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A b s t r a c t

The aim of this study was to investigate the relationship between sports lei-
sure and Corona Disease Anxiety among women in Shirvan. This research 
was carried out using correlation method. The statistical population of this 
study was 3200 attic women participating in sports activities over 15 years 
old. 401 people as samples were selected by multi-stage cluster sampling 
and data were collected using Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) and a 
researcher-made sports leisure questionnaire. In this study, Pearson corre-
lation test in p<0.05 were used. Analytical results showed that there was no 
relationship between sports leisure time and Corona Disease Anxiety among 
women. Also, there is no relationship between sports leisure and Corona 
Disease Anxiety and their components. There is a relationship between body 
mass index (BMI) and Corona Disease Anxiety (r = 0.251) and components 
of Corona Disease Anxiety, psychological symptoms (r = 0.257) and physical 
symptoms (r = 0.205) among women. Considering the significant relationship 
between BMI with coronary heart disease anxiety and its subscales among 
women, it is necessary to pay more attention to obesity and its consequenc-
es, including anxiety.
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چکیده
پژوهــش حاضــر در پــی توصیــف و تبییــن رابطــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی و اضطــراب 
بیمــاری کرونــا در بیــن بانــوان شهرســتان شــیروان بــود. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش 
همبســتگی انجــام شــده اســت و جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش 3200 نفــر از بانــوان شــیروانی 
بــاالی 15 ســال شــرکت کننــده در فعالیــت هــای ورزشــی بودنــد. 401 نفــر بــا نمونــه گیــری 
ــه کمــک مقیــاس  ــه      انتخــاب و داده     هــا ب تصادفــی خوشــه     ای چنــد مرحلــه ای بعنــوان نمون
ــی  ــت ورزش ــات فراغ ــاخته اوق ــق س ــنامه محق ــا )CDAS( و پرسش ــاری کرون ــراب بیم اضط
P <0/05 ــطح ــون در س ــتگی پیرس ــون همبس ــق از آزم ــن تحقی ــدند. در ای ــع آوری ش جم
ــا اضطــراب  اســتفاده شــد.  نتایــج تحلیلــی نشــان داد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی ب
بیمــاری کرونــا در بیــن بانــوان رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد. همچنیــن بیــن اوقــات فراغت 
ورزشــی بــا خــرده مقیــاس      هــای اضطــراب بیمــاری کرونــا عالئــم روانــی و عالئــم جســمانی 
ــراب  ــا اضط ــی )BMI( ب ــوده بدن ــا بیــن شــاخص ت ــدارد. ام ــوان رابطــه وجــود ن ــن بان در بی
ــی  ــم روان ــا عالئ ــاری کرون ــراب بیم ــای اضط ــرده مقیاس     ه ــا )r=0/251( و خ ــاری کرون بیم

ــوان رابطــه معنــی داری وجــود دارد.  ــم جســمانی )r=0/205( در بیــن بان )r=0/257( و عالئ

بــا توجــه بــه رابطــه معنــی دار شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا و خــرده 
مقیاس     هــای آن در بیــن بانــوان، توجــه بیشــتر بــه چاقــي و پیامدهــاي آن از جملــه اضطــراب 

ضــروري اســت.

واژه هــای کلیــدیواژه هــای کلیــدی::  عالئــم جســمانی اضطــراب، عالئــم روانــی اضطــراب، فعالیــت بدنــی، وزن 
بــدن، ویــروس کرونــا

ــا  ــام کرون ــه ن ــروس  ب ــدی از وی ــوع جدی ــامبر 2019 ن ــاه دس در م
در شــهر ووهــان چیــن شناســایی شــد و بــه ســرعت درتمــام چیــن 
گســترش یافــت. طبــق گــزارش کمیســیون بهداشــت ملــی چیــن، تا 
4 فوریــه 2020 حــدود 24324 نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدند 
)1(. ویــروس کرونــا در ایــران نیــز شــیوع پیــدا کــرد و بــه ســرعت 
ســامت روان و جســمی افــراد را بــه خطــر انداخــت. اضطــراب یــک 
نشــانه مشــترک در بیمــاران مبتــا بــه اختــال تنفســی مزمن اســت 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــاران را ب ــی بیم ــت زندگ ــد کیفی و می      توان

کاهــش دهــد )2(. اضطــراب در مــورد کوویــد 19 نیــز شــایع اســت و 
بــه نظــر می      رســد بیشــتر بــه دلیــل ناشــناخته بــودن و ایجــاد ابهــام 
ــرس از ناشــناخته ها  ــروس اســت. ت ــن وی ــاره ای ــراد درب شــناختی اف
ــر  ــرای بش ــواره ب ــد هم ــش می      ده ــان کاه ــی را در انس ادراک ایمن
اضطــراب      زا بــوده اســت. همچنــان اطاعــات کــم علمــی دربــاره ایــن 
ــان،  ــن زم ــد. در ای ــدید می      کن ــراب را تش ــن اضط ــز ای ــاری نی بیم
ــود  ــراب خ ــع اضط ــرای رف ــتر ب ــات بیش ــال، اطاع ــه دنب ــراد ب اف
ــات  ــد اطاع ــراد نتوانن ــث شــود اف ــد باع هســتند. اضطــراب می      توان
درســت و غلــط را تشــخیص دهنــد، بنابرایــن ممکــن اســت آن      هــا در 

رابطــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی و شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب رابطــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی و شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب 
بیمــاری کرونــا در بانــوانبیمــاری کرونــا در بانــوان
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معــرض اخبــار نادرســت قــرار بگیرنــد )3(. 
ــت  ــرات مثب ــل اث ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس ــی از راهکارهای ورزش یک
ذهنــی و فیزیکــی      اش، نقــش موثــری مــی توانــد در بازتوانــی 
ــان  ــد. روانشناس ــته باش ــی داش ــاران روان ــان بیم ــت درم و مدیری
اجتماعــی همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد کرده      انــد کــه یــک انگیــزه      ی 
ــن  ــود دارد و ای ــان      ها وج ــته در انس ــاری شایس ــرای رفت ــی ب درون
ــدان  ــرو ورزش، می ــخصی در قلم ــار ش ــتگی و مه ــه شایس ــل ب می
ــته  ــه ورزش انباش ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــی یاب ــل گســترده      ای م عم
ــع و مشــکات از یــک ســو و عمــل  ــا موان از فرصت      هــای برخــورد ب
خــود فــرد از ســوی دیگــر اســت. غلبــه بــر کشــمکش      ها و مشــکات 
در ورزش، احســاس شــخصی فــرد را از شایســتگی و مهــار خویشــتن 
ــان  ــی بی ــی و همــکاران )5( در تحقیق ــد )4(. خصال ــش می      ده افزای
کــم  و  ســاده      ترین  مهم      تریــن،  از  یکــي  ورزش  کــه  می      کننــد 
ــاالت  ــد اخت ــه مي      توان ــت ک ــي اس ــاي درمان ــن رویکرده هزینه      تری
روانــي را بهبــود بخشــد. ضرغــام، شــکیب و رضایــی )6( در تحقیقــی 
نشــان دادنــد کــه آمــوزش ورزش ایروبیــک موجــب کاهــش 
ــش  ــال و افزای ــش فع ــودکان بی ــادران ک ــراب م ــردگي و اضط افس
جهــت گیــري زندگــي و شــادکامي آنهاســت. لــی1 و همــکاران )7( 
ــرای  ــای الزم ب ــه  تاش      ه ــد ک ــان کردن ــوان بی ــی در تای در تحقیق
ــیوع  ــش ش ــرای کاه ــا ب ــراد مســن در فعالیت      ه ــه مشــارکت اف ادام

ــد.  ــه یاب ــد ادام افســردگی بای
چاقــی بــه عنــوان مشــکلی مهــم در سراســر جهــان در حــال بــروز 
اســت. از بیــن عوامــل ســهیم در چاقــی، بــه نظــر می رســد اســترس 
مخصوصــا از اهمیــت برخــوردار اســت چــرا کــه شــرایط اســترس زا 
ــواری  ــردن و دش ــدم ورزش ک ــم، ع ــی در رژی ــه بی نظم ــر ب منج
تنظیــم هیجــان می گــردد کــه هرکــدام بــه عنــوان عاملــی مســتقل 
منجــر بــه چاقــی می      شــود. بنابرایــن بــا مدیریــت اســترس و تنظیــم 
هیجــان از مشــکات خــوردن و چاقــی پیش گیــری بــه عمــل آیــد و 
همچنیــن در درمــان افــراد چــاق متغیرهــای روانشــناختی از قبیــل 
اســترس و اضطــراب مــورد ماحظــه قــرار گیــرد )8(. چاقــي تحــت 
تأثیــر عوامــل ژنتیکــي، رفتــاري و فرهنگــي اســت و اثراتــي منفــي 
بســیاري بــر ســامت جســمي و روانــي دارد و شــیوع افســردگي در 
افــراد داراي اضافــه وزن و چــاق بیشــتر بــود )9(. شــاخص تــوده بدنی 
نیــز همبســتگی مثبــت معنــی داری با افســردگی دارد و اضافــه وزن و 

ــش افســردگی می شــود )10(.  ــه افزای ــی منجــر ب چاق
بــا ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران و اپیدمــی شــدن آن و همچنیــن 
ــته، موجــب  ــراه داش ــه هم ــروس ب ــن وی ــه ای ــی ک ــای مهم پیامده
ــتر  ــراب بیش ــن اضط ــت، ای ــده اس ــه ش ــهروندان جامع ــراب ش اضط
ــاره  بخاطــر ناشــناخته بــودن و ایجــاد ابهــام شــناختی در افــراد درب

1. Lee

ایــن ویــروس اســت و تــرس از ناشــناخته      ها موجــب مختــل شــدن 
ــردی آن را  ــه ف ــه نمون ــی شــده اســت، ک ــردی و اجتماع ــی ف زندگ
ــه اجتماعــی  می      تــوان ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن دانســت و نمون
آن کاهــش روابــط اجتماعــی در نظــر گرفــت بــا تمامــی ایــن 
ــا را  ــروس کرون ــه وی ــا ب ــراب ابت ــراد اضط ــیاری از اف ــیر بس تفاس
ــد  ــخت و تهدی ــرایط س ــه ش ــی ب ــش طبیع ــراب واکن ــد، اضط دارن
آمیــز اســت، امــا اگــر شــدید و طوالنــی شــده و رنــج ایجــاد کنــد، 
زندگــی را مختــل می کنــد. اضطــراب می توانــد روی سیســتم 
ــا  ــر بیماری ه ــدن را در براب ــد و ب ــته باش ــی داش ــر منف ــی تأثی ایمن
ــد  ــای ناکارآم ــث رفتار ه ــراب باع ــز اضط ــی نی ــد. گاه ــف کن تضعی
می شــود. بــا توجــه بــه شــیوع ســریع ایــن بیمــاری و عــدم تحقیــق 
ــرای کمــک  ــات ب ــه نظــر می      رســد انجــام تحقیق ــه، ب ــن زمین در ای
ــده و  ــاد ش ــراب ایج ــژه اضط ــه وی ــاری و ب ــن بیم ــایی ای ــه شناس ب
ــد  ــا اضطــراب امــری ضــروری اســت و می      توان ــه ب راهکارهــای مقابل
ــه بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم و ســامت جامعــه کمــک کنــد  ب
)11(. در ســازمان های مرتبــط بــا ســامت ضــروری اســت بــه 
عنــوان بخشــی از برنامه هــای بهداشــت روانــی جامعــه و پیشــگیری 
ــه و  ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــی ب ــوارض ناشــی از اضطــراب و چاق از ع
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــرار دهن ــد ق ــورد تأکی آن را م
کار محققــان بدنبــال پاســخ گویــی بــه ایــن ســواالت برآمدنــد کــه 
 )BMI( ــی ــوده بدن ــاخص ت ــت ورزشــی و ش ــات فراغ ــن اوق ــا بی آی
ــه  ــیروان رابط ــتان ش ــوان شهرس ــای بان ــاری کرون ــراب بیم ــا اضط ب

ــود دارد؟ وج

روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

ــردی و از نظــر روش شناســی در  ــن پژوهــش از نظــر هــدف کارب ای
زمــره پژوهــش هــای توصیفــی از نــوع همبســتگی قــرار دارد. جامعــه 
ــال  ــاالی 15 س ــیروانی ب ــوان ش ــامل بان ــش ش ــن پژوه ــاری ای آم
ــت  ــات فراغ ــول اوق ــی در ط ــای ورزش ــده در فعالیت ه ــرکت کنن ش
ــیروان  ــان ش ــی از اداره ورزش و جوان ــار دریافت ــاس آم ــر اس ــود. ب ب
جامعــه 3200 نفــر بــود کــه از ایــن تعــداد 1000 نفــر از بانــوان در 
ــا  ــر از آن ه ــوان و 2200 نف ــارک بان ــارک شــیرکوه و پ کوهســتان پ
ــار  در 13 باشــگاه بدنســازی در ســطح شــهر شــیروان در فصــل به
1399 مشــغول فعالیت هــای ورزشــی بــوده انــد. در ایــن تحقیــق از 
ــتفاده  ــه ای اس ــد مرحل ــه ای چن ــی خوش ــری تصادف روش نمونه گی

شــده اســت.  

آسیه  ذوقی و همکاران
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ابزارابزار

ــاس  ــمت اول از مقی ــود، در قس ــش ب ــه بخ ــامل س ــنامه ش پرسش
اضطــراب بیمــاری کرونــا )CDAS( اســتفاده شــد. ایــن ابــزار جهــت 
ســنجش اضطــراب ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــود کــه توســط 
ــده اســت.  ــی گردی ــار یاب ــه و اعتب ــکاران )11( تهی ــور و هم ــی پ عل
نســخه نهایــی ایــن ابــزار دارای 18 گویــه و 2 مؤلفــه )عامــل( اســت. 
گویــه هــای 1 تــا 9 عائــم روانــی و گویــه هــای 10 تــا 18 عائــم 
ــواالت  ــی س ــی محتوی ــت بررســی روای جســمانی را می ســنجد. جه
پرسشــنامه بــه 5 روان شــناس باتجربــه ارائــه شــد. ایــن افــراد درجــه 
مفهــوم بــودن گویــه هــا و اینکــه آیــا پرسشــنامه تمــام جنبــه هــای 
ــنامه را  ــری پرسش ــکل ظاه ــز ش ــرد و نی ــی گی ــر م ــوع را درب موض
ــد  ــه تایی ــه 18 گوی ــان 23 گوی ــد. از می ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
ــا 60 (  ــری )ســن 18ت ــه 308 نف ــزار در جامع ــن اب ــی ای شــد. پایای
 ،)α=0/879( بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای عامــل اول
عامــل دوم )α=0/861( و بــرای کل پرسشــنامه )α=0/919( بــه 
دســت آمــد )11(. قســمت دوم پرسشــنامه محقــق ســاخته اوقــات 
فراغــت ورزشــی بــود. ایــن پرسشــنامه شــامل 5 ســوال )بــه صــورت 
چــک لیســت( بــر اســاس طیــف لیکرتــی مــی باشــد. روایــی صــوري 
ــورد  ــگاهی م ــن دانش ــر 6 متخصصی ــنامه از نظ ــواي پرسش و محت
ــای  ــیله آلف ــه وس ــز ب ــنامه نی ــی پرسش ــت. پایای ــرار گرف ــد ق تأیی
کرونبــاخ مــورد بررســی قــرار گرفــت. مقــدار آلفــای کرونبــاخ 0/66 
بدســت آمــد. قســمت ســوم ســواالت دموگرافــی بعنــوان مثــال ســن، 

ــود.  وضعیــت تاهــل و میــزان تحصیــات ب

روش اجراروش اجرا

ــراد  ــا، اف ــروس کرون ــیوع وی ــه و ش ــرایط جامع ــه ش ــه ب ــا توج ب
پرسشــنامه ها را بصــورت الکترونیکــی تکمیــل نمودنــد. لینــک 
پرسشــنامه هــای طراحــی شــده در گــوگل درایــو از طریــق شــبکه 
ــس اپ و  ــرام، وات ــل تلگ ــازی )مث ــای مج ــی در فض ــای اجتماع ه
ــرار گرفــت و تعــداد 401  ــوان ق ــار 500 نفــر از بان ایمیــل( در اختی

ــد. ــال ش ــق ارس ــرای محق ــل و ب ــنامه کام پرسش

روش آماریروش آماری

از آزمــون کولموگــروف- اســمیرنف جهــت بررســی توزیــع داده هــا، 
بــرای تعییــن همســانی درونــی از آزمــون آلفــای کرونبــاخ و جهــت 
تعییــن روابــط بیــن متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون 
اســتفاده شــد. در تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار  SPSS 23 اســتفاده 

ــود. ــاداری 0/05 ب ــد و ســطح معن گردی

نتایجنتایج
توزیــع فراوانــی ســن شــرکت کننــدگان کــه بــاالی ســن 15 ســال 
ــل  ــد، در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه قاب بودن
ماحظــه مــی باشــد بیشــترین شــرکت کننــدگان در بــازه ســنی 15 
تــا 45 ســال بودنــد و افــراد بــاالی 45 ســال کمتــر در دوران کرونــا 

ورزش نموده انــد.

درصدفراوانیسن

15438/4بین15 تا 25 سال

14937/2بین 25 تا 35 سال

8120/2بین 35 تا 45 سال

123بین 45 تا 55 سال

30/7بین55 تا 65 سال

20/5باالی65 سال

401100کل

جدولجدول11.. توزیع فراوانی سن شرکت کنندگان
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ــه وزن  ــه اضاف ــد ک ــان کردن ــدگان بی ــرکت کنن ــد از ش 41/5 درص
داشــتند و در مقابــل 58/5 درصــد از شــرکت کننــدگان اضافــه وزن 
ــر 55  ــا زی ــدگان وزن آن ه ــرکت کنن ــد از ش ــتند. 22/2 درص نداش
ــرم، 25  ــو گ ــا 75 کیل ــن 55 ت ــرم اســت، 48/5 درصــد بی ــو گ کیل
ــو  ــاالی85 کیل ــرم و 4/4 درصــد ب ــو گ ــا 85 کیل ــن 75 ت درصــد بی

ــدگان  ــرکت کنن ــی ش ــع فراوان ــماره 3 توزی ــدول ش ــد. ج وزن دارن
ــب  ــن مطل ــر ای ــد و بیانگ ــر اســاس شــدت ورزش را نشــان می ده ب
ــا شــدت  ــده ب ــراد شــرکت کنن ــه فقــط 15/7 درصــد از اف اســت ک

بــاال ورزش کرده انــد.

آسیه  ذوقی و همکاران

انحراف استانداردمیانگین

29/889/75اضطراب بیماری کرونا

64/4817/08وزن

164/0112/03قد

درصدفراوانی

13834/4سبک )در حد نرمش(

20049/9متوسط )در حد دویدن نرم و طناب زدن و...(

6315/7شدید )کار با وزنه های سنگین و...(

401100کل

درصدفراوانیمیزان ورزش

16741/6یک روز در هفته

5914/7دو روز در هفته

9022/4سه روز در هفته

266/5چهار روز در هفته

5814/5بیشتر از 4 روز در هفته

401100کل

جدولجدول۲۲.. توصیف برخی متغیرها

جدولجدول۳۳.. توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس شدت ورزش

جدولجدول44.. توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس میزان ورزش در قرنطینه

ــد  ــا، وزن و ق ــاری کرون ــراب بیم ــای اضط ــر ه ــدول 2 متغی در ج
ــت. ــده اس ــف گردی توصی

ــزان  ــاس می ــر اس ــدگان ب ــرکت کنن ــی ش ــع فراوان ــدول 4 توزی ج
ورزش در قرنطینــه مــی باشــد و نشــان مــی دهــد کــه 41/6 درصــد 

ــد. ــه ورزش نمــوده ان ــک روز در هفت ــط ی ــدگان فق شــرکت کنن
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ــت  ــات فراغ ــن اوق ــه بی ــان داد ک ــتگی نش ــب همبس ــج ضری نتای
ورزشــی بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد 
)0/010-( و بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی بــا خــرده مقیــاس هــای 

ــز  ــمانی( نی ــم جس ــی و عائ ــم روان ــا )عائ ــاری کرون ــراب بیم اضط
ــدارد )جــدول 5(. ــود ن ــی دار وج رابطــه معن

آماره

همبستگیسطح معنی داری

0/0100/844-اوقات فراغت ورزشی با اضطراب بیماری کرونا

0/0250/627-اوقات فراغت ورزشی با عائم روانی اضطراب بیماری کرونا

0/0100/849اوقات فراغت ورزشی با عائم جسمانی اضطراب بیماری کرونا

آماره

سطح معنی داریهمبستگی

0/0001<0/251شاخص توده بدنی با اضطراب بیماری کرونا

0/0001<0/257شاخص توده بدنی با عائم روانی اضطراب بیماری کرونا

0/0001<0/205شاخص توده بدنی با عائم جسمانی اضطراب بیماری کرونا

جدولجدول55.. ضریب همبستگی پیرسون اوقات فراغت ورزشی و اضطراب بیماری کرونا خرده مقیاس های اضطراب بیماری کرونا

جدولجدول66.. ضریب همبستگی پیرسون شاخص توده بدنی و اضطراب بیماری کرونا و خرده مقیاس های آن

ــت  ــن اس ــر ای ــتگی بیانگ ــب همبس ــج ضری ــدول 6 نتای ــق ج مطاب
کــه بیــن شــاخص تــوده بدنــی  بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا رابطــه 
ــوده  ــاخص ت ــن ش ــن بی ــود دارد )0/251( و همچنی ــی دار وج معن

ــم  ــا )عائ ــاس هــای اضطــراب بیمــاری کرون ــا خــرده مقی ــی  ب بدن
ــی دار وجــود دارد. ــم رابطــه معن ــم جســمانی( ه ــی و عائ روان

بحثبحث
ورزش یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــه دلیــل اثــرات مثبــت ذهنی 
و فیزیکــی اش، نقــش موثــری مــی توانــد در مشــکات روانــی داشــته 
ــه ورزش در  ــی رابط ــه بررس ــر ب ــق حاض ــن در تحقی ــد. بنابرای باش
ــج تحقیــق  ــا پرداختــه شــد.  نتای ــا اضطــراب کرون ــات فراغــت ب اوق
ــا اضطــراب بیمــاری  نشــان داد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی ب
کرونــا و خــرده مقیــاس هــای آن رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد و 
ــود  ــی انجــام شــده ب ــر کرونای ــه در شــرایط غی ــر ک ــات دیگ تحقیق
نتایــج برعکــس را نشــان دادنــد. در تحقیقــی ارزنــی و ارزنــی نشــان 
داده انــد کــه ورزش بــه دلیــل اثــرات مثبــت ذهنــی و فیزیکــی اش، 
نقــش بــا ارزشــی در بازتوانــی و مدیریــت درمــان بیماری هــای روانــی 

از جملــه اضطــراب دارد و می توانــد شــدت آن را کاهــش دهــد )12(. 
ــدازه  ــا چــه ان ــازی و ورزش ت ــد کــه ب امینــی و ســکوتی بیــان  کردن
مــی توانــد در بهبــود ســامت روان و کاهــش افســردگی یــک فــرد 
تاثیــر بســزایی بگــذارد )4(. کشــاورز، فرهانــی و احمــدی )13( هــم 
نشــان داد کــه بیــن فعالیــت ورزشــی رشــته  های گروهــی و انفــرادی 
ــی  ــج تمام ــود دارد. نتای ــاداری وج ــاط معن ــراب ارتب ــزان اضط و می
ــا  ایــن تحقیقــات نشــان دادنــد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی ب
ــت  ــات فراغ ــام ورزش در اوق ــا انج ــود دارد و ب اضطــراب رابطــه وج
اضطــراب کاهــش مــی یابــد. شــاید یــک علــت ناهمســو بــودن ایــن 
تحقیقــات بــا نتیجــه ی تحقیــق حاضــر شــرایط ویــژه ی کوویــد 19 
و قرنطینــه هــای مکــرر باشــد )مخصوصــا قرنطینــه اول بهــار 1399(، 
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آسیه  ذوقی و همکاران

کــه میــزان اضطــراب افــراد باالتــر بــوده و مشــارکت آنهــا در ورزش 
ــته روی  ــل توانس ــن عام ــر و ای ــالن ها کمت ــدن س ــته ش ــت بس بعل

نتیجــه اثــر بگــذارد.
در ادامــه نتایــج نشــان داد کــه بیــن شــاخص تــوده بدنی بــا اضطراب 
ــام  ــج تم ــه نتای ــود دارد. ک ــی دار وج ــه معن ــا رابط ــاری کرون بیم
تحقیقــات دیگــر همراســتا بــا نتایــج تحقــق حاضــر بــود. یافته هــای 
فرهمنــد و همــکاران در 22 پژوهــش مــرور شــده در تحقیــق خــود، 
حاکــی از آن بــود کــه بیــن اســترس و چاقــی یــک رابطــه متقابــل 
ــادار مشــکات  وجــود دارد. جــز در ســه مــورد از آنهــا ارتبــاط معن
ــی،  ــا چاق ــل اســترس، اضطــراب و افســردگی ب روانشــناختی از قبی
اضافــه وزن، پرخــوری یــا یکــی از مشــکات خــوردن وجــود داشــته 
اســت )8(. درســتی مطلــق و همــکاران نیــز بیــان کردنــد کــه چاقــي 
تحــت تاثیــر عوامــل ژنتیکــي، رفتــاري و فرهنگــي اســت و اثراتــي 
منفــي بســیاري بــر ســامت جســمي و روانــي دارد )9(. یافته هــای 
حاصــل از تحقیــق حکــم آبــادی و همــکاران، نیــز نشــان داد اضافــه 

ــش افســردگی می شــود )10(.   ــه افزای ــی منجــر ب وزن و چاق
ــی آن  ــوارض روان ــش ع ــی افزای ــاک چاق ــای دردن ــه ه یکــی از جنب
ــی،  ــس، غمگین ــزت نف ــش ع ــاق کاه ــراد چ ــه در اف ــرا ک ــت چ اس
ــان  ــود. زن ــی ش ــده م ــراب دی ــترس و اضط ــت، اس ــی، عصبانی تنهای
ــا  ــد و چاقــی آن هــا همــراه ب ــرای چاقــی دارن اســتعداد بیشــتری ب
افســردگی، اســترس و اضطــراب اســت و چاقــی، اســترس، اضطــراب 
ــه  ــا و هزین ــاری ه ــار بیم ــی از ب ــهم عظیم ــر دو س ــردگی ه و افس
ــرات ســریع فرهنگــی  ــد. تغیی ــه خــود اختصــاص مــی دهن هــا را ب
ــای  ــدن، الگوه ــی ش ــینی و صنعت ــترش شهرنش ــی، گس و اجتماع
مصــرف غذایــی و کاهــش فعالیــت بدنــی موجــب شــیوع ازدیــاد وزن 
و چاقــی در جوامــع مختلــف از جملــه محیط هــای کاری شده اســت  
ــک مشــکل جــدی ســامتی  ــه صــورت ی ــی ب ــه طــوری کــه چاق ب

ــده اســت )14(.  درآم
ــه در  ــتند ک ــی هس ــاری مهم ــراب دو بیم ــی و اضط ــروزه چاق ام
ــد  ــوده و ســامتی انســانها را تهدی ــه افزایــش ب سراســر جهــان رو ب
مــی کننــد. اینکــه ایــن دو عامــل چــه حــد بــر هــم مؤثرنــد جــزء 
ــک  ــی ی ــراب و چاق ــه اضط ــت. رابط ــتی اس ــم بهداش ــواالت مه س
رابطــه دوســویه اســت. بدیــن ترتیــب کــه اثــرات زیانبــار اضطــراب 
ــی  ــش وزن، چاق ــذا، افزای ــرف غ ــواب، مص ــای خ ــا الگوه ــه تنه ن
ــی  ــب بدن ــه کا ترکی ــرات مداخــات کاهــش وزن بلک شــکمی و اث
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ــه ش ــذارد بلک ــر می گ ــت تاثی را تح
بهبــود وضعیــت تغذیــه و خــواب ممکــن اســت شــدت  اضطــراب و 
دیگــر اختــاالت روانــی را کاهــش دهــد. در عصــر حاضــر همزمــان 
بــا پیشــرفت فنــاوری و صنعتــی شــدن جوامــع، حــوادث و خطــرات 
ــد  ــورد تهدی ــته م ــتر از گذش ــانها را  بیش ــی انس ــی از آن زندگ ناش

ــذار در  ــر گ ــل تاثی ــی از عوام ــتا یک ــن راس ــد در ای ــی ده ــرار م ق
ــواده  ــا از خان ــروس کرون ــود. وی ــا ب ــروس کرون ــری وی ــی بش زندگ
ــراد  ــن اف ــراب در بی ــث اضط ــه باع ــتند ک ــا هس ــزرگ ویروس ه ب

می باشــد)15(.

نتیجهگیرینتیجهگیری
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی 
بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا و خــرده مقیــاس هــای آن رابطــه معنــی 
دار وجــود نــدارد و بیــن شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب بیمــاری 
ــه نتایــج  ــا توجــه ب ــا رابطــه معنــی دار وجــود دارد. بنابرایــن ب کرون
ایــن تحقیــق و شــرایط فعلــی کــه کوویــد 19 گریبــان گیــر بشــریت 
شــده اســت بایــد بدنبــال یــک راهــکار غیــر دارویــی و مفیــد بــرای 

کاهــش اضطــراب و چاقــی بــود.
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