  غیرورزشکار

آماری  یهپژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامع روش این شناسی:روش

نفر  10و کنترل  آزمایشای هگروه هر یک از دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی نمونه الزم برای مرد دانشجویان  ،پژوهش
. قبل و بعد از نمایش فیلم از هر قرار گرفتند های خیریهتوجه به فعالیتدر معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون  هاآزمودنیتعیین شد. 

سخ دادند و در نهایت به د، پاکمک مالی تهیه شده بو ای که جهت سنجش متغیر قصدد به پرسشنامهمه افراافرد خون گرفته شد، در اد
یری کند. گوسسه خیریه تصمیممد اهدای آن به تحویل داده شد تا هر فرد بعد از نمایش فیلم در مور نقدی ی بنی افراد مبلغ یکسانهمه

 استفاده شده است.  SPSS18ها از ها و آزمون فرضیهجهت تجزیه و تحلیل داده

و میزان ای خیرخواهانه هبه فعالیتقصد کمک مالی در میزان ترشح هورمون اکسی توسین،  ورزشکاران و غیرورزشکارانبین  ها:یافته

 داری وجود ندارد. های خیرخواهانه تفاوت معنیکمک مالی به فعالیت

به ای فردی قرار داشته و هر پیام بازرگانی تحت تاثیر تفاوتتغییرات هورمون اکسی توسین خون در واکنش به اث :گیریو نتیجه بحث

 های شخصی، موقعیتی و صفات فردی بستگی دارد. ویژگی

 

 ، هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی.  ورزشکار بودنموسسه خیریه، واژگان کلیدی: 
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16  96نامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال سیزدهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان پژوهش 

 مقدمه  -1
های ها سازمانیکی از آن گیرد کههای گوناگونی را دربرمیانتفاعی بسیار زیاد است و فعالیتهای غیرتنوع سازمان

ه و نفعالمانتفاعی، عامهای غیر، موسسات و انجمن1موسسات خیریه(. منظور از 1باشد)بشردوستانه می  خیریه و
دمات اجتماعی به افراد فعالیت سوی افراد حقیقی و حقوقی تاسیس شده و در زمینه ارائه خ سیاسی هستند که ازغیر
و داوطلبانه ه فعالمنمند به کارهای عامگیری خود به افراد عالقهماهیت شکل کنند. اصوال موسسات خیریه بنابرمی

شوند و در خط مقدم ارتباط با افراد ازوی اجرایی این موسسات محسوب میمتکی هستند به طوری که این افراد ب
های بازاریابی خود با دو بازار رانتفاعی و موسسات خیریه در کوششهای غی(. به عبارتی سازمان2هدف قرار دارند)

باشد و دوم ارباب رجوع یعنی می ه وظیفه سازمان در جذب منابع آناندهندگان کاصلی سر و کار دارند: اول، اعانه
اجرای وظایف خود باید دو  ها دربنابراین این نوع سازمان .کنندول یا خدمات سازمان را دریافت میکسانی که پ

 (. 1ی مجزای بازاریابی ایجاد کنند)برنامه
شود که به این یی گفته میهاریزی، طراحی و اجرای برنامهبرنامهسات غیرانتفاعی به فرایند بازاریابی در موس     

نفعان و سهامداران به یذایجاد و حفظ روابط بلندمدت با وسیله رفتار مخاطبان هدف را تحت تاثیر قرار داده و با 
-نای فعالیتعی به معهای غیرانتفاهای خیرخواهانه در سازمانیابد که فعالیتاهداف فردی و سازمانی خویش دست 

شود ل بازاریابی باعث میموثر از اصو ی(. بنابراین استفاده3گیرد)ه به منظور کمک به جامعه صورت میهایی است ک
ئه دهد و فرصت بهبود بخش اراندگان و ارباب رجوع، خدمات رضایتدهبه هر دو قسمت بازار یعنی اعانه که سازمان

های غیرانتفاعی ه سازمانکبازاریابی است  فنونترین ارتباطات یکی از کلیدی (.1کارایی کلی عملیات را بدست آورد)
ی ارتباط، استفاده از ر برقرارکنند که یکی از این ابزانفعان مختلف خود استفاده میبرای برقراری رابطه با ذیآن از 

گان و برای ارتباط با دهندنهوسیع برای رسیدن به بازار اعا توان در سطحیاز تبلیغات می .(4باشد)تبلیغات می
ری، از های محوعی برنامهیری از نوگها با بهره(. در موسسات خیریه، سازمان1مود)بازارهای ارباب رجوع استفاده ن

کنند با انجام ینمایند و تالش مدهندگان، تمایل آنان را برای کمک ترغیب میطریق تحریک احساسات اعانه
دهندگان رفه بین خود و اعانهک رابطه دو طخود را در نظر افراد تثبیت نمایند و با برقراری یهای تجاری تبلیغات، نام

 (.   3به اهداف خود دست یابند)
و  رفتارهای اجتماعی در ایجاددهند که هورمون اکسی توسین عصبی نشان می -های علمیپژوهش     

کمک به هم  رفتارهای فرااجتماعی رفتار داوطلبانه به منظور(. 5)کندمیان افراد نقش مهمی ایفا می 2فرااجتماعی
های خیرخواهانه رسانی و انجام فعالیتاست که باعث ترغیب افراد به کمک ایهای ایثارگرانهنوع و توجه به فعالیت

این های غیرمستقیم به افراد بدون توجه به فردی از کمکهای خیریه شکل منحصرب(. به عبارتی، کمک6گردد)می
توضیح شود (. از اینروست که گفته می7شود)چگونه استفاده خواهد شد، گفته میاصل که از پول بدست آمده 

دهد که کمک کردن (. مطالعات نشان می8بیولوژیکی برای رفتارهای خیریه از هورمون اکسی توسین آمده است)
غز است که به شود. این منطقه جایی از ممیی دوپامنرژیک)اواسط مغز( ریه باعث فعالسازی منطقهبه موسسات خی

ث آزاد شدن های خیریه با فعالیت در قشر مغز باعبر این اساس کمک. شودهای اولیه فعال میوسیله دریافت پاداش
 (.7)گرددهورمون اکسی توسین می

حس همدردی و یکدلی  ،در انسان سبب ایجاد رفتارهای اجتماعی مانند حس اطمینان هورمون اکسی توسین     
 ،زمانی که ارتباط شخص مثبت است . به عبارتی،احساسات اجتماعی استی شود. این هورمون برانگیزانندهمی
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شود و زمانی که این ارتباط منفی است این رفتارهای مثبت اجتماعی می هورمون اکسی توسین موجب تقویت
  (.5)کندهورمون احساسات منفی را تقویت می

فرد احساس  ودشمیث نیکی کردن به دیگران باعشود. عث انجام رفتارهای خیرخواهانه میورزش کردن با     
رام به خود را احت ، احساسنفع شخصی به دیگران بدون توجه بهکمک یا بخشش  ،دوستیخوبی و شادی کند. نوع

ز سالمت و بینجامد و ا چنین ممکن است به کاهش فشارهای روحی و جسمیهم ،دوستی. نوعدهدافزایش می
کند، برای یکنندگان کمک مخشش به همان اندازه که به دریافتاحسان و ب .(9)فظت کندتندرستی فرد محا

ز نوعی احساس اشوند خیر داوطلب می. بسیاری از افرادی که برای انجام دادن امور بخشندگان هم مفید است
حساس آرامش و ای ع، نواین حالت .( مشهور شده استکنندگانشاط کمکن) دهند که بهار از عافیت خبر میسرش

و ناراحتی را  اس درد، افزایش احساس با ارزش بودن و حتی کاهش احسرهایی از استرس، افزایش انرژی، گرمی
  .(10)شودشامل می

بسیاری  .شوندوجب میت فیزیولوژیکی بسیاری را مهنگام ورزش، بدن با تقاضاهای زیادی روبروست که تغییرا     
رد که به طور وجود دا نیزدستگاه دیگری  .شودش به وسیله دستگاه عصبی انجام میهای مورد نیاز طی ورزاز تنظیم

غییرات را ثبت تمام ت ،رلاین دستگاه همواره محیط درونی بدن را کنت .های بدن در ارتباط استواقعی با تمام سلول
 .شودختالل شدید نمیاار چمحیط درونی بدن دکه هد، تا اطمینان حاصل کند دها پاسخ میکند و به سرعت به آنمی

(. مطالعات نشان 11)کندها اعمال میکنترل خود را با رهاسازی هورمون این همان دستگاه غدد درون ریز است که
شدت و مدت ت به این تغییراشود و ات مهمی در سطوح هورمونی میموجب تغییرو ورزش فعالیت بدنی دهد که می

شود. به مون میاشد باعث انتشار بیشتر هورهر چه شدت و مدت ورزش بیشتر ب .های بدنی بستگی داردفعالیت
، دهدر بدن افزایش دمیزان گلوکز  ،تواند هیپوفیز را تحریک کندشود که ورزش طوالنی مدت میعبارتی گفته می

ع مجدد خون و شود و در توزیقلب و جریان تنفس مید در عملکرد کند، باعث بهبویدهای چرب را جذب میاس
 (. 12بسزایی دارد) نقشاتالف حرارت 

و  1: آدرنالین، آدرنوکورتیکوتروپیکشوند، عبارتند ازهایی که در طی ورزش کردن آزاد میبرخی از هورمون     
هورمون اکسی  ورزش کردن سطح(. در مقابل این موارد اشاره شده مطالعاتی که نشان دهد، 13)یرضدادراهورمون 

ای که رفتار این هورمون را در طول فعالیت باشد. با استناد به دو مطالعهمی محدوددهد، بسیار توسین را افزایش می
توان این طور بیان نمود که سطح هورمون اکسی توسین در طی ورزش ی شدید در انسان بررسی کردند، میفیزیک

بررسی اکسی توسین  نیز با (2001)و همکاران 2چیچاروعالوه بر این دو پژوهش، (. 15و  14)کردن تغییر نکرده است
سطح هورمون پالسما طی ورزش شدید بیان داشتند که سطح پالسمای اکسی توسین هیچ تغییری نکرده است. 

-استرس برمیاسخی نورواندوکرین به ی پی کمی دارد. این نتیجه به رابطهیت ورزشی رابطهاکسی توسین با فعال

افزایش در . شودافزایش در غلظت چندین هورمون می گونه که اشاره شد، ورزش کردن منجر بههمان (.16)گردد
ها متناسب با مسئولیت خود انجام وظیفه کنند. از اینرو نقشی که شود که هر یک از آنها باعث میغلظت هورمون

های متابولیک و اثرات آن بر د این است در مقابل پاسخعهده دارهورمون اکسی توسین در زمان ورزش کردن بر
  (. 12)کندی به صورت یک محافظ ایمنی عمل میسیستم قلبی عروق
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18  96و رفتار حركتي/ سال سیزدهم/ شماره بیست و پنجم/ بهار و تابستان  نامة مديريت ورزشيپژوهش 

-ون در نظر گرفتن منابع مالی، کمکبا عنوان تزریق اکسی توسین بد ،(2011و همکاران) 1بارازاتحقیقی توسط      

اقتصادی برای های کنندگان یک سری از بازیتحقیق شرکتهد، انجام شد. در این دهای خیریه را افزایش می
که بخشی از درآمد خود را به موسسه خیریه اهدا کنند. برای انجام  کسب درآمد انجام دادند و این فرصت داده شد

کنندگان از نظر سال استفاده شد که شرکت 20ن سنی دانشجوی پسر دانشگاه کالیفرنیا با میانگی 132تحقیق از 
واحد اکسی توسین  40برای هر نفر  .نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند 72ی نژادی پراکنده بودند. از این گروه، ویژگ

از پر  ها دارونما در نظر گرفته شد. افراد بعدکنترل بوده و برای آننفر دیگر در گروه  57و  استفاده شداستنشاقی 
های اقتصادی را ای از بازیی شده قرار گرفته و مجموعهبندهای کامپیوتری قسمتکردن پرسشنامه در ایستگاه

ای کمک نمایند. این خیریهموسسه تا در نهایت بتوانند به  داده شدها قرار که مقداری پول در اختیار آن دادندانجام 
انتخاب  ای اهدای کمک راینهبا انتخاب گز توانستند. در نهایت افراد گرفتدقیقه بعد از تزریق صورت  70 فرایند
ق اکسی توسین باعث . در پایان نتایج نشان داد که ترزیبوده استی خود افراد که اختیار مابقی پول برعهدهکنند 

در این آزمایش هیچ تاثیری در کمک مالی نداشته  در دسترسو مقدار پول  گردیدهای خیرخواهانه افزایش فعالیت
 . (8)است
اعتماد و ی مدارهای عصبی از دهندهبا عنوان اکسی توسین شکل (،2008و همکاران) 2بامگارتنر در تحقیقی     

گردد. به همین منظور ث افزایش اعتماد در بین افراد میکه اکسی توسین باع نمودندها بیان انطباق اعتماد با انسان
. برای این منظور پرداختندبه بررسی هدف خویش  FMRIمحققان در این پژوهش با استفاده از اکسی توسین و 

های به بیماری. افراد مبتال داشتندهای مختلف زوریخ در مطالعه شرکت سال از دانشگاه 21ا میانگین سنی پسر ب 49
کنندگان و الکل از آزمون حذف شدند. شرکت کنندگان مواد مخدرت دارویی، سیگاری و مصرفالمزمن، روانی، اختال

ساعت قبل از آزمون  24ایش به غیر از آب از خوردن هر نوع نوشیدنی منع شدند. البته به مدت دو ساعت قبل از آزم
. از اکسی توسین و دارونما برای آزمون استفاده شده کردندل خودداری میباید از انجام ورزش، خوردن کافئین و الک

واحد به صورت  24فرد با دوز . اکسی توسین آن از نوع استشاقی بوده است. به عبارتی اکسی توسین برای هر بود
از نوع اسپری بوده  OTاسپری و سه پاف در هر سوراخ بینی برای هر کدام در نظر گرفته شده بود. به این دلیل 

ررسی اثرات سیستم اعصاب مرکزی تر و یک روش مفید برای ببه مغز انسان از طریق بینی سریع است که دسترسی
بازی  12دوره در برابر  12در  استفادهشد. افراد بعد از  استفادهبعداز ظهر  4تا  2اکسی توسین در ساعت . باشدمی

ها اسکن مغز آن FMRIکه در همین بین با استفاده از  گرفتندمختلف اعتمادی و ریسکی به طور تصادفی قرار 
ها رو به افزایش رار گرفتند اعتماد بین آنتوسین قانجام گرفت. نتایج نشان داد که افرادی که تحت تاثیر اکسی 

به . ی دوستی خود را به خاطر عدم اعتماد شکستندض دارونما بودند چندین بار رابطهبوده ولی افرادی که در معر
ها تحت ، مناطق میانی و پشت جسم مخطط آنعبارتی، افرادی که تحت تاثیر اکسی توسین قرار گرفتند بادامه مغز

 . (17)بودفته تاثیر قرار گر
بیان برای بهبود ذهن خوانی در انسان  در تحقیقی با عنوان اکسی توسین عاملی (،2006و همکاران) 3دومس     

که توانایی ذهن خوانی افراد برای پی بردن به وضعیت روانی آن در تعامالت اجتماعی انسان امری ضروری  داشت
کند. در این پژوهش به منظور دستیابی اجتماعی انسان ایفا میکرد رفتار است. اکسی توسین نقش محوری در روی

و کنترل با استفاده از اکسی توسین و دارونما مورد آزمون قرار د داوطلب سالم در دو گروه آزمایش مر 30، به هدف
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یگران از گرفتند. البته اکسی توسین آن از نوع استنشاقی بوده که برای پی بردن به وضعیت روانی افراد و عاطفی د
روش ذهن خوانی با تست چشم استفاده شد که نتایج نشان داد، اکسی توسین در بهبود عملکرد ذهن خوانی در 

پی بردن به وضعیت باشد. به عبارتی اکسی توسین باعث بهبود توانایی برای فراد دارونما تاثیرگذار میمقایسه با ا
 . (18)گرددروانی افراد می

وسین در روانشناسی عملکرد در در پژوهشی با عنوان اکسی ت (،2012)1پپینگ و تیمرمانسجان در نهایت      
ندهای تیمی در برای حمایت از فرای که وجود اکسی توسین به عنوان یک نوروپپتید داشتهای ورزشی بیان تیم

ت و حاالت در بین باشد. اکسی توسین در فرایندهای روانی زیستی با هدف همگرایی احساساورزش بسیار مهم می
های دوستی، انسجام، همکاری و انگیزه مردم برای انجام کارهای مربوط به عملیات تیمی مثل اعتماد، بخشش، نوع

توان بیان نمود که وجود اکسی توسین در افراد کند. در نتیجه این طور میعی نقش بسیار مهمی را ایفا میاجتما
کار تیمی مخصوصا در ورزش باال گردد و کارایی افراد را در می اد عاطفه مثبت نسبت به مشارکتباعث ایج

 . (19)بردمی
سازی ش خود از تصادفی( در پژوه2011ان)ها می توان بیان نمود که بازارا و همکاری این پژوهشبا مطالعه     

ی ضعیت استرس و سابقهو( 2008اران )استفاده کرده و تنها پراکندگی نژاد در آن مطرح شده بود. بامگارتنر و همک
ین دو پژوهش، مطالعات اکنندگان خود مورد سنجش قرار ندادند. متناسب با افراد در مورد اعتماد را در بین شرکت
 دیگر نیز به همین صورت بوده است. 

ناختی بین هورمون هدف محققان در پژوهش حاضر این است که با توجه به رابطه زیست روانشبر این اساس،      
ای عواطف ور آزادانهطبه  ورزشکاراناکسی توسین و رفتار اجتماعی و فرااجتماعی و با در نظر گرفتن این اصل که 

شکاران و غیرورزشکاران در پی پاسخ به این سواالت هستند که آیا بین ورز (.20کنند) خود را با دیگران سهیم می
و غیرورزشکاران از  آیا بین ورزشکاران ،داری وجود دارد؟تفاوت معنی از نظر میزان ترشح هورمون اکسی توسین

ان و غیرورزشکاران از آیا بین ورزشکارو داری وجود دارد؟ تفاوت معنیهای خیریه قصد کمک مالی به فعالیتنظر 
قرار ی مختلفی هاطیمح انسان همواره در داری وجود دارد؟های خیریه تفاوت معنیمیزان کمک مالی به فعالیتنظر 
ای ورزشی یکی از این هی در رشد عواطف و احساسات نقش دارند. محیطنوع به هاطیمحگیرد و هر یک از این می
اوت وجود دارد که در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تف هاهورمونهمچنین در میزان برخی ست. هاطیمح

شود. هورمون ن میورزشکارامیزان بخشش بین ورزشکاران و غیر ها باعث تفاوت دراثرگذاری یکی از این هورمون
غیرورزشکاران  وباشد و میزان آن بین ورزشکاران های موثر در میزان بخشش میاکسی توسین یکی از هورمون

جتماعی مانند حس ادر انسان سبب ایجاد رفتارهای  شود هورمون اکسی توسینمتفاوت است. به طوری که بیان می
انی که از لحاظ عاطفی تواند رفتار را تغییر دهد. زیرا کس. همدلی نیز میشودمی حس همدردی و یکدلی ،ناطمینا

ج و درد دیگران گردد. توانند اضطراب فرد را کاهش داده و این عمل موجب تخفیف رنشوند میبا دیگران درگیر می
رزشکاران را به یاری خیریه قصد داشته باشند وبنابراین بررسی این مسئله که مدیر یک باشگاه ورزشی یا موسسه 

ها را به این کار ترغیب کند، ضرورت پیدا کاری باید انجام دهند که آنای خیریه دعوت کنند چهرساندن به موسسه
 باشد: های پژوهش حاضر به شرح زیر می، فرضیهو ضرورت که با توجه به هدفکند می

   باشد. ترشح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار می( مشاهده پیام بازرگانی در 1فرضیه
 ری وجود دارد. داکاران و غیرورزشکاران تفاوت معنیدر میزان ترشح هورمون اکسی توسین بین ورزش( 2فرضیه

 

1. Jan pepping & Timmermans 
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داری وجود های خیرخواهانه تفاوت معنیکاران در قصد کمک مالی به فعالیتبین ورزشکاران و غیرورزش( 3فرضیه
 دارد.

داری وجود های خیرخواهانه تفاوت معنیشکاران و غیرورزشکاران به فعالیتمیزان کمک مالی ورز بین( 4فرضیه
  دارد. 

متغیرهای وضعیت ورزشکار بودن، ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی و میزان کمک مالی به عنوان 
 باشند. هش مینی به عنوان متغیر فرعی پژومتغیرهای اصلی و متغیر مشاهده پیام بازرگا

 شناسی پژوهش روش -2

 روش پژوهش  -2-1
مورد  باشد و استراتژیی این پژوهش کمی میی، جز تحقیقات کاربردی است. صبغهگیراین پژوهش براساس جهت

تجربی تحقیق، طرح پیش آزمون و پس آزمون با نیمه است. طرح  تجربینیمه استفاده برای انجام این پژوهش 
 باشد.می و یک گروه کنترلیک گروه آزمایش 

 جامعه آماری  -2-2 
به عبارتی، دانشجویانی که معیارهای ورود به آزمون . بودنددانشگاه مازندران مرد جامعه آماری تحقیق، دانشجویان 

بهمن  28از ی زمانی مشخص شده مراجعه کرده بودند. بر این اساس یک هفته قبل از برگزاری را داشتند و در بازه
 30طی فراخوانی از افراد برای مشارکت در آزمایش درخواست شده بود. در روز آزمون  1392اسفند ماه  4ماه الی 

نفری که شرایط ورود به  30مند و متقاضی در مکان تعیین شده حضور یافتند. در نتیجه این نفر از مردان عالقه
روز آزمون مراجعه کرده بودند به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر  آزمون را داشتند و در بازه زمانی معین شده در

 باشند. می

  شرایط ورود به مطالعه  -2-3
شرایط ورود به همین منظور،  شد.برای افزایش روایی تحقیق و کاهش احتمال خطا در آزمون از همتاسازی استفاده 

 -18کننده در این پژوهش باید سالم، بی دارو، مجرد، در گروه سنی مردان شرکتمطالعه به این صورت بوده که 
ی ند. شاخص تودهشدی سنی از آزمون حذف میاین ردهتر از به طوری که افراد باالتر و پایین بودندمیسال  30

های حذف آدمبرای و  ( بر مجذور قد )بر حسب متر( به دست آمدلوگرمیوزن بدن )بر حسب ک میاز تقسبدنی که 
در حد نرمال بوده است. ها برای همه آزمودنینیز  گرددو یا خیلی چاق و الغر استفاده میخیلی کوتاه قد یا بلند قد 

ای زء قهرمانان ورزشی یا حرفهجو عضو تیم ورزشی شود که گفته می دانشجویانیدر این پژوهش به مردان ورزشکار 
از آزمون حذف شدند. زیرا دارا بودن واد مخدر ی مکنندهروانی، مصرف -ارای اختالالت عصبیافراد بیمار، دبودند. 

 این شرایط به عنوان معیارهای خروج از مطالعه تعیین شده بود. 

 کورسازی  -2-4
کور سازی برای کم نمودن میزان خطا در مطالعات کارآزمایی بالینی که محقق و یا گروه محققین آگاهانه و یا 

 ر کار آزمایی کنترل شده، عبارت کور کردنبه عبارتی، درود، خطا در مطالعه نشوند، به کار میناآگاهانه موجب بروز 
گویند. در نتیجه افراد تحت تاثیر آگاهی از مداخله از مداخله انجام شده می کنندگانخبر نگه داشتن شرکتبه بی

کننده در آزمون از انجام فراد شرکتمطابق با تعریف بیان شده در پژوهش حاضر اگیرند. انجام شده قرار نمی
شود، اطالعی ها پولی داده میو از این که در بخش انتهایی آزمون به آن ، نمایش تبلیغاتخونگیری، هدف آزمایش
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بر این اساس کورسازی در پژوهش کنندگان در مورد نحوه فرایند کار مطلع نبودند. به طور کلی شرکتنداشتند. 
 اند. کنندگان اطالعی نداشتهو در آن تنها پژوهشگران از نوع مداخله آگاه بودند و شرکت حاضر یک سویه بوده است

 نمونه آماری  -2-5
براساس مطالعاتی که از ی مناسب تحقیق انتخاب گردید. برای مشارکت در آزمون، نمونه سنجش داوطلبانپس از 
 10یک آزمایش تجربی تعداد نمونه در  ترینمناسبها بیان نمودند که های گذشته استنباط شده است آنپژوهش

کننده و رعایت نیز به دلیل محدودیت در هزینه کیت، افراد متقاضی شرکت (، در این پژوهش21باشد)نفر می 20تا 
 نمونه برای پژوهشنفر  20 تعداد دو گروه، وجودبا  نفر برای هر گروه در نظر گفته شد که 10مسائل اخالقی تعداد 

تاثیر هورمون اکسی به دلیل این که  ( و17باشد)توسین در مردان و زنان متفاوت میاثرات اکسی تعیین گردید. 
 تنها از یک جنسیت استفاده شده است. ( در این پژوهش 22)کندی قاعدگی زنان متفاوت عمل میتوسین با چرخه

  مراحل اجرای آزمون  -2-6
 10در گروه آزمایش انشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران برگزار شد. ددر  1392ماه اسفند 7آزمون روز چهارشنبه 

با شرایط برشمرده شده به عنوان  نفر دانشجوی مرد غیرورزشکار 10نفر دانشجوی مرد ورزشکار و در گروه کنترل 
  : گرددبیان می زیر شرحبه مراحل انجام آزمون در هر دو گروه یکسان بوده است، نمونه انتخاب شدند و چون 

ی افراد گروه، خونگیری به عمل آمد تا وضعیت اکسی توسین افراد پیش آزمون(: در این مرحله از همهمرحله اول) -
های نمونه خونی دی داده شد تا لولهها کی افراد در گروهد بررسی قرار گیرد. البته به همهدر حالت استراحت مور

 ها کامال مشخص گردیده و جدا باشد.  آن
مرحله دوم)آزمون(: در این مرحله هر فرد در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون خیرخواهانه قرار گرفت.  -

ع تبلیغات توجه زیرا این نوهای خدمات عمومی بوده است. ده شده در این پژوهش از نوع آگهیتبلیغات نمایش دا
معموالً  آنانکانون تمرکز و توجه دهند و تر نمایش مینه و اجتماعی را به طور برجستههاهای خیرخوابه فعالیت

ین پژوهش باشد. به همین دلیل آگهی خدمات عمومی نمایش داده شده در امیها و باورهای مخاطبان هدف نگرش
که تبلیغات آن ساختگی و با برندی  بودههای خیرخواهانه و حمایت از کودکان سرطانی از نوع توجه به فعالیت

هدف از نمایش تبلیغات این دقیقه برای افراد نمایش داده شد.  1بار و به مدت  1غیرمشهور)ناآشنا( است. این فیلم، 
 که به عنوان محرکی موجب ترشح هورمون اکسی توسین در افراد گردد.  بود
مجددا از او  بودتبلیغات مورد نظر را مشاهده کرده  مرحله آخر)پس آزمون(: در این مرحله پس از آن که فرد -

 ادامهدر  ،خونگیری به عمل آمد تا وضعیت اکسی توسین فرد پس از تماشای فیلم تبلیغاتی مورد بررسی قرار گیرد
و در نهایت به فرد، بنی به ارزش صد  بودای که برای سنجش قصد کمک مالی تهیه شده، پاسخ داده به پرسشنامه
گیری نماید. به همین منظور در انتهای خط آزمون دو جعبه اده شد تا برای کمک و بخشش تصمیمهزار ریال د

افراد به موسسه کمک به موسسه خیریه بوده است. یعنی میزان کمک ها مخصوص دید که یکی از این جعبهتعبیه گر
 کرددل مبلغ بن، پول آن را دریافت میهای خود را پس داده و معانی دیگر فرد بجعبهداد و در خیریه را نشان می

      فرد بوده است. ی خود و اختیار مابقی پول بر عهده
ها، به اتاق دیگری هدایت شدند تا آزمایش دن هر مرحله برای هر فرد در گروهالبته باید متذکر شد که بعد از انجام ش

طالعه از نظر اتمام برسد. دلیل اصلی این کار این است که افراد قادر به تعامل با گروه دیگر نبوده و مهمه افراد به 
در پایان، نتایج بدست آمده از گروه آزمایش با گروه کنترل مقایسه ی باالیی برخوردار باشد. صحت آزمایش از رتبه
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نوع مداخله در این  .بودندبا هم متفاوت  بودن ورزشکار بودن و غیرورزشکاراز نظر شده است که این دو گروه 
ی افراد مرحله به مرحله آزمون را پشت سر گذاشته بودند و همه درها هش کم بوده است. در طی آزمون همهپژو

دیدند و همچنین همه درها در کار اهدا کنندگان فرایند آزمایش را نمیدر کار آزمون بسته بود به طوری که شرکت
 بود تا آزمونگر فرد اهداکننده را در زمان عمل اهدا نبیند.بسته شده 

 ی سنجش متغیرها نحوه -2-7
برای محاسبه گردید.  1جهت سنجش هورمون اکسی توسین، میزان اکسی توسین در خون به واحد بین المللی

گونه که مانه( و 22شده است)لحاظ ها ک در نظر گرفته شده توسط آزمودنیکمک مالی، میزان کم سنجش متغیر
 بخش دو از پرسشنامه این .است شده استفادهاز پرسشنامه برای سنجش قصد کمک مالی  اشاره شد در این پژوهش

 بخشدر . است دهندگانپاسخ شناختیِ جمعیت هایِویژگی مورد در الؤس 2 دارای اول بخش که است شده تشکیل
 مقیاس یک در ،گزاره نظر پاسخگویان با هر .دش استفاده انیپاسخگو نظراتِ بررسی برایِ گزاره 13 از پرسشنامه دومِ
دوین پرسشنامه در ت. شد بررسی موجود وضعیت در( موافق کامالً معنای به 5 تا مخالف کامالً معنای به 1 از) گانهپنج

 .است استفاده شده (24و  23محققان )های استاندارد تحقیق از پرسشنامه

 روایی و پایایی طرح پژوهش  -2-8
متاسازی استفاده شده در پژوهش حاضر به منظور رعایت روایی و پایایی طرح پژوهش و کنترل بر روی متغیرها از ه

ور بالقوه بر اعتبار نتایج ی آزمون به طجایی که توجیه روش کار و یا شنیدن در مورد نحوهاست. عالوه بر این از آن
زمون مرحله به مرحله و آکنندگان در روز از اینرو به منظور کنترل بر روی اثر تقاضا، شرکتتاثیر خواهد گذاشت. 

ر روز آزمون به طور کامل در دها از قبل و ی آنکردند و همهشدند و فرایند را اجرا گام به گام وارد مراحل آزمون 
 مورد تمام مراحل آزمون اطالعی نداشتند.  

 سشنامه روایی و پایایی پر -2-9
 7 تعداد با جلساتی طی. شد استفادهنظر استادان و خبرگانِ  از نیز پرسشنامهظاهری و محتوایی  رواییِ تعیین برای

 اعمال پرسشنامه بر انشیا نظرات و گرفت قرار یبررس مورد تحقیق ۀپرسشنام رواییِ، خبرگانِ و صاحبنظران از نفر
بدست آمد  کرونباخیِ آلفا روش از وSPSSwin18 ِ افزار نرم ۀوسیله ب نیز تحقیق این ۀپرسشنام پایایی میزان .شد

از اعضای  شده یرآوجمع ی خونینمونه و پرسشنامه 20 ی بررس از در نهایت، پس. بدست آمد %74یب آن رکه ض
 نتایج پژوهش تهیه شده است.، نمونۀ آماری

 ها و اطالعات تجزیه و تحلیل داده -2-10
های دو نمونه های میانگینو آزمون SPSS18نرم افزار  از قیتحق یِهاهیفرض آزمون و هاداده لیوتحلهیتجز جهت

   استفاده شد.  2های مکرراندازه گیریبا  و تحلیل واریانسهای جفت های نمونهآزمون میانگینمستقل، 

 مالحظات اخالقی  -2-11
کنندگان نبوده است. قبل برای انجام مطالعه وجود نداشته و در این مطالعه آسیبی متوجه شرکت منع اخالقی خاصی

در این پژوهش افراد براساس نامه گرفته شد تا با رضایت در آزمون شرکت داشته باشند. ز افراد فرم رضایتاز آزمون ا
کنندگان در معرض فریب مراحل پژوهش شرکتیک از  یچهدر مندی و به صورت داوطلبانه شرکت داشتند. عالقه

 

1.  International unit(IU) 

2. Repeated Measures 
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کنندگان در صورت تمایل برای خروج از آزمون آزاد بودند و شرکت ،قرار نگرفتند. در هر یک از مراحل آزمون
 توانستند در صورت عدم تمایل به ادامه آزمون، مراحل بعدی را انجام نداده و ترک کنند. می

  دهد. ن میرا نشا دیاگرام مسیر مطالعه 1نمودار 

  
 ( دیاگرام مسیر مطالعه1نمودار    

یابی قرار گرفتند و نفر برای شرایط ورود و خروج به مطالعه مورد ارز 30نفر افراد بالقوه بودند و  30در این مطالعه 
 ها اختصاص داده شد. درصد بین گروه 50ها وارد مطالعه شدند و همه اتفاقات به صورت نفر از آن 20

 های پژوهشیافته -3

 یشناخت تیجمع یهایژگیو یبررس  -3-1
. گرفت قرار یبررس مورد عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی و سن قالب در یآمار ۀنمون یشناختتیجمع یهایژگیو

 گردد: جدول زیر ارائه میدر قالب  جینتا

 شناختی های جمعیتویژگی( 1جدول

 درصد )سال(سن درصد عضویت در باشگاه یا تیم ورزشی
 %5 18 %50 ورزشکاران

 %15 20 %50 غیرورزشکاران

  21 35% 

22 20% 

23 5% 

24 10% 

25 10% 

 

 پژوهشهای آزمون فرضیه -3-2
   باشد. در ترشح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار می( مشاهده پیام بازرگانی 1فرضیه

های جفت مورد سنجش قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر های نمونهاین فرضیه با استفاده از آزمون میانگین
 باشد. می

 های جفتهای نمونه( آزمون میانگین2جدول
  سطوح اوکسی توسین پالسما  

آزمونپیش آزمونپس  95/0فاصله اطمینان    سطح معنی داری 

69/47 ورزشکار گروه   72/60  5/6  007/0  

ضرورت  مقدمه

و 

 اهمیت 

ها فرضیه

و 

 سواالت 

تجزیه و  روش شناسی 

 تحلیل 

بحث و نتیجه 

 گیری
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میزان ترشح ، 95/0و فاصله اطمینان  05/0داری کمتر از در سطح معنیدهد نشان می 2گونه که جدول همان    
آزمون بیشتر از حالت پیش آزمون شده  آن در پسهورمون اکسی توسین در دو حالت تغییر کرده است و میزان 

توان بیان نمود که مشاهده پیام بازرگانی در ترشح هورمون اکسی توسین داری میو با توجه به سطح معنی است
  تاثیرگذار بوده است. 

 داری وجود دارد. تفاوت معنی ورزشکاران و غیرورزشکاراندر میزان ترشح هورمون اکسی توسین بین ( 2فرضیه
ه نتایج این آزمون به شرح زیر های مکرر سنجیده شد کگیریآزمون تحلیل واریانس با اندازهبا  دوم فرضیهابتدا در 
باشد که برای هر پیش آزمون نه خونی پیش آزمون و پس آزمون میشامل دو متغیر وابسته نمو 1فاکتور باشد: می

هر دو متغیر  داری برایده است. با توجه به عدد سطح معنیغیرورزشکار تعریف شو پس آزمون دو گروه ورزشکار و 
نتیجه آزمون  .ها تایید شده استتیجه گرفت که فرض برابری واریانستوان نشده می 05/0وابسته که بزرگتر از 

  ارائه خواهد شد:  (3)در جدول اسپنوا 

 اسپنوانتایج آزمون ( 3جدول
 سطح معنی داری  F آماره ی 

 001/0 01/0 1فاکتور

 9/0 01/0 *ورزشکار)غیرورزشکار(1فاکتور

شده است  05/0کمتر از  1داری فاکتورسطح معنی، دهده نتایج آزمون اسپنوا را نشان میک (3جدول)با توجه به      
اشد. به عبارتی در بمی درون گروهی متفاوتهورمون اکسی توسین توان بیان نمود که میزان ترشح می و این طور

پس آزمون در هورمون اکسی توسین میزان ترشح  )ورزشکار و غیرورزشکار(های آزمایش و کنترلهر یک از گروه
*ورزشکار)غیرورزشکار( 1فاکتور داریی سطح معنیمشاهدهپیش آزمون تغییر کرده و متفاوت شده است. ولی با با 

بین گروهی یکسان بوده و تفاوتی نداشته در پس آزمون اکسی توسین هورمون  توان اذعان نمود که میزان ترشحمی
هورمون اکسی توسین میزان ترشح شده است در نتیجه  05/0 بزرگتر ازداری چون عدد سطح معنیعبارتی  هاست. ب

هورمون اکسی شح میزان تر دربین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار یکسان بوده و بین ورزشکاران و غیرورزشکاران 
  داری وجود ندارد. توسین تفاوت معنی

های دو نمونه مستقل نیز استفاده شده آزمون میانگینهای مکرر از ون تحلیل واریانس با اندازه گیریعالوه بر آزم
 ارائه گردید:  (4جدول)آزمون نیز در  و نتایج این

 های دو نمونه مستقل نتایج آزمون میانگین( 4جدول

 میانگین تعداد 
سطح 
معنی 
 داری

آماره 
T 

 
فاصله 

اطمینان 
95/0 

سطح معنی 
 داری دو
 دامنه

ترشح هورمون اکسی توسین           
 ورزشکاران

10 02560/13 4/0 084/0 2/12- 2/13 9/0 

 9/0 3/13 -2/12 084/0  51560/12 10 غیرورزشکاران

هاآزمودنی 72/61 غیر ورزشکار   16/74  9/18  045/0  
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داری که گردد، سطح معنیدو نمونه مستقل مالحظه میهای نتایج آزمون میانگین (4)گونه که در جدولهمان     
داری دو دامنه که مربوط به رار گرفته و با توجه به سطح معنیباشد مورد تایید قها میمربوط به برابری واریانس

 ترشح هورمون اکسی توسینتوان بیان نمود، با برابر شدن میانگین این طور می باشدها میمیانگین آزمون برابری
کاران و غیرورزشکاران میزان ترشح هورمون اکسی توسین بین ورزشدر دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار،  پس آزمون

 . داری وجود نداردتفاوت معنی
داری وجود عالیت های خیرخواهانه تفاوت معنیدر قصد کمک مالی به فورزشکاران و غیرورزشکاران بین ( 3فرضیه

  دارد.
ی آن به شرح زیر استفاده شده است که نتیجه های دو نمونه مستقلآزمون میانگینوم از سبرای سنجش فرضیه 

 باشد: می

 های دو نمونه مستقل ( نتایج آزمون میانگین5جدول
سطح معنی  میانگین  تعداد  

 داری 
آماره 

T 

فاصله 
 95/0اطمینان 

سطح معنی 
 داری دو دامنه 

قصد کمک مالی               
 ورزشکاران 

10 5077/3 1/0 848/0 15/1- 48/0 4/0 

                             
 غیرورزشکاران                                    

10 1770/3  848/0 19/1- 53/0 4/0 

رار گرفته و با ها مورد تایید قانسداری برابری واریگردد، سطح معنی( مالحظه می5گونه که در جدول)همان     
قصد کمک توان بیان نمود، با برابر شدن میانگین این طور میها برابری میانگینداری دو دامنه توجه به سطح معنی

های کاران در قصد کمک مالی به فعالیتدر دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، بین ورزشکاران و غیرورزشمالی 
 داری وجود ندارد. یخیرخواهانه تفاوت معن

داری وجود های خیرخواهانه تفاوت معنیبه فعالیتورزشکاران و غیرورزشکاران میزان کمک مالی  ( بین4فرضیه
 دارد. 

ی آن به شرح استفاده شده است که نتیجه های دو نمونه مستقلآزمون میانگیناز  م نیزچهاربرای سنجش فرضیه 
 باشد: زیر می

 های دو نمونه مستقل میانگین ( نتایج آزمون6جدول

 میانگین تعداد 
سطح 
معنی 
 داری

 Tآماره 
فاصله اطمینان 

95/0 

سطح معنی 
داری دو 

 دامنه

میزان کمک مالی                        
 ورزشکاران

10 28000 4/0 734/1- 6413- 6134 1/0 

 1/0 6231 -6423 -734/1  57000 10 غیرورزشکاران
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ها، ان نمود که با برابر شدن واریانستوان بیاین طور می های دو نمونه مستقلآزمون میانگینبراساس نتایج      
ران در میزان کمک مالی به بین ورزشکاران و غیرورزشکاباشد و دو گروه برابر میمیزان کمک مالی میانگین 

  داری وجود ندارد. های خیرخواهانه تفاوت معنیفعالیت
 دهد: یم نشان خالصه طور به را شده طرح یِهاهیفرض جِینتا( 7) جدولِ

 هانتایج آزمون فرضیه (7جدول

 هافرضیه
Sig 

نتیجه 
 فرضیه

   باشد. مشاهده پیام بازرگانی در ترشح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار می
 

07/0 
 تایید

 فرضیه

-غیرورزشکاران تفاوت معنیدر میزان ترشح هورمون اکسی توسین بین ورزشکاران و 

 داری وجود دارد.                                                                              
 رد فرضیه 9/0

های خیرخواهانه تفاوت بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در قصد کمک مالی به فعالیت
 داری وجود دارد.معنی

 فرضیه رد 4/0

های خیرخواهانه تفاوت مالی ورزشکاران و غیرورزشکاران به فعالیت بین میزان کمک
 داری وجود دارد.معنی

 فرضیه رد 1/0

   
در فرضیه . ها مورد پذیرش قرار گرفته استده در پژوهش حاضر برابری واریانسفرضیه مطرح ش چهاردر هر    

ها برابر شده میانگین مودی در فرضیهاول مشاهده پیام بازرگانی باعث ترشح هورمون اکسی توسین گردیده است. 
 ردو این فرضیه داری نداشته تفاوت معنی ورزشکاران و غیرورزشکارانو میزان ترشح هورمون اکسی توسین بین 

بین دو گروه تفاوتی میانگین ترشح هورمون اکسی توسین  با وجود این که ومسی در فرضیه عالوه بر آن .شده است
داری تفاوت معنینیز های خیرخواهانه در قصد کمک مالی به فعالیت ورزشکاران و غیرورزشکارانبین  پس نداشته

متفاوت  ارانورزشکاران و غیرورزشککمک مالی بین م، میزان چهاروجود ندارد و این فرضیه رد شده است. در فرضیه 
میزان بخشندگی بین این دو گروه یکسان بوده و ورزشکار بودن هیچ  ها، با برابر شدن میانگینبه عبارتی نبوده

    شد.  ردو این فرضیه  تاثیری در کمک به موسسه خیریه ندارد

 گیریبحث و نتیجه -4

 بحث فرضیه اول  -4-1
های دیگر در تنظیم شناخت و رفتارهای مثبت اجتماعی از جمله: تنظمیات رمون اکسی توسین در انسان و گونههو

ی اجتماعی، اتصال جفت، شناخت رهای والدینی، رفتار جنسی، حافظهرفتاشریک زندگی، نزدیک شدن به رفتار، 
-گونهاکسی توسین در خون و مغز در سطح هورمون (. 25باشد)های وابسته اجتماعی تاثیرگذار میاجتماعی و رفتار

های شخصی، ع است و اثر اکسی توسین به ویژگیهای فردی در اکسی توسین شایهای مختلف متفاوت است. تفاوت
تغییرات مهمی موجب و ورزش فعالیت بدنی دهد که مطالعات نشان می (.26موقعیتی و صفات فردی بستگی دارد)

هورمون اکسی توسین را افزایش  کردن سطح(. ولی در مورد این که آیا ورزش 12)شوددر سطوح هورمونی می
( و چیچارو و 1982(، لندگراف و همکاران)1995آلتموس و همکاران)دهد، اطالعات بسیار محدودی وجود دارد. می
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در مطالعات خود با بررسی رفتار این هورمون در طول فعالیت فیزیکی شدید در انسان بیان نمودند ( 2001همکاران)
  .  (12و  15، 14)توسین و پالسمای آن در طی ورزش کردن تغییر نکرده است که سطح هورمون اکسی

ترشح  ،مشاهده پیام بازرگانیی متغیرهاوضعیت ورزشکار بودن در ارزیابی پژوهش حاضر با این اساس در  بر     
های خیرخواهانه، هانه و میزان کمک مالی به فعالیتهای خیرخوای توسین، قصد کمک مالی به فعالیتهورمون اکس

 مشاهده پیام بازرگانی در ترشحکه  نشان دادهای مستقل داری آزمون جفت نمونهنتیجه فرضیه براساس سطح معنی
باشد. اگرچه عوامل زیادی در افزایش سطح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار هورمون اکسی توسین تاثیرگذار می

ین سوال بوده است که آیا مشاهده پیام بازرگانی و در پی آن باشند ولی پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به امی
های بازرگانی با دارا بودن شود؟ پیامانگیختن احساسات در افراد باعث باال رفتن سطح هورمون اکسی توسین میبر

ها باعث د و اثربخش بودن آننگردباعث تغییراتی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان می های خاص خودویژگی
شود و که فعل و انفعاالت مغز موجب ترشح هورمون اکسی توسین در بدن میشود تاثیرگذاری بر روی مغز می

ی رفتار براساس ارزیابی مثبت و منفی از انجام رفتار و هنجارهای ذهنی بینی کنندهاکسی توسین نیز به عنوان پیش
های مشابه، شود. با بررسی ادبیات پژوهشافراد میبه منظور درک رفتارهای اجتماعی باعث بروز و نمود رفتار در 

های خدمات عمومی را افزایش (، در پژوهش خود نشان دادند که اکسی توسین اثر آگهی2013ینگ لین و همکاران )
های اجتماعی روی آورده و دهد. به عبارتی، افرادی که تحت تاثیر اکسی توسین قرار داشتند به انجام فعالیتمی

[. در پژوهش حاضر نیز مشاهده 29کردند ولی در افراد دارونما هیچ ترتیب اثری داده نشده بود ]آن توجه  بیشتر به
پیام بازرگانی در ترشح هورمون اکسی توسین تاثیر داشته و با پژوهش حاضر از نظر ترشح هورمون منطبق شده 

های کلیپ آگهی 16در پژوهش فوق از در حالی که روش اجرای این دو پژوهش با هم متفاوت بوده است. است. 
خدمات عمومی با موضوعاتی از قبیل سیگار، نوشیدنی و پول خرج کردن در پژوهش خود استفاده شد در حالی که 

 ای استفاده شده است. ثانیه 60یلم با مضون خیرخواهانه در پژوهش حاضر از یک ف

 بحث فرضیه دوم  -4-2
پس آزمون میزان ترشح هورمون اکسی توسین داری که بزرگتر از عدد معناداری شده است با توجه به سطح معنی

ی آزمون و بررسی آن در دو گروه با استفاده از نتیجه در بین ورزشکاران و غیرورزشکاران متفاوت نبوده است.
کننده در نظر افراد شرکت از ورزشکار بودن برایهمتاسازی و تعریفی که به ورزشکاران و غیرورزشکاران و با توجه 

(، لندگراف و 1995آلتموس و همکاران)توان بیان نمود که نتیجه آزمون این فرضیه با پژوهش گرفته شده می
عالوه بر آن در پژوهش حاضر هیچ فعالیت بدنی  یکسان شده است.( 2001( و چیچارو و همکاران)1982همکاران)

، گردش خون، تعداد تنفس و وسازسوختآزمون ارائه نشده و سطوح آزمون و پسیری پیشگخونخاصی در مراحل 
   ی فیزیولوژیکی مشابه ثابت بودند. هاشاخصسایر 

 بحث فرضیه سوم و چهارم  -4-3
نتایج این پژوهش  در حالی که(. 27شود)دوستی مییزه، اعتماد، همدلی، سخاوت و نوعورزش کردن باعث ایجاد انگ
های کمک مالی به فعالیتورزشکاران و غیرورزشکاران در قصد نشان داد که بین با تعداد نمونه تعیین شده 

که  البته باید توجه داشت. های خیرخواهانه تفاوت معناداری وجود نداردهانه و میزان کمک مالی به فعالیتخیرخوا
 معین و هنجارهای رفتار در وضعیتی آن اجرای نسبت به او از نگرش رفتار، تابعی یک فرد برای اجرای یک قصد

در پژوهش حاضر  با این حال(. 28باشد)این هنجارها، می از برای تبعیت او و انگیزه آن وضعیت در رفتار بر حاکم
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خیرخواهانه به صورت یکسان عمل های در قصد و نیت به کمکورزشکاران و غیرورزشکاران نشان داده شد که 
اما  نتیجه گرفت که ورزشکاران امروزه روحیه جوانمردی ندارند. شاید بتوانها تفاوتی وجود ندارد. کنند و بین آنمی

های د و چون نمونهنباشانجام کارهای مالی تاثیرگذار می های اقتصادی نیز درشاخصوضعیت و  با توجه به این که
باشد درصد( متوسط و ضعیف می 90حدود ) هاناز نیمی از آوضعیت اقتصادی بیش  این تحقیق دانشجویان بوده و

چندان نبوده و میزان آن بین دو های خیرخواهانه به فعالیتها آنتوان بیان نمود که میزان کمک مالی بنابراین می
دهد که میزان تستوسترون در ورزشکاران نسبت به غیر عات نشان میعالوه بر آن مطال گروه یکسان شده است.

ورزشکاران بخشش کمتر ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران بیشتر است شاید بتوان بیان نمود که یکی از علل 
در نکته اشاره داشت که این در پایان باید به  ها بیشتر بوده است.این است که هورمون تستوسترون در بدن آن

ی آماری بزرگتر تحقیقات با جامعهچنین نتایجی بدست آمده است ولی در نفر(  20ا این تعداد نمونه )پژوهش حاضر ب
 متفاوت خواهد بود.  نتایج 

 های پژوهش محدودیت -5
به دلیل این که امکان تهیه فیلم اختصاصی وجود نداشته است برای همین از فیلم در سایت استفاده شد که بعضی  -

ای هم مشابه آن را دیده بودند. بنابراین آشنا بودن این فیلم در این فیلم را قبال تماشا کرده و عده از افراد نمونه
 ترشح هورمون اکسی توسین تاثیرگذار بوده و بر نتایج آزمون تاثیر گذاشته است. 

به دلیل محدودیت در هزینه، گرانی، کمبود و عدم دسترسی به داروی اکسی توسین استنشاقی، در پژوهش حاضر  -
تنها تغییرات سطح هورمون اکسی توسین در خون افراد بررسی شده است. به عبارتی، در این پژوهش بررسی ترشح 

 هورمون اکسی توسین به صورت طبیعی بوده است. 
تجربی پژوهش، انتخاب افراد براساس شرایط همتاسازی و نیمه به دلیل ماهیت استراتژی  در پژوهش حاضر نیز

شود که روایی بیرونی آن پایین باشد و باید در تعمیم نتایج بدست همچنین کوچک بودن گروه نمونه موجب می
ای توان در جامعهمیتنها میم ندارد و این نتایج را آمده احتیاط کرد و یا در حالت کلی این که نتایج آن قابلیت تع

 ی آماری پژوهش حاضر تعمیم داد. مشابه جامعه

های آتی پیشنهادات مدیریتی و پژوهش -6  
در افزایش دانش نسبت به بدن،  این پژوهشهای ی کلی این که سهم یافتهنتیجهی موارد اشاره شده، با همه

ای و با استفاده از نمونه گرفتندمردان مورد مطالعه قرار  حاضر فعالیت بدنی و اثرات رفتاری این بود که در پژوهش
 چند. در ادامه با کسب تجربیات از این پژوهش، حاصل گردیدهمگن در ورزشکاران و غیرورزشکاران این نتیجه 

 باشد: موثر میو مدیریتی  تیهای آتوجه به آن در اجرای بهتر پژوهش گردد کهرائه مینکته به عنوان پیشنهاد ا
توان پیشنهاد یمهای عاطفی بر رفتار بخشش ورزشکاران و غیر ورزشکاران یلمفگونه ینایر تأثبا توجه به همسانی 

ید بر عامل ورزشکار بودن یا نبودن بینندگان نیست، شاید بهتر باشد تأکهایی نیازی به یلمفداد در ساخت چنین 
 روانی معطوف نمایند.  -سازندگان فیلم توجه خود را به عوامل دیگری مانند وضعیت اقتصادی، عوامل احساسی

ثیرگذاری شود برای تایک دقیقه بوده است پیشنهاد میپیام بازرگانی با توجه به این که در پژوهش حاضر زمان      
 هایی با مدت زمان پخش بیشتر استفاده شود. بهتر بر روی مخاطبان از فیلم

ورزشکاران های دلسوزانه و خیریه های بهتری برای جلب کمکشود به دنبال راهبه موسسات خیریه پیشنهاد می     
ات شفاهی )تبلیغات دهان به دهان(، های تبلیغات استفاده نمایند از جمله تبلیغتوانند از انواع دیگر روشباشند. می
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توانند از ارتباطات یکپارچه بازاریابی و ترکیبی از دو ابزار برای دسترسی روابط عمومی، آمیخته ترفیع یا این که می
 دهندگان استفاده نمایند.  به اهداف، جلب و جذب اعانه

باشد. زیرا اثرگذاری آن بیشتر می شود، استفادهوقتی هورمون اکسی توسین در انسان به صورت استنشاقی      
باشد. در برای اثرات سیستم اعصاب مرکزی میتر و یک روش مفید به مغز انسان از طریق بینی سریع دسترسی

شود که هورمون است. بنابراین پیشنهاد می اکسی توسین به صورت طبیعی بوده این پژوهش بررسی ترشح هورمون
 شود. استفاده قی اکسی توسین به صورت استنشا

باشد. در این پژوهش برای جلوگیری در اختالل توسین در زنان و مردان متفاوت میترشح هورمون اکسی  میزان     
های این پژوهش بر روی گروه آتیهای شود در پژوهشاستفاده شده است. پیشنهاد می یتنتایج آزمون از یک جنس
  زنان مجددا تکرار گردد. 

شود در باشد. پیشنهاد میهورمون اکسی توسین تاثیرگذار می در مردان بر عملکرد تستوسترونهورمون      
 های آتی عملکرد هر دو هورمون با هم مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش

  هورمون  بر عملکردناشی از عمل خونگیری، استرس و  گیریها به انجام مراحل مکرر خونعدم تمایل آزمودنی
جش اضطراب، پرسشنامه سنشروع آزمون با استفاده از ابزار  شود قبل ازباشد. پیشنهاد میتاثیرگذار میاکسی توسین 

  کنندگان بررسی شود. وضعیت آن در بین شرکت
نبودن باید به اهمیت و یا ورزشکار بودن یا  ، فردیهای شخصی، موقعیتیاهدا سوای از ویژگیدر رفتارهای      

     عوامل ژنتیک هم توجه گردد. 

 تشکر و قدردانی 
 خاطر به دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران آزمایشگاه محترم ینمسئولاز کنندگان در آزمون و از تمامی شرکت

تامین از طرف خود محققان  مطالعه همچنین باید بیان نمود که منابع مالینمائیم. می تشکر شان،صمیمانه همکاری
و این پژوهش در نهایت  ها در مقاله ذکر شده، اسامی آناست تعارضی در منافع نویسندگان وجود نداشته شده

 داری انجام شده است. امانت
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