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پژوهشهاي جديد نشان مي دهد که تمرينهاي بدني باعث افزايش تواناييهاي مغز ميشود و به انسان در

معالجه بيماريهاي رواني ،مانند؛ افسردگي ،استرس ،اضطراب و . . .کمک مي کند؛ لذا به روان پزشکان توصيه ميشود
شیوه درمانی خود را از درمانهای باليني و دارویی تغییر دهند و شرکت در فعالیتهای بدنی را در برنامه درمانی بیماران
خود جايگزين سازند .هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تاثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر سالمت روان دانشجویان
دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  6است .در این پژوهش 200 ،دانشجوي زن و مرد شرکت کردند؛ گروه نخست 100
دانشجوی زن و مرد با میانگین سنی  24/51±5/03بودند که در برنامههای ورزشی دانشگاه شرکت ميکردند و گروه
دوم 100:دانشجوی زن و مرد با میانگین سنی  22/91±2/08بودند که در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نداشتند.
براي بررسی سالمت روان دانشجویان از پرسشنامه  GHQاستفاده شد .در این پژوهش سالمت روان و چهار خرده
مقیاس آن در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی دادهها نشان داد که بین سالمت روان و خرده مقیاسهای عالئم
جسمانی ،اضطراب و اختالل در خواب و کارکرد اجتماعی هر دو گروه ،تفاوت معنیداری وجود دارد ( ،)P<0. 05اما
در مقیاس عالئم افسردگی در دو گروه ،تفاوت معنیداری مشاهد نشد ( .)P>0. 05این نتایج نشان داد که شرکت در
فعالیتهای ورزشی بر سالمت روان افراد تاثیر مثبتی دارد.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،افسردگی ،شکایات جسمانی
 -1کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
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مقدمه

مفهوم سالمت روان ،جنبهای از مفهوم کلی سالمت انسان است و به همة روشها و

تدابیری اطالق ميشود که برای جلو گیری از ابتال به بیماریهای روانی به کار ميروند .بنابر
نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی  )WHO( 1بیش از  150میلیون نفر از جمعیت جهان از
اختاللهاي عصبی ،روانی و اجتماعی رنج ميبرند .سالمت روان الزمة یک زندگی شاد ،نشاط
آور و به دور از کمترین اختالل است تا فرد بتواند با آرامش در کنار دیگران به طور اجتماعی
زندگی کند ،اما از آنجایی که در درون این تعامالت ،اجتماعی ناسازگاریهایی نیز وجود دارد،
در بسیاری از مواقع این ناسازگاریها متوجه فرد مي شود و سالمت روان او را به خطر مي
اندازد .سالمت روانی یکی از بخشهای کلیدی سالمت عمومی است .چنانچه این جنبه مهم،
نیرومند و قوی باشد ،دیگر جنبههای سالمت جسمانی و عمومی را نیز تحت تأثیر مثبت خود
قرارخواهد داد .اما اگر سالمت روانی در معرض خطر قرار گیرد ،دیگر جنبههای سالمت عمومی
نیز دچار ضعف خواهند شد .از این رو سازمان بهداشت جهانی بر اهمیت برنامههای پیشگیرانه
تاکید ميورزد (.)5
گسترش جامعه شهرنشین و در پي آن ،فشرده شدن زندگی انسانی در چهارچوب شهری
و افزایش ارتباطهاي اجتماعی ،حذف طبیعت و آرامش حاصل از آن در زندگی شهری،
محرک ایجاد فشارهای بيشمار بر روح و روان انسان است .در مطالعات بسياري به آمار
شیوع بیماریهای روانی در ایران و سایر کشورها اشاره شده است .در يک بررسی مربوط به
منطقه شمال غربی تبریز که در بین  1017خانوار انجام شد ،تعداد  2624نفر به طور تصادفی
انتخاب شدند .بررسی وضعیت روان آنها نشان داد که درصد شیوع بیماریهای روانی در بین
زنان و مردان باالی  17سال به ترتیب  19/4و  8/59است ( ،)14همچنین در بررسی دیگری،
میزان شیوع این بیماریها در بین دانش آموزان دبیرستانی  34/4درصد بیان شده است ( )8و
1- World Health Organization

116

بررسی تاثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر سالمت روان ...

در مطالعهاي که برروي  1430پرستار در ایران انجام شد؛آمار مبتالیان به بیماریهای روانی
 27/83درصد عنوان شده که بیشترین شیوع این ناهنجاریها بین افراد  45تا  65ساله گزارش
شده است و افراد بی سواد نسبت به افراد باسواد آمار بیشتری را به خود اختصاص داده اند،
همچنین میزان شیوع این بیماری با موقعیت اجتماعی افراد رابطه معکوسی داشت (.)23
آمار شیوع بیماریهای روانی  14کشور در مطالعات نشان داده است که بیشترین آمار
ابتال به بیماریهای روانی مربوط به کشور آمریکا با درصد شیوع  26/4است و در کشورهای
اکراین  ،%20/5فرانسه  ،%18/4کلمبیا  ،%17/8لبنان  ،%16/9هلند  ،%14/9مکزیک
 ،%12/2بلژیک  ،%12اسپانیا  ،%9/2چین  ،%9/1آلمان  ،%9/1ژاپن  ،%8/8ایتالیا  %8/2و
نیجریه %4/7است (.)15
امروزه ناسازگاري و وجود اختالل رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود است .در هر طبقه
و صنف و در هر گروه و جمعی ،اشخاص نامتعارفی زندگی ميکنند؛ به عبارت دیگر هیچ
فردی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد .دانستن اینکه هر فرد ممکن است گرفتار ناراحتی
روانی شود به خودی خود کفايت نميکند؛ زیرا بهداشت روانی فقط منحصر به تشریح علل
اختاللهاي رفتار نيست؛ بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست .پیشگیری به
معنای گسترة آن عبارت از بوجود آوردن عواملی است که مکمل زندگی سالم و طبیعی هستند
( .)4یکی از عواملی که ميتواند در پیشگیری از بروز اختاللهاي روانی نقش محوري داشته
باشد ،شرکت در فعالیتهای ورزشی است .برخورداری از ورزش منظم و مداوم ،ضرورتی برای
زندگی سالم به شمار ميرود و آثار مثبت ورزش و فعالیت بدنی منظم برای کودکان ،نوجوانان،
جوانان ،بزرگساالن و حتی سالمندان در پژوهشهای مختلف و گوناگون تایید شده است (.)2
تمرینهاي بدنی به هرگونه فعالیت بدنی مي گويند که باعث افزایش یا حفظ آمادگی
جسمانی و سالمت کلی فرد ميشود .تمرینهاي بدنی باعث ارتقاي بسیاری از قابلیتها
همچون؛ قدرت عضالنی و دستگاه قلبی-عروقی ،مهارتهای حرکت و کاهش وزن ميشود.
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فعالیت بدنی مکرر و منظم به بهبود عملکرد دستگاه ایمنی ميانجامد و از بروز امراض گوناگون
از قبیل؛ نارسايیهای قلبی ،دیابت و چاقی پيشگيري مي کند ( .)33فعالیت بدنی همچنین
سالمت روان را ارتقاء ميبخشد و از بروز افسردگی مي کاهد ،باعث افزایش و یا نگهداری
اعتماد به نفس و حتی تقویت جاذبه جنسی فرد و یا تصور مثبت بدنی ميشود؛ به طوری که
شخص در سطح باالیی از اعتماد به نفس نسبت به خود قرار ميگیرد (.)16
بسیاری عقیده دارند که فعالیت بدنی ،بويژه بازی و تمرینهاي ورزشی ،محیط مناسبی را براي
کسب ارزشهای فرهنگی ،گرایشهای مثبت فردی-اجتماعی و رفتارهای سنجیده فراهم ميآورد
و آنچه که از راه حرکات بدنی آموخته شود ،به سایر جنبههای زندگی نیز قابل انتقال است“ .تمرین
منظم” برای فرد ،بینشی را فراهم ميکند که با حس شایستگی ،تسلط بر خود و کنترل همراه است
و احتماال داشتن چنین بینشی ،سودمندیهای فراوانی دارد که ميتواند بر رشد شخصیت تاثیرگذار
باشد .بندورا اهمیت خودسودمندی را برای تغییر رفتار ،به عنوان نخستین عامل ،بسیار ضروری
توصیف ميکند .خودسودمندی ،به عنوان “اعتقاد ویژه در توانایی فرد برای انجام دادن رفتار ویژه”
تعریف ميشود .سازه خودسودمندی با عوامل مربوط به بهداشت روانی مرتبط است .مفهوم دیگری
که با رشد شخصیت ارتباط دارد ،مفهوم “خودانگاره” ناميده مي شود .خود انگاره مثبت ،احساس
ارزشمند بودن فرد در محیط است .چون خودانگاره با عزت نفس مرتبط است و عزت نفس در
فرایند تمرین و فعالیت بدنی افزایش ميیابد ،بدین ترتیب خودانگارة فرد ارتقاء ميیابد؛ بنابراین
ميتوان نتیجه گیری کرد که فعالیتهای ورزشی از طریق افزایش خودسودمندی و خودانگاره
بویژه “صالحیت درون فردی” شخصیت را رشد ميدهد (.)3
برخی از عواملی که ممکن است باعث ایجاد افسردگی در افراد شوند ،اضافه وزن ،کاهش
اعتماد به نفس ،استرس و اضطراب هستند ( .)18زمانی که فرد در فعالیتهای بدنی شرکت
ميکند ،سطح هورمونهای سرتونین و آندروفین در بدن باال ميرود ( )11و این افزایش سطح
حتی تا چند روز پس از فعالیت بدنی در بدن باقی ميماند .این افزایش سطح باعث بهبود خلق
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و خو ،افزایش اعتماد به نفس و کنترل وزن بدن ميشود ( .)19اندروفین در بدن به عنوان یک
مسکن درد طبیعی و ضد افسردگی عمل ميکند ( )22؛ از این رو “ورزش” به تنهایی قابلیت
جلوگیری از بروز افسردگی یا درمان افسردگیهای غیر حاد را دارد (.)28
بر اساس فراتحلیلی که نتز و همکاران  )2005( 1در مورد  36مطالعه انجام دادند ،نشان داده
شد که شدت متوسط فعالیت بدنی و تمرینهاي هوازی ،بیشترین فایده را بر سالمت فرد دارد
که عالوه بر بهبود ضعفهای دستگاه قلبی  -عروقی ،توانایی و ظرفیت عملکردی آن را باال مي
برد و باعث ارتقاي سطح سالمت روان ميشود ( .)24در فراتحلیل دیگری که سوین و همکاران

2

( )2011در مورد  76مطالعه منتشر شده و  173مطالعه منتشر نشده در زمينة" فعالیت بدنی و
سالمت روان" انجام دادند؛ ارتباط متغیرهای گوناگون همچون؛ نوع فعالیت ورزشی انجام شده،
جنس ،سن ،تواناييهای شناختی و وضعیت روانی در کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که اگر چه رابطه فعالیت بدنی و سطح سالمت روان در کودکان پايین بود ،اما این رابطه نیز
ن کودکان ميشد (.)31
معنا دار بود و فعالیت بدنی در سطح متوسط منجربه بهبود بهداشت روا 
ایوان و همکاران )2004( 3در پژوهش خود با عنوان « ارائه یک تمرین مؤثر برای بهبود
سالمت روان و بهبود کیفیت زندگی » ،نشان دادند که  24هفته تمرین هوازی و تمرین با وزنه
بر بهبود سالمت روان مؤثر است ( .)13براسناهان و همکاران )2004( 4در پژوهش دیگری که
بر روی  1870نفر سفید پوست اسپانیایی و غیراسپانیایی بین سنین  14تا  18سال انجام دادند،
بيان کردند که پسران نسبت به دختران فعالیت بدنی بیشتری دارند ،در همین راستا احساس
ناراحتی و برنامه ریزی برای اقدام به خودکشی در دختران بیشتراز پسران گزارش شده است (.)9
اُهایو )2008( 5پژوهشي با عنوان «اثر تمرین هوازی بر عالئم افسردگی در زنان افسرده»
1- Netz & et al
2- Soyeon Ahn & et al
3- Evan& et al
4- Brosnahan& et al
5- Ohioo
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انجام داد .هدف از این پژوهش ،آزمودن اثر شدتهای مختلف تمرین هوازی بر روی عالئم
افسردگی بود .آزمودنیها به سه گروه :گروه کنترل ،گروه تمرینی با شدت هوازی 40-55
درصد و گروه تمرین هوازی با شدت  65-75درصد تقسیم شدند .آزمودنیها به مدت 10
هفته هر هفته 3-4جلسه تمرین کردند .عالئم افسردگی در طول  5و  10هفته اندازهگیری
شد .نتایج نشان داد که هر دو گروه تمرین هوازی کاهش برابری در عالئم افسردگی داشتند
( .)25همچنین در پژوهشي مقطعی دیگری که آدامز و همکاران )2007( 1بر روی 22073
زن دانشگاهی آمریکا انجام دادند ،نشان داده شد که تمرینهاي بدنی متوسط ،رابطه مثبت و
معناداری با کاهش افسردگی و افزایش سالمت کسب شده ،کاهش اضطراب ،افسردگی و افکار
مربوط به خودکشی دارد (.)6
بلومنتال و همكاران )2007( 2پژوهشي با عنوان «تمرين و دارو درماني در معالجه بيماري
افسردگي عمده» انجام دادند .جامعه آماري پژوهش  202جوان ( 153زن و  49مرد) با افسردگي
عمده بودند كه به طور تصادفي به چهار گروه درمان با سرتالين ،تمرين در خانه ،تمرين حمايت
شده گروهي ،مصرف قرص دارو نما به مدت  16هفته ،تقسيم شدند .بعد از چهار ماه نتايج نشان
داد كه  41درصد شركتكنندگان اندکي بهبود يافتند .بيماراني كه معالجه فعالي را دريافت كرده
بودند به نسبت بيشتري بهبود يافته بودند .همه گروههاي تجربي تفاوت معني داري در بهبود
افسردگی در مقایسه با گروه كنترل (مصرف شبه دارو) از خود نشان دادند و به طور كلي تاثير
تمرين در درمان بيماران افسرده با دارو درماني قابل مقايسه است .در پژوهش ديگري که مارکو
و همکاران )2005( 3با هدف بررسی فعالیت جسمانی به عنوان یک وسیله سالمت عمومی
در معالجه و پیشگیری از بیماریهای جسمی و روانی) از جمله؛ اضطراب و افسردگی (انجام
دادند ،نتيجه گرفتند که فعالیت جسمانی عالوه بر آثار مفید بر عملکرد فیزیولوژیک بدن ،آثار
1- Adams. et al
2- Blumenthal. et al
3- Marco. et al
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سودمندی نيز بر معالجه بیماریهای روانی دارد ( .)20پژوهش پلسو و همکاران )2005( 1نیز
این یافتهها را حمایت ميکرد (.)26
متیو و همکاران )2010( 2درمطالعه سیستماتیک خود که در مورد تاثیر فعالیتهای بدنی بر
بیماران مبتال به اضطراب مزمن بود ،مقاالت منتشر شدة بين سالهای  1995تا  2007را مورد
بررسی قراردادند 2914 .بیمار در بخشی از مقاالت ذکر شده به مدت  12هفته در برنامههای
تمرینی شرکت کردند .مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون در این بیماران نشان داد که انجام
دادن تمرینهاي متوسط به مدت  30دقیقه در هر جلسه باعث بهبود معنیداری درسطح اضطراب
بیماران ميشود ( .)21آکاندره و همکاران )2005( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر ورزش بر اضطراب
 60دانشجوی دختر و پسر پرداختند که براساس پرسشنامه اسپیلبرگر 4مبتال به اضطراب بودند.
نتایج نشان داد که سطح اضطراب هر دو گروه با ورزش کاهش ميیابد .بیشترین اثر ضد اضطرابی
ورزش در این مطالعه مربوط به گروه سنی  19تا  20ساله بود ( .)7گاسکوسکا )2004( 5نیز در
همین راستا پژوهش را انجام داد و به نتایج مشابهی دست یافت (.)17
همچنین مطالعات اخیر نشان داده که ورزش در بیشتر افراد باعث بهبود کیفیت خواب و کمک
به رفع اختاللهاي خواب نظیر ،بی خوابی ميشود .بهترین زمان برای ورزش کردن جهت خواب
مناسب  4تا  8ساعت پيش از خواب است ،با این وجود ورزش در هر زمانی از روز مفید است به
استثنای انجام دادن ورزشهای سنگین در مدت زمان کوتاهی قبل از خواب که ممکن است باعث
اختالل در خواب شود ( .)27مروری بر مطالعات نشان داده که ورزشهای با شدت متوسط مانند؛
پیاده روی سریع و تمرینهاي مقاومتی ،باعث بهبود کیفیت خواب ميشوند (.)10
لذا با توجه به پژوهشهاي انجام شده و نقش ورزش در بهبود ناراحتیهای روانی،
1- Peluso, M. A.,et al
2- Matthew et al
3- Akandere, M.,et al
4- Spielberger Questionnaire
5- Guszkowska, M., et al

121

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره نهم ،بهار 1391

پژوهشگر در تالش است دریابد که وضعیت سالمت روان دانشجویان فعال در بخش برنامه
ورزشی دانشگاه نسبت به دانشجویان غیرفعال درزمینه ورزشی چگونه است؟ و اینکه آیا شرکت
در فعالیتهای بدنی توانسته است نقش مثبتی در ارتقاي سطح سالمت دانشجویان داشته
باشد؟ در این پژوهش ،سالمت روان و چهار خرده مقياس آن در بین دو گروه دانشجویان دختر
و پسر فعال و دانشجویان دختر و پسر غیر فعال در برنامههای ورزشی دانشگاه مورد بررسی
و مقایسه قرار گرفت .چهار خرده مقياس سالمت روان شامل؛ جسمانی ،اضطرابی و اختالل
خواب ،کارکرد اجتماعی وافسردگی که ازشاخصهای سالمت روان هستند.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی و پس رویدادی است.

جامعه و نمونه آماری :جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاههای آزاد منطقه

شش است که تعداد آنها را در سال تحصیلی 100919 ،87-88نفر ثبت کردهاند .نمونه آماری
شامل  200دانشجوست که از بین  20واحد دانشگاهی به طورخوشهای انتخاب شدند 100 .نفر
ورزشکار ( 50نفر زن و  50نفر مرد) و  100نفر غیر ورزشکار ( 50نفر زن و  50نفر مرد) .انتخاب
نمونه ورزشکار از ميان دانشجویان فعال در تیمهای مسابقههاي دانشجویی با استفاده از نمونه
گیری تصادفی صورت گرفت و همچنین نمونه غیر فعال نيز از بین دانشجویان غیر ورزشکار به
طور تصادفی انتخاب شدند .تعداد  250پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد که از این تعداد
 200پرسشنامه درست تکمیل شده ،مورد بررسی آماری قرار گرفت.
ابزار اندازهگیری :در این پژوهش برای سنجش سالمت روانی دانشجویان از پرسشنامه
سالمت عمومی استفاده شد1و )1979 ،3GHQ-28( 2که حاوی  28پرسش است و چهار خرده
مقیاس را مورد بررسی قرار ميدهد .این پرسشنامه از شناخته شده ترین ابزار غربالگری است
1- General Health Questionnaire

 -2دکتر جمال حقیقی و همکاران ( )1378در پژوهش خود بین دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز ،پایایی این پرسشنامه به دو روش آلفای کرونباخ
و تنصیف به تربیب زیر برای چهار حیطه (٪88 ،٪92؛ ٪83 ،٪91؛٪69 ،٪75؛  )٪89 ،٪88وضرایب اعتبار را با استفاده از نمره کل فهرست تجدید نظر شده
عالئم روانی ( )٪82 ،٪72 ،٪85 ،٪86( ،)Scl90-Rبه دست آوردهاند.

3- Goldberg& Hiller
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که به صورت فرمهای  60 ،30 ،28و 12مادهای طراحی شده است ،در پژوهش حاضر از فرم 28
مادهای سالمت عمومی استفاده شده که کاربرد گستردهای دارد .این پرسشنامه از چهار خرده
مقیاس یا حیطه تشکيل شده که هر کدام دارای  7پرسش است .حیطههاي چهارگانه عبارتند از:
نشانههای جسمانی (مقياس  ،)Aاضطراب و اختالل در خواب (مقیاس  ،)Bاختالل در عملکرد
اجتماعی (مقیاس  )Cو افسردگی (مقیاس  ،)Dبه هر یک از حیطههای چهار گانه یک نمره و
به کل پرسشنامه یا  28پرسش نیز یک نمره تعلق ميگیرد .از لحاظ پاسخگویی به پرسشها،
آزمودنی باید با توجه به وضعیت سالمت خود از یک ماه گذشته تا زمان حال ،با استفاده از
مقیاس پنج گزینهای (هیچ ،کمی ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) به تکمیل پرسشنامه بپردازد.
تجزيه و تحليل دادهها در دو بخش توصيفي و استنباطي صورت گرفت .همة عمليات آماري
با استفاده از نرم افزار  Spssويرايش انجام شد .در اين پژوهش  p>0/05را به عنوان سطح
معناداری در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش

در اين پژوهش تعداد  100دانشجوی دختر و پسر فعال در تیمهای ورزشی دانشگاهها و

 100دختر و پسر غیر فعال در زمینه ورزشی حضور داشتند که در جدول شماره  1میانگین و
انحراف معیار قد ،وزن و سن آنها را ارائه داده ايم .همچنین در جدول شماره  2و نمودار شماره 1
میانگین امتیاز سالمت روان و خرده مقیاسهای آن برای هر دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
محاسبه شده است .تحلیل این نتایج نشان داد که گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران در چهار
متغییر شکایت جسمانی ،اضطراب و اختالل در خواب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و سالمت
روان تفاوت معنیداری دارند ( )p>0/05به طوری که وضعیت ورزشکاران در این متغییرها
نسبت به گروه غیر ورزشکاران مطلوب تر است؛ در حالی که در خرده مقیاس افسردگی ،مقایسه
امتیاز دو گروه نشان داد که اختالف معنیداری بین دو گروه وجود ندارد ( .)P≤0/05در هر حال
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امتیاز گروه ورزشکاران نسبت به گروه غیر ورزشکاران نشان دهنده سطح افسردگی پايین در
ورزشکاران است .مقایسه سالمت روان و خرده مقایسههای آن در دو گروه در جدول شماره 3
نشان داده شده است.
جدول -1میانگین قد ،وزن و سن جامعه آماری
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ

وزن )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﻗﺪ )ﺳﺎﻧﯿﻤﺘﺮ(

ﺳﻦ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ورزﺷﮑﺎران

172/39

9/95

65/32

14/32

24/51

5/03

ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎران

168/05

9/96

68/48

4/80

22/91

2/77

جدول -2وضعیت میانگین سالمت روان و خرده مقیا سهای آن در ورزشکاران و غیر ورزشکاران
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل در
ﺧﻮاب
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

اﻓﺴﺮدﮔﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

ﺳﻼﻣﺖ روان

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﯿﺎر

ورزﺷﮑﺎر

3/96

2/89

4/66

3/02

4/64

2/89

2/68

3/74

15/94

9/77

ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر

6/20

4/60

6/46

4/53

6/61

4/90

3/73

4/12

23/00

13/59

نمودار -1میانگین سالمت روان و خرده مقیاسهای آن در ورزشکاران و غیر ورزشکاران
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جدول -3مقایسه سطح سالمت روان و خرده مقیاسهای آن در ورزشکاران و غیر ورزشکاران
ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ

P-value

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

0/000

اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل
در ﺧﻮاب
0/007

اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻓﺴﺮدﮔﯽ

0/000

0/090

ﺳﻼﻣﺖ روان

0/000

* در سطح ( )P>0/05معنی دار است.

بحث و نتیجه گیری

بررسی دادهها نشان داد که شرکت در فعالیتهای ورزشی به طورمعنیداری بر میزان

سالمت روان دانشجویان فعال و ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر فعال در زمینه ورزشی
تاثیرمثبت دارد .این نتایج با پژوهشهاي ( )31 ،24 ،16 ،13 ،2همخوانی دارد .فعالیتهای
ورزشی به روشهای مختلف ميتواند منجر به ارتقاي سالمت روانی افراد شود .یکی از الگوهاي
موجود در این زمینه ،الگوي روان شناختی سان استروم است .این الگو چنين فرض ميکند که
شرکت در فعالیتهای جسمانی منجر به افزایش عزت نفس فردی ميشود .بدیهی است که
افزایش عزت نفس مي تواند در روابط بین فردی و شبکه اجتماعی تغييرات مثبتي را به وجود
آورد و چنین تغیيراتی به نفع سالمت روانی فرد؛ است .چرا که گسترش ارتباطهاي اجتماعی چه
به طور مستقیم (یعنی از طریق یافتن دوستان جدید) و چه به طور غیر مستقیم از راه افزایش
عزت نفس و برقراری رابطه بین فردی بر اساس الگوی ارتباطی ،شهامت روزانه فرد را در مقابل
رویدادهای استرس زا افزایش ميدهد (.)1
الگوي دیگر در این زمینه ،فرضیه حواس پرتی است .در این الگو فرض ميشود که
فعالیتهای ورزشی به عنوان عامل حواس پرتی یا عامل رها کننده فرد از محرکات و احساسات
استرس زا عمل ميکند که این امر ميتواند منجر به بهبود روان شناختی فرد شود .واقعیت
این است که تداوم بسیاری از اختاللهاي روان شناختی از قبیل؛اختاللهاي اضطرابی و
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اختاللهاي خلقی (از جمله افسردگی) و نارسایی در کارهای اجتماعی و . . .به دلیل تمرکز بر
تفکرات و نگرشهای منفی است .براین اساس یکی از مداخلههای روان شناختی این است که
فرد را از تمرکز بر تفکرات منفی و جنبههای استرس زای زندگی دور نگه دارند .فعالیتهای
ورزشی همین نقش را از طريق ویژگی حواس پرتی به خوبی ایفا ميکند و او را از گرفتار شدن
درحلقه معیوب نجات ميدهد (.)1
الگوي سوم تأثیر فعالیتهای بدنی بر سالمت روانی ،الگوي "زیست شناختی" است .در
این الگو گفته ميشود که علت تأثیر فعالیتهای بدنی بر سالمت روانی ،تغییرات بیوشیمیایی و
زیست شناختی است .در مورد این تغییرات در ادامه مطلب بحث خواهد شد.
بررسی دادهها نشان داد که شرکت در فعالیتهای ورزشی به طورمعنیداری از میزان
شکایت جسمانی دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر فعال در زمینه ورزشی کاسته
است .این نتایج با پژوهشهاي دیگر همخوانی دارد ( .)24 ،33نقش موثرفعالیت بدنی در بهبود
سالمت جسمانی واقعیتی است که امروزه بر کسی پوشیده نیست و افراد غیر فعال عضالت و
استخوانهای ضعیف تری نسبت به افراد فعال دارند و به علت ناسازگاریهای قلبی-عروقی و
تنفسی ،استقامت کمتری در انجام دادن کارهای بدنی متوالی از خود نشان ميدهند .همچنین
به علت ناسازگاریهای الزم در بخش عضالنی زودتر به آستانه خستگی و درماندگی ميرسند.
از سوی دیگر ،به دلیل شرکت افراد در تمرینهاي متنوع دامنه حرکتی آنها نسبت به افراد غیر
فعال ارتقا مييابد و این موضوع باعث افزایش قابلیتهای حرکتی آنها و بهینه سازی انرژی در
انجام دادن کارهای حرکتی روزمره ميشود.
بررسی يافتهها نشان داد که شرکت در فعالیتهای ورزشی به طورمعنیداری بر میزان
اضطراب و اختالل در خواب دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر فعال در زمینه
ورزشی تاثیر مثبت دارد .این نتایج با پژوهشهاي دیگر نيز همخوان است (،20 ،17 ،10 ،7 ،6
 .)27 ،26تأثیرات ضد اضطرابی ورزش را بر اساس ساز و کارهای مختلفی ميتوان تبیین کرد
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که از آن جمله ميتوان به ساز و کارهای زیستی –فیزیو لوژیک و روانی ورزش اشاره کرد .از
لحاظ زیستی -فیزیولوژیک ،ورزش مي تواند به شيوههاي ذيل تأثيرات ضد اضطرابي داشته
باشد؛ من جمله از طریق فراهم سازی امکان دستیابی فرد به آمادگی جسمانی ،تأثیر بر سطح
انتقال دهندههای عصبی دخیل در اضطراب ،تأثیر بر هورمونهای استرس و کاهش تنش
عضالنی به دنبال انجام دادن فعالیتهای ورزشی .از نظر بعد روانی ،ورزش با افزایش سطح
فعالیت و به دنبال آن افزایش تقویتهای مثبت مشروط به پاسخ ،فراهم ساختن موقعیتی که
سبب منحرف شدن توجه فرد از موقعیتهای تهدید آور و اضطراب زا مي شود و ایجاد زمینهای
برای افزایش اعتماد به نفس و احساس خود توانمندی ،ميتواند سبب کاهش اضطراب شود.
بررسی دادهها نشان مي دهد که شرکت در فعالیتهای ورزشی به طورمعنیداری بر
میزان اختالل در عملکرد اجتماعی دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر فعال در
زمینه ورزشی تاثیر مثبت دارد .این نتایج با پژوهشها همخوان است (.)30 ،17 ،16 ،9 ،6 ،3
ساگاتون 1و همکاران بهتر بودن عملکرد اجتماعی را در افرادی که در فعالیت بدنی شرکت
ميجويند چنین بیان ميکنند که فعالیت بدنی و ورزش فرصت تعامالت اجتماعی را افزایش مي
دهد و مهارتهای اجتماعی را توسعه ميبخشد و به دلیل ایجاد شبکههای اجتماعی گسترده تر،
سالمت روان فرد ارتقاء مييابد و این امر با افزایش عملکرد اجتماعی فرد همراه است.
بررسی دادهها نشان داد که شرکت در فعالیتهای ورزشی به طورمعنیداری بر میزان
افسردگی دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر فعال در زمینه ورزشی تاثیر نداشته
است؛ جامعه مورد بررسی در این پژوهش جامعه بیمار نبوده است .هر چند با توجه به نمره کسب
شده در گروه ورزشکار آنها وضعیت بهتری از نظر کاهش احتمال ابتال به افسردگی داشته اند،
اما این اختالف نسبت به گروه غیر ورزشکار معنی دار نبوده است .به طور کلی همان طور که
اشاره شد ،در بیشتر پژوهشهايي که بر روي جامعه بیماران افسرده انجام گرفته ،مشخص شده
1- Sagatoun et al

127

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال چهارم ،شماره نهم ،بهار 1391

که شرکت در فعالیتهای ورزشی مرتب باعث کاهش سطح افسردگی بیماران ميشود؛ از جمله
این پژوهشها ميتوان به پژوهشهاي بسياري اشاره کرد (.)26 ،25 ،20 ،16 ،10
شواهد فیزیولوژیک بسياري درباره اثر ضد افسردگی تمرین بدنی وجود دارد که از آن جمله
ميتوان به فرضیههای سروتونین و نوراپی نفرین اشاره کر (.)22 ،19 ،18 ،12
فرضیه سروتونین :داروهایی که معموال برای مداوای افسردگی مصرف ميشوند
(پروزاک ،زولووف ،پکسیل) از طریق تغییر دادن عمل نورونها در رها کردن میانجی عصبی
سروتونین مؤثر واقع ميشوند .این داروها نمی گذارند نورونها سروتونین را دوباره جذب کنند؛
از این رو به دلیل کم شدن باز خورد مسقیم ،سروتونین بیشتری برای افزایش فعالیت دستگاه
عصبی در اختیار خواهد بود .سطح ناچیز سروتونین در دستگاه عصبی بیماران افسرده با احساس
سستی همراه است ،به طوری که این بیماران برای بیرون آمدن از رختخواب با مشکل مواجه
هستند .در حال حاضر ،دادههایی از مطالعات در باره انسان و حیوان وجود دارد که نشان ميدهد
دستگاههای سروتونرژیک تحت تأثیر فعالیت بدنی قرار ميگیرند .پژوهشهایی انجام شده بر
روي گربهها نشان ميدهد که هنگام بیداری ،تخلیه عصبی سروتونین سه تکانه در ثانیه است
که با افزایش منظم تمرینهای بدنی ،تخلیه سروتونین به چهار تا پنج تکانه در ثانیه افزایش
ميیابد .تواتر این تکانهها به هنگام خواب آلودگی کم شد .و هنگام خواب  1REMکامال
خاموش ميشود .تمرین بدنی مقدار سروتونین را در حیوان و انسان افزایش ميدهد ()19 ،11
و همچنین مقدار خواب  REMرا کم ميکند .خواب  REMعمیق است ،اما به اندازه خواب با
موج آهسته آرامش بخش نیست .مرورهای فرا تحلیلی (کوبيتز و همکاران؛ اوکانر و یانگستت،
 )1995نشان دادند که هر دو نوع تمرینیعنی تمرین شدید و مزمن از یک سو با افزایش معنی
دار مدت خواب با موج آهسته ومدت کل خواب مرتبط بود و از سوی دیگر با کاهش تأخیر
در به خواب رفتن و مدت خواب  REMنیز ارتباط داشت .به بیان دیگر ،کسانی که تمرین
1- Rapid eye movement sleep
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منظم دارند ،زودتر به خواب ميروند ،بیشتر ميخوابیدند و خوابشان نسبت به کسانی که تمرین
نمیکنند ،آرامش بخش تر است .افزایش مدت خواب با موج آهسته نسبت به خواب ،REM
مقدار سروتونین دستگاه عصبی کسانی را که تمرین ميکنند افزایش ميدهد .بیماران افسرده
به این ترتیب ميتوانند با تمرین کردن ،میزان سروتونین خود را افزایش دهند .سود دیگر تمرین
این است که مدت خواب  REMآنان را کم ميکند (.)12 ،30 ،32
فرضیه نوراپی نفرین :افسردگی با کم شدن ساختن نوراپی نفرین در مغز همراه است.
در ادرار بیماران افسرده ،متابولیتهای نوراپی نفرین کمتر يافت مي شود .داروهایی که برای
درمان افسردگی به کار ميروند ،مانند تری سایکلیکها و باز دارندههای منو آمین اکسیداز،
باز جذب نوراپی نفرین در نورون را مسدود ميکنند و از این رو ،میزان نوراپی نفرین را در
سیناپسها افزایش ميدهند .ورزش نیز باعث افزایش سطح نوراپی نفرین در بدن ميشود (.)12
نتیجه گیری کلی

بررسی و تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که شرکت در برنامههای ورزشی نه تنها از نظر بعد

جسمانی امتیازهاي خاصی به دانشجویان ميدهد ،بلکه در زمینه روانی نیز موثر است .همان
طور که نتایج نشان داد ،شرکت در فعالیتهای فوق برنامه ورزشی ،باعث ارتقاي سطح سالمت
روان و خرده مقیاسهای آن در دانشجویان ميشود که دالیل تاثیر گذاری آن چه از نظر بعد
روانی و چه از نظر بعد فیزیولوژیک شرح داده شد.
حضور در فضاهای ورزشی باعث فراهم آوردن شرایطی ميشود که فرد در آن فرصتی برای
تحکیم ،تعدیل و بازتوانی شخصیت خود در محیط غیررسمی پيدا مي کند .با توجه به شرکت
داوطلبانه افراد ،محیطهای ورزشی عاری از هرگونه استرس ،اضطراب و تنش منفی است و این
امر حتی به افراد ضعیف فرصت ميدهد که توانايیهای خود را بدون ترس از مورد انتقاد قرار
گرفتن ،عرضه کنند و به تقویت خود چه از نظر بعد جسمانی و چه از نظر بعد روانی بپردازند،
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این تقویت در محیط دوستانه و فاقد تشنجات و فشارهای منفی سرانجام روی شخصیت افراد
در محیطهای رسمی و تنش زا تاثیر ميگذارد و باعث ایجاد رفتارهای مناسب تر در محیطهای
مذکور مي شود .از سویی دیگر ،حضور در فعالیتهای ورزشی به طور منظم باعث ایجاد
سازگاریهای فیزیولوژیک از قبیل؛ سازگاریهای تنفسی ،قلبی_عروقی ،عضالنی_اسکلتی
و هورمونی ميشود که این امر نیز به نوبه خود به ارتقاي عملکرد فرد در سطح اجتماعی
ميانجامد و توانمندی افراد را در برابر فشارهای محیط کاری افزایش ميدهد.
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