
  
 

1320 

 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

 ) 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 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه 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

 کارشناس ارشد روانشناسی آموزش و پرورش استان فارس شیراز - 5و  4     

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

 چکیده

ایجــاد اختالالتــی چــون  و کمبود تحرك و فعالیت بدنی می تواند منجر به رکود در ســالمت جســمانی، روانــی

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

نفر به روش در دسترس انتخــاب شــده و بــه وســیله پرسشــنامه  168غیر ورزشکار صورت گرفته است. تعداد 

DAS-21  مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون تی تست مستقل نشان داد که بین ورزشکاران و غیر ورزشــکارن در

 )>p. /000و =t-79/3( اســترس و) >p. /005و =t- 86/2( اضــطراب ،)>p. /002و =t -17/3( افســردگی

تفاوت معنی دار وجود دارد. در این پژوهش افراد ورزشکار نمرات کمتري در این ســه مولفــه نســبت بــه افــراد 

  و از سالمت روان باالتري برخوردار بودند. غیر ورزشکار به دست اوردند.

  ت بدنی، افسردگی، اضطراب و استرس: فعالیواژگان کلیدي

Abstract 
  

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 

 


