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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  مقایسه سالمت روان در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادي) وغیر ورزشکار

  زهرا رستم اوغلی-4، يمبر مرضیه-3، سعید پورعبدل-2، محمد نریمانی-1

- ،عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی  استاد روانشناسی 

-  کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی  

- کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی  

- آزاد اسالمی واحد اردبیل دانشگاه ،بالینی روانشناسی ارشد کارشناس 

 چکیده

المت روان در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادي) و غیر ورزشکار هدف این پژوهش مقایسه س

اي بود. جامعه آماري پژوهش شامل مقایسه - دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع علّی

نفر بوده  7300بوده است که تعدادشان  1387-86کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

نفر ورزشکار رشته هاي انفرادي به طور  60نفر ورزشکار رشته هاي گروهی و  60ز این میان تعداد و ا

نفر دانشجوي غیر ورزشکار از لحاظ سن، جنس و تحصیالت همتا  120تصادفی انتخاب شده، سپس تعداد 

اطالعات سازي شدند. هر سه گروه پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ را تکمیل کردند. پس از جمع آوري 

معیار) و استنباطی (آزمون  ها توسط روشهاي آماري توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحرافالزم، داده

تحلیل شد. نتایج نشان داد عالئم جسمانی در ورزشکاران رشته هاي  spss15) توسط برنامه کامپیوتري مانوا

 گروهی به طور معناداري بیشتر از ورزشکاران انفرادي بود. 

  ورزشکار غیر دانشجویان ، ورزشکار دختر دانشجویان ،روان  سالمت :واژگان کلیدي

Abstract 
Purpose of the present study was to Comparison of mental health in female atheletes (individual and group) and 
non athletes students of mohaghegh ardabili university. A causal-comparative design was used. Statistical 
population of this study was all of female student athletes group majors (volleyball, basketball and handball) and 
individual  (martial arts, swimming and running race) of Mohagheghe Ardabili University. A random sample of 60 
group athletes and 60 individual athletes was selected and 120 non athletes was matched in terms of sex, age and 
graduation status. The study variables was investigated by Goldberg’s Mental Health Inventory. Data was analyzed 
using descriptive statistics (frequencies, percentages, mean and standard devations) and inferential statistics 
(MANOVA). Findings revealed significant differences between athletes and non athletes in mental health 
variables. 
Keywords mental health, female atheletes students, non athletes students 
 

   



  
 
 

1321 
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  مقدمه 

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمتی عبارت است از حالت سالمتی کامل فیزیکی، روانی و 

). سالمت روان 1384؛ ترجمه پورافکاري، 1998، 1اجتماعی نه فقدان بیماري یا ناتوانی (کاپالن و سادوك

رخی پژوهش ها نشان داده اند یکی از مباحثی است که در حال حاضر مورد مطالعه زیادي قرار گرفته است. ب

). بررسی 1383که بهداشت روانی در زنان ورزشکار گروهی و انفرادي اختالف معناداري دارد (نور بخش، 

هاي دیگري نیز بر تأثیر مثبت ورزش در بهبود سالمت روان از طریق کاهش اختالالت روانشناختی تأکید کرده 

یافته اند که ورزش از طریق رشد حس مهارت، موفقیت کنترل ). همچنین پژوهشگران در1985، 2اند (تایلور

؛ به نقل از علی زاده، 2001، 3و احترام اجتماعی باعث بهبود حاالت روانی ورزشکاران می شود (میلیون

).در ارتباط با مفهوم سالمت روانی دیدگاه ها و نقطه نظرهاي متفاوتی مطرح شده است. از دیدگاه 1381

عدم وجود بیماري روانی به حساب می آید. براین اساس هر اختاللی که در تعادل  پزشکی سالمت روان،

هیجانی و عاطفی به صورت اختالل در سازگاري در عملکرد بدنی به دالیل ژنتیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و 

).از 1381روانشناختی و یا عوامل فرهنگی اجتماعی به وجود آید بیماري روانی قلمداد می گردد (علی زاده، 

دیدگاه روانکاوي، سالمت روان، وجود تمامیت در نیروهاي روانی و تعادل بین نهاد و من و فرامن است به 

طوري که فرد مراحل رشد را با موفقیت بگذارند و در هیچ یک از مراحل آن تثبیت نشده باشد (پروچاسکا و 

ی نیز بر تأثیر عوامل رفتاري و اجتماعی ).از دیدگاه روانشناخت1383؛ ترجمه سید محمدي، 2000، 2نورکراس

تأکید شده است. شواهد گوناگون در مطالعات امروزه نشان می دهد که عوامل روانشناختی سالمت و بیماري 

به رشد و گسترش حیطه اي از روانشناسی به نام روانشناسی سالمت کمک کرده است. پژوهش ها نشان می 

نی مرتبط می باشد به طوري که زنان در مقایسه با مردان به لحاظ دهند که عامل جنس نیز با بهداشت روا

سالمتی و بهداشت روانی از مشکالت بیشتري رنج می برند که اگرچه برخی تفاوتهاي مردان و زنان در 

سالمتی آنها ناشی از عوامل بیولوژیکی است اما عوامل اجتماعی و فرهنگی در این تفاوت ها تأثیر چشمگیري 

  ). 1381زاده،  دارد (علی

  شناسی تحقیق روش

 مــی تشــکیل 1386 -87 تحصــیلی ســال در اردبیلــی محقق دانشگاه دانشجویان را حاضر مطالعه آماري جامعه

 دانشــکده در کــه بود ورزشکار دانشجویان از نفر 120 شامل آماري نمونه. : باشد می نفر 7300 تعدادشان که دهند

 گروهــی هــاي رشــته زن ورزشــکار 60 شــامل و بودنــد تحصــیل بــه غولمشــ اردبیلی محقق دانشگاه مختلف هاي

که بــه  بودند) دومیدانی و شنا رزمی، ورزشهاي( انفرادي هاي رشته زن ورزشکار 60 و) هندبال و بسکتبال والیبال،(

 در کنتــرل گــروه عنــوان بــه نیز غیرورزشکار دانشجوي 120 همچنین. انجام شد ساده تصادفی گیري مونهصورت ن

                                                      
1- Caplan & Sadock                                   2- Taylor                                           3- Millon 
2- Prochaska & Norcross 
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 1972در ســال ایــن پرسشــنامه  در این پژوهش از پرسشــنامه ســالمت روانــی اســتفاده شــد. .شد گرفته رنظ

ساخته شــده اســت و شــناخته شــده تــرین ابــزار غربــالگري در روانپزشــکی و  3توسط گلدبرگ

روانشناسی محسوب می شود کــه تــأثیر شــگرفی در پیشــرفت پــژوهش هــا داشــته اســت. ایــن 

ســوالی گلــدبرگ و  28سوالی می باشد. فرم  12و  28، 30، 60ي پرسشنامه به صورت فرم ها

) به منظور افزایش واریانس و بر اساس تحلیل عوامل بر روي فرم اصــلی ســاخته 1979( 2هیلیر

سوالی (عالئم جسمانی، اضطراب، اخــتالل در کــارکرد  7شد. این پرسشنامه شامل چهار مقیاس 

نامه بیشتر به صورت لیکرت اســت گذاري این پرسشی باشد. شیوه نمره اجتماعی و افسردگی) م

نمــره گــذاري  3 و 2، 1، 0درجه اي به صورت  4که بر اساس این شیوه هر یک از سوال هاي 

  ).1385خواهد بود (ابوالقاسمی و نریمانی،  84می گردد و در نتیجه دامنه نمره فرد از صفر تا 

   

  ها یافته

  ارورزشک غیرسالمت روان و مؤلفه هاي آن در ورزشکاران گروهی، انفرادي و  : میانگین و انحراف استاندارد 1جدول 

  غیر ورزشکاران  ورزشکاران انفرادي  ورزشکاران گروهی  مؤلفه ها 

انحـــــــــــراف   میانگین

  استاندارد

انحـــــــــــراف   میانگین

  استاندارد

ــــــــراف   میانگین انح

  استاندارد

  18/4  50/14  98/2  06/13  68/4  75/14  عالئم جسمانی 

  72/4  16/15  85/4  16/14  05/5  05/15  راب اضط

اختالل در 

کارکرد 

  اجتماعی 

76/13  64/4  70/13  98/4  10/14  03/5  

  77/4  84/14  36/4  70/13  03/5  23/14  افسردگی

هی به ه هاي گرونشان می دهد که در مؤلفه عالئم جسمانی، میانگین و انحراف معیار افراد ورزشکار در رشت 1نتایج جدول 

 50/14زشکاران و در غیر ور 98/2و  06/13، میانگین و انحراف معیار ورزشکاران رشته هاي انفرادي 68/4و  75/14ترتیب 

، 05/5 و 05/15می باشد. همچنین در مؤلفه اضطراب، میانگین و انحراف معیار ورزشکاران رشته هاي گروهی  18/4و 

ر کارکرد می باشد. در مؤلفه اختالل د 72/4و 16/15ران و غیر ورزشکا 85/4و  16/14ورزشکاران رشته هاي انفرادي 

ه هاي ، در ورزشکاران رشت64/4و  76/13اجتماعی، میانگین و انحراف معیار افراد ورزشکار در رشته هاي گروهی 

ه افسردگی، می باشد. در آخرین مؤلفه سالمت روان یعنی مؤلف 03/5و 10/14و در غیر ورزشکاران 98/4و  70/13انفرادي

و  36/4و  70/13، در ورزشکاران رشته هاي انفرادي03/5و  23/14میانگین و انحراف معیار در ورزشکاران رشته هاي گروهی

لفه اضطراب می باشد. همان طور که در این جدول مالحظه می گردد هر سه گروه در مؤ 77/4و  84/14در غیر ورزشکاران 

ر مؤلفه دکاران رین نمره ورزشکاران رشته هاي گروهی و همچنین غیر ورزشبیشترین نمره را به خود اختصاص داده اند. کمت

  .ی باشداختالل در کارکرد اجتماعی و کمترین نمره براي ورزشکاران رشته هاي انفرادي در مؤلفه عالئم جسمانی م

                                                      
3  -Goldberg                                                         2- Hillier 
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  بحث و نتیجه گیري 

 وغیر ورزشکار بود.فرادي) هدف پژوهش حاضر مقایسه سالمت روان در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و ان

طبق یافته هاي به دست آمده بین میزان نمره سالمت روان گروه هاي ورزشکار انفرادي، گروهی و غیر ورزشکار 

تفاوت معنی داري وجود دارد و این تفاوت در سطح عالیم جسمانی معنی دار بود. بدین معنی که عالئم جسمانی 

بیشتر از رشته هاي انفرادي بود، اما میان ورزشکاران رشته هاي گروهی و  در ورزشکاران گروهی به طور معنا داري

غیر ورزشکاران تفاوت معنی داري در این مؤلفه دیده نشد. به نظر می رسد نتایج پژوهش حاضر در زمینه سالمت 

در بررسی  روان در راستاي نتایج پژوهشی دیگر در این زمینه قرار نگرفته است، به طوري که پژوهش هاي زیادي

سالمت روان به این نتیجه رسید که بین ورزشکار بودن و سالمت روان رابطه مثبت معنی داري وجود دارد. حداد 

) در بررسی سالمت روانی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار نشان داده بود که سالمت روان 1376(

نیز به نتایجی مشابه دست یافته اند (درخشان مبارکه، ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران است. تحقیقات دیگر 

). نتایج پژوهش ها روي هم 1996، 4؛ رالته و بریور1383؛ نوربخش، 1381، علی زاده، 1380؛ استیري 1376

رفته نشان می دهند که سالمت روان در ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران است؛ اما نتایج این پژوهش در مورد 

ار بودن و سالمت روان با پژوهش هاي دیگر در این زمینه همخوانی ندارد. در مورد این ناهمخوانی رابطه ورزشک

می توان به این نکته اشاره کرد که از آنجا که در تحقیقات زیادي آشکار شده است که سالمت روان با آندروژنی 

) رابطه مثبتی دارد و 1992، 2تر (سینوت)، کیفیت زندگی بهتر و رفاه و سالمتی بیش1385(ابوالقاسمی و کیامرثی، 

همچنین این که در بررسی هاي زیادي معلوم شده است که ورزشکاران زن از مردانگی بیشتري برخوردارند (فیشر 

) و همچنین تعارض نقش جنسی در آنان زیادتر است 2006، 5؛ فالون1995، 4و هلند ؛ آندره1977، 3و همکاران

؛ 2007، 9، به نقل از هریسون و لینچ1999، 8؛ لنترن و شور1996، 7میلر و لیوي ؛1988، 6(کزیسما و همکاران

).در تبیین این یافته ها همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که 2005، 11؛ دیسرترین و ویس2004، 10النس

، نقش این عدم تعادل و همخوانی درونی در ورزشکاران زن و تجربه تعارض جنسیتی بین نقش جنسی خود

اجتماعی به عنوان ورزشکار، انتظارات کلیشه اي جامعه از فرد و مردانه ارزیابی شدن ورزشکاران زن توسط 

  اجتماع، می تواند دلیلی براي اضطراب و عدم سالمتی روان در آنان باشد.
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غیــر و . مقایسه میزان ابعاد سالمت عمــومی در دانشــجویان ورزشــکار 1381 .ا علی زاده اصلی،

ورزشکار دانشگاه شیراز و رابطه تعاملی آن با جنســیت، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه 

  شیراز.

 

  

 


