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Abstract
Aim and Background: Mental health refers to cognitive, behavioral, and emotional well-being. It is all about
how people think, feel, and behave. Mental health can affect daily living, relationships, and physical health. The
purpose of this study was to systematic review and meta-analysis of studies that compared the mental health of
athletic and non-athletic students.
Methods and Materials: Articles were searched in Persian in the SID, Noormags, Civilica, Elmnet using the
keywords “mental health”, “general health”, “athlete”, and “non- athlete” were used without any time limit until
February 2017. Inclusion criteria included cross-sectional studies comparing athletes and non-athletes as well as
studies using the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). The modified checklist by Downs et al. (1998)
was used to assess the methodological quality of the selected studies. Articles were reviewed using the PRISMA
checklist.
Findings: Based on the inclusion and exclusion criteria, finally 12 articles from 478 studies were
comprehensively reviewed. According to the results of the study, the total number of athletes and non-athletes
was 1252 and 1451, respectively. The results of meta-analysis showed that there is a significant difference
between the mental health of athlete students and non-athlete [MD = -5.15, 95% CI (-3.34 to -6.96)] as well as
there is a significant difference between athletic and non-athletic students in the following four subscales of
mental health so that in all cases the athletes were better; physical symptoms [MD = -1.23, 95% CI (-0.70 to 1.75)], anxiety and sleep disorder [MD = -1.73, 95% CI (-1.24 to -2.21)], social dysfunction [MD = -1.50, 95%
CI (-0.74 to -2.25)], and depression [MD = -1.43, 95% CI (-0.85 to -2)].
Conclusions: The results of this study showed that student-athletes had better general health than non-athletes.
Therefore, exercise and physical activity can promote students' mental health.
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( -1نویسنده مسئول) استادیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انساانی ،دانشاهاه وتیات ،ایرانشا ر،
ایران.
 -2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشهاه آزاد اسالمی ،واحد ایرانش ر ،ایرانش ر ،ایران.
 -3استادیار رفتار حرکتی ،گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی ،دانشهاه یزد ،یزد ،ایران.
 -4استادیار امدادگر ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشهاه زابل ،زابل ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :سالمت روان به معنای ب زیستی شناختی ،رفتاری و احساسی است .همهچیز در مورد نحوه تفکر ،احساس و رفتار مردم اساات .سااالمت
روان میتواند بر زندگی روزمره ،روابط و سالمت جسمی تأثیر بهذارد .هدف از این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل پژوهشهایی بود که به مقایسه
سالمت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته بودند.
مواد و روشها :جستجوی مقاتت به زبان فارسی در پایهاه اطالعات ج اد دانشهاهی ،نورمهز ،سویلیکا ،علم نت بدون محدودیت زمانی تا ب منماااه
سال  1399با کلیدواژههای مرتبط با "سالمت روانی"" ،سالمت عمومی"" ،ورزشکار و غیر ورزشکار" انجام شد .معیارهای ورود شامل تحقیقاتی کااه از
نوع مقطعی و به شکل مقایسه بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و تحقیقاتی بود که از پرسشنامه استاندارد  GHQ28استفاده کرده بودند .مقاااتت بااا
استفاده از چکلیست  PRISMAموردبررسی قرار گرفت.
یافتهها :بر اساس معیارهای ورود و خروج درن ایت  12مقاله از  478مطالعه موردبررسی جامع قرار گرفت .طبق بررسی صورت گرفته نتااایم مطالعااات
تعداد کل نمونههای ورزشکار  1252نفر و غیر ورزشکار  1451نفر در این  12مطالعه بود .نتایم فرا تحلیل نشان داد که تفاوت معنیداری و قاباالتوج ی
بین سالمت روان دانشجویان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار ( -3/34تا  MD= -5/15 ،95% CI)-6/96وجود دارد و در چ ار زیاار مقیاااس سااالمت
روان عالئم جسمانی ( -0/70تا  ،MD= -1/23 ،95% CI )-1/75اضطراب و اختالل خواب ( -1/24تا  ،MD= -1/73 ،95% CI )-2/21اخالل در
کارکرد اجتماعی ( -0/74تا  MD= -1/50 ،95% CI )-2/25و افسردگی ( -0/85تا  MD= -1/43 ،95% CI )-2تفاوت معنیداری بین دانشجویان
ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایم این مطالعه نشان داد که دانشجویان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار از سالمت عمومی ب تری برخوردار بودند .لذا ورزش و فعالیاات
بدنی میتواند باعث ارتقای سالمت روانی دانشجویان گردد.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،سالمت عمومی ،دانشجو ،ورزشکار ،غیر ورزشکار
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مقدمه
سالمت روان یکی از مقولههای م ام در مباحاث روانشناسای و
روانپزشکی ( )3و از محورهای م ام ارزیاابی ساالمت جواماع
مختلف بوده و وضعیتی از سالمت هار فارد کاه باعاث تحقاق
استعدادهای بالقوه ،کنار آمدن باا تانشهاای معماول زنادگی و
احساس کار مفید و احساس ثمربخش بودن و توان مشارکت باا
اجتماع تعریف مایشاود ( .)5 ,4ساالمت روان چیازی فراتار از
فقدان اختالل روانی بوده و به معنای ب زیستی روانشاناختی یاا
هیجانی ( )6یا رفتار ماوزون و هماهناب باا جامعاه ،شاناخت و
پذیرش واقعیتهاای اجتمااعی و قادرت ساازگاری باا آنهاا و
شکوفایی اساتعدادهای ااتای اسات ( .)2درواقاع ساالمت روان،
همان مف وم کلی سالمتی بوده که توانایی کامال بارای ایفاای
نقشهای اجتماعی روانی و جسمی ،بدون وجاود بیمااری اسات
( .)7در حال حاضر در کشورهای مختلف ،خصوصاً در کشورهای
درحالتوسعه ،حدود  150میلیون نفر بهنوعی از اختالتت عصبی
رنم میبرند .این آمار تا حدی به افزایش رشد جمعیت ،تغییار در
شیوه زندگی ،فروپاشیدن خانوادهها و مشکالت اقتصادی مرباو
میشود ( .)8با توجه به آمارهای سازمان ب داشت ج انی از هر 4
نفر 1 ،نفر ( 25درصد افراد) در هر مرحله از زندگی از یک یا چند
اختالل روانی رنم میبرد .طبق آمار  WHOبیش از  52میلیون
نفر از مردم ج ان در سنین مختلف از بیماریهای شادید روانای
رنم میبرند و  250میلیون نفر بیماری خفیف روانی دارند که در
ایران نیز این آمار از سایر کشورها کمتر نیست ( .)2در طرح ملّی
بررسی سالمت و بیمااری در ایاران میازان اخاتالتت در افاراد
باتی  15سال ایران  21درصد گزارششده اسات ( .)2بناابراین
متخصصان برای مسئله سالمت روان افراد بهخصاو جواناان
اهمیت زیادی قائل بوده و معتقدناد وضاعیت ساالمت مطلاوب
میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر عوامل مختلفی
قرار گیرد (.)5
بدی ی است که بیماری روانی مخصو قشری خا نبوده
و تمام طبقات جامعه را شامل میگردد .ایان خطاری اسات کاه
مرتباً نسل فعلی و آینده را ت دید میکند ( .)5ورود باه دانشاهاه،
یک دوره انتقالی ( )12و از م مترین مراحل تغییرات و دورههای
گااذار در زناادگی جوانااان باشااد .افااراد در ایاان دوره ،زناادگی
مسااتقالنهای را شااروع ماایکننااد کااه بااا تغییاارات عمیقاای در
مسئولیتهای زندگی شخصی ( )12و روابط اجتمااع و انساان
آنها همراه است ( .)13آشنا نباودن بسایاری از دانشاجویان باا
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محیط دانشهاه در بادو ورود ،جادایی و دوری از خاانواده ،عادم
عالقه به رشته قبولی ،ناسازگاری با سایر افراد در محیط زنادگی
و خوابهاهی و نبودن امکانات رفاهی و اقتصاادی ،آیناده شاغلی
نامطمئن و  )14( ...ازجمله شرایطی هستند که میتواند منجر به
مشکالت و ناراحتیهای روانی ،افزایش سطح تنیدگی ،مشکالت
سازشی و رفتاری ازجمله رفتارهاای پرخطار گردیاده و ساالمت
روانی آنها را به خطر اندازد ( .)14 ,2پژوهشهای صورت گرفته
نیز نشان میدهد که شیوع اختالتت روانی در میان دانشجویان
فراوانی بیشتری دارد ( .)2یکی از راههایی که روانشناسان بارای
پیشهیری و درمان مشکالت روانی معرفی میکنند ،نقش فعالیت
بدنی درزمینه ب داشت روانی است ( .)15 ,8مطالعات انجامگرفته
در حیطه روانشناسی ورزش نشان میدهد کاه ورزش و فعالیات
بدنی یکی از راههای مؤثر در رهایی از انواع فشارها و هیجاناات،
پیشهیری از بیماریهای روانی و دساتیابی باه شارایط مطلاوب
روانی است ( .)17 ,16اگرچه افاراد باهطورمعمول باا اخاتالتت
خلقی از طریق مشاوره روانشناختی ،دارودرمانی یا هار دو روش
مقابله میکنند ( ،)17ولی شواهد اظ ار میدارد کاه ایان روش-
های درمانی کاربرد زیادی ندارد و فعالیتهای بدنی تأثیر مثبتای
بر ساالمت و نشاا روحای و روانای دارد ( .)17 ,16همچناین
مطالعات نشان مایدهاد کاه فعالیات بادنی منجار باه کااهش
اضطراب ،افسردگی و ب بود نشاانههاای جسامی میشاود و باا
افزایش احساسات مثبت و رضایت از زندگی در شارکتکنندگان
همراه است .مطالعاات مختلفای ،اثارات مثبات ورزش بار روی
سالمت روان گزارش کردهاناد ( .)18پاژوهشهاای زیاادی باه
بررسی سالمت روان دانشاجویان و نقاش انجاام فعالیاتهاای
ورزشی در ارتقای سالمت روانی پرداختهاند .در این میان ،بیشاتر
پژوهشهای انجامشده حاکی از شیوع باتی اختالتت روانی در
دانشجویان و ارتبا مثبت و معنادار بین انجام انواع فعالیتهاای
ورزشی و سالمت روانی مایباشاند ( .)20 ,19 ,16بارای مثاال،
مظلااومی و همکاااران ( )1392در پااژوهش خااود نشااان دادنااد
سالمت عمومی دانشجویان ورزشکار از دانشجویان غیرورزشاکار
ب تاار بااود ،نتااایم پااژوهشهااای م ااری و همکاااران ( )1390و
بخشنده و همکاران ( )1394نیز حاکی از ایان باود کاه باین دو
گروه ورزشکار و غیرورزشکار در ساالمت روانشاناختی تفااوت
معناااداری وجااود دارد .همچنااین سااالوی ( )2018و علماادارلو و
همکاران ( )2019در پژوهش خود ،نمرات سالمت روانی باتتری
را برای افراد جوان ورزشکار در مقایسه باا افاراد غیار ورزشاکار
گزارش نمودند ( .)4اگرچه نتایم اغلب پژوهشها حاکی از ارتبا

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

مثبت بین فعالیتهای ورزشی و مؤلفههای سالمت روانی مای-
باشند ،بااینوجود برخی پژوهشهاا ازجملاه پاژوهش شاکری و
همکاران ( )1394و نریمانی و همکاران ( )21تفاوتی را در برخی
مؤلفااههای سااالمت روان بااین ورزشااکاران و غیرورزشااکاران
گزارش نکردند .با توجه به نتایم ،هنوز کامالً مشخص نیست که
آیا ورزشهایی که در سطوح دانشاهاهی و باهطور غیرحرفاهای
انجام میشود ،نیز میتواند در ب بود ساالمت و ب داشات روانای
دانشجویان مؤثر باشد یا خیر؟ نیااز باه مطالعاات بیشاتر در ایان
زمینه احساس میشود (.)18
با توجه به اهمیت سالمت روان و افزایش رو به رشد مراجعه
دانشجویان به مراکز مشاوره دانشجویی که مؤید وجود مشکالت
روانی-اجتماعی آنان اسات ( ،)22شناساایی اخاتالتت روانای و
عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان بهعنوان یکای از گاروه-
های تأثیرگذار جامعه از اهمیت ویژهاى برخوردار است .همچنین
توجه بهسالمت روان این قشر ،نهتن ا سبب کاهش هزیناههاای
درمانی در این حوزه میگردد ،بلکه تزمه پیشرفت این جامعه نیز
محسوب میشود ( .)23بر این اساس و با توجه باه اهمیات امار
ورزش در سالمت جسمی و روحی ،این پژوهش در پای بررسای
اثرات ورزش بر سالمت عمومی دانشجویان ورزشکار و مقایساه
آن با دانشجویان غیرورزشکار اسات .درصاورتیکه دانشاجویان
ورزشکار نسابت باه دانشاجویان غیرورزشاکار دچاار مشاکالت
کمتری ازنظر سالمت روان باشند ،میتوان شرایطی ایجااد کارد
که دانشجویان را بیشتر به ورزش ترغیب کرد تا موجبات ارتقاا
سطح ب داشت روان برای آنها نیز فراهم گردد.
مواد و روشها
این تحقیق از نوع مروری نظامند و فراتحلیل میباشد .جستجوی
مقاتت به زبان فارسی در پایهااه اطالعاات ج ااد دانشاهاهی،
نورمهز ،سویلیکا ،علم نت بدون محدودیت زماانی تاا ب منمااه
سال  1399با کلیدواژههای مرتبط با "سالمت روانی"" ،سالمت
عمومی"" ،ورزشکار و غیر ورزشکار" انجام شد.
پس از جستجوی در پایهاههای اطالعاتی مذکور تعاداد 936
مقاله یافت شد 460 .مقاله تکراری در مرحلاه اول حاذف شادند
سپس در مرحله غربالهری عناوین و چکیدهها  476مقاله ج ات
یافتن مقاتت مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شادند .تعاداد 32
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مقاله مرتبط یافت گردید و  444مقاله در مرحلاه غرباالهری باه
دلیل اینکه به متغیرهای موردنظر ما نپرداختند ،از تحقیاق خاارج
شدند .تمام متن  32تحقیق باقیمانده موردبررسی قرار گرفات و
بر اساس معیارهای ورود و خروج تعداد  12پژوهش کامالً مرتبط
شناختهشده و تعداد  15مقاله بر اساس معیارهای ورود و خروج از
تحقیق خارج شدند.
معیارهای ورود شامل موارد زیر بود -1 :فقط تحقیقاتی که از
نوع مقطعی و بهصورت مقایسه باشاند  -2نموناههای مطالعاات
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار باشند  -3تن ا از پرسشانامه
استاندارد  GHQ 28استفادهشده باشد.
معیارهای خروج شامل -1 :مطالعاتی که جامعه و نموناههای
آنها دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نبودند از تحقیق خارج
شدند -2 .مطالعاتی که به مقایسه دانشاجویان ورزشاکار و غیار
ورزشکار نپرداخته بودند از پژوهش خارج شدند -3 .مطالعاتی که
از پرسشنامههای غیر از  GHQ 28استفاده کارده بودناد نیاز از
تحقیق خارج شدند.
مقاتت خارجشده از پژوهش توسط دو محقاق موردبحاث و
بررسی قرار گرفتند و موارد اختالف توساط محقاق ساوم ماورد
قضاوت و تصمیمگیری قرار گرفات .پاس از بررسای چکیادهها
بهطور مستقل توسط دو محقق متن کامل مقاتت به لحاظ واجد
شرایط بودن موردمطالعه قرار گرفت.
روش آماری
مطالعااه کنااونی در چنااد مرحلااه بااه تعیااین دقیااق مساائله
موردمطالعه ،جمعآوری ،تحلیل و تفسیر یافتهها بر اساس سیستم
گزارش دهی مطالعاات سیساتماتیک و متاآناالیز ()PRISMA
پرداخاات (( )24نمااودار  .)1نتااایم مربااو بهسااالمت رواناای
آزمودنیها در مطالعاتی که مرتبط شناخته شدند اساتخراج شاد.
میانهین ،انحراف اساتاندارد و تعاداد نموناههای مقااتت بارای
سالمت روان و چ ار زیر مقیاس آن (عالئم جسمانی ،اضاطراب
و اخااتالل خااواب ،اخااالل در کااارکرد اجتماااعی و افسااردگی)
استخراج گردید .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار نساخه
 )Rev Man( 5/4موسسه کوکران استفاده گردید.
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نمودار  .1نتایج جستجو در طول فرایند زررسی

یافتهها
با جستجوی کلیدواژههای موردنظر در پایهاههای مختلف 936
مقاله یافت شد .سپس مقاتت تکراری حذف شدند ( )460و
تعداد  476مقاله عنوان و چکیده آنها موردبررسی قرار گرفت و
بعد از غربالهری تعداد  32مقاله موردبررسی بیشتر قرار گرفتند .با
توجه به رعایت تمام معیارهای ورود و خروج تعداد  12مقاله
کامل موردمطالعه قرار گرفتند .تعداد یک مقاله به دلیل اینکه
سوگیری انتشار داشت و با آزمون حساسیت موردبررسی قرار
گرفت و از روند بررسی خارج شد ( )25و در انت ا  11مقاله (,8
 )26-31 ,20 ,18 ,16 ,15برای بررسی جامع انتخاب شدند
(نمودار  .)1چنانچه  I2بیشتر از  50بود از اندازه اثر تصادفی
ج ت تفسیر استفاده گردید .برای ارزیابی سوگیری انتشار از
آزمون بب (نمودار قیفی) استفاده گردید.
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نمودارها و جداول تفاوت میانهینها بین سالمت روان
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچنین نمودار جنهل
مربو با آن را نشان میدهد .در  7مطالعه تفاوت بین میانهین
مطالعات معنیدار بوده و  4مطالعه تفاوت معنیداری بین
میانهینها را مشاهده نکردند .نتایم مطالعات افروزه (،)1386
هادوی ( ،)1395محمدی پویا ( ،)1394موسوی گیالنی (،)1381
رئیسیون ( ،)1391سیداحمدی ( )1389و یعقوبی ( )1390نشان
داد که تفاوت معنیداری بین سالمت روان در بین دانشجویان
ورزشکار نسبت غیر ورزشکار وجود دارد (,28-26 ,20 ,18 ,16
 .)30همچنین نتایم مطالعات اصف انی ( ،)1381گنجویی
( ،)1395مظلومی ( )1394و نریمانی ( )1386تفاوت معنیداری
در سالمت روان بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
مشاهده نکردند ( .)31 ,29 ,15 ,8نتایم فراتحلیل مقایسه
سالمت روان بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان از
تفاوت معنیدار بین آنها دارد و ورزشکاران از سالمت روان
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بب ارزیابی گردید که با توجه به نمودار ،سوگیری انتشار
مشاهده نمیشود و تقریباً قرینه میباشند (نمودار .)2

قابلتوجه باتتری برخوردار بودند ()31-26 ,20 ,18 ,16 ,15 ,8
(جدول  .)1سوگیری انتشار مطالعات مقایسه سالمت روان
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار با استفاده از نمودار قیفی

جدول  .1نمودار جن ل مقایسه نمره سالمت روان زین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
دانشجویان غیر ورزشکار

دانشجویان ورزشکار

Mean Difference
IV, Random, 95% CI
(- 4/59 )-6/56،-2/62

مطالعه

Mean

SD

Total

Mean

SD

Total

Weight

افروزه 1386

16/01

10/18

233

20/6

11/22

223

11٪/0

اصف انی 1381
گنجویی 1395
هادوی 1395

11/94
35/08
20/62

19/81
9/47
8/28

80
154
100

15/28
37/47
27/26

22/84
11/12
12/42

180
157
100

5٪/9
10٪/6
9٪/5

(-3/34 )-8/2،82/14
(- 2/39 )-4/68،-0/10
(- 6/64 )-9/57،-3/71

مظلومی 1394

10/19

19/8

106

13/22

24/96

110

5٪/3

(-3/03 )-9/2،03/97

میر 1394

12/5

3/61

30

85/5

35/75

30

محمدی پویا 1394
موسوی گیالنی 1381
نریمانی 1386

36/3
16/1
23/5

6/07
7
11/2

170
70
34

39/17
28/7
22/3

9/ 7
11/2
9/21

170
70
62

رئیسیون 1391
سید احمدی 1389

9/39
15/99

11/58
8/04

75
150

16/4
23/94

17/63
11/02

75
224

5/59

1/95

80

10/93

5/ 6

یعقوبی 1390
)Total (95% CI

1451

1252

Not estimate
(- 2/87 )-4/59،-1/15
(- 12/60 )-15/69،-9/51
(1/20 )-3/5،21/61

11٪/4
9٪/3
7٪/2
6٪/7
11٪/1

(- 7/01 )-11/78،-2/24
(- 7/95 )-9/88،-6/02

11٪/9

(- 5/34 )-6/64،-4/04

100٪/0

(- 5/15 )-6/96،-3/34

80

Mean Difference
IV, Random, 95% CI

دانشجویان غیر ورزشکار دانشجویان ورزشکار

Funnel Plot of Standard Error by Std diff in means
0.0

0.1

Standard Error

0.2

0.3

0.4

3

2

1

0

-1

-2
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Std diff in means

نمودار  .2نمودار قیفی مطالعات مقایسه سالمت روان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

نمودارها و جداول تفاوت میانهینها بین زیر مقیااس عالئام
جسمانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچنین نماودار
جنهل مربو با آن را نشان میدهد .در  6مطالعاه تفااوت باین
میانهین مطالعات معنیدار بوده و  4مطالعاه تفااوت معنایداری
بین میانهینها را مشاهده نکردند .نتایم مطالعات افروزه (،)1386
اصف انی ( ،)1381موسوی گیالنای ( ،)1381رئیسایون (،)1391
س ایداحمدی ( )1389و یعقااوبی ( )1390نشااان داد کااه تفاااوت
معنیداری بین عالئام جسامانی در باین دانشاجویان ورزشاکار
نساابت غیاار ورزشااکار وجااود دارد (.)30 ,26 ,20 ,18 ,16 ,15
همچنین نتایم مطالعات مظلومی ( ،)1394محمدی پویا (،)1394
هادوی ( )1395و نریمانی ( )1386تفاوت معنایداری در عالئام
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جسمانی باین دانشاجویان ورزشاکار و غیار ورزشاکار مشااهده
نکردند ( .)29-27 ,8نتایم فراتحلیل مقایسه عالئم جسمانی بین
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان از تفاوت معنیدار بین
آنها دارد و ورزشکاران از عالئم جسمانی بااتتری برخوردارناد
(( )26-30 ,20 ,18 ,16 ,15 ,8جدول .)2
نمودارها و جداول تفاوت میانهینها بین زیر مقیاس اضطراب
و اختالل خواب دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچناین
نمودار جنهل مربو با آن را نشان میدهد .در  8مطالعه تفااوت
بااین میااانهین مطالعااات معناایدار بااوده و  2مطالعااه تفاااوت
معنیداری بین میانهینها را مشااهده نکردناد .نتاایم مطالعاات
افااروزه ( ،)1386اصااف انی ( ،)1381موس اوی گیالن ای (،)1381
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( )1386غیاار ورزشااکارها ب تاار اخااتالل در کااارکرد اجتماااعی
بیشااتری را نساابت بااه ورزشااکاران نشااان دادنااد ( .)29نتااایم
فراتحلیل مقایسه اختالل در کارکرد اجتمااعی باین دانشاجویان
ورزشکار و غیر ورزشکار نشان از تفاوت معنیدار بین آنهاا دارد
و ورزشکاران از اختالل در کارکرد اجتماعی قابلتوجاه بااتتری
برخوردارند (( )30-26 ,20 ,18 ,16 ,15 ,8جدول .)2
نمودارهااا و جااداول تفاااوت میانهینهااا بااین زیاار مقیاااس
افسردگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار و همچنین نمودار
جنهل مربو با آن را نشان میدهد .در  7مطالعاه تفااوت باین
میانهین مطالعات معنیدار بوده و  3مطالعاه تفااوت معنایداری
بین میانهینهاا را مشااهده نکردناد .نتاایم مطالعاات اصاف انی
( ،)1381موسوی گیالنی ( ،)1381رئیسیون ( ،)1391سیداحمدی
( )1389و یعقااوبی ( )1390هااادوی ( )1395و نریمااانی ()1386
نشان داد که تفاوت معنیداری بین افسردگی در بین دانشجویان
ورزشکار نسبت غیر ورزشکار وجاود دارد (,27 ,20 ,18 ,16 ,15
 .)30 ,29همچنااین نتااایم مطالعااات افااروزه ( ،)1386مظلااومی
( ،)1394محمدی پویا ( ،)1394تفاوت معنایداری در افساردگی
بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده نکردند (,26 ,8
 .)28نتایم فراتحلیل مقایسه افسردگی بین دانشجویان ورزشاکار
و غیاار ورزشااکار نشااان از تفاااوت معن ایدار بااین آنهااا دارد و
ورزشکاران از افسردگی قابلتوجه بااتتری برخوردارناد (,15 ,8
( )26-30 ,20 ,18 ,16جدول .)2

محماادی پویااا ( ،)1394هااادوی ( ،)1395رئیساایون (،)1391
س ایداحمدی ( )1389و یعقااوبی ( )1390نشااان داد کااه تفاااوت
معنیداری بین اضطراب و اخاتالل خاواب در باین دانشاجویان
ورزشکار نسبت غیر ورزشکار وجود دارد (-26 ,20 ,18 ,16 ,15
 .)30 ,28همچنین نتایم مطالعاات مظلاومی ( )1394و نریماانی
( )1386تفاوت معنایداری در اضاطراب و اخاتالل خاواب باین
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشاکار مشااهده نکردناد (.)29 ,8
نتایم فراتحلیل مقایسه اضطراب و اختالل خواب بین دانشجویان
ورزشکار و غیر ورزشکار نشان از تفاوت معنیدار بین آنهاا دارد
و ورزشکاران از اضطراب اختالل خواب باتتری برخوردارناد (,8
( )26-30 ,20 ,18 ,16 ,15جدول .)2
نمودارها و جداول تفاوت میانهینها بین زیر مقیاس اخاتالل
در کااارکرد اجتماااعی دانشااجویان ورزشااکار و غیاار ورزشااکار و
همچنین نماودار جنهال مرباو باا آن را نشاان میدهاد .در 9
مطالعه تفاوت بین میانهین مطالعات معنایدار باوده و  1مطالعاه
تفاوت معنایداری باین میانهینهاا را مشااهده نکردناد .نتاایم
مطالعات افروزه ( ،)1386محمدی پویا ( ،)1394هادوی (،)1395
اصف انی ( ،)1381موسوی گیالنای ( ،)1381رئیسایون (،)1391
س ایداحمدی ( )1389و یعقااوبی ( )1390نشااان داد کااه تفاااوت
معنیداری بین اختالل در کارکرد اجتماعی در باین دانشاجویان
ورزشکار نسبت غیر ورزشکار وجود دارد (-26 ,20 ,18 ,16 ,15
 .)30 ,28همچنااین نتااایم مطالعااات مظلااومی ( ،)1394تفاااوت
معن ایداری در اخااتالل در کااارکرد اجتماااعی بااین دانشااجویان
ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده نکردند ( .)8همچنین نریماانی

جدول  .2نمودار جن ل مقایسه نمره سالمت روان در زیر مقیاسهای عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در
کارکرد اجتماعی و افسردگی زین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
دانشجویان ورزشکار
مطالعه

Mean

SD

دانشجویان غیر ورزشکار
Total

Mean

SD

Total

Weight

Mean Difference
IV, Random, 95% CI

Mean Difference
IV, Random, 95% CI

عالئم جسمانی 1.1.1

هادوی 1395
مظلومی 1394

5/17
3/26

3/32
5/2

100
106

5/11
4/06

3/62
6/52

100
110

میر 1394
محمدی پویا 1394
موسوی گیالنی 1381

3
7/34
3/7

0/54
1/4
2/7

30
170
70

14/05
7/67
6/5

3/17
1/97
2/5

30
170
70

نریمانی 1386
رئیسیون 1391

4/9
2/6

2/4
3/14

34
75

5/21
4/18

2/76
4/8

62
75

سید احمدی 1389
یعقوبی 1390

3/23
1/46

2/49
0/69

233
80

4/67
2/69

3/04
2/13

223
80

)Subtotal (95% CI

1181

2٪/8
2٪/5
1٪/7
3٪/3
2٪/7
2٪/4

1293

(-0/06 )-0/1،90/02
(-0/80 )-2/0،37/77
Not estimate
(- 0/33 )-0/0،69/03
(- 2/80 )-3/66،-1/94
(-0/31 )-1/0،37/75
(1/58 )-2/88،-0/28

2٪/1
3٪/1
3٪/2

(- 1/44 )-1/95،-0/93
(- 1/23 )-1/72،-0/74

26٪/9

(- 1/23 )-1/75،-0/70

اضظراب و اختالل خواب 2.1.1
افروزه 1386

4

3/27

233

5/11

3/49

223

3٪/0

(- 1/11 )-1/73،-0/49

اصف انی 1381
هادوی 1395

5/13
3/01

3/43
3

80
100

6/5
5/36

3/81
3/86

180
100

2٪/6
2٪/5

(- 1/37 )-2/31،-0/43
(- 2/35 )-3/31،-1/39
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افروزه 1386
اصف انی 1381

3/1
4/2

2/49
2/38

233
80

4/67
6/31

3/04
3/99

223
180

3٪/1

(- 1/57 )-2/08،-1/06
(- 2/11 )-2/89،-1/33
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مظلومی 1394
میر 1394

3/47
3/5

3/05
1/21

106
30

4/37
13/3

6/17
3/48

110
30

2٪/1

(-0/90 )-2/0،19/39

محمدی پویا 1394
موسوی گیالنی 1381
نریمانی 1386

10/12
2/8
5/8

2/39
2/6
4/8

170
70
34

11/33
6/6
6/1

3/2
3/9
3/47

170
70
62

3٪/0
2٪/3

Not estimate
(- 1/21 )-1/81،-0/61
(- 3/80 )-4/90،-2/70
(-0/30 )-2/1،13/53

رئیسیون 1391
سید احمدی 1389

2/78
3/69

3/42
2/7

75
150

4/33
6/02

4/72
4/1

75
224

1/98

1/04
1098

80

3/76

1/77
1294

80

یعقوبی 1390
)Subtotal (95% CI

1٪/5
2٪/0
2٪/9
3٪/2
25٪/2

(- 1/55 )-2/87،-0/23
(- 2/33 )-3/02،-1/64
(- 1/78 )-2/23،-1/33
(- 1/73 )-2/21،-1/24

دانشجویان غیر ورزشکار دانشجویان ورزشکار

اختالل در کارکرد اجتماعی 3.1.1

افروزه 1386
اصف انی 1381
هادوی 1395

3/27
5/58
11/02

5/63
4/01
4/76

233
80
100

6/07
7/01
12/92

3/02
4/81
3/88

223
180
100

مظلومی 1394
میر 1394

3/79
3/8

5/45
1/32

106
30

3/8
13/8

6/34
3/13

110
30

2٪/7
2٪/3

(- 3/43 )-4/25،-2/61
(- 1/43 )-2/56،-0/30
(- 1/90 )-3/10،-0/70

2٪/2
1٪/7

(-0/01 )-1/1،58/56

محمدی پویا 1394

11/03

2/31

170

12

2/87

170

3٪/1

Not estimate
(- 0/97 )-1/52،-0/42

موسوی گیالنی 1381

8/6

3/1

70

11/5

3/7

70

2٪/3

(- 2/90 )-4/03،-1/77

نریمانی 1386
رئیسیون 1391
سید احمدی 1389

8/32
2/04
7/39

4/92
3/11
3/39

34
75
150

5/39
3/63
9/56

3/5
4/6
3/81

62
75
224

1٪/4
2٪/1

(2/93 )1/4،06/80
(- 1/59 )-2/85،-0/33
(- 2/17 )-2/91،-1/43

1/75

1/13
1098

80

3/52

2/53
1294

80

2٪/8
3٪/0
23٪/7

(- 1/77 )-2/38،-1/16
(- 1/50 )-2/25،-0/74

افروزه 1386
اصف انی 1381

3/36
4/14

4/59
3/38

233
80

4/25
5/18

4/62
3/41

223
180

2٪/7
2٪/6

(- 0/79 )-1/64،-0/06
(- 1/04 )-1/93،-0/15

هادوی 1395
مظلومی 1394
میر 1394

1/42
3/32
3/86

2/27
6/5
0/88

100
106
30

3/87
3/84
13/89

4/76
7/69
4/15

100
110
30

2٪/4
1٪/4

(- 2/45 )-3/48،-1/42
(-0/52 )-2/1،42/38

محمدی پویا 1394
موسوی گیالنی 1381

7/48
0/9

2/45
1/4

170
70

8/16
4/5

3/49
4/7

170
70

3٪/0

Not estimate
(- 0/68 )-1/32،-0/04
(- 3/60 )-4/75،-2/45

نریمانی 1386
رئیسیون 1391

5/38
1/91

5/5
2/61

34
75

8/91
3/62

4/2
4/76

62
75

سید احمدی 1389

یعقوبی 1390
)Subtotal (95% CI

دانشجویان غیر ورزشکار دانشجویان ورزشکار

افسردگی 4.1.1

یعقوبی 1390
)Subtotal (95% CI

2٪/3
1٪/2
2٪/2

(- 3/53 )-5/65،-1/41
(- 1/71 )-2/94،-0/48

1/76

2/66

150

2/79

3/35

224

3٪/0

(- 1/03 )-1/64،-0/42

0/39

0/56
1098

80

0/96

1/11
1294

80

3٪/4

(- 0/57 )-0/84،-0/30
(- 1/43 )-2/00،-0/85

24٪/2

دانشجویان غیر ورزشکار دانشجویان ورزشکار

بحث و نتیجهگیری
بر اسااس معیارهاای ورود و خاروج درن ایات  12مقالاه از 478
مطالعه موردبررسی جامع قارار گرفات .تعاداد کال ورزشاکاران
 1252نفر و غیر ورزشکاران  1451بود .نتایم فراتحلیل نشان داد
که تفاوت معنیدار قابلتوج ی باین ساالمت روان دانشاجویان
ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار وجود دارد و در چ ار زیر مقیاس
سالمت روان عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل
در کااارکرد اجتماااعی و افسااردگی تفاااوت معناایداری بااین
دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد که در همه موارد
ورزشکاران ب تر بودهاند.
با توجه به یافتاههای فارا تحلیال ،مشاخص شاد محایط
ورزشی و فعالیتهای ورزشی در ب بود سالمت روان دانشجویان
نقش مؤثری داشته است .هرچند برخای از مقااتت در برخای از
فاکتورها مثل عالئم جسمانی تفاوت معناداری مشااهده نکردناد
ولی این عدم تفاوت احتماتً به خاطر شرایط خاا دانشاجویان
در زمان جمعآوری اطالعات بوده مثال همزماانی باا امتحاناات
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پایانترم که باعاث خساتهی مضااعف دانشاجویان شاده اسات
هرچند که تأثیر مثبت ورزش بر بعد جسمانی قرنهاا اسات کاه
تأییدشده و انسانها متوجه تاأثیرات شاهرف آن در ایان زمیناه
شدهاند .میتوان چنین اظ ار کرد که فعالیت بدنی سبب تقویات
ساختار عضالنی ،استحکام ساختار اسکلتی ،سیستم ایمنی بدن،
افزایش کارایی دستهاه قلبی تنفسی ،حفظ وزن مناسب بدن و ...
افراد ورزشکار شده و در اثر این تغییرات مثبت اسات کاه افاراد
ورزشاکار در انجاام فعالیتهاای روزماره خاود ،کمتار احسااس
خستهی ،ناتوانی و ناراحتی جسمانی دارند ( .)32 ,29ولی اکناون
این بعد روانی است که توجه محققان را در م رومومهای اخیر به
خود جلب نموده است.
نتایم فراتحلیل عملکرد اجتماعی ب تر ورزشاکاران را تائیاد
کرد .در تبیین این یافتاهها میتاوان گفات دانشاجویانی کاه در
فعالیتهااای ورزشاای شاارکت میکننااد ،میتواننااد از موقعیاات
بهدستآمده بهعنوان حمایتی برای سازگازی با محایط جدیادی
که وارد آن شدهاند استفاده کنناد ،بادین معناا کاه دانشاجویان
میتوانند باا شارکت در فعالیتهاای ورزشای باهطور عمادهای
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م ارتهای ارتباطی و اجتماعی را فراگرفته و آنها را در زنادگی
به کار برند .همچنین ورزش موقعیتی برای بروز هیجانات فارد و
تمرینی بارای شناساایی و ب رهبارداری از هیجاناات باه وجاود
میآورد .بهعالوه تمرین ورزشی در ارتبا باا افازایش وضاعیت
روانی مثبت و کاهش وضعیت روانی منفای ،شناختهشاده اسات.
مشارکت در فعالیتهای ورزشی راهی مؤثر و امن برای کااهش
اضطراب و افسردگی و تنظیم هیجانات و بات بردن م ارتهاای
اجتماعی است و به نظر میرساد هار دو ناوع ورزش هاوازی و
بیهوازی میتوانند در این امر مؤثر باشند ( .)33فعالیت جسمانی
باعااث افاازایش خودباااوری و درنتیجااه افاازایش اعتمادبااهنفس
میشود .بدی ی است که افزایش اعتمادبهنفس تغییراتی در ج ت
مثبت در روابط بین فردی و شبکه اجتماعی فرد به وجود میآورد
و چنین تغییراتی به نفع سالمت روانی فرد است در پژوهشهای
مختلف این تحقیق نیز این نتایم دیده شد در ماوارد معادودی از
تحقیقات مانند تحقیق مظلومی ( )8تفاوت معناداری در عملکارد
اجتمااعی دیاده نشاد کااه احتمااتً تاأثیر عوامال و فاکتورهااای
قویتری مانند سطح سواد و فرهنب خانواده باشد چون در ایان
تحقیق روی این فاکتور نیز کار شاده باود و نموناهها از ساطوح
مختلف فرهنهی و سطح سواد مختلف انتخابشده بودند.
همچنین در مطالعات مختلف نشان داده شد که باه دنباال
تمرینات بدنی ویژگیهایی نظیر اضطراب ،افسردگی و عزتنفس
درج ت ب بود تغییر میکنند ( .)35 ,34طبق نتاایم فارا تحلیال
حاضر ازنظر افسردگی و اضطراب نیاز میاانهین نماره در گاروه
ورزشکار کمتر از گروه غیرورزشکار بود کاه نتاایم پژوهشهاای
موجود نیز آن را تائیاد کاردهاناد .احتمااتً فعالیتهاای ورزشای
بهعنوان یک عامل باعث پرت شدن حاواس و عامال رهاکنناده
فرد از محرکات و احساسات استرسزا عمل میکنند که این امار
میتواند منجر به ب بود روانشناختی فرد شود .واقعیت این است
که تداوم بسایاری از اخاتالتت روانشاناختی از قبیال اخاتالل
روانشااناختی از قبیاال اخااتالتت اضااطرابی ،اخااتالتت خلقاای
(ازجمله افسردگی) نارسایی در کارکردهای اجتماعی و ...به دلیل
تمرکز بر تفکرات و نهرشهای منفی است .براین اساس یکی از
مداخلههای روانشناختی این است که فرد را از تمرکاز تفکارات
منفاای و جنبااههای اسااترسزای زناادگی دور نهااه دارنااد کااه
فعالیتهای ورزشی نیاز ایان هماین نقاش را بهوسایله ویژگای
حواسپرتی بهخوبی ایفا میکند و فرد را از گرفتار شدن در حلقه
معیوب نجات میدهد ( .)25از طرفی مطالعاتی اثبات کردهاند که
ورزش میتواند با ا فزایش ساطح نفروتاونین ،ناوراپی نفارین و
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ایروتوئیدها در هنهام فعالیتهای ورزشای افساردگی را کااهش
دهد ( .)36 ,16در زیرمقیاس اضطراب نیز میانهین نمره در گروه
ورزشکار با گروه غیرورزشکار تفاوت معنیداری داشت چنانکه در
سایر پژوهشها نیز این مسئله تائیاد شاده باود .نتاایم بررسای
پالوسکا نشان داد که تمرینات هوازی عالئم افسردگی را باهطور
معنیداری کاهش میدهد و همچنین نشانههای اضطراب ب بود
میبخشد (.)37
نتایم بررسیها و پژوهشهاا نشاان میدهاد کاه ورزش و
فعالیت بدنی در کاهش اضطراب و افسردگی ،افازایش ب داشات
روانی ،ارتقا کیفیت زندگی ،کاهش ترس از موفقیت و نهرانی از
شکساات اثاار گذاشااته ( )28و ورزشااکاران در مقایسااه بااا غیاار
ورزشکاران از اضطراب کمتری رنم میبرند و تا حد کمتاری باه
افسردگی مبتال میشوند .در حاال حاضار یکای از تکنیکهاای
توصیهشااده باارای مقابلااه بااا هیجانااات منف ای نظی ار خشاام و
پرخاشهری( ،تکنیک تن آرامی) میباشد که با انقباض و ساپس
انبسا عضالت ج ت کسب آرامش روانای صاورت مایگیارد.
طبیعتاً ورزشکاران نیز با مبادرت به انجام فعالیتهای عضاالنی،
اشااارهای جساامانی را رفااع نمااوده و مساالماً بااه آرامااش ،عاادم
پرخاشهری و بهطورکلی کاهش هیجانات منفی دست ماییابناد
( .)28ورزش بهویژه در سنین جاوانی راهای مناساب بارای آزاد
کردن انرژیهای اندوخته شده است و این خود بسیار لذتبخش
و آرامشدهنده است .شرکت در فعالیتهای ورزشی به اجتماعی
شدن و کسب م ارت و کفایت و همچنین دوساتیابی و ارتباا
سالم با همساتن کمک میکند .در جریان فعالیتهاای ورزشای
میزان ترشح اندروفین هاا افازایش مییاباد و باه هماین دلیال
ورزشکاران پس از انجام تمرینات احساس لذت و آرامش خاصی
دارد (.)31
هرچند مکانیزمی که موجاب میشاود فعالیتهاای مانظم
ورزشی سالمت روان را ارتقا ببخشد دقیقه مشخص نیسات اماا
همانطور که عنوان شد نظریههای مختلفای در ج ات توضایح
چهااونهی ایاان رابطااه بیانشااده اساات .از جنبااه مکااانیزمهااای
روانشناختی ،تئوری منحرف کاردن حاواس و تئاوری افازایش
ارتبا جمعی مطرح بودهاند و از جنبه مکانیزم های فیزیولاوژیکی
همانطور که عناوان شاد فرضایه انادورفینها و فرضایه تولیاد
حرارت از این جمله هستند (.)38
در کاال بااه نظاار میرسااد کااه زناادگی دانشااجویی بااا
استرسهایی متعدد و پیچیدهای بهویژه در شرایط فعلی جامعاه و
روشن نبودن آینده شغلی و مشاکالت ماالی خانوادههاا ،عجاین
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 ارزان و آسان دررسایدن باه توساعهی روانای عماومی،مناسب
.جامعه دانشجویان باشد

شده و توانایی مقابله با این شرایط استرسزا تن ا از طریق کسب
 زمینه،توانمندیهای هیجانی با مشارکت در فعالیتهای ورزشی
 عااطفی و روانای دانشاجویان را،حفظ و تأمین سالمت جسمی
 ضرورت پرداختن، با توجه به این نکات و یافتهها.فراهم میکند
به ورزش در زندگی (باهویژه در دوران تحصایل) کاامالً واضاح
، پر کردن اوقات فراغت دانشجویان با فعالیتهای ورزشای.است
 ترغیب آنها به شرکت،فراهم ساختن فضاها و امکانات ورزشی
در فعالیتها و مساابقات ورزشای میتواناد ازجملاه راهکارهاای

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از تمام عزیزانی که در انجام این مطالعه ماا را یااری
.کردند تقدیر و تشکر میگردد
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