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  چکيده 

مقايسة عوامل فشارزای روانی دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار و رابطة اين عوامل با , اين تحقيقاز  هدف 
 ۲۲۸ دانشجوی ورزشکار و ۷۷نمونة آماری تحقيق را . د بهبهان استبهداشت روانی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واح

 ابزار تحقيق شامل پرسشنامة ,که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. دانشجوی غيرورزشکار تشکيل می دهند
 آزمون .روايي و پايايی اين پرسشنامه ها تاييد شد.  بود(SCL-25) و بهداشت روانی(SSQ)فشارزای روانی دانشجويي 

نشان داد که بين عوامل فشارزای روانی دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار ) P ≥ ۰۵/۰(فرضيه های تحقيق در سطح 
بين دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار در مورد تحمل فشارزای روانی ناشی از عوامل . تفاوت معنی داری وجود دارد

بين وضعيت بهداشت روانی . فاوت معنی داری مشاهده شدفراغت از تحصيل و محيط خوابگاه ت, شرايط تحصيلی
بين عوامل فشارزای روانی دانشجويان با بهداشت . دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معنی داری به دست نيامد

ز از بين عوامل فشارزای روانی دو عامل شرايط تحصيلی و  فراغت ا. روانی آنها رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد
همبستگی چندگانه بين عوامل فشارزای روانی و . تحصيل بيشترين رابطه را با بهداشت روانی دانشجويان نشان داد

فراغت از تحصيل و محيط خوابگاه به عنوان مؤلفه , محيط آموزشی, متغيرهای شرايط تحصيلی, بهداشت روانی نشان داد
  . ا پيش بينی می کنندهای فشارزای روانی به طور معنی داری بهداشت روانی ر

  

  واژه های کليدی 
  .دانشجويان ورزشکار و دانشجويان غيرورزشکار , بهداشت روانی, فشارزای روانی
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   مقدمه

به نحوی که عدم سازش , به فزونی می گذاردرو مشکالت روانی در جوامع انسانی روز به روز 
محيط زندگی . تلف جست و جو کردو اختالالت رفتاری را بيش از پيش می توان در بين افراد مخ

امع انسانی نداشته باشد که وممکن است توانايي تأمين و تقويت نيازمندی های افراد را در ج
اين خود می تواند مانعی برای رشد حس اعتماد به نفس باشد و در نهايت موجب درماندگی و 

اختی يا هيجانی به افراد ممکن است به صورت شن. ايجاد عوامل فشارزای روانی افراد شود
 درصد ۸۰ تا ۷۰مطالعات نشان می دهند . از جمله استرس واکنش نشان دهند, عوامل فشارزا

  ).۲۰(امراض و بيماری ها به عوامل استرس زا مربوط می شوند 
 نشان می دهد که حدود نيم ميليارد نفر از مردم ۱۹۹۳آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 

مطالعة ديگری در آمريکا . وعی از انواع فشارزاهای روانی رنج می برندبه ن, جهان در اين سال
روانی مبتال بوده اند و تخمين  درصد کل بيماران به ناراحتی های ۴/۵نشان داد که طی يک ماه 

  ). ۲( درصد آنها مؤثر واقع نشده است ۲۰زده شده که معالجات در مورد حدود 
  رزای روانی و پيامدهای زيانباری که متوجه به دليل افزايش دامنة شيوع عوامل فشا

در ميان سازمان . سازمان ها کرده اين مسئله به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است
, مؤسسات و مدارس عالی, دانشگاه ها,  سازمانی به اندازة مدارسچهي, های اجتماعی مختلف

نيز قشر عظيمی از جامعه به شمار دانشجويان . نسبت به عوامل فشارزای روانی حساس نيستند
می روند و طبيعی است که سالمت جسمانی و روانی عامل تعيين کننده ای در پيشرفت 

ازاين رو ارزيابی ميزان فشارزاهای روانی در دانشجويان از . تحصيلی آنها محسوب می شود
  ). ۱۴ و ۷(جمله موضوعاتی است که اغلب توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است 

يافته های تحقيقات نشان می دهد که دانشجويان در سال های تحصيل خود در معرض 
فشارزاهای متعددی قرار دارند که اين عوامل می تواند بهداشت روانی آنها را تحت تأثير قرار 

عملکرد تحصيلی , هنگام تحصيل فشارزاهای روانی از جمله اضطراب). ۲۰ و ۱۶(دهد 
افسردگی و فشارزاهای روانی ديگر موجب , اضطراب. ير قرار می دهددانشجويان را تحت تأث

مشکالت انگيزشی و تضعيف روابط , تقاضاهای غيرواقع بينانه از خود, پرخاشگری, غيبت
  ). ۱۳و ۱۱(اجتماعی دانشجويان می شوند 

تحقيقات نشان داده اند که دانشجويان هنگام مواجهه با استرس و در پاسخ به فشارزاهای 
عاطفی و نيز فيزيولوژيکی از خود نشان می دهند , انی واکنش های مختلفی از جمله رفتاریرو
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ان برای کنار آمدن با اين فشارها از يک سو و يتوجه به درک فشارزاهای تحصيلی دانشجو). ۱۶(

می تواند دانشجويان را در يافتن روش , افزايش و بهبود عملکرد تحصيلی آنها از سوی ديگر
ازاين رو تحقيقات بيشتری بايد برای شناخت .  کاهش اين عوامل فشارزا ياری رساندهای مؤثر

 تحقيقات نشان برخی نتايج. اين عوامل فشارزا در زندگی دانشجويان انجام شودماهيت و شيوع 
حرکتی و آمادگی _می دهد که شرکت در فعاليت های ورزشی موجب توسعة مهارت های روانی 

 شود که در نتيجه از تأثير فشارزاهای روانی می کاهد و در نهايت به جسمانی دانشجويان می
  ). ۱۲ و ۶(بهداشت روانی آنها کمک می کند 

نيز دريافتند دانشجويانی که در ) ۲۰۰۰(و ميسرا ) ۱۹۹۸ (2گراهام, )۱۹۸۹( 1ديويس و کولز

المت روانی نسبت به افراد کم تحرک و غيرورزشکار از س, فعاليت های ورزشی شرکت می کنند
 3جانسون) . ۱۷ و ۱۲, ۹(بيشتری برخوردارند و فشارزاهای تحصيلی کمتری را تجربه می کنند 

, مشاهده کرد که شرکت دانشجويان در فعاليت های جسمانی و گروهی در خوابگاه ها) ۱۹۹۱(
  ). ۱۴(موجب تطابق آنها با ناسازگاری های محيطی می شود 

. بيانگر يافته های پژوهشی متفاوتی است,  بهداشت روانیتحقيقات پيرامون تأثير ورزش بر
, )۲۰۰۳ (5کيمبال و فری سينگر, )۲۰۰۰( و همکاران4در حالی که بسياری از محققان از جمله هاد

معتقدند فعاليت های ورزشی می تواند به منزلة سپری در ) ۱۹۹۷ (7و شيرکا)۱۹۹۷ (6کادالسک

 و آلکسو 10پاتسياوراس, 9نيکواليدس, 8ن پاپانی کولومحققانی چو, مقابل فشارزاها قرار گيرد

در تحقيقات خويش نتايج يکسانی را گزارش نکردند و اظهار داشتند که , )۲۰۰۳ (11پولوس

شرکت در رقابت های ورزشی به خودی خود می تواند يک عامل فشارزای اضافی باشد که 

                                                 
1- Davis & Cowles  
2- Graham  
3- Johnson  
4- Hudd et al  
5- Kimbal & Freysinger  
6- Kudlacek  
7- Shirka  
8- Papaniko loau  
9- Nikolaidia  
10- Patsiaouras  
11- Alexopoulos  
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ورزشکاران , ون بر اين فشارزاهاافز). ۲۱ و ۱۶(دانشجويان غيروزشکار آن را تجربه نمی کنند 

تعامل اين فشارزاهای چندگانه . نيز بايد با تقاضاهای علمی زياد در دانشگاه مواجه شوند 
مشکالت منحصر به فردی را برای دانشجويان ورزشکار به وجود می آورد که می تواند تأثير 

و پاپانيکولو و ) ۲۰۰۰(ان  و همکار1همفری). ۱۹ و ۱۶(منفی بر بهداشت روانی آنان داشته باشد 

بيان کرده  موفقيت تحصيلی ت دانشجويان ورزشکار را در زمينةبيشتر مشکال) ۲۰۰۳ (نهمکارا
 درصد زنان ورزشکار تحت فشارزاهايي مانند ۹۶ درصد  مردان ورزشکار و ۹۵در واقع . اند

 سفرهای غيبت درکالس ها به دليل, آماده کردن تکاليف و پروژه های کالسی, امتحانات
  ). ۲۰(و انجام ندادن کارهای کالسی قرار دارند, ورزشی

با توجه به مباحث مذکور دانشجويان به طور عام و دانشجويان ورزشکار به طور خاص در 
طول تحصيالت خود در معرض فشارزاهای مختلف روانی قرار دارند که بسياری از آنان آمادگی 

اصلی اين تحقيق پاسخ به اين سؤال مسئلة . ندارندکنارآمدن موفقيت آميز با اين عوامل را 
 روانی دانشجويان ورزشکار و غيروزشکار را به مخاطره می اندازد؟ تاست که چه عواملی سالم

 يا سازمان ارتباط دارد يا اينکه از ويژگی های شخصی خود دانشجويان طآيا اين عوامل به محي
نی نقش مؤثرتری دارند؟ آيا تأثير اين عوامل ناشی می شود؟ کدام يک در فراهم کردن فشارروا

موجب می شود تا سالمت روانی دانشجويان به مخاطره افتد؟ برای پيدا کردن پاسخ اين سؤاالت 
مقايسة عوامل فشارزای روانی دانشجويان ورزشکار با دانشجويان , و سؤاالتی ديگر از اين دست

هدف عمدة اين تحقيق را تشکيل می , نهاغيرورزشکار و تعيين رابطة آن با بهداشت روانی آ
  . دهد

  

  روش تحقيق 
جامعة آماری تحقيق را کلية دانشجويان . روش تحقيق حاضر توصيفی و از نوع ميدانی است

 ۸۳‐۸۴دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان تشکيل می دهند که در سال تحصيلی 
 ۷۷نمونة آماری تحقيق را ). N=۸/۲۲(تند  سکونت داشمشغول به تحصيل بودند و در خوابگاه

 دانشجوی ۲۲۸و ) دانشجويان رشتة تربيت بدنی و علوم ورزشی(دانشجوی ورزشکار 

                                                 
1- Humphery  
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) ان ساير رشته های تحصيلی که فعاليت ورزشی منظمی نداشته انديدانشجو(غيرورزشکار 

  . تشکيل دادند که با روش نمونه گيری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند
  

  اندازه گيری ابزار 
 2 و بهداشت روانی (SSQ) 1برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه های فشارزای دانشجويي 

(SCL-25) پرسشنامة . استفاده شدSSQ عوامل فشارزای دانشجويي را اندازه گيری می کند 
اعتبار و . فراغت از تحصيل و خوابگاه ناشی می شود, محيط آموزشی, که از شرايط تحصيلی

 گزارش شده است که در سطح احتمال ۹۵/۰ و ۴۸/۰ي اين پرسشنامه به ترتيب برابر با پاياي
۰۵/۰ P<برای تعيين بهداشت روانی از پرسشنامة .  معنادار بودندSCL-25اين .  استفاده شد

که توسط , است) ۱۹۷۷( و ساختة دراگاتيس )SCL-90(پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامة 

اعتباريابی اين پرسشنامه به ترتيب برابر با . اعتباريابی شده است) ۱۳۷۹(نجاريان و سودانی 
  ).۱۰ و ۳( معنادارند P ≥ ۰۵/۰ گزارش شد که هر دو در سطح ۷۹/۰ و ۹۶/۰

  

  يافته های تحقيق نتايج و 
در اين بخش نخست به آمار توصيفی و سپس به تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به آزمون 

  . ی شودفرضيه های تحقيق پرداخته م
  

                                                 
1- Students Stressor Questionnaire  
2- Symptom Checklist - 25  
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  تحليل توصيفی داده ها

  
اطالعات مربوط به ميانگين و انحراف استاندارد عوامل فشارزای روانی و بهداشت روانی آزمودنی ها _ ۱جدول 

  به تفکيک جنسيت
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  جنسيت  مقياس

  شرايط تحصيلی
  مذکر
  مؤنث

۸۸  
۱۷۶  

۹۲/۳۳  
۹۴/۳۷  

۲۰/۸  
۲۶/۸  

  محيط آموزشی
  کرمذ

  مؤنث
۸۸  
۱۷۶  

۹۸/۴۹  
۰۰/۵۳  

۵۶/۸  
۶۸/۸  

  تحصيلفراغت از 
  مذکر
  مؤنث

۸۸  
۱۷۶  

۴۶/۲۰  
۷۸/۲۰  

۳۳/۵  
۹۰/۴  

  محيط خوابگاه
  مذکر
  مؤنث

۸۸  
۱۷۶  

۰۸/۳۳  
۵۰/۳۶  

۳۷/۸  
۹۲/۶  

کل عوامل فشارزای 
  روانی

  مذکر
  مؤنث

۸۸  
۱۷۶  

۴۶/۱۳۷  
۲۳/۱۴۸  

۴۰/۲۲  
۶۰/۲۱  

  بهداشت روانی
  مذکر
  مؤنث

۸۸  
۱۷۶  

۹۷/۵۶  
۰۶/۶۰  

۴۷/۱۵  
۸۱/۱۵  

  
ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به عوامل فشارزای روانی و بهداشت روانی آزمودنی ها به _ ۲جدول 

  تفکيک ورزشکار و غيرورزشکار

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  جنسيت  مقياس

  شرايط تحصيلی
  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۷۵/۳۳  
۵۳/۳۷  

۶۴/۹  
۰۰/۸  

  محيط آموزشی
  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۰۸/۵۳  
۴۶/۵۱  

۷۸/۷  
۲۶/۹  

  فراغت از تحصيل
  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۱۶/۱۹  
۰۵/۲۱  

۹۵/۴  
۰۲/۵  

  محيط خوابگاه
  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۶۵/۳۳  
۷۱/۳۵  

۴۶/۸  
۲۷/۷  

کل عوامل فشارزای 
  روانی

  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۶۶/۱۳۹  
۷۷/۱۴۵  

۳۵/۲۴  
۳۶/۲۲  

  بهداشت روانی
  پسر
  دختر

۷۷  
۲۲۸  

۷۱/۵۶  
۷۲/۶۰  

۳۵/۱۵  
۶۸/۱۶  
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  استنباطی داده هاتحليل 

آزمون فرضية اول تحقيق نشان می دهد که بين عوامل فشارزای روانی دانشجويان ورزشکار 
در اين فرضيه  نشان را  t نتايج آزمون ۳جدول . و غيرورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد

  .می دهد
داشت روانی بين دانشجويان فشارزاهای روانی کل و به,  از عوامل فشارزای روانیtنتايج آزمون _ ۳جدول 

  ورزشکار و غيروزشکار

  ميانگين  تعداد  نمونه  مقياس
انحراف 
  استاندارد

t 
درجة 
  آزادی

P 

شرايط 
  تحصيلی

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۷۷  
۲۲۸  

۷۵/۳۳  
۵۳/۳۷  

۶۴/۹  
۰۰/۸  

۳۹/۳‐  ۳۰۳  ۰۰۱/۰  

محيط 
  آموزشی

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۷۷  
۲۲۸  

۰۸/۵۳  
۴۶/۵۱  

۷۸/۷  
۲۶/۹  

۳۷/۱  ۳۰۳  ۱۶/۰  

فراغت از 
  تحصيل

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۷۷  
۲۲۸  

۱۶/۱۹  
۰۵/۲۱  

۹۵/۴  
۰۲/۵  

۸۶/۲‐  ۳۰۳  ۰۰۴/۰  

  محيط خوابگاه
  ورزشکار

  غيرورزشکار
۷۷  
۲۲۸  

۶۵/۳۳  
۷۱/۳۵  

۴۳/۸  
۲۷/۷  

۰۶/۲‐  ۳۰۳  ۰۴/۰  

کل عوامل 
فشارزای 
  روانی

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۷۷  
۲۲۸  

۶۶/۱۳۹  
۷۷/۱۴۵  

۳۵/۲۴  
۳۶/۲۲  ۰۲/۲‐  ۳۰۳  ۰۴/۰  

  روانیبهداشت 
  ورزشکار

  غيرورزشکار
۷۷  
۲۲۸  

۷۱/۵۶  
۷۲/۶۰  

۳۵/۱۵  
۶۸/۱۶  

۸۵/۱‐  ۳۰۳  ۰۶/۰  

  
 به دست آمده برای عوامل شرايط Pمقادير ,  نشان می دهد۳گونه که جدول  همان
  ۰۴/۰و  ۰۰۴/۰, ۰۰۱/۰ فراغت از تحصيل و محيط خوابگاه که به ترتيب, تحصيلی
 با مقايسة بين ميانگين ها نيز می توان مشاهده . معنادارند>P ۰۵/۰در سطح احتمال , می باشند

, نسبت به شرايط تحصيلی شانبيش از دانشجويان ورزشکار کرد که دانشجويان غيرورزشکار 
  . مسائل مربوط به فراغت از تحصيل و اقامت در خوابگاه در حين تحصيل نگران هستند

ی روانی دانشجويان پسر ن عوامل فشارزاي تحقيق نشان داد که ب۳ و ۲آزمون فرضيه های 
و غيرورزشکار و نيز بين دانشجويان دختر ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معناداری ورزشکار 
 اين تفاوت ها را ۴با مشاهدة سطح معنی داری و مقايسة ميانگين ها در جدول . وجود دارد
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ختر  بين بهداشت روانی دانشجويان پسر و د۴ن براساس جدول يهمچن. مشاهده می کنيد

  . ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده شد
  

  مقايسة عوامل فشارزای روانی و بهداشت روانی دانشجويان پسر و دختر ورزشکار و غيرورزشکار_ ۴جدول 

 ميانگين  تعداد  نمونه  مقياس
انحراف 
  استاندارد

t 
درجة 
  آزادی

P 

فشارزای روانی 
  کل 

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۲۲  
۶۶  

۱۹/۱۲۵  
۴۵/۱۴۱  

۷۸/۶۱  ۰۱۰/۰ 

  بهداشت روانی

  پسر
  ورزشکار

  غيرورزشکار
۲۲  
۶۶  

۳۶/۴۸  
۷۱/۵۸  

۷۸/۵ ۱  ۰۱۷/۰  

فشارزای روانی 
  کل 

  ورزشکار
  غيرورزشکار

۴۲  
۱۳۴  

۲۵/۱۴۷  
۸۲/۱۴۸  

۷۵/۵ ۱  ۰۱۷/۰  

  بهداشت روانی

  دختر
  ورزشکار

  غيرورزشکار
۴۲  
۱۳۴  

۱۹/۶۰  
۴۴/۶۰  

۱۴/۶  ۱  ۰۱۴/۰  

  

رضية چهارم تحقيق نشان می دهد که بين عوامل فشارزای  مربوط به آزمون ف۵جدول 
با افزايش , به عبارتی ديگر. روانی دانشجويان با بهداشت روانی آنها رابطة مثبتی وجود دارد
  . فشارهای روانی دانشجويان بهداشت روانی آنان نيز کاهش می يابد

  
  ضرايب همبستگی عوامل فشارزای روانی با بهداشت روانی_ ۵جدول 

  بهداشت روانی  استرس زای کل  مقياس

  ۴۵۸/۰  ۷۴۰/۰  شرايط تحصيلی 

  ۳۳۴/۰  ۷۸۰/۰  محيط آموزشی

  ۴۸۰/۰  ۷۲۳/۰  فراغت از تحصيل

  ۴۱۲/۰  ۷۸۸/۰  محيط خوابگاه

  ۵۴۳/۰  ___  استرس زای کل

  ___  ۵۴۳/۰  بهداشت روانی
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مل شرايط دو عا, از بين عوامل فشارزای روانی, همان طور که در جدول مشاهده می شود

  . ان دارنديتحصيلی و فراغت از تحصيل بيشترين رابطه را با بهداشت روانی دانشجو
ن عوامل فشارزای دانشجويان با بهداشت روانی يب, آزمون فرضية پنجم تحقيق نشان داد

 را در اين فرضيه 1 ضرايب همبستگی چندگانه۶جدول . آنها همبستگی چندگانه وجود دارد

 . نشان می دهد
 و نتايج 2ضرايب همبستگی چندگانه بين عوامل فشارزای روانی و بهداشت روانی با روش ورود_ ۶ل جدو

  مربوط به پيش بينی سالمت روانی

ضرايب 
  )β(رگرسيون 

 شاخص
   آماری

  متغير
R R2  F  

۱  ۲  ۳  ۴  

شرايط 
  تحصيلی

۴۵۸/۰  ۲۱۰/۰  
۵۴/۸۰  
۰۰۰P< 

۴۵۸/۰=β  
۵۴۷/۷ =t  
۰۰۰/۰=P 

      

شرايط 
  تحصيلی

  ط آموزشیمحي
۴۹۹/۰  ۲۴۹/۰  

۹۸/۴۹  
۰۰۰/۰ P< 

۳۹۱/۰=β  
۹۴/۳ =t  
۰۱۸/۰=P  

۲۰۸/۰=β  
۴۲/۷ =t  
۰۰۰/۰=P  

    

شرايط 
  تحصيلی 

 محيط آموزشی 
فراغت از 
  تحصيل 

۵۵۹/۰  ۳۱۲/۰  
۴۸/۵۴  
۰۰۰/۰ P< 

۲۹۲/۰=β  
۴۲/۵ =t  
۰۰۰/۰=P  

۰۹۴/۰=β  
۷۰/۱ =t  
۰۹۰/۰=P  

۳۰۶/۰=β  
۲۶/۵ =t  
۰۰۰/۰=P  

  

شرايط تحصيل 
محيط آموزشی 

ز فراغت از ا
  محيط خوابگاه

۵۷۲/۰  ۳۲۷/۰  
۵۰/۳۶  
۰۰۰/۰P< 

۲۵۵/۰=β  
۶۱/۴ =t  
۴۷/۰=P  

۰۴۲/۰=β  
۷۲۴/۰ =t  
۴۷/۰=P  

۲۷۶/۰=β  
۷۱/۴ =t  
۰۰۰/۰=P  

۱۵۵/۰=β  
۶۲/۲=t 
۰۰۹/۰=P  

  

                                                 
1 - Multiple Regression 
2- Enter  
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, محيط آموزشی, متغيرهای شرايط تحصيلی,  مشاهده می شود۶طور که در جدول  همان

به طور معنی داری , ن مؤلفه های فشارزای روانیفراغت از تحصيل و محيط خوابگاه به عنوا
  . بهداشت روانی را پيش بينی می کنند

  

  بحث و نتيجه گيری 

تحليل يافته ها نشان داد که از بين عوامل فشارزای روانی , پس از آزمون فرضيه های تحقيق
ده فقط در عامل محيط آموزشی تفاوت معناداری مشاه, دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار

فراغت از تحصيل و محيط خوابگاه , در حالی که در عوامل ديگر از جمله شرايط تحصيلی, نشده
تفاوت معناداری بين دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار مشاهده شده است؛ بدين معنی که 

دانشجويان ورزشکار به طور معناداری کمتر از دانشجويان , بجز عامل محيط آموزشی
محيط , فراغت از تحصيل, شرايط تحصيلی(ثير عوامل فشارزای روانی غيرورزشکار تحت تأ

روابط , داليل احتمالی اين مسئله را می توان در اعتماد به نفس بيشتر. قرار می گيرند) خوابگاه
تمرکز حواس , توانايي انطباق و سازگاری بهتر و بيشتر با مسائل و مشکالت, اجتماعی قوی تر

که همة اين ,به آيندة ورزشکاران در مقايسه با غيرورزشکاران ذکر کردبيشتر و اميدواری بيشتر 
اين نتيجه با يافته های تحقيق . موارد از آثار مثبت روان شناختی ورزش و فعاليت بدنی است

که اظهار می دارد دانشجويانی که در خوابگاه ساکن هستند و در فعاليت های ) ۱۹۹۱(جانسون 
بيشتر خود را با ناسازگاری های محيطی منطبق می , ی کنندجسمانی و گروهی نيز شرکت م

 تحقيق نشان می دهد که بين عوامل فشارزای روانی نتايج). ۱۴(همخوانی دارد , سازند
دانشجويان دختر ورزشکار و غيرورزشکار و همچنين دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار 

 2و اورلی) ۱۹۸۵ (1ج تحقيقات آرچر و الميناين يافته ها با نتاي. تفاوت معناداری وجود دارد

ضعف بنية : جويي و رو به رو شدن با عوامل فشارزا مانندشزندگی دان, که نشان دادند) ۱۹۹۴(
به يک اندازه دانشجويان , مشکالت تحصيلی و عدم برقراری ارتباط اجتماعی با ديگران, مالی

اما با , )۱۰ و ۴(مغايرت دارد , ی دهندزن و مرد ورزشکار و غيرورزشکار را تحت تأثير قرار م
که نتيجه گرفتند دانشجويانی که در فعاليت های ) ٢٠٠٠(1و ميسرا)  ۱۹۹۸ (3نتايج تحقيق گراهام

                                                 
1- Archer & Lamin  
2- Everly  
3- Graham  
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). ١٦ و ١٢(همخوانی دارد ,  فشارزاهای روانی کمتری را تجربه می کنند,می کنندورزشی شرکت 

بهداشت روانی در پسران و دختران مشاهدة رابطة معنادار بين عوامل فشارزای روانی با 
بهداشت , روانی دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار نشان می دهد که با افزايش فشارزاهای 

) ۱۹۹۳(نتايج تحقيق انش و گرگوری . روانی و به عبارتی سالمت روانی آنها به مخاطره می افتد
آثار سوءروانی بر , رار گيرنداگر ورزشکاران تحت فشارزاهای روانی ق, در اين زمينه نشان داد

همچنين ). ۳(می گذاردبرانگيختگی و در نهايت بهداشت روانی آنها , کانون توجه, تمرکز, توانايي
عملکرد ,  بی انگيزگی ,بی رمقی موجب, منابع فشار روانی شديد, نتيجه گرفت) ۱۹۸۶(اشميت 

و بر بهداشت روانی آنها ورزشی ضعيف و حتی منصرف کردن ورزشکار از ورزش رقابتي می شود 
  ). ۱۸(تأثير منفی می گذارد 

نتايج نشان می دهد که از بين عوامل فشارزای روانی دانشجويان جز در عامل فراغت از 
در بقية موارد , تحصيل که به طور تقريبی به يک اندازه دختران و پسران را تحت تأثير قرار داده

  رزا قرار گرفته اند و نشاندختران بيش از پسران تحت تأثير عوامل فشا
 که سالمت روانی دختران دانشجو و بويژه دختران دانشجوی غيرورزشکار بيشتر در می دهد 

داليل احتمالی اين مسئله را می توان به اين موضوع نسبت داد . معرض عوامل فشارزا قراردارد
نظم کمک می کند فعاليت بدنی م. فعاليت بدنی سبب ترفيع سالمت روحی و روانی می شودکه 

, اين موضوع بويژه در زنان مهم است. اضطراب و افسردگی و تنهايي کاهش يابد, تا استرس
اضطراب و افسردگی زنان نسبت به مردان در کشورهای توسعه يافته و در حال , چون استرس

ود اعتماد و اطمينان و بهب, فعاليت بدنی به عزت نفس, از سوی ديگر). ۱(توسعه دو برابر است
از بين , نتايج تحقيق همچنين نشان می دهد. مناسبات اجتماعی و وضعيت روانی کمک می کند
, محيط آموزشی و بويژه فراغت از تحصيل, عوامل فشارزای روانی سه عامل شرايط تحصيلی

  2بارون و بايرن. سالمت روانی در دانشجويان محسوب می شوندپيش بينی کننده های بهترين 

کارکردهای ,  اگر محرک های پيرامونی دانشجويان مخرب يا تهديد انگيز باشدنتيجه گرفتند
بنابراين به منظور بهبود عملکرد تحصيلی و ). ۵(فيزيکی و روانی دانشجويان تحليل می رود 

 که می شودبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی توصيه , افزايش بهداشت روانی دانشجويان

                                                                                                                                
1- Misra  
2- Baron and Byerne  
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رای کاهش يا به حداقل رساندن عوامل فشارزای روانی دانشجويان برنامه ريزی های جامعی ب

  . انجام دهند
روانی و اجتماعی فرد در , چنانچه بهداشت روانی را عاملی برای تعادل جسمانی, به طور کلی
کاستی عوامل فشارزای روانی در دانشجويان , براساس نتايج تحقيق حاضر, سازمان بدانيم

 در برقراری تعادل می تواند, که هر دو در يک محيط تحصيل می کنندورزشکار  و غيرورزشکاری 
همچنين می توان نتيجه گرفت از آنجا که فعاليت . بهداشت روانی آنها نقش مؤثری داشته باشد

روحی و اجتماعی مهمی از نظر بهداشت و سالمت به , بدنی منظم برای جوانان فوايد جسمی 
در تعديل تأثير فشارزاهای روانی داشته باشد و اينکه بازي همراه دارد و می تواند نقش مهمی 

ورزش ها و ساير انواع فعاليت بدنی به نوجوانان اين فرصت را می دهد که خودباوری و اتکای , ها
بنابراين پيشنهاد می , مشارکت و اتحاد جمعی را احساس کنند, به نفس داشته باشند و موفقيت

ه عنوان عاملی مؤثر برای بهبود بهداشت روانی دانشجويان شود که از فعاليت های جسمانی ب
  . استفاده کرد
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