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  دانشجویان دختر دانشگاه ایالم سالمت عمومیو  آمادگی جسمانی ارتباط
  

  1، جبار رشنوادي نژاد2ملکشاهیحسین ، 1سیده مریم نقیب زاده
  دانشگاه ایالم )1
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  دانشجویان دختر، سالمت عمومی، آمادگی جسمانی :کلیدي يها  واژه       
 
  

                                                
 دانشگاه ایالم: نویسنده مسئول  

Email: naghibzadehmaryam@yahoo.com 

  چکیده 
در این میان سالمت . رود ی  اهداف هر جامعه به شمار منیتر   از مهممردم یروانو  ی سالمت جسم:مقدمه     

.  هر جامعه خواهد بودشرفتی و پی سطح علمء کننده ارتقانیها تضم   آنی سالمتزیرا. دانشجویان نقش بارزتري دارد
ه  سالمت عمومی دانشجویان دختر دانشگاه ایالم انجام شدو آمادگی جسمانی رابطهمطالعه حاضر به منظور بررسی 

 . است
 دانشجویان تمامی يآمار جامعه. باشد  ی روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی م:ها  مواد و روش      

 91-92که درس تربیت بدنی عمومی را در نیم سال دوم سال تحصیلی ) 94/20±82/1با میانگین سنی (دختري است
 براي به .گیري تصادفی ساده انتخاب شدند  نفر به روش نمونه 124و بدین منظور تعداد )  نفر400(انتخاب کرده بودند

سالمت استاندارد نامه  رسشپ ازدر ضمن . گردید از آزمون ایفرد استفاده انیدست آوردن نمره آمادگی جسمانی دانشجو
 و ی، اضطراب و اختالل خواب، کارکرد اجتماعیسالمت جسمان(اسیخرده مق 4براي اندازه گیري  GHQ28 یعموم

 در  همبستگی پیرسونبی و ضریفی آمار توصيها  از روش با استفاده ها   دادهلی و تحلهی تجز.استفاده شد) یافسردگ
 . شدنجاماP<0.05 سطح 

 درصد از 8/25 ها سالم و تنها   درصد از آزمودنی2/74سالمت عمومی  وضعیتاز نظر  : پژوهشيها  افتهی     
ی با افسردگ، و ، اضطراب و اختالل خوابیسالمت جسمانبین سه خرده مقیاس، . سالمت عمومی برخوردار نبودند

 آمادگی جسمانی  ویارکرد اجتماعکآمادگی جسمانی دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود داشت و بین خرده مقیاس 
 .ارتباط معنی دار وجود نداشت

  معنی و مثبت  رابطهدانشجویان دختر دانشگاه ایالمسالمت عمومی و  بین آمادگی جسمانی :گیري نتیجهبحث و       
  و اضطرابيها  حالت بهبود وی  مطلوب روانطیبه شرای ابی دستي مناسب برايا  نهیزمی  ورزشنیتمرداشت،  داري وجود

 ریـزي   برنامـه  بـا  تا قرار گیرد ها اندرکاران دانشگاه  دست و مسئولین توجه مورد تواند می  نتایج این. باشد ی می افسردگ
  پر کردن.نمایند استفاده دانشجویان بهداشت روانی ارتقاء جهت سازنده عامل یک عنوان به ورزشی هاي فعالیت  بهتر، از
 ورزشـی  هـاي  سـالن   مـسابقات، ایجـاد   در شـرکت  براي آنان ترغیب ورزشی، هاي فعالیت  اب دانشجویان فراغت اوقات

عمـومی   توسـعه سـالمت   بـه  رسـیدن  راهکارهاي جمله از تواند می  همگانی، هاي ورزش  هتوسع و رشته هر مخصوص
 .دانشجویان باشد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               1 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1994-en.html


 سید مریم نقیب زاده و همکاران- دانشجویان دختر دانشگاه ایالمسالمت عمومی و آمادگی جسمانیارتباط 

 60

  مقدمه
 به تعادل آمادگی جسمانی ازین ،طیمحسازگاري بهتر با       

 تیوضعچه افراد از نظر  د دارد و چنانافرا بدنی بیترکو 
 مساعدي نداشته باشند، طیشرا بدنی، بیترکجسمانی و 
 و به عبارتی از شوند  یم و منزوي نیبدب، ریگ  همعموالً گوش

  .)1(،تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بود
ورود به دانشگاه براي اغلب دانشجویان با نوعی تغییر      

 و  توأم با نگرانیتواند  یمجدي در زندگی همراه است که 
دانشجویان، در  استرس هیکی از دالیل عمد. استرس باشد

  آنهاي جدید و تغییرات عمده در زندگی   قشپذیرش ن
تواند نه تنها عملکرد تحصیلی بلکه    که این امر میهاست

 ).2(،سالمت جسمی و روانی آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد
 دانشجویان در عمومی سالمت اختالالت شیوع میزان

 عنوان به و باشد  می درصد 12 تا 10 توسعه یافته کشورهاي
 ترك و تحصیلی شکست اخراج، مهم هاي  لتعاز  یکی

   )3،4.(است شده شناخته دانشجویان تحصیل
 می ها  آن جمله از  زیادي دارد کهروانی آثار ورزش،       

 ،روانی فشار با مقابله ،افسردگی  واضطراب کاهش به توان 
 روان سالمت توسعه و خو و خلق بهبود نفس، عزت افزایش

 یا بهداشتی مناسب هاي  ادتعاز طرفی .  نموداشاره
 و حرکتی هاي  فعالیت  مانندسالمتی دهنده ءارتقا رفتارهاي

 مثبتی آثار زندگی کیفیت  وسالمتی روي بر ،منظم ورزش
 و شناختی روان هاي  اختالل زمینه که اي به گونه دارد؛

 دهد  می افزایش را روانی بهداشت و کاهش را جسمانی
).8-5(  

 اکتسابیو  ذاتی هاي  ویژگی مجموعه جسمانی آمادگی     
 عوامل کند  می تعیین را بدنی فعالیت توانایی که است

- عضالنی، استقامت قلبیستقامت اشامل جسمانی آمادگی
 ، چابکی، زمان واکنشپذیري انعطاف سرعت، ،توان، تنفسی

 تمرین و ورزش دیگر از طرف .باشد   می بدنهماهنگی و
اصوالً براي  که برگیرد در را عیاجتماو  روانی ابعاد باید

  )9(.است الزم ورزشکار روانی آمادگی  وعملکرد بهبود
 هاي  برنامه در شرکت که ه استداد نشان مقاالت نتایج     
 عالئم و افسردگی احساس الکل،  وسیگار استعمال ،یورزش
 آمادگی و داده کاهش نوجوانان در جسمانی را-روانی

 براي شخص هر. دهد  می افزایش را ها  آن جسمانی
 این دارد، نیاز جسمانی آمادگی میزان حداقل به تندرستی

 بدنی هاي  فعالیت اجرايحصول و با  همه قابل براي حداقل
  )10(.باشد  می پذیر امکان
با در نظر گرفتن شواهد تجربی و با تکیه بر مبانی        

ي ا  هاي بدنی در دانشگاه از اهمیت ویژه  فعالیتنظري، 

ها در راستاي توسعه و   برخوردار بوده و بایستی تمام کوشش
 که این به توجه با این بر بنا .گسترش آن قرار گیرد

 و هستند جامعه  سازآینده و فرهیختهاقشار  از دانشجویان
 بهبود  ساززمینه تواند  می ها  آن سطح بهداشتء ارتقا

 ،)11(،شود کشور علمی روند ءارتقا و ها  آن زندگی کیفیت
هاي مختلف زندگی   الزم است که مسائل بهداشت و جنبه

. این قشر عظیم، جدي تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد
 پاسخ یپ در در این پژوهش سعی شده استدر همین راستا 

  آمادگی جسمانینیب يا  رابطه ایآ که پرسش باشیم نیا به
 ینبد تیترب واحد گذراندن(انیدانشجو و سالمت عمومی

  .دارد وجود) یعموم
  مواد و روش ها 

 .اسـت  همبـستگی  و توصـیفی  نـوع  از حاضر پژوهش      
دختـر دانـشگاه ایـالم     دانشجویان هیکلشامل  يآمار جامعه
تربیت بدنی عمومی را در نیم سال دوم سال          درس   کهاست  

و بـدین   )  نفـر  400( انتخـاب کـرده بودنـد      91-92تحصیلی  
 روش ي دختـر بـا اسـتفاده از      نفر دانشجو  124منظور تعداد   

  .نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند
ـ  از پـس  دانشجویان میزان آمادگی جسمانی        ـ  کی  مین
 آزمـون (فـرد یا هافتی رییتغ آزمون  با استفاده ازیلیتحص سال

 متر، شناي سوئدي، دراز و نشست، نشـستن     540 دوي   يها  
فـت و   ر4×9، دوي  )انعطـاف پـذیري   (و خم شـدن بـه جلـو       

 از حاصـل ه نمـر  و سـنجیده شـد  ) برگشت، پرش سـارجنت 
 یجـسمان  یآمادگه نمر به عنوان آزمون نیا مختلف مقادیر

ـ  وزن وچنین قد  هم.شد ثبت یآزمودن هر مـدل   تـرازوي  ا ب
Seca  ــی  و آلمــانســاخت ــوده عــضالنی، درصــد چرب   وت

 دستگاه آنالیز و تجزیـه تحلیـل       به وسیله  بدنی   هشاخص تود 
 شـــــرکت ســـــاخت BoCAX1ی ترکیبــــات بـــــدن 

MEDIGATE  نامـه  پرسـش  . شـد  محاسـبه   کره جنوبی 
ـ گ انـدازه  جهت GHQ28ی  عموم سالمت استاندارد  4ي  ری

، خـواب  اخـتالل  و   اضطرابی،  جسمان سالمت(اسیمق خرده
  .شد استفاده) یافسردگی و اجتماع کارکرد
 نامه پرسش: GHQ28 یعموم سالمتنامه  پرسش       

 1972 سال در گلدبرگ وسطت  GHQ-28سالمت عمومی
 سالمت شامل )مقیاس(حیطه داراي چهار  وشد ابداع

  تا8 آیتم(خواب اختالل و اضطراب، )7 تا 1 آیتم(یجسمان
 و) 22 تا 15 آیتم(یاجتماع کارکرداختالل در  ،)14

 به  خرده مقیاسهر. باشد  می )28تا  23آیتم (افسردگی
 معمول، حد رد معمول، حد از کمتر(اي  گزینه صورت چهار

 مرهن )معمول حد از بیش اغلب و معمول حد از بیش تقریباً
 امتیازگذاري هاز شیو در این مطالعه. شود  می گذاري 
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 نوانـع به 23 هاییـن یازـامت ،شد استفاده) 0،1،2،3(لیکرت
یت ـوضع یانگرـ که بتـاس شده ینـتعی برش طهـنق

 ایران در نامه رسشاین پ .باشد  می سالمت فرد نامطلوب
 و گردید نجیـاعتبارس همکاران و نورباال توسط نیز
 اپیدمیولوژیک مطالعات در تواند می که دـش خصـمش

طور  به ريـربالگـغ زارـاب وانـعن به روانی، اختالالت
 ،امتیازگذاري از پس ).12(،شود برده کار به آمیزي موفقیت

 زیاـامت و شد اسبهـمح ها  هـنام شـپرس امتیاز موعـمج
 وضعیت آن هـب وجهـت با و دــگردی ینــتعی اییـهـن

 تر، عمیق بررسی براي نینـچ مـه. شد یینـتعفرد  سالمت
 جسمانی، عوارض املـش هارگانهـچ هاي  طهـحی در امتیاز

 نیز شدید افسردگی و غیرمعمول اجتماعی عملکرد اضطراب،
 در فرد هر نمره نهایت ، درگردید محاسبه جداگانه طور به
 مشکل  وجودهندـده انـنش شود بیشتر 6از  رـاگ شـبخ هر
  .دـباش  می

 بــا دو روش آمــار توصــیفی و هــا  دادهتجزیــه تحلیــل       
 استفاده با ابتدا ،یفیتوصدر بخش آمار . استنباطی انجام شد

 پرسـش  بـه  پاسخ دهنـدگان  تیوضع فیتوص به جداول، از
 ،هـا   داده یاطاستنب لیتحل و هیتجز يبرا .شد پرداخته نامه
 نرمـال  از رنوفیاسـم -کلموگروف آزمون از استفاده با ابتدا

 يبـرا  ادامـه  در. شـد  حاصـل  نـان یاطم ها  داده عیتوزبودن 
 یهمبـستگ  بیضر از مختلف يرهایمتغ نیب ارتباط یبررس

 SPSSافزار  نرم از استفاده با ها  داده .شد استفاده پیرسون
vol.16 گرفت قرار لیتحل مورد.  

  ي پژوهشها  هافتی
 توصیفی هاي  شاخص  دربرگیرنده1 شماره جدول     

خرده  بدنی و هاي  شاخص ،جسمانی  آمادگیهاي  آزمون
 سنی میانگین .است ها  نمونه  سالمت عمومیهاي  مقیاس

 در همگی و بود سال 94/20 کننده شرکت دانشجویان
  .بودند تحصیل حال در کارشناسی مقطع

  
  ها  آزمودنیبه  مربوط توصیفی هاي  شاخص. 1  شمارهجدول

 میانگین ±انحراف استاندارد مواد آزمون
 94/20±82/1 سن

 cm ( 82/5±66/160(قد
 Kg( 19/10±16/57(وزن

 85/16±9/1 معدل آمادگی جسمانی
 01/2±25/0 )دقیقه، ثانیه( متر540دوي 

 83/21±1/6 )تکرار(شناي سوئدي
 66/31±16/9 )تکرار(دراز و نشست

 16±57/7 )متر سانتی(انعطاف پذیري
 70/12±64/0 )ثانیه( 4×9دوي 

 1/29±50/4 )متر سانتی(پرش سارجنت
 BMI( 60/3±02/22( بدنیهشاخص تود

 Kg( 17/5±45/37(توده عضالنی
 13/29±98/4 )%(چربی بدن

 33/4±81/2 یجسمان سالمتخرده مقیاس 
 16/5±51/3 خواب اختالل و اضطراب خرده مقیاس
 43/6±7/2 یاجتماع کارکرد اختالل در خرده مقیاس

 66/3±81/2 خرده مقیاس افسردگی 
 76/18±05/10 سالمت عمومی کل

  
  
  
  
  

 بـه  مربوط عمومی سالمت از لفهوم میانگین ترینبیش      
  و43/6کـارکرد اجتمـاعی بـا میـانگین      در اخـتالل  عالئم

نگین میـا  بـا  افـسردگی  عالئـم  بـه  مربوط میانگین کمترین
  .باشد  می 66/3

 مربوط به نرمال بودن یا نرمال نبـودن         2  شماره جدول       
ــود   ــاخص ت ــدن و ش ــی ب ــضالنی، چرب ــوده ع ــعیت ت  هوض

طور  همان. باشد  یمدانشجویان دانشگاه ایالم    ) BMI(بدنی
ـ   یمـ  مـشاهده    2 شماره   که در جدول    درصـد از    3/82 میکن
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 درصد  7/59و  دانشجویان داراي میزان توده عضالنی نرمال       
اما از نظـر بافـت     . باشند  یم بدنی نرمال    هداراي شاخص تود  

 5/56درصد میزان چربـی نرمـال دارنـد و           9/41چربی تنها   
  .درصد میزان چربی بیشتر از نرمال دارند

  
  
  

  غیرنرمال یا و نرمال گروه در ها  آزمودنی توزیع به مربوط اطالعات.  2  شمارهجدول
 مواد آزمون بیشتر از نرمال نرمال نرمالکمتر از 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 Kg( 14 3/11 102 3/82 8 5/6(توده عضالنی
 5/56 70 9/41 52 6/1 2 )%(چربی بدن
BMI 28 6/22 74 7/59 22 7/17 

  
 آزمودنی درصد از 2/74 سالمت عمومی وضعیتاز نظر       

 سالمت عمومی برخوردار  درصد از8/25 سالم و تنها ها 
 شد، مشخص نامه پرسش ابعاد از یک هر بررسیبا  .نبودند

 ،جسمانی عالئم در اختالل به مشکوك افراد درصد  6/18

خواب،  اختالالت و عالئم اضطراب داراي درصد 2/32
 5/10 و اجتماعی عملکرد در اختالل داراي درصد 1/41

 ها  آن ترین  عشای و بودند افسردگی عالئم به مبتال درصد
  )3 شماره جدول(.بود اجتماعی عملکرد در اختالل

  
  هاي سالمت عمومی  خرده مقیاس درصدي توزیع .3  شمارهجدول

 سالمتخرده مقیاس   میزان سالمت عمومی 
 یجسمان

 اختالل و اضطراب خرده مقیاس
  خواب

 کارکرد اختالل در خرده مقیاس
  یاجتماع

  خرده مقیاس افسردگی 

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد   درصد  تعداد    درصد         
  13  )5/10(%  51  )4/41(%  40  )2/32(% 23 )6/18(%  32  )8/25(%  ناسالم
  111  )5/89(%  73  )9/58(%  84  )7/67(% 101 )4/81(%  92  )2/74(%  سالم
       

  
ریب ـوط به ضـایج مربـ نت4ماره ـشدول ـدر ج      

ت ـالمـعیت سـوض مانی وـسـی جادگـستگی آمـمبـه
شان داده شده ـن  آنايـه  اسـقیـمرده ـ خومومی ـع

  . است
  

  ها  نمونه  دربررسی مورد متغیرهاي بین همبستگی ضریب .4 شماره جدول
 P ضریب همبستگی متغیرها

 024/0 -203/0 یجسمان سالمتخرده مقیاس 
 015/0 -217/0 ابخو اختالل و اضطراب خرده مقیاس
 057/0 -171/0 یاجتماع کارکرد اختالل در خرده مقیاس

 043/0 -182/0 خرده مقیاس افسردگی 

  جسمانی آمادگی
 

 006/0 -247/0 سالمت عمومی کل

  
  

  بحث و نتیجه گیري
 نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سالمت روان از دیر      

 ورزش نقش موثري در باز مورد توجه محققان بوده است،
اگر شخص شرایط   ودارد ی آثار مخرب فشار روانکاهش

عملکرد ذهنی و فکري بهتري  جسمانی خوبی داشته باشد
 )13(.خواهد داشت

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط آمادگی جسمانی و 
 نتایج .دختر دانشگاه ایالم بودسالمت عمومی دانشجویان 

 یجسمان یآمادگ حاکی از ارتباط بین حاضر پژوهش
 هیسمقا در. بود ها  آنسالمت عمومی  و دختر یاننشجودا
 توجه  قابلیرز مالحظات ،یشینپ یقاتتحق با باال یجنتا

  :است
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 ینب ارتباط  بریمبن هیفرض آزمون از حاصل هیجنت   
با نتایج  ،ها  یآزمودن سالمت عمومی و یجسمان یآمادگ

 سید ،)1381(همکاران و یالنیگ يموسو يها  پژوهش
، )2007(همکارانو  آدامز ،)1389(همکاران و ياحمد

 داشت و یخوان هم )14- 17(،)2007(همکارانو  ساگاتون
 باشد، وجود خوان هم نا قیتحق نیا جینتا با که یقیتحق

اي تأثیر    نتایج این تحقیقات که هر کدام به گونه.نداشت
فعالیت بدنی منظم و میزان آمادگی جسمانی بر سالمت 

 مورد بررسی قرار دادند مشابه است و روانی و جسمانی را
 یمنشان دادند که فعالیت جسمانی، سالمت روان را بهبود 

  .بخشد 
 داري  یمعن تفاوت یاديز یقاتتحق در  حالینعدر 

 سالمت هینزم در ورزشکار یرغ با ورزشکار گروه یانم
ه عمد تفاوت رسد  نظر می است، به شده مشاهده عمومی

 است ینا گرفته، انجام یقاتتحق با حاضر یقتحق یجنتا ینب
 یبررس مورد هاي  یآزمودنها،   پژوهش اغلب در که

 یتفعال یورزش هرشت یک در ها  مدت که بودند یورزشکاران
 مشابه، یقاتتحق در و پژوهش حاضر در اما کردند  یم

 یورزش یتفعال هسابق که بودند یانیدانشجو ها  یآزمودن
 ینم قرار ورزشکاران روهگ  درکم دست یا نداشتند یخاص

  .گرفتند 
 ینب ارتباط  بریمبن هیفرض آزمون از حاصل هیجنت
، ها  یآزمودن خواب اختالل و اضطراب و یجسمان یآمادگ
، )1381(همکاران و یالنیگ يموسو تایجا نبو   بوددار معنی
 ،)1389(همکاران و ياحمدسید  ،)18(،)1388(سردار

خوان  هم )2010(انهمکار و  آزتالوس،)2004(گاسگوسا
 با حاضر تحقیق نتایجخوانی  هم به توجه  با.)19،20(،بود

 سطح از برخورداري گفت توان  می تحقیقات یاد شده
 بیماري به ءابتال از پیشگیري در جسمانی آمادگی باالتري از

 کیفیتء ارتقا براي را و شرایط دارد موثري نقش روانی هاي 
  . آورد  می فراهم انسان زندگی

 کیفیت که کردند بیان هم ،)1995(اشتات یانگ و اکانر
 غیر افراد با مقایسه در نظر جسمانی از فعال افراد در خواب
 خستگی مناسب، خواب از پس حتی و است بهتر فعال

 و کالی کم). 21(،آید  می وجود به بعد در روز کمتري
 را به هوازي آمادگی و تفریحی بدنی فعالیت همکاران،

 در خفیف استرس و اضطراب کننده برطرف لعام عنوان
 ،)1999(همکاران و لورنزو دي ).22(،برشمردند دانشجویان

 از ناشی هوازي آمادگی ءارتقا و افزایش که کردند بیان
 اضطراب فرایند بر مدتی بلند و کوتاه مدت فواید تمرین،
تحقیق  یک در ،رانهمکا و لیکا مک ).23(،دارد صفتی

 و شش در عادي، جسمانی فعالیت اهم شش با شده کنترل
 را داري معنی تجربی، کاهش برنامه اجراي از بعد ماه دوازده

   .دادند نشان اضطراب سطح در
 آمادگی که داد نشان پژوهشی در ،)24(،فاستینگ

 عصبانیت و ناامیدي ،اضطراب کاهش باعث باال جسمانی
 وضعیت در جسمانی آمادگی نظر از که افرادي و شود  می

 چنین هم. دارند باالتري روانی سالمت ،هستند هتريب
 مطمئن و ایمن راهی ورزش که دهد  می نشان ها  پژوهش

 قبیل از جامعه در شایع روانی هاي  اختالل کاهش براي
  )25(.است افسردگی و اضطراب
 اجتماعی عملکرد در اختالل و جسمانی آمادگی بین
 با که  نبوددار  نیمعتباط وجود داشت ولی را ها  آزمودنی
) 1388( سردار،)1381(همکاران  وگیالنی موسوي تحقیقات

محمدیان نشان داد  .خوانی نداشت هم) 1391(و محمدیان
 شـرکت ورزشـی و حرکتی هاي  فعالیت در که دانشجویانی

 عملکرد دیگران با اجتماعی ارتباطات برقراري در ،کنند  می
 که است ضروري لذا .)26(،دهند  می نشان خـود از بهتري

 و شدت مدت، تعداد، جمله از تمرینی مختلف هاي  جنبه
 عملکرد اجتماعی و دیگر در تغییرات با برنامه طول

  و بررسیمورد بررسی قرار گیرد یرهاي سالمت روانمتغ
 دانشجویی هاي  مشاوره در دانشجویان عملکرد اجتماعی

  .گیرد مدنظر قرار بیشتر
 بین ارتباط  برمبنی هفرضی آزمون از حاصل هنتیج
 با  بود ودار  یمعن، ها  آزمودنی افسردگی و جسمانی آمادگی

 و ینیحس ،)1381(همکاران و گیالنی موسوي قاتیتحق
 يداحمدیس، )28(،)1387(زاده ، پهلوان)27(،)1387(همکاران

 و  آزتالوس و)2004(اسگواسگ، )1389(همکاران و
 مطالعه رد جمله از .شتدا یخوان هم )2010(همکاران
 بر ورزشی هاي  فعالیت که شد مشخص ،همکاران و حسینی
 در روان سالمت سطح و دارد مثبتی اثر روان سالمت

 افسردگی نیز و بوده ورزشکار غیر افراد از باالتر ،ورزشکاران
 که این به توجه با، )27(،است بوده کمتر ورزشکاران در

 به ،باشد  می همراه گوناگونی هاي  تنش با دانشگاهی زندگی
 هیجانی هاي  توانمندي کسب ،ها  تنش این با مقابله منظور

 کمک تواند  می ورزشی هاي  فعالیت در مشارکت طریق از
 در ورزشکاران بهتر روان سالمت مجموع در. باشد کننده

 بیشتر شرکت دلیل به تواند  می شده، ذکر مطالعات
 دیگر طرف از باشد؛ ورزشی هاي  فعالیت در دانشجویان

 سطح افزایش موجب ،ورزشی هاي  فعالیت منظم انجام
 افسردگی کاهش باعث نتیجه در و نفرین نوراپی و سرتونین

  )29(.شود  می
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 به یابیدست يبرا مناسب يا  نهیزم یورزش نیتمر
 ،یافسردگ يها  حالت بهبود و یروان مطلوب طیشرا

 يکارها و ساز از. باشد  یم نفس به اعتماد و اضطراب
  واضطراب کاهش  درورزش یروان و کیولوژیزیف-یستیز

 يها  دهنده انتقال سطح بر يرگذاریتأث ،توان  یم یافسردگ
 يها  هورمون سطح بر ریتأث ،اضطراب بر مؤثر یعصب

 يها  تیفعال انجام دنبال به یعضالن تنش کاهش  واسترس
 اند  کردهاظهار ) 1991( کلپ و همکاران.کرد اشاره یورزش

رها شدن آندروفین   یکی،ین بدنی از دو راه مستقیمکه تمر
هورمونی که با فشار عصبی (و دوم کاهش سطوح کورتیزول

  یمباعث بهبود خلق و خوي فرد ) شود  یمدر خون ترشح 
 مناسب يا  نهیزم جادیا موجب ورزش زین یروان بعداز . شود

  میيتوانمند خود احساس  ونفس به اعتماد شیافزا يبرا
 یافسردگ و اضطراب کاهش سبب تواند  یمه شود ک 

   .)29(،شود
 توجـه  با که کرد اشاره دیبا حاضر پژوهش جینتا انیبدر  

 ،افـراد  آموزش در یدانشگاه دروس و ها  دانشگاه تیاهم به
 یکـاف  دانـش   ازبرخوردار و   سالم يا  جامعه داشتن منظور به
 یاتنکـ  بـه  توجـه  ،یبدن تیفعال و ورزش  از يمند  بهره يبرا

 تربیـت  یدرس واحد شتریب ریتأث و  تیتقو باعث تواند  یم چند
 ادیجـ ا  ایـن نکـات،      شود از جملـه    بدنی و آمادگی جسمانی   

 ارائه و  انیدانشجو تیفعال ورزش و    يبرا مناسب هاي  محیط
 در روپیش تمشکال رساندن داقلح هب يراب یکاف التیتسه

چنـین    هـم  .نـام بـرد    یومعم یبـدن   تیترب دروس   گذراندن
 بهداشت اساتید و مشاورین ،ورزشی مربیان شود  می پیشنهاد

 تـشویق  ورزشـی  تمرینـات  انجـام  بـه  را دانشجویان روان،
   .نمایند

ـ فعالتوان نتیجه گرفـت کـه          به طور کلی می    ي هـا   تی
و  آسـان  مناسـب،  کـرد یرو و ياستراتژ کی به عنوان یبدن

 شیب انیدانشجو نیب در یروح سالمت شیافزا جهت ارزان
   .رسد  یم نظر به يضرور شیپ از

 بررسی امکان عدم حاضر، مطالعه هاي  محدودیت از
 دانشجویان روان سالمت در آن نقش و ورزشی فعالیت نوع
 بود؛ تحقیق این در مونهن کم حجم علت به که باشد  می

 خصوص در ،بیشتر نمونه حجم با تر  جامع اي  مطالعه انجام
 دانشجویان در روان سالمت بر گوناگون هاي  ورزش ثیرات

  .شود  می پیشنهاد
 سپاسگزاري

 از بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند     
تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاري کردند تشکر 

.یندو قدردانی نما
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Abstract 

 
Introduction: Mental and physical health of 
students are   important objects of every so-
ciety, because their health ensures scientific 
progression and development. This study 
was conducted to find out relationship bet-
ween physical fitness and general health 
among female students of Ilam university. 
 
Materials & Methods: The present research 
was a descriptive and correlational study. 
Statistical society of current research inc-
luded all female students who had selected 
the general physical education course  in 
Ilam university during 2013.From the sub-
jects 124 students were randomly selected. 
Ahperd test was used to obtain the score of 
physical fitness and the students' general 
health was measured by GHQ28 ques-
tionnaire. Data were analyzed using SPSS 
software, descriptive statistical methods and 
Pearson correlation coefficient  at the si-
gnificant level  p≤0.05. 
 
Findings:  74.2% of the subjects under stu-
dy had a normal general health nd only 

25.8% had not a normal general health.  
There was  a significant correlation betw-
een physical fitness and mental health, de-
pression, physical compliant and anxiety, 
but the relation between  social dysfunction 
and physical fitness was not significant am-
ong the female students (p>0.05). 
 
Discussion & Conclusion: The results of 
this study indicated significant relationship 
between physical fitness and general health 
in the students. Also, the results  indicated  
that regular exercise improves general hea-
lth status and suggested that it must pay 
more attention to sport programs and incre-
asing university student's physical fitness, 
so this procedure will help to increase gen-
eral health. With regards to the results, it is 
recommended that students to participate in 
health promoting behaviors. The authorities 
are also expected to increase student sports 
and welfare facilities. 
 
Keywords: Physical Fitness, General health, 
female Students 
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