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  مقدمه

 طيكه در شرا يحوالتقرار داشت، امروزه به علت ت رداريواگ يها يماريدر معرض ب گريد زياز هر چ شياگر در قرون گذشته انسان ب

از  شياست، وجود ب تر ريآنچه امروزه چشمگ. شود ينوع مواجه م نياز ا يداده است، كمتر با مخاطرات يرو اياكثر نقاط دن يبهداشت

 ياجتماع يدر قالب نهادها شيكما ب يكه انسان امروز نيبا توجه به ا. متفاوت است يها مختلف و شدت انواعبا  ياختالالت روان شيپ

را در درجات مختلف در خود احساس  يبه كرات فشار روح كند يم فايا يو تكنولوژ يماد يرا در حركت تكامل يمؤثر يها نقش ديجد

 ساز، ندهيآ يها به عنوان نسل انيدانشجو ياز طرف. ابدي يظهور م ينامتعادل روان االتناهنجار و ح يكه در واقع به شكل رفتارها كند يم

توجه نشود، ممكن است  سازان ندهيآ نيا يسالمت روان تياگر به وضع. شوند يمحسوب م يجوامع امروز ياديبن يها هياز سرما يكي

 يحيتفر يها از آن است كه ورزش يكانتر انجام داد حاك كليكه ما يقيتحق. اجتماع وارد شود كريبه پ يريناپذ جبران يها بيآس

 يها تيفعال ريتأث«با عنوان  يقيدر تحق) 1374(يخلج نيهمچن. عمل كنند يندگز يروان يبه عنوان كاهش دهنده فشارها توانند يم

ورزش و . گردد ياضطراب م شباعث كاه يهواز يبدن يها تيكه فعال ديرس جهينت نيبه ا »انياضطراب دانشجو زانيبر م يهواز يبدن

بتوانند بر مشكالت فائق آمده و در  يبوده و به راحت ريپذ تيمسئول يافراد ،يتا در زندگ كند يبه جوانان كمك م يكيزيف يها تيفعال

 يهاورزش و مؤلفه  نياست كه ب تيواقع نيا يايمتعدد گو قاتيتحق نكهيلذا با توجه به ا. موفق باشند ياجتماع يها كسب مهارت

پسر ورزشكار و  انيانشجود يسالمت روان سهيو مقا يكه به بررس ميحاضر برآن قيوجود دارد، در تحق ييباال يهمبستگ يسالمت روان

  .ميورزشكار بپرداز ريغ

  يشناس روش

 7642دهند كه برابر  يم ليتشك هيپسران دانشگاه اروم هيرا، كل قيتحق نيا يجامعه آمار. باشد يم يهمبستگ- يفيتوص قيروش تحق

نفر  142ورزشكار و  رينفر غ 223 تعداد نيكه از ا د،ينفر محاسبه گرد 365حجم نمونه براساس فرمول كوكران برابر . باشد ينفر م

. نفر انتخاب شدند  653 نيدانشگاه، از ب نيموجود در ا يالزم به ذكر است افراد ورزشكار براساس اطالعات ورزش. باشند يورزشكار م

آن  ييايپا نييجهت تع. استفاده شد) 1979( لريگلدبرگ و ه ياز پرسشنامه سالمت عموم انيسالمت روان دانشجو يرياندازه گ يبرا

از  يآمار اتيعمل يمستقل و برا يها تست گروه يها از ت داده ليو تحل هيتجز يابر. ديمحاسبه گرد 0,89كرونباخ برابر  يآلفا بيضر

  .استفاده شد spss20نرم افزار 

  ها افتهي

  

  هاي مستقل سالمت رواني دانشجويان ورزشكار با غير ورزشكار تي تست گروه ،1جدول
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با شناسايي اين افراد  توان يم با توجه به شيوع باالي اضطراب امتحان در بين دانش آموزان و اثرات منفي آن بر عملكرد تحصيلي آنان،

را بهبود بخشيد،  ها آنبدني عملكرد تحصيلي و بهداشت روان  يها تيفعالدر جلسات گروهي آرامش آموزي و  ها آنو شركت دادن 

در كاهش اضطراب  نهيهز كمو  مؤثرجسماني و آرامش آموزي راهبردي  يها تيفعالآرامش آموزي از جمله يوگا،  يها روشكلي  طور به

كه اضطراب خود را قبل از امتحان تا  كند يمو آموزش آنان به دانش آموزان كمك  ها تمهارو آشنا كردن  دانش آموزان با اين  باشد يم

 عالوه و كند ايفا سزاي به نقش اضطراب كاهش در توانند يم آرامي تن و بدني تمرينات. حدي كاهش داده و نتايج بهتري كسب كنند

 طريق از و دهد يم ارتقاء نيز را رواني سالمت و اشتبهد است، مفيد جسماني سالمت براي ورزش كه رايج و عمومي انديشه بر

 عصبي يها دهنده انتقال سطح بر  ريتأث استرس، يها هورمون سطوح بر ريتأث جسماني، آمادگي به فرد دستيابي امكان يساز فراهم

 براي يا نهيزم تنساخ فراهم و زا اضطراب عوامل از فرد توجه شدن منحرف سبب كه موقعيتي ساختن فراهم اضطراب، در دخيل

  .گردد اضطراب كاهش سبب توانمندي خود احساس و نفس به اعتماد افزايش

  نتيجه گيريبحث و 

عالئم جسماني، اضطرابي،عالئم اختالل در كاركرد اجتماعي، عالئم (هاي تحقيق نشان داد كه بين ابعاد سالمت روان  تحليل يافته

با توجه به نتايج حاصله، ميانگين افراد . وجود دارد 0,001اوت معناداري در سطح دانشجويان ورزشكار و غيرورزشكار تف) افسردگي

توان گفت سالمت  درصد اطمينان مي 99باشد؛ لذا با  ورزشكار در تك تك ابعاد نامبرده بسيار كمتر از ميانگين افراد غيرورزشكار مي

. همخواني دارد) 2000(و مايكل كانتر) 1374(ن تحقيق با نتايج خلجينتيجه اي. باشد روان افراد ورزشكار بيش از افراد غير ورزشكار مي

كند، احساس خود آگاهي را ارتقاء  به لحاظ مسائل رواني و اجتماعي، ورزش و فعاليت بدني در فرد احساس مسئوليت را زنده مي

ه به نتايج حاصل از اين تحقيق و مقايسه با توج. شود بخشد و باعث ايجاد حس اعتماد به نفس، خودباوري و عزت نفس در افراد مي مي

توان به راحتي اذعان كرد كه ورزش يك نقش مهم و حياتي در بهبود سالمت روان  آن با تحقيقات مشابه  در داخل و خارج از كشور مي

  .دباش و ارتقاء خلق و خوي افراد داشته و يك عامل تضمين كننده براي داشتن زندگي فردي و اجتماعي با كيفيت مي

  علمي پژوهش- پيام اجرايي

هاي ورزش درماني به  شود، مراكز روان درماني براي درمان بيماران از روش با توجه به اثرات مثبت ورزش روي روان افراد پيشنهاد مي

ان اهميت شود كه به امور تربيت بدني دانشجوي ها احساس مي همچنين اين ضرورت در دانشگاه. جاي  دارو درماني رايج استفاده كنند

ها بهبود بخشيده شده و امكان استفاده همه دانشجويان از اين  اي قائل شود و در اين راستا الزم است امكانات ورزشي دانشگاه ويژه

  . امكانات فراهم گردد

  سالمت رواني، دانشجويان ورزشكار، دانشجويان غيرورزشكار :واژه هاي كليدي
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