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The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of
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چكيده
 احساس تنهایی و تصویربدنی روبرو میشوند که گاهی به شکل، با مسائلی نظیر افسردگی، بسیاری از دختران نوجوان در سن بلوغ:زمينه
، آیا فعالیتهای هوازی بر افسردگی، اما مسئله اصلی این است. مانع رشد طبیعی عاطفی و روحی میگردد،اختالالت روانی و حاد
 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیتهای هوازی بر:احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر ت ثیر دارد؟ هدف
 پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و: روش. احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر بود،افسردگی
 دانش آموز11 . تهران بود8  شامل دانش آموزان دختر سال هشتم دوره اول متوسطه منطقه، جامعه آماری.پس آزمون با گروه گواه بود
 ابزار. نفر) جایگزین شدند32( با روي نمونهگیری خوشهای به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
 پرسشنامه فرم،)0163 ، پرسشنامه افسردگی (بک،)2104 ، پروتکل اجرایی جلسات فعالیت هوازی (پور وقار و بهرام،پژوهش عبارتند از
) و پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی (هالینگ و0113(  عاطفی بزرگساالن دی توماسو و اسپینر-کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی
 اما بر تصویربدنی تاثیری نداشت، فعالیتهای هوازی بر بهبودی افسردگی و احساس تنهایی ت ثیر داشت: يافتهها.)2111 ،همکاران
. فعالیت هوازی باعث بهبود افسردگی و احساس تنهایی دانشآموزان نوجوان دختر شد: نتيجهگيری.)P<1/110(
 دختر، نوجوان، دانشآموزان، تصویر بدنی، احساس تنهایی، افسردگی، فعالیتهای هوازی:واژه كليدها
Background: Many adolescent girls face issues such as depression, loneliness and body image,
which sometimes impede the development of normal emotional and psychological development
in the form of mental and acute disorders. But the key question is, does aerobic activity affect
depression, loneliness, and body image in adolescent girls? Aims: The purpose of the present
study was to investigate the effect of aerobic exercise on depression, loneliness and body image
in adolescent female students. Method: This study was a quasi-experimental with pre-test and
post-test with control group. The statistical population consisted of eighth grade female high
school students in district 8 of Tehran. 70 students were selected by cluster sampling method and
were randomly assigned into two experimental and control groups (n= 35). Research tools include
Aerobic Activity Session Implementation Protocol (Pour vagar & Bahram, 2014), Depression
Questionnaire (Beck, 1963), Di Tomaso & Spinner Adult Short Socio-Emotional Loneliness
Questionnaire, and Body Image Concerns Questionnaire. (Halling et al., 2007). Results: Aerobic
exercise had a significant effect on depression and loneliness but had no effect on body image
(P<0/001). Conclusions: Aerobic activity improved depression and loneliness in adolescent girls.
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متخصصین روانشناسی و علوم تربیتی براین باورند که دوره

عالقهبند ،قیصری و سرلک )2102 ،نشان دادند که افسردگی زنان

نوجوانی حساسترین ،بحرانیترین و مهمترین دوره رشد هر انسان

ورزشکار کمتر از زنان غیر ورزشکار بود و زنان ورزشکار از وضعیت

میباشد .در این دوره فرد به بلوغ میرسد ،در پی کشف هویت خود

خلقی بهتری نسبت به زنان غیر ورزشکار برخوردار بودند و وجود

است ،بدنبال استقالل و جدایی از وابستگیهای دوره کودکی است.

برنامه ورزشی در زندگی روزمره ،درکاهش افسردگی زنان مؤثر بوده

به همین دالیل در این دوره نوجوانان دارای وضعیت روانی با ثباتی

است .همچنین ،این تحقیو نشان داد که زنان ورزشکار شرکتکننده

نیستند و در این دوره است که معموالً بیشترین مشکالت رفتاری برای

در رشته های گروهی سطو افسردگی کمتری نسبت به ورزشکاران

نوجوانان بوجود میآید (امینی ،سلیمی ،میرزمانی ،رئیسی و نیکنام،

رشتههای انفرادی داشتند و زنان ورزشکار با سابقه باالی ورزشی

( .)2111هالینگ ،ایرها ،راونس و اسچ الک )2111 ،در مطالعه خود

سطو افسردگی کمتری نسبت به ورزشکاران کم سابقه داشتند .بدین

بر روی نوجوانان آلمانی گزاري نمودند که  00/1درصد از نوجوانان

ترتیب با توجه به نتایج این تحقیو ،نه تنها ورزي بر کاهش میزان

به علت مشکالت رفتاری نیاز به خدمات بهداشت روان دارند .طبتتو

افسردگی نقش دارد ،بلکه نوع رشته ورزشی و حتی سابقه ورزشی

پژوهشتتی کتته (مدملی ،مدملی ،قشقایی و بوساک )0312 ،گزاري

افراد هم در کاهش میزان افسردگی ت ثیر بسزایی دارد .ورزي فواید

کردهاند ،در گتتروه ستتنی  03تتتا  01ستتالگی  18درصتتد دختتتران

و جنبههای روانشناختی فراوانی دارد ،پژوهشهای دیگری نیز نتایج

و  21درصتتد پستتران افستتردگی خفیتتف تتتا بستتیار شتتدید

متفاوتی داشتهاند ،نتایج پژوهش همّتفر و شهسواری ( ،)2102نشان

داشتتتند .گروهی از محققان معتقدند که تمرینات ورزشی میتواند

داد که تمرینات هوازی منتخب ،موجب افزایش چشمگیر 21

به عنوان یک راهبرد درمانی در بهبود افسردگیهای شدید استفاده

درصدی در غلظت سروتونین پالسما شد ،ولی نتیجه ت ثیر ورزي بر

شود و مقدار ترشو میانجیهای عصبی (سروتونین) را افزایش دهد

افسردگی معنیدار نبود که این موضوع ممکن است به سبب تعداد

(سادوک .)2118 ،ت ثیر چهار هفته شنا با شدت متوسط را برای

کم آزمودنیها باشد .شریفی ،جلیلی ،نجار ،یزدی زاده و حقیقیزاده

بیماران مبتال به افسردگی متوسط تجویز کرد و اظهار داشت که

( )2102نتیجه گرفتند که چاقی و فشار اجتماعی  -فرهنگی باال برای

ورزي طوالنی سبب کارکرد بهتر گیرندههای سروتونین و بهبودی

کاهش وزن ،عوامل مهمی در افزایش مشکالت تصویربدنی و

رفتار میشود (دی .)0114 ،احساس تنهایی به منزلة یکی از پیشبینی

مشکالت اجتمتاعی  -جستمانی هستند .اما فشار اجتماعی  -فرهنگی

کنندههای مشکالت سازگاری کودکان و نوجوانان در سالیان آتی

نقش چتاقی را در افتزایش یتا کتاهش مشتکالت تصویر بدنی و

زندگی ،در کانون توجه پژوهشگران حوزههای سالمتروانی قرار

مشکالت اجتماعی  -جسمانی تعدیل نمیکند .میتوان با باال بردن

گرفته است .افزایش روابط افراد ،به ویژه نوجوانان درجهان مجازی،

اعتماد بهنفس دانشآموزان بطور مستقیم توسط مشاوران مدرسه و از

باعث کاهش روابط خانوادگی و تعامالت اجتماعی شده و منجر به

طریو آموزي مراقبت بهداشتی در مدارس از بروز اختالل در

احساس تنهایی و سایر مشکالت میشود (نوروزی پورشکوه،

تصویربدنی پیشگیری کرده و رضایت از آن را در نوجوانان باال برد

میرهادیان ،امامی سیگارودی ،کاظم نژاد لیلی و حسین دوست،

و بهداشت روانی آنها را ارتقاء بخشید (دهقانی ،چهرآزاد ،جعفری

 .)2106نوجوانان همراه با همساالن خود ،فرهنگی را دربارهی ظاهر

اصل ،سلیمانی ،کاظم نژاد و احسان .)2102 ،البته در رابطه با ت ثیر

ایجاد میکنند که به وسیلهی هنجارها و انتظارات در گروه همساالن

ورزي بر احساس تنهایی و تصویربدنی پژوهشی یافت نشد و بر آن

تقویت شده و الگو قرار داده میشوند .این تجارب ،رفتارها و

شدیم تا این پژوهش انجام شود .مشکالت دانشآموزان نوجوان

نگريهای فردی را دربارهی تصویربدن خود و دیگران شکل داده و

دختر میتواند در آیندهی جامعه اثرات ماندگاری برجا گذارد .از

منعکس میسازد .نوجوانانی که بین تصویر بدن واقعی و آرمانی خود

طرفی ت ثیر تغییرات هورمونی ناشی ازدوره بلوغ دانشآموزان دختر

تفاوتهایی احساس میکنند ،این ناهمخوانی را درونی میکنند.

در این سنین گاهی موجب ایجاد اختالالتی میگردد که باعث

نارضایتی ایجاد شده از این ناهمخوانی به افسردگی و اضطراب باال و

ناسازگاریها و گرایش به مسائل ضد اجتماعی و ضد اخالقی و

عزتنفس پایین میانجامد و در نهایت به سالمتروانی فرد آسیب

خالف عرف جامعه میشود .شناخت ،پیشگیری و درمان این
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میرساند (تمنایی فرد و منصوری نیک( .)2100 ،زارع پور ،کمالی،

شیدا خوشهمهری و همکاران

اثر فعالیتهای هوازی بر افسردگی ،احساس تنهایی و تصویر بدنی...

باشد .با توجه به یافتههای پژوهش و نتایج پژوهشهای انجام شده در

و تصویربدنی بر اساس نقطه بري (افسردگی نمره باالی  ،06احساس

این زمینه و اهمّیت سنین نوجوانی ،لزوم توجه به مشکالت آنها بیش

تنهایی نمره پایین  ،32تصویر بدنی نمره باالی  )41/2پرسشنامههای

از بیش مشخص میشود ،بنابراین ،شناسایی و پیشگیری زودرس این

مرتبط  .2دامنه سنی بین  03تا  .3 02سطو سواد در حد پایه هشتم .4

نوع اختالالت بایستی مورد توجه کلیه افراد تیم پزشکی و از جمله

تمایل و رضایت آگاهانه به شرکت در طرح پژوهشهایی .معیارهای

مشاوران مدرسه قرار گیرد ،با توجه به مطالب بیان شده ،هدف

خروج از این طرح پژوهش .0 :وجود مشکالتی که امکان حضور

پژوهش پاسخگویی به این سؤال پژوهشی بود ،آیا فعالیتهای هوازی

مرتب در جلسات را فراهم نکند .2 .ابتال به یکی از بیماریهای شدید

بر افسردگی ،احساس تنهایی و تصویر بدنی دانشآموزان نوجوان

جسمانی ،اختالالت عصب شناختی وخیم یا وجود نشانههای روان

دختر ت ثیر دارد؟

گسستگی  .3بروز افکار جدی افسردگی و احتمال خودکشی  .4عدم
روش

تمایل به شرکت در تمرینها و فعالیت ورزشی هوازی .به منظور

این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیشآزمون  -پسآزمون با

رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش

گروه کنترل و پیگیری  4ماهه بود .جامعه آماری این پژوهش ،دانش-

جلسات فعالیت هوازی گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن

آموزان دختر سال هشتم دوره اول متوسطه منطقه  8تهران با میانگین

اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .به منظور رعایت

سنی  04سال بود .روي نمونهگیری در این پژوهش به روي نمونه-

اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات

گیری خوشه ای بود ،به این صورت که از بین  02دبیرستان دولتی

درمانگری گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به

دوره اول دخترانه منطقه  8تهران 2 ،دبیرستان با هماهنگی اداره

نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .بدین ترتیب دادههای مورد نیاز

آموزي و پروري منطقه انتخاب شدند .طی چند مرحله غربالگری

جمعآوری و در نهایت با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23و آزمون

انجام شد .در نهایت بر اساس نقطه بري نمرات پرسشنامهها

کوواریانس به تحلیل یافتهها پرداخته شد.

(افسردگی نمره باالی  ،06احساس تنهایی نمره پایین  ،32تصویربدنی

ابزار
پروتکل اجرایی جلسات فعالیت هوازی در جدول  0آورده شده

نمره باالی  ،)41/2و با اِعمال معیارهای ورود و خروج افراد مورد
مطالعه ،اخذ مجوز از اداره آموزي و پروري ،خانوادهها و دانش-

است (پور وقار و بهرام.)2104 ،

آموزان انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند .دانشآموزان

جدول .0پروتکل اجرایی جلسات فعالیت هوازی

انتخاب شدهی مورد مطالعه ،تعداد  11نفر بودند که به طور تصادفی

جلسه

به دو گروه ( 32دانشآموز برای فعالیتهای هوازی گروهی و  32نفر

اول

 01دقیقه اول گرم کردن 81 ،دقیقه حرکات کششی

برای گروه کنترل) تقسیم شدند .مراحل فعالیت ورزشی گروهی

دوم

 01دقیقه اول گرم کردن 81 ،دقیقه حرکات کششی و نرمش پویا

سوم

 01دقیقه اول گرم کردن ،حرکات کششی و فعالیتهای هوازی و حرکات دسته جمعی

توسط محقو و با کمک دبیران ورزي و روانشناس و مشاور ارشد،

فعالیت هوازی

چهارم

 01دقیقه اول گرم کردن ،فعالیتهای پویا

در مدرسه انجام گرفت .دانشآموزان با راهنماییهای محقو و دبیران

پنجم

 01دقیقه اول گرم کردن ،ترکیبی از فعالیتهای هوازی و و کمی غیرهوازی

ششم

 01دقیقه اول گرم کردن ،ترکیبی از فعالیتهای پویا ،ایستا و استقامتی

ورزي ،همچنین با اخذ مجوز از اداره آموزي و پروري منطقه و

هفتم

 01دقیقه اول گرم کردن ،حرکات چابکی

هشتم

 01دقیقه اول گرم کردن ،ترکیبی از مجموع حرکات فوق

مجوز مدیران دبیرستانهای مربوطه ،به مدت دو ماه فعالیت هوازی را
اجرا کردند .فعالیتهای بدنی و هوازی هنگامی که هوا مساعد بود

پرسشنامه افسردگی بِک :(BDI-II) 0این پرسشنامه برای سنجش

در حیاط دبیرستان و در صورت نیاز و نامساعد بودن آب و هوا در

شدت افسردگی در سال  0163توسط بِک تدوین و در سال 0114

نمازخانه انجام میشد .شرایط آب و هوایی از نیمه دوم مهر ماه تا نیمه

مورد تجدید نظر قرار گرفت (بک .)0116 ،این مقیاس شامل  20ماده

دوم آذر ماه متغیر و به تناسب ،محل تمرینهای هوازی تغییر میکرد.

). Beck Depression Inventory (Revised

خود ارزیابی میباشد ،که شدّت عالیم افسردگی را میسنجد و هر

1
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اختالالت میتواند در سالمت خانواده ،مدرسه ،و جوامع بزرگتر مفید

معیارهای ورود به این پژوهش  .0داشتن افسردگی و احساس تنهایی

دوره  ،01شماره ، 88تابستان(تیر) 0311

مجله علوم روانشناختی

از صفر تا سه نمره میگیرد .نمره صفر نشان دهنده پایینترین میزان و

ادراک شده را در بر میگیرد و عامل دوم میزان تداخل نگرانی در

نمره سه نشان دهنده باالترین میزان تجربه افسردگی است .در این

باره ظاهر را در عملکرد اجتماعی فرد نشان میدهد .لیتلتون ،آکسوم

آزمون جمع نمرات میتواند بین صفر تا  63باشد .هر یک از مواد این

و پوری ( )2112ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای کل

پرسشنامه یکی از عالیم افسردگی را میسنجد (ادیبی .)2106 ،روایی

سؤالها ،عامل اول و عامل دوم به ترتیب  ،1/16 ،1/16 ،/13گزاري

و پایایی :پایایی بازآزمایی آن از  1/48تا ( 1/86بک ،)0116 ،و به

کردند .همبستگی مقیاس  01گویهای تصویربدنی با مقیاس خود

منظور تعیین روایی این پرسشنامه ،همبستگی آن با مقیاس ،GHO

گزاريدهی معنیدار ( 1/83 r+ )P<1/110گزاري شده است .در

 1/61گزاري شده است (آالتو ،الووانیو ،کیوی ماکی ،اوتیال و

پژوهشی توسط بساک نژاد و غفاری ( )2111اعتبار پرسشنامه نگرانی

پیرکوال .)2102 ،در ایران دابسون )0181 ،و محمد خانی ،تیمانی فر

از تصویربدنی به روي آلفای کرونباخ برای دانشجویان دختر ،پسر و

و جهانی تابش ( ،)2112ضریب آلفای  1/12و  1/13و ضریب

کل دانشجویان ،به ترتیب  1/13و  1/12و  1/12گزاري شده است.

بازآزمایی به فاصله یک هفته را  1/13به دست آوردند .همینطور

يافتهها

رحیمی ( )2104آلفای کرونباخ  1/81و پایایی قابل قبول  1/18را

بر اساس دادههای پژوهش مفروضههای تحلیل کوواریانس مورد

برای دانشجویان در ایران ،طاهری ،گرمارودی ،آزاد بخت ،فکری-

بررسی قرار گرفت .بنابراین ،جهت بررسی متغیرهای مورد نظر از

زاده ،حمیدی و فتحیزاده ( ،)2102آلفای کرونباخ  1/13و ضریب

تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافتههای مربوط به متغیرهای پژوهش

همبستگی درون طبقهای  1/80را به دست آوردهاند.

به تفکیک پیش و پسآزمون در جدول  2ارائه شده است .فعالیتهای

پرسشنامه فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی  -عاطفی

بدنی هوازی به شیوهی گروهی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی

بزرگساالن :(SELSA) 0این پرسشنامه توسط دی توماسو و اسپینر

ت ثیر معنادار دارد ( ،)p=1/11ولی بر تصویربدنی دختران نوجوان

( ،)0113بر اساس نظریه وایس ( ،)0113ساخته شد .نسخه کامل این

دانش آموز ت ثیر معنادار نداشت (( )p=1/16جدول  .)2سه متغیر از

پرسشنامه دارای  31گویه است که در یک مقیاس لیکرت  1درجهای

متغیرهای پژوهش درباره میزان اثر فعالیت بدنی هوازی بر افسردگی،

( =0بسیار موافو تا  =1بسیار مخالف) تنظیم شده است .نسخه کوتاه

تصویر بدنی و احساس تنهایی مورد بررسی قرار گرفت که جدول 2

دارای  04گویه میباشد که از خرده آزمونهای نسخه اصلی انتخاب

تحلیل کوواریانس اثر فعالیت بدنی هوازی را در سه متغیر نشان داده

شدهاند .این پرسشنامه توسط پاتو ،حقیقت و حسن آبادی (،)2103

است.

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس تنهایی اجتماعی  ،1/66تنهایی خانوادگی  ،1/12تنهایی
رمانتیک  1/13و کل پرسشنامه نیز  1/11به دست آمد .سؤاالت در 2
گزینه از کامالً مخالفم با امتیاز  0تا کامالً موافقم با امتیاز ( 2امتیاز
سؤال  04معکوس است) .امتیازات پایینتر در هر بُعد نشان دهنده
احساس تنهایی بیشتر فرد پاسخ دهنده در آن بُعد است و بر عکس.
پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی ،BICI) 2لیتلتون ،آکسوم و
پوری) :این پرسشنامه در سال ( )2112تدوین شد (هالینگ و
همکاران .)2111 ،این پرسشنامه شامل  01گویه است که در یک
طیف لیکرت  2درجهای (بین  =0هرگز ،تا  =2همیشه) به ارزیابی نظر
پاسخگویان می پردازد .این ابزار  2عامل دارد که عامل اول نارضایتی

. Social and Emotional Scale for Adult

2

1

. Body Image Concern Inventory
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ماده (نشانه بیماری) بر اساس شدّت آن به چهار درجه تقسیم شده و

و خجالت فرد از ظاهر خود ،وارسی کردن و مخفی کردن نقایص

شیدا خوشهمهری و همکاران

اثر فعالیتهای هوازی بر افسردگی ،احساس تنهایی و تصویر بدنی...

جدول . 2نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای فعالیت هوازی
متغیر

گروه
تجربی
کنترل
تجربی

احساس تنهایی
کنترل
تجربی
تصویر بدنی
کنترل

پیشآزمون

31/30 ± 02/31

پسآزمون

24/30 ± 02/18

پیشآزمون

28/83 ± 1/01

پسآزمون

28/81 ± 1/23

پیشآزمون

21/81 ± 2/12

پسآزمون

46/26 ± 04/24

پیشآزمون

32/01 ± 4/11

پسآزمون

32/46 ±2/21

پیشآزمون

28/61 ± 8/66

پسآزمون

22/83 ± 01/80

پیشآزمون

62/20 ± 02/16

پسآزمون

60/11 ±03/22

02/0

42/2

3/ 6

†1/110

†1/110

*1/16

† نشانه معناداری آماری بینگروهی
* نشانه عدم معناداری آماری بینگروهی

بحث و نتيجه گيری

دوچرخة کارسنج به مدت  20روز استفاده شده است در صورتی که

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی فعالیتهای هوازی به

در پژوهش حاضر تمرینهای هوازی طبو جدول  0انجام شد (دهقانی

شیوهی گروهی بر میزان افسردگی ،احساس تنهایی و تصویربدنی

و همکاران ،2100 ،چائولف 0114 ،و دونات .)2101 ،از طرفی نتایج

دختران نوجوان دانشآموز بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

این پژوهش با نتایج محققان دیگر از جمله برزگری ،وارسا ،شافر،

فعالیتهای هوازی به شیوه گروهی بر افسردگی ،احساس تنهایی

ساندرز همخوانی ندارد ،که این تفاوت ممکن است ناشی از انجام

دانشآموزان دختر نوجوان منطقه  8تهران ت ثیر معنادار دارد .لذا هر

ندادن فعالیتهای ورزشی مناسب و منظم و همچنین شیوه زندگی و

دو فرضیه پژوهش حاضر ت یید شد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر

سن آنان باشد (برزگری.)2101 ،

نشان داد که فعالیتهای هوازی به شیوه گروهی بر تصویربدنی

ساگاتون ،اسگارد ،بجیرتنس ،اسلمر و هیجرداهل ( )2111بهتر

دانشآموزان دختر نوجوان منطقه  8تهران ت ثیر معنادار ندارد .الزم به

بودن عملکرد اجتماعی را در افرادی که در فعالیت بدنی شرکت

ذکر است که نتایج بدست آمده در هر فرضیه را نمیتوان حاصل یک

میجویند چنین بیان میکنند که فعالیت بدنی و ورزي فرصت

مؤلفهی ویژه دانست.

تعامالت اجتماعی را افزایش میدهد و مهار تهای اجتماعی را توسعه

ورزي به عنوان یک فعالیت بدنی مناسب ،با اثرات جانبی

میبخشد و به دلیل ایجاد شبکههای اجتماعی گستردهتر ،سالمت-

حداقل و با هزینه کم میتواند راهحل تازهای برای مشکالت نوجوانان

روان فرد ارتقاء مییابد و این امر با افزایش عملکرد اجتماعی فرد

و در نتیجه جامعه باشد و نیاز به دارو درمانی همراه با عوارض جانبی

همراه است.

آن را کاهش میدهد.

ازدیدگاه شناختی برخورداری محیطهای ورزشی از عوامل

نتایج تحقیقات گریست ( ،)2113مک کنن و هولمز ( )0184و

نشاط ،صمیمیت ،گرمی و شادابی به منظور تخلیة فشارها و

مک کارتنی ( ،)2111دونال و تریویدی ( )2112فعالیت دویدن

کشمکشها و از طرفی اجرای فعالیتهای ورزشی ماهیتاً ً به دلیل پویا

متناوب را در درمان افسردگی مؤثر دانستند که با نتایج پژهش حاضر

بودن و داشتن ارتباط متقابل فرد با محیط میتواند به منظور رفع

همخوانی دارد .تحقیو حاضر با نتایج تحقیقات چائولف (،)0114

احساس تنهایی و تقویت روحیه ،تصور مثبت از خود (تصویربدنی

دونات ( )2101مغایرت دارد .عدم همخوانی احتماالً به سبب نوع

مثبت) و اعتماد به نفس منش اثر شود .همچنین ،این عوامل میتوانند

تمرین یا طول دورة تمرین است که در تحقیو چائولف ( )0114از

به عنوان عامل بازدارنده در پیدایش مؤلفههای وجود آورندة

تریدمیل به مدت چهار روز و در تحقیو دونات و همکاران از

افسردگی عمل کنند (بلومنتال و بابیاک موری .)0111 ،یافتههای این
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افسردگی

مراحل

انحراف معیار ±میانگین

F

 Pبینگروهی ()ANCOVA

دوره  ،01شماره ، 88تابستان(تیر) 0311

مجله علوم روانشناختی

پژوهش با یافتههای کارگرنوین ،اسدی ،رشید خانی و آذر ()0310

ت ثیر فعالیتهای بدنی هوازی بر سایر متغیرهای روانشناختی مانند

قابل تبیین میباشد .آنها دریافتند که هرچه فعالیت گروه مورد مطالعه

متغیرهای شخصیتی (صفات شخصیتی ،سبکهای دلبستگی و )...و

بیشتر باشد تصویر ذهنی از بدن نیز مطلوبتر خواهد بود .همچنین ،با

همچنین برای سایر سنین و برای پسران نیز پیشنهاد میشود.

بر نگري زنان در مورد تصویر بدنی پرداخته بودند در یک راستا
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میباشد که پس از یک دوره مداخلهای دریافتند که ورزي در بهبود
برخی از ابعاد نگري تصویربدنی در زنان مؤثر میباشد و ورزي می-
تواند به عنوان یک روي درمانی ،برای افراد دارای نارضایتی از
تصویربدنی مورد استفاده قرار گیرد (زرشناس ،کربالیی نوری و
حسینی .)2101 ،این پژوهش با مطالعه اسچیمالز ( )2101که نشان داد
افراد با وجود نارضایتی از شکل بدنی خود رغبتی به فعالیت بدنی
نشان نمیدهند ناهمسو است .تصویربدنی نامطلوب هم میتواند
برانگیزاننده و هم مانع مشارکت در فعالیت بدنی و ورزشی شود (فتو
زاده.)2106 ،
پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری از محدودیتهای
خاص خود برخوردار است .ازجمله محدودیتهای این پژوهش می
توان به حجم کم نمونه اشاره کرد که تعمیم یافتهها را با مشکل مواجه
میکند .لذا ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از نمونههایی با
حجم بزرگتر استفاده شود .همچنین ،با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد
میگردد متخصصان فعّال در عرصه درمان بیماریهای ناشی از
افسردگی ،احساس تنهایی از فعالیتهای بدنی نیز به عنوان یک درمان
مکمل مؤثر استفاده کنند.
با توجه به ت ثیر فعالیت بدنی بر کاهش افسردگی ،تصویربدنی و
احساس تنهایی دختران نوجوانان ،به والدین و مربیان پیشنهاد میشود
که با آگاهی از آثار مثبت روانی و جسمانی ورزي و فعالیت بدنی بر
ارتقای سطو سالمتروانی و جسمانی افراد و همچنین جهت ارتقای
عملکرد جسمانی و بهزیستی نوجوانان ،دختران نوجوان را به فعالیت-
های بدنی و ورزشی ترغیب نمایند .برای رشد ورزي دانشآموزان
دختر ،باید با هم اندیشی ،کار جمعی و با تدوین راهکارهای مناسب،
به بازسازی و ترمیم زیرساختهای ورزي مدارس دختران پرداخت
و با فعال کردن کانونهای ورزي مدارس دختران و ایجاد فضاهای
مناسب و استاندارد و ارتقای دانش فنی مربیان در مدارس ،بسترهای
الزم برای شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها را مهیا کرد .همچنین،
پیشنهاد میشود که این پژوهش درنمونه های غیر دانشآموزی نیز
انجام شود و نتایج آنها با نتایج این پژوهش مقایسه گردد .بررسی
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شیدا خوشهمهری و همکاران
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