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 چکیده

دهد و وی را در برابر مسائل و  هایی که توان مقابلۀ فرد را افزایش می در گسترۀ بهداشت روانی، یکی از روش

با توجه به گسترش اختالالت روانی در سطح جامعه، های بدنی است.  کند، ورزش و تمرین مشکالت زندگی مجهز می

و هم آینده سازان کشورند، این پژوهش سعی دارد به مقایسۀ سالمت روانی  خصوص دختران که هم مادران فردا به

در این پژوهش برای اندازه . دبیرستان دخترانه منطقه نوک آباد خاش بپردازد ورزشکار و غیرورزشکار دانش آموزان

نش آموزان نفر از دا 125استفاده شد. جامعه آماری  QHQ 22-گیری سالمت روانی از پرسشنامۀ سالمت روانی 

باشد. بنابر نتایج بدست آمده بین اضطراب و اختالل خواب، دبیرستان مربوطه که به طور تصادفی انتخاب گردیدند می

اختالل عملکرد اجتماعی، عالئم جسمانی و افسردگی بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، تفاوت معنی داری 

 شود. مشاهده می
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Abstract  
In the realm of mental health, one of the ways that can increase a person’s confrontation against him 

with the problems of life, sports and physical training. With regard to the development of mental 

disorders in the community, especially women who are the mothers of tomorrow and the future of the 

country, this study aims to compare the mental health of students, athletic and non athletic girls high 

school Khash Abad’s tip. In this study, to measure the mental health of mental health questionnaire 
was -28 QHQ. The population of the study, 125 high school students who were selected randomly. 

Therefore, the results obtained between anxiety and insomnia, social dysfunction, somatic symptoms 

and depression between the two groups of athletes and non-athletes, the difference is significant. 
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