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  پژوهشي اصيل مقاله

   نور پيام دانشگاه غيرورزشكار و ورزشكار پسر دانشجويان روان سالمت
  )1389-90 سال( بيرجند شهر

 ٤مقرب مرضيه ،٣بيجاري بيتا ،٢محمدي يحيي ،١رئيسون محمدرضا

  چكيده
 اهميت به نظر .شود مي گرفته نظر در افراد عمومي سالمت كننده تعيين هاي مالك از يكي عنوان به ،روان سالمت :هدف و زمينه
 عمومي سالمت ابعاد مقايسه وارزيابي  هدف باتحقيق حاضر  ،دانشجويان در مختل روان سالمت باالي شيوع و دانشجويان به توجه
  .شد انجام بيرجند شهر غيرورزشكار و ورزشكار دانشجويان در

 هاي  گروه عضو ،بيرجند شهر نور پيام دانشگاه ورزشكار پسر ياندانشجو از نفر 75 تعداد ،شاهدي -مورد مطالعه اين در :تحقيق روش
 غيرورزشكار پسر دانشجوي ،تعداد مانه به و سرشماري صورت هب ،مستمر ورزشي فعاليت سابقه سالدو  حداقل با دانشگاه ورزشي

 وفردي  مشخصات فرم ،گروه دو هر .شدند انتخاب ،بودند شده همسان مورد گروه با سن نظر از كه ورزشي مستمر فعاليت سابقه فاقد
توصيفي، هاي آماري  و آزمون) 11ويرايش ( SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده .كردند تكميل را GHQ28 عمومي سالمت پرسشنامه

 .تجزيه تحليل شدند >05/0Pداري  فيشر، در سطح معني ويتني و آزمون دقيق آزمون غير پارامتريك من
 در ).P=007/0( بود ورزشكار دانشجويان از بيشتر داري معني طور هب ،غيرورزشكار دانشجويان در روان سالمت نمره ميانگين :ها يافته
 دو بين ها تفاوت؛ بود بيشتر غيرورزشكار دانشجويان در نمرات ميانگين ،مقياس خردهچهار  هر در نيز پرسشنامه هاي مقياس خرده
 بود دار معني افسردگي مئعال و اجتماعي كاركرد و خواب اختالل ،اضطرابي مئعال ،جسماني مئعال هاي مقياس خرده در ،گروه

)05/0P<(.  
   .باشد مي غيرورزشكار دانشجويان به نسبت ورزشكار دانشجويان در بهتر روان سالمت بيانگر ،اين تحقيق نتايج :گيري نتيجه
  بيرجند، دانشجويان ،بهداشت رواني، ورزشكاران :كليدي هاي واژه

  316- 310 ):4( 9 ؛1391 .بيرجند پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده علمي فصلنامه، نوين هاي راقبتم

  03/11/1391 :پذيرش     25/10/1391: صالح نهاييا     04/07/1391 :دريافت

                                                           
  رانيا رجند،يب يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكده ،ياجتماع يپزشك گروه ،يمرب ١
  ايران بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، علوم آموزش قاتتحقي مركز آموزشي، تحقيقات ارشد كارشناس ٢
  استاديار گروه پزشكي اجتماعي و عضو مركز تحقيقات هپاتيت، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، ايراننويسنده مسؤول،  ٣

  بيرجند پزشكي علوم دانشگاه -خيابان غفاري -بيرجند: آدرس
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  مقدمه
 كه شود مي اطالق تدابيري و ها روشتمام  به ،روان بهداشت

 .)1( رود مي كار هب رواني يها بيماري به ابتال از جلوگيري براي
 سالمت كننده تعيين هاي  مالك از يكي عنوان به ،روان سالمت
 :ازاست  عبارت آن مفهوم كه شود مي گرفته نظر در افراد عمومي
 ،خود به ياتكا خود، كارآمدي از اطمينان و بودن خوب احساس
 بالقوه يها توانايي خودشكوفايي و نسلي بين تعلق رقابت، ظرفيت
 پويايي تضمين در يمهم نقش ،رواني سالمت؛ ...و هيجاني فكري،

 .)2( كند مي ايفا جامعه هر كارآمدي و
 ،آن به مربوط مشكالت و جديد فناوري و صنعت پيشرفت با

 افزايش جسماني مشكالت همانند رواني هاي بيماري و اختالالت
 ،جامعه هر وياندانشج كه اين به توجه با .)3( اند يافته چشمگيري
 خواهند آينده ريزان برنامه و مديران و جامعه آن سازان سرنوشت

 اهميت آنها، روان متسال جمله از و آنان سالمت به توجه ،بود
 زندگي در اي عمده تغييرات ،دانشگاه به ورود .دارد زيادي

 مقطعي ،رو اين از ؛آورد مي وجود هب فردي و گي داخانو اجتماعي،
 و خانه محيط از شدندور مانند عواملي .رود مي رشما به حساس
 ،دروس زياد حجم ،مالي مشكالت و مسايل ،خانواده از جدايي
 زا  تنش عوامل از تواند مي ،گيري تصميم در ناتواني و كاري آينده
). 5،4( بگذارد ثيرأت آنان رواني سالمت در واشد ب دانشجويان براي

 موفقيت در ثرؤم ملعوا جمله از ،دانشجويان روان سالمت
  .)5( باشد  مي دانشجويان تحصيلي
انجام  زيادي تحقيقات ،دانشجويان در روان سالمت مورد در

 سالمت شيوع كهدهند  مي نشان مطالعات ،مجموع در .استشده 
 مطالعه در جمله از؛ باشد مي باال ،دانشجويان در مختل روان

 جوياندانش كلّ از %6/30 كه شد مشخص همكاران و حسيني
 رضايي مطالعه در .)6( ندا هبود رواني اختالل دچار ،مطالعه مورد

 %5/39 افسردگي، از دانشجويان از %6/51 ،شد مشخص آدرياني
 و نژاد مصلي مطالعه .)4( برند مي رنجتنش  از %7/77 و اضطراب از

 ،اضطراب جمله از رواني اختالالت كه داد نشان نيز همكاران
 از بيشتر آخر سال دانشجويان در ،مانيجس مشكالت و افسردگي

 نيز رضايي مطالعه در؛ )3( شود مي ديده اول سال دانشجويان
 و افسردگي جسماني، مشكالت نظر از شده كسب نمرات ميانگين
 از باالتر پرستاري رشته آخر سال دانشجويان در ،اضطراب

 با مقايسه در مذكور دانشجويان و بود اول سال دانشجويان

 نشان را مذكور اختالالت از باالتري درصد ،اول سال ياندانشجو
  .)7( دادند

 كاهش با ،متوسط حد در ورزش كه دهد مي نشان مطالعات
 و پريشي روان وسواس، تني، روان اختالالت اضطراب، افسردگي،

 سالمت ارتقاي و حفظ با ،منظم ورزش و است همراه نژندي روان
 ؛)8( است همراه بودن خوب و بودن سالم احساس و فيزيكي

 و افسردگي ،اضطراب كاهش به منجر ورزشي تمرينات همچنين
 و مثبت احساسات افزايش با و شود مي جسمي هاي نشانه بهبود

   .)9( است همراه كنندگان شركت در زندگي از رضايت
 سالمت روي بر ورزش مثبت اثرات مختلف، مطالعات در

 و حسيني مطالعه در ،مثال عنوان به؛ است شده گزارش روان
 اثر رواني سالمت بر ورزشي هاي فعاليت كه شد مشخص همكاران

 افراد از باالتر ،ورزشكاران در رواني سالمت سطح و اردد مثبت
 بوده كمتر ورزشكاران در افسردگي بخصوص و بود غيرورزشكار

 از %96 كه شد مشخص زاده پهلوان مطالعه در .)6( است
 اين كه حالي در ؛داشتند طبيعي خلق ،ورزشكار دانشجويان

 ميانگين همچنين ؛بود %66 غيرورزشكار دانشجويان در ميزان
 اين با .)10( بود باالتر غيرورزشكار دانشجويان در افسردگي نمره
 سطوح در كه هايي ورزشآيا  كه نيست مشخص كامالً هنوز وجود

 رد تواند مي نيز شود مي انجام اي غيرحرفه طور به و دانشگاهي
 نيازيا خير؟  باشد مؤثر دانشجويان رواني بهداشت و سالمت بهبود

  .شود مي احساس زمينه اين در بيشتر مطالعات به
 عالوه تواند مي كه دانشجويان در روان سالمت اهميت به نظر

 ،آينده در ،تداوم صورت در ،آنان تحصيلي كيفيت بر ثيرأت بر
 شيوع به توجه با و دهد قرار ثيرأت تحت نيز را آنان شغلي عملكرد
 اين به توجه اهميت و دانشجويان در مختل روان سالمت باالي
 رواني مشكالت كاهشبه منظور  مناسب راهكار پيشنهاد و قشر
 ابعاد مقايسه و ارزيابي هدف باتحقيق حاضر  ،دانشجويان در

 شهر غيرورزشكار و ورزشكار دانشجويان در عمومي سالمت
  .شد انجام بيرجند
  
  تحقيق شرو

 دانشجويان از نفر 75 تعداد ،شاهدي - مورد مطالعه اين در
 هاي  گروه عضو كه بيرجند شهر نور پيام دانشگاه ورزشكار پسر

 ورزشي فعاليت سابقه سال دو حداقل و ندبود دانشگاه ورزشي
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 انتخاب مورد گروه عنوان به سرشماري صورت هب ،داشتند مستمر
 فاقد و غيرورزشكار پسر انيدانشجو ،تعداد مانه به و شدند

كه  سال دو حداقل مدت هب ورزشي مستمر فعاليت سابقه هرگونه
 دانشجويان بين از ،بودند شده همسان مورد گروه با سن نظر از

 وفردي  مشخصات فرم ،گروه دو هر .شدند انتخاب همان دانشگاه
   .كردند تكميل را GHQ28 عمومي سالمت پرسشنامه
 توسط 1970سال در ،GHQ28 پرسشنامه اصلي فرم
 مورد بارها ،آن روايي و اعتبار و هشد ساخته هيلر و گلدبرگ
 باشد مي الؤس 28 شامل ،پرسشنامهاين  ؛است گرفته قرار بررسي

 هاي نشانه جسماني، مئعال بعد چهار در را روان سالمت كه
 ،افسردگي نشانگان و اجتماعي كاركرد ،خواب اختالل و اضطرابي

 چهار الؤس هفت يدارا بعد هر .دهد مي قرار بيارزيا مورد
 ترتيب به و است شده تنظيم »د« تا »الف« از كهاست  اي گزينه
 به حيطه هر نمرات جمع .دوش مي شامل ار 3 تا صفر نمرات
 كل نمره عنوان به ،االتؤس كل جمع و حيطه آن نمرات عنوان

 و »21« تا »صفر« بين حيطه هر در نمرات دامنه .گرديد محاسبه
   .شد هگرفت نظر در »84« تا "صفر« بين پرسشنامه كل در

 به 22 از كمتر نمره ،روان اختالل تشد بندي تقسيم در
 اختالل عنوان هب 40تا 23 بين روان، اختالل وجود عدم عنوان
 41 از بيشتر و متوسط روان اختالل 60 تا 41 بين خفيف، روان

 در همچنين ؛شد فتهگر نظر در شديد روان اختالل عنوان هب
 عنوان به 23 برش قطهن ،پرسشنامه كلّ نمرات بندي تقسيم

  .شد گرفته نظر در روان اختالل بودندارا
 همكاران و نورباال توسط نيز ايران در پرسشنامه اين

 مطالعات در تواند ميكه  شد مشخص وگرديد  اعتبارسنجي
 طور هب گريغربال ابزار عنوان به ،رواني اختالالت اپيدميولوژيك

  .)11( شود برده كار هب آميزي موفقيت

و ) 11ويرايش ( SPSS آماري افزار ها با استفاده از نرم داده
ويتني و  آزمون غير پارامتريك منتوصيفي، هاي آماري  آزمون

تجزيه و تحليل  >05/0Pداري  در سطح معنيدقيق فيشر، آزمون 
  .شدند

  
  ها يافته
 هاي  گروه عضو ورزشكار شجوياندان از نفر 75 ،اين تحقيق در
 دانشجويان از نفر 75 و بيرجند نور پيام دانشگاه ورزشي

   .بود %100 دهي پاسخ ميزان و كردند شركت غيرورزشكار
 گروه در و 43/22±77/1 ورزشكار دانشجويان سنّ ميانگين
 نظر از گروه دو در سن اختالف ؛بود 17/22±80/1 غيرورزشكار

 دو هر در سني رده بيشترين .)P=37/0( نبود دار معني آماري
 دانشجوياناز  %7/87 .بود سال 21 از كمتر سني رده ،گروه

 جدول( بودند دمجرّ غيرورزشكار دانشجويان از %7/94 و ورزشكار
 بيشتر غيرورزشكار دانشجويان در روان سالمت نمره ميانگين .)1
 بود دار عنيم آماري نظر از تفاوت اين و بود ورزشكار دانشجويان از
 خرده چهار هر در نيز پرسشنامه هاي مقياس خرده در .)2 جدول(

 كاركرد خواب، اختالل و اضطرابي مئعال جسماني، مئعال مقياس
 دانشجويان در نمرات ميانگين ،افسردگي مئعال و اجتماعي

 تمام در گروه دو بين ها تفاوت كه بود بيشتر غيرورزشكار
بندي وضعيت  تقسيم .)2 جدول( بود دار معني ها مقياس خرده

اختالل روان . نشان داده شده است 3سالمت روان در جدول 
دانشجويان غيرورزشكار مشاهده شد؛ در صورتي % 3/5شديد در 

كه هيچ يك از دانشجويان ورزشكار، مبتال به اختالل روان شديد 
از % 7/12از دانشجويان غيرورزشكار و % 2/21). 3جدول (نبودند 
يان ورزشكار، داراي اختالل روان بودند؛ ولي اين اختالف دانشجو

  ).P=18/0(دار نبود  از نظر آماري معني
  مطالعه در كننده شركت دانشجويان فردي خصوصيات فراواني توزيع -1 جدول

  دانشجويان غيرورزشكار دانشجويان ورزشكار  مشخصات
داري معني سطح   درصد  تعداد درصد تعداد

  68/0 48 36  4/41  31  سال 21كمتر از   :سن
 7/26 20 3/29 22  سال23تا 21

 3/25 19 3/29 22  سال 23باالي 
  11/0 7/94 71 7/87 65  مجرّد  :وضعيت تأهل

 3/5 4 3/12 10  متأهل
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 غيرورزشكار و ورزشكار دانشجويان در روان سالمت نمره ميانگين -2 جدول

 ها مقياس خرده نمرات ميانگين
  پرسشنامه كلي نمره و

 ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار داري معنيسطح   ورزشكار دانشجويان غيرورزشكاردانشجويان
  01/0  60/2±14/3  18/4±08/4  جسماني عالئم

  02/0  78/2±42/3  33/4±72/4  و اختالل خواب اضطرابيعالئم 
  01/0  04/2±11/3  63/3±60/4  اختالل كاركرد اجتماعي

  008/0  91/1±61/2  62/3±76/4  ئم افسردگيعال
 >001/0  39/9±58/11  40/16±63/17  سالمت روان

  مطالعه مورد دانشجويان در روان اختالل فراواني توزيع -3 جدول

  درصد تعداد درصد تعداد  داري سطح معني  دانشجويان ورزشكار دانشجويان غيرورزشكار  وضعيت اختالل روان
  3/87  64  3/77  58  بدون اختالل

  9/9  8  8  6  خفيف  11/0
  8/2  3  3/9  7  متوسط
  0  0  3/5  4  شديد

  
  بحث

 روان سالمت مقايسه و بررسي منظور بهتحقيق حاضر 
 كه داد نشان و نتايج شد انجام غيرورزشكار و ورزشكار دانشجويان

 از بهتر ورزشكار دانشجويان در عمومي سالمت ،يكلّ طور هب
 مقياس خرده چهار هر در .باشد مي غيرورزشكار دانشجويان
 دانشجويان در نمرات ميانگين نيز GHQ12 پرسشنامه

 بود ورزشكار دانشجويان از باالتر داري معني طور به غيرورزشكار
   .باشد مي ورزشكاران در بهتر عمومي سالمت دهنده نشان كه

 جمله از ؛دارد همخواني مشابه تحقيقات با پژوهش اين نتايج
 هاي فعاليت كه شد مشخص ،همكاران و حسيني مطالعه در

 در رواني سالمت سطح و رددا يمثبت اثر رواني سالمت بر ورزشي
 افسردگي بخصوص و بوده غيرورزشكار افراد از باالتر ،ورزشكاران

 نيز زاده پهلوان مطالعه در.)6( است بوده تركم ورزشكاران در
 از بيشتر غيرورزشكار دانشجويان در افسردگي نمره ميانگين

 ،همكاران و احمدي مطالعه در .)10( بود ورزشكار دانشجويان
 از بيشتر غيرورزشكار دانشجويان در عمومي سالمت ميانگين

 هاي مقياس خرده از كدام هر در و بود ورزشكار دانشجويان
 سالمت ورزشكار دانشجويان داري معني طور هب نيز پرسشنامه

   .)12( داشتند بهتري
 بين داري معني اختالف نيز گيالني سويمودر تحقيق 

گزارش  ورزشكار غير و ورزشكار پسر دانشجويان روان سالمت
 روان سالمت نمرات ميانگين در شده مشاهده اختالف شد؛

 بيانگر وبود  دار معني غيرورزشكار و ورزشكار پسر دانشجويان
 غير به نسبت پسر ورزشكاران روان سالمت بهتر وضعيت

   .)13( تاس ورزشكاران
 در شركت كه داد نشان نيز Goldfieldنتايج تحقيق 

 پذيرش و تحصيلي عملكرد ارتقاي با ،ورزشي هاي فعاليت
 است همراه چاق و وزن اضافه داراي نوجوانان در بهتر اجتماعي

)14(.  
 و روان سالمت بين شد مشخص و همكاران مهري مطالعه در
 هب ؛دارد وجود ارتباط ورزشكار دانشجويان در هيجاني هوش
 هب ،ورزشكار دانشجويان هيجاني هوش و روان سالمت كه طوري
  .)15( بود غيرورزشكار دانشجويان از بيشتر داري معني طور

 گوناگوني هاي تنش با دانشگاهي زندگي كه اين به توجه با
 كسب ،ها تنش اين با مقابله منظور به ،باشد مي همراه

 ورزشي هاي فعاليت در اركتمش طريق از هيجاني هاي توانمندي
 در بهتر روان سالمت مجموع در .باشد كننده كمك تواند مي

 هب تواند مي ، شده ذكر مطالعات ساير و مطالعه اين در ورزشكاران
 مانند مختل روان سالمت داراي دانشجويان شركت عدم دليل

 كاهش دليل هب ،ورزشي هاي فعاليت در اضطراب يا افسردگي
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 مثبت روان سالمت داراي دانشجويان بيشتر ركتش و انرژي سطح
 منظم انجام ديگر طرف از ؛باشد ورزشي هاي فعاليت در

 نفرين نوراپي و سرتونين سطح افزايش موجب ،ورزشي هاي فعاليت
   .شود مي افسردگي كاهش باعثو در نتيجه 

  
  گيري نتيجه

 همخوانيمشابه  مطالعات ساير نتايج با حاضر پژوهش نتايج
 به نسبت ورزشكار دانشجويان در بهتر روان سالمت بيانگر و رددا

 ساير كنار در كه شود مي توصيه ؛باشد مي غيرورزشكار دانشجويان
 بين ورزشي هاي فعاليت انجام ،روان سالمت ارتقاي راهكارهاي
 افراد جسمي سالمت رب آن فراوان اثرات بر عالوه كه دانشجويان
 ثرؤم نيز آنان روان سالمت ارتقاي و بهبود در تواند مي ،ورزشكار

 تواند مي ورزشي هاي فعاليت كه اين به توجه با .شود  تشويق ،باشد

 پيشنهاد ،باشد داشته روان اختالالت از كننده يپيشگير نقش
 روان، بهداشت اساتيد و مشاورين ورزشي، مربيان شود مي

  .نمايند تشويق ورزشي تمرينات انجام به را دانشجويان
 نوع بررسي امكان عدم ،حاضر مطالعه هاي وديتمحد از
 باشد مي دانشجويان روان سالمت در آن نقش و ورزشي فعاليت

 اي مطالعه انجام ؛بودكم در اين تحقيق  نمونه حجم علت هب كه
 هاي ورزش ثيرأت خصوص در ،بيشتر نمونه حجم با تر جامع

  .شود پيشنهاد مي دانشجويان در روان سالمت بر گوناگون
  
  تشكر و تقدير
 انجام در كه بيرجند نور پيام دانشگاه دانشجويان تمامي از

  . گردد و قدرداني مي تشكر ،اند داشته همكاري پژوهش اين
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Abstract                   Original Article 

Comparison of mental health in athlete and non-athlete male 

students in Birjand Payam-e-Noor University (2010-2011) 

M.R. Raeisoon1, Y. Mohammadi2, B. Bijari3, M. Mogharrab4 

Background and Aim: Mental health is considered as a determinant of the total health of people. In light of 
the high prevalence of impaired mental health in students and its importance the present study was 
performed to compare the general health in athlete and non-athlete students in Birjand Payam-e-Noor 
University in 2010-2011. 

Materials and Methods: In this case-control study, 75 athlete students from Birjand Payam-e-Noor 
University with a record of 2 years of continuous exercise were selected, as the case group, and the same 
number of non-athlete students from the same university were taken as controls. The two groups were 
selected through census, and both were matched for age. Demographic form and GHQ-28 questionnaire were 
completed by both groups. The obtained data was analyzed by means of SPSS software (version 11) using 
statistical tests, descriptive statistics, non-parametric Mann-witney,and Fisher exact test at the significant 
level P<0.05. 

Results: Mean score of mental health was significantly higher in athletic students (P=0.007). The score for 
all four subscale, were higher than those that of non-athlete students.The difference between the two groups 
in the subscales of physical symptoms, anxiety symptoms, sleep disturbance,and depression symptoms was 
significant (P<0.05). 

Conclusion: The results showed that athlete students' mental health is better than that of non-athletes.  
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