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 ) اضطراب و افسردگی ،استرس( روان سالمت میزان در ورزشکار غیر و ورزشکار افراد مقایسه

و  5محسنی  شیخ اسماعیل، 4 صالح وحیده، 3 پورمودت خاتون، 2 محمد حسن عبداللهی، 1 پورمودت زهرا فاطمه

  6 حسین پورمودت

  نور پیام اهآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگ ارشد کارشناسی دانشجوي - 1

  بدنی تربیت بخش دکتري مدیریت ورزشیف عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، استادیار - 2

  نور پیام دانشگاه علمی هیات عضو روانشناسی ارشد کارشناس پورمودت خاتون - 3

 ارشناس ارشد روانشناسی آموزش و پرورش استان فارس شیراز - 4

  تان فارس شیرازارشناس ارشد روانشناسی آموزش و پرورش اس - 5

  دانشجوي لیسانس، آموزش و پرورش استان بوشهر، شهرستان دشتستان  - 6

 چکیده

ایجــاد اختالالتــی چــون  و کمبود تحرك و فعالیت بدنی می توانــد منجــر بــه رکــود در ســالمت جســمانی، روانــی

د ورزشــکار و غیــر افسردگی، اضطراب و استرس در فرد گردد. این پژوهش به منظور بررسی ســالمت روان در افــرا

 DAS-21نفر به روش در دسترس انتخاب شده و بــه وســیله پرسشــنامه  168ورزشکار صورت گرفته است. تعداد 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون تی تست مستقل نشان داد کــه بــین ورزشــکاران و غیــر ورزشــکارن در افســردگی

)17/3- t= 002و/ .p<(، اضطراب )86/2 -t= 005و/ .p< (استرس و )79/3-t= 000و/ .p<(  تفاوت معنی دار

وجود دارد. در این پژوهش افراد ورزشکار نمرات کمتري در این سه مولفه نسبت به افراد غیر ورزشــکار بــه دســت 

  و از سالمت روان باالتري برخوردار بودند. اوردند.

  : فعالیت بدنی، افسردگی، اضطراب و استرسواژگان کلیدي

  چکیده انگلیسی

Comparison of athlete and nonathlete person mental health (sterss, depression and anxiety) 
Lack of mobility and physical activity can lead to stagnation in the physical, psychological and creation disorders such 
as depression, anxiety and stress in the individual.The aim of this study was to compare athletic and nonathletic person 
mental health (sterss, deppression and anxiety). In the study 168 person were selected by disposal method and they were 
tested by DAS-21 questionnaire. Independent t-test indicated that there is a significant difference between (t=-3.17 , 
p<0.002), anxiety (t=-2.86, p<0.005) and stress (t=-3.79 , p<.0001) between athletic and nonathletic person. In this 
study athlete persons gained fewer score in three components than nonathlete person and they had a higher level of 
mental health. 
Key words: physical activity, Depresion, Anxiety, Stress 

  مقدمه 

. دارنــد انــرژي صــرف و تحرك به کمتري نیاز انسانها ارتباطات عصر در روزافزون پیشرفت و جوامع شدن باصنعتی

 فعالیــت بــه کمتــر و نموده اتمام را خود روزانه هاي برنامه تمام سرعت به دار خانه زنان حتی و دانشجو کارمند یک

 روحــی مشــکالت خصــوص بــه زیادي وروانی جسمی کالتمش ساز زمینه تواند می امر این که پردازد می جسمی

 حاضــر عصــر در کــه است اختالالتی ترین شایع از یکی افسردگی. باشد افسردگی و اضطراب استرس چون وروانی

 تغییــرات بــا همــراه پــذیر تحریــک خلــق پــوچی، غــم، وجــود افسردگی ویژگی مهمترین از. باشد می بشر دامنگیر
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  کتــاب اســاس بــر گذارد، می تاثیر افراد کردن عمل توانایی بر اي مالحظه قابل طور به که است شناختی و جسمانی

 مــالل اساســی، افسردگی خلق، نظمی بی اختالل شامل افسردگی انواع روانی اختالالت اماري و تشخیصی راهنماي

 ســید( اســت شــده بنــدي طبقه جسمی بیماریهاي از ناشی و دارو مصرف از ناشی افسردگی اختالل و قاعدگی پیش

 تــرس از متفــاوت اضطراب. است دشوار بسیار اضطراب اصطالح از دقیق تعریفی به یافتن دست). 2013 محمدي،

 اینــده در تهدیــد بینی پیش اضطراب که حالی در است واقعی یا خیالی محرك یک به هیجانی پاسخ ترس باشد، می

 ).همــان( شــود مــی شغلی و اجتماعی عملکرد در اختالل باعث و باشد می زنگی به گوش و عضالنی تنش با همراه

 فشــردن بــاز و فشــردن گرفتن، آغوش در معناي به که شده مشتق stringerالتین کلمه از استرس یا تنیدگی اصطالح

 عــین در امــا گرفــت، آغوش در را کسی توانمی مثال. باشند همراه متضاد احساسات با تواندمی که رفتارهایی. است

 شــودمی وارد آن بر نیرو این که شیء در شکلی تعییر و تنش که است نیرویی تنیدگی کرد، اختناق دچار را وي حال

 صــدا، مثــل جســمانی عوامــل عوامــل ماننــد بیرونــی محــرك یا عامل هر تأثیر از صحبت معنا، این در. کندمی ایجاد

 عامــل یــا عمــل نتیجــه تنیــدگی. تاســ آن جــز یا کار دادن دست از عزا، مانند روانشناختی عوامل یا سرما حرارت،

 صــورت، ایــن در. اســت نامیــده »زاتنیــدگی عامــل« را آن مــیلن که عاملی. است اجتماعی یا شناختیروان جسمانی،

 اســت مــدنظر فــرد ســالمت بــر تنیــدگی شــناختیزیست نتــایج بررســی دیگر عبارت به یا و تنیدگی حالت بررسی

 زودهنگــام میــر و مــرگ دچار کمتر دارند منظم و مداوم فیزیکی عالیتف که دهد می نشان مطالعات). 1387استورا،(

 کمتــري اضطرابی عالیم و است کمتر اهان در استخوان پوکی و رتروزآ دیابت سرطانها، عروقی، قلبی بیماریهاي شده

 ،الپــا یرلیســو( داشــته تــاثیر روان ســالمت بــر توانــد مــی بدنی فعالیت و ورزش). 2015 فوجس،( دهند می نشان

 و گربــر( اســترس و) 2015 فــوجس،(  اضطراب) 2015 وهمکاران، بام روسن( افسردگی کاهش باعث و) 2015

 کمتــري مطالعات که شد مشاهده افراد سالمت در بدنی فعالیت و ورزش  نقش به توجه با. گردد) 2014 همکاران،

 صــورت ســوال ایــن بــه پاســخگویی بــراي پــژوهش ایــن بنابراین است شده انجام کشورها سایر به نسبت ایران در

 داريمعنــی تفــاوت اضــطراب و اســترس افســردگی، میزان  در غیرورزشکار و ورزشکار افراد بین آیا: است پذیرفته

  دارد؟ وجود

  

  شناسی تحقیق روش

 40 تــا 18 ســنین بــین مــردان و زنــان کلیه تحقیق این در آماري جامعه که باشد می اي مقایسه نوع از پژوهش این

 ورزشــکار 86( نفر 168از عبارتند تحقیق این در آماري نمونه. باشدمی برازجان شهر غیرورزشکار و ورزشکار سال

 کــه هســتند برازجــان شــهر ســاکنین از) غیرورزشــکار نفــر  82 و کننــدمی ورزش ايحرفــهنیمه و مبتدي سطح در

 صــورت بــه نیــز غیرورزشکاران. اندشده انتخاب ورزشی هايکلوب و هاباشگاه از دسترس در بصورت ورزشکاران

 ســطح و جنســی ســنی، نظر از غیرورزشکار گروه که شد سعی شدند انتخاب جوان مردان و زنان بین از دسترس در

  .گردد همتا ورزشکار گروه با سواد
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  .گردید استفاده DASS21 پرسشنامه از افسردگی و اضطراب استرس، میزان گیرياندازه براي

 ایــران در که. است امده بوجود)  1386جوکار و سامانی از نقل به ،1998( همکاران و آنتونی توسط پرسشنامه این

 مطلــوب را مقیــاس ایــن پایایی و روایی نظر از آنها است گرفته قرار بررسی مورد) 1386( جوکار و سامانی توسط

  .کردند گذارش

  ها یافته

p t مولفه هاي سالمت  نوع افراد  میانگین  انحراف معیار 

  افسردگی  ورزشکار  54/12  90/3  - 17/3  ./002

  غیرورزشکار  73/14  98/4

 اضطراب  ورزشکار  26/11  44/3  - 86/2  ./005

  غیرورزشکار  13  36/4

 استرس  ورزشکار  56/13  68/4  - 79/3  ./000

  غیرورزشکار    45/16  16/5

نمرات ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان افسردگی، استرس و  تست مستقل براي تفاوت tازمون  میانگین، واریانس و  :1 جدول

  اضطراب

 

  حث و نتیجه گیري ب

 و  اضــطراب ،افســردگی مولفــه هــاي در غیرورزشــکار و ورزشــکار افــراد بــینداد که  نشان نتایج این پژوهش

و فعالیــت نسبت به کسانی کــه ورزش مــی کننــد  ورزشکار غیر افراد و ،دارد وجود داري معنی تفاوت  استرس

در  .بودنــد برخــوردار بــاالتري روان سالمت از و اندآورده دست به سه مولفه این در بیشتري نمراتبدنی دارند 

 و گربــرو ) 2015 ( وهمکــاران بام روسن) 2015 ( الپا سویرلی) 2015 ( فوجسپژوهشهاي جداگانه اي نیز، 

دنی بر ســالمت روان تــاثیر داشــته و مــی توانــد به این نتیجه رسیدند که ورزش و فعالیت ب) 2014 ( همکاران

باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس شود بنابراین پژوهش هاي ذکر شده با نتایج پژوهش حاضر همســو 

  می باشد.

پیشنهاد می شود که درمانگران از تاثیر ورزش بر سالمت روان و کاهش اختالالت روانی سود برده همــراه ســایر 

  اده نمایند.درمانها از ان استف

پشنهاد می شود محققان علوم ورزشی و درمانگران پژوهشهاي جدیدي بر روي تاتثیر ورزش برســالمت روانــی 

  و جسمی سالمندان جوانان و کودکان انجام دهند.
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