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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between sports leisure 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 correlation 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 consequences, including anxiety.
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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  3200نفــر از بانــوان شــیروانی
بــاالی  15ســال شــرکت کننــده در فعالیــت هــای ورزشــی بودنــد 401 .نفــر بــا نمونــه گیــری
ـه انتخــاب و دادههــا بــه کمــک مقیــاس
تصادفــی خوشــهای چنــد مرحلــه ای بعنــوان نمونـ 
اضطــراب بیمــاری کرونــا ( )CDASو پرسشــنامه محقــق ســاخته اوقــات فراغــت ورزشــی
جمــع آوری شــدند .در ایــن تحقیــق از آزمــون همبســتگی پیرســون در ســطح P <0/05
اســتفاده شــد .نتایــج تحلیلــی نشــان داد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی بــا اضطــراب
بیمــاری کرونــا در بیــن بانــوان رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد .همچنیــن بیــن اوقــات فراغت
ورزشــی بــا خــرده مقیــاسهــای اضطــراب بیمــاری کرونــا عالئــم روانــی و عالئــم جســمانی
در بیــن بانــوان رابطــه وجــود نــدارد .امــا بیــن شــاخص تــوده بدنــی ( )BMIبــا اضطــراب
بیمــاری کرونــا ( )r=0/251و خــرده مقیاسهــای اضطــراب بیمــاری کرونــا عالئــم روانــی
( )r=0/257و عالئــم جســمانی ( )r=0/205در بیــن بانــوان رابطــه معنــی داری وجــود دارد.
بــا توجــه بــه رابطــه معنــی دار شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا و خــرده
مقیاسهــای آن در بیــن بانــوان ،توجــه بيشــتر بــه چاقــي و پيامدهــاي آن از جملــه اضطــراب
ضــروري اســت.

واژههــای کلیــدی :عالئــم جســمانی اضطــراب ،عالئــم روانــی اضطــراب ،فعالیــت بدنــی ،وزن
بــدن ،ویــروس کرونــا

مقدمه
در مــاه دســامبر  2019نــوع جدیــدی از ویــروس بــه نــام کرونــا
در شــهر ووهــان چیــن شناســایی شــد و بــه ســرعت درتمــام چیــن
گســترش یافــت .طبــق گــزارش کمیســیون بهداشــت ملــی چیــن ،تا
 4فوریــه  2020حــدود  24324نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــدند
( .)1ویــروس 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
و میتوانــد کیفیــت زندگــی بیمــاران را بــه میــزان قابــل توجهــی
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کاهــش دهــد ( .)2اضطــراب در مــورد کوویــد  19نیــز شــایع اســت و
بــه نظــر میرســد بیشــتر بــه دلیــل ناشــناخته بــودن و ایجــاد ابهــام
شــناختی افــراد دربــاره ایــن ویــروس اســت .تــرس از ناشــناختهها
ادراک ایمنــی را در انســان کاهــش میدهــد همــواره بــرای بشــر
اضطــرابزا بــوده اســت .همچنــان اطالعــات کــم علمــی دربــاره ایــن
بیمــاری نیــز ایــن اضطــراب را تشــدید میکنــد .در ایــن زمــان،
افــراد بــه دنبــال ،اطالعــات بیشــتر بــرای رفــع اضطــراب خــود
هســتند .اضطــراب میتوانــد باعــث شــود افــراد نتواننــد اطالعــات
درســت و غلــط را تشــخیص دهنــد ،بنابرایــن ممکــن اســت آنهــا در
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معــرض اخبــار نادرســت قــرار بگیرنــد (.)3
ورزش یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــه دلیــل اثــرات مثبــت
ذهنــی و فیزیکــیاش ،نقــش موثــری مــی توانــد در بازتوانــی
و مدیریــت درمــان بیمــاران روانــی داشــته باشــد .روانشناســان
اجتماعــی همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد کردهانــد کــه یــک انگیــزهی
درونــی بــرای رفتــاری شایســته در انســانها وجــود دارد و ایــن
میــل بــه شایســتگی و مهــار شــخصی در قلمــرو ورزش ،میــدان
عمــل گســتردهای مــی یابــد ،بــه ایــن دلیــل کــه ورزش انباشــته
از فرصتهــای برخــورد بــا موانــع و مشــکالت از یــک ســو و عمــل
خــود فــرد از ســوی دیگــر اســت .غلبــه بــر کشــمکشها و مشــکالت
در ورزش ،احســاس شــخصی فــرد را از شایســتگی و مهــار خویشــتن
افزایــش میدهــد ( .)4خصالــی و همــکاران ( )5در تحقیقــی بیــان
میکننــد کــه ورزش يکــي از مهمتريــن ،ســادهترين و کــم
هزينهتريــن رويکردهــاي درمانــي اســت کــه ميتوانــد اختــاالت
روانــي را بهبــود بخشــد .ضرغــام ،شــکیب و رضایــی ( )6در تحقیقــی
نشــان دادنــد کــه آمــوزش ورزش ايروبيــک موجــب کاهــش
افســردگي و اضطــراب مــادران کــودکان بيــش فعــال و افزايــش
جهــت گيــري زندگــي و شــادکامي آنهاســت .لــی 1و همــکاران ()7
در تحقیقــی در تایــوان بیــان کردنــد کــه تالشهــای الزم بــرای
ادامــه مشــارکت افــراد مســن در فعالیتهــا بــرای کاهــش شــیوع
افســردگی بایــد ادامــه یابــد.
چاقــی بــه عنــوان مشــکلی مهــم در سراســر جهــان در حــال بــروز
اســت .از بیــن عوامــل ســهیم در چاقــی ،بــه نظــر میرســد اســترس
مخصوصــا از اهمیــت برخــوردار اســت چــرا کــه شــرایط اســترسزا
منجــر بــه بینظمــی در رژیــم ،عــدم ورزش کــردن و دشــواری
تنظیــم هیجــان میگــردد کــه هرکــدام بــه عنــوان عاملــی مســتقل
منجــر بــه چاقــی میشــود .بنابرایــن بــا مدیریــت اســترس و تنظیــم
هیجــان از مشــکالت خــوردن و چاقــی پیشگیــری بــه عمــل آیــد و
همچنیــن در درمــان افــراد چــاق متغیرهــای روانشــناختی از قبیــل
اســترس و اضطــراب مــورد مالحظــه قــرار گیــرد ( .)8چاقــي تحــت
تأثیــر عوامــل ژنتيکــي ،رفتــاري و فرهنگــي اســت و اثراتــي منفــي
بســياري بــر ســامت جســمي و روانــي دارد و شــيوع افســردگي در
افــراد داراي اضافــه وزن و چــاق بيشــتر بــود ( .)9شــاخص تــوده بدنی
نیــز همبســتگی مثبــت معنـیداری با افســردگی دارد و اضافــه وزن و
چاقــی منجــر بــه افزایــش افســردگی میشــود (.)10
بــا ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران و اپیدمــی شــدن آن و همچنیــن
پیامدهــای مهمــی کــه ایــن ویــروس بــه همــراه داشــته ،موجــب
اضطــراب شــهروندان جامعــه شــده اســت ،ایــن اضطــراب بیشــتر
بخاطــر ناشــناخته بــودن و ایجــاد ابهــام شــناختی در افــراد دربــاره

ایــن ویــروس اســت و تــرس از ناشــناختهها موجــب مختــل شــدن
زندگــی فــردی و اجتماعــی شــده اســت ،کــه نمونــه فــردی آن را
میتــوان ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن دانســت و نمونــه اجتماعــی
آن کاهــش روابــط اجتماعــی در نظــر گرفــت بــا تمامــی ایــن
تفاســیر بســیاری از افــراد اضطــراب ابتــا بــه ویــروس کرونــا را
دارنــد ،اضطــراب واکنــش طبیعــی بــه شــرایط ســخت و تهدیــد
آمیــز اســت ،امــا اگــر شــدید و طوالنــی شــده و رنــج ایجــاد کنــد،
زندگــی را مختــل میکنــد .اضطــراب میتوانــد روی سیســتم
ایمنــی تأثیــر منفــی داشــته باشــد و بــدن را در برابــر بیماریهــا
تضعیــف کنــد .گاهــی نیــز اضطــراب باعــث رفتارهــای ناکارآمــد
میشــود .بــا توجــه بــه شــیوع ســریع ایــن بیمــاری و عــدم تحقیــق
در ایــن زمینــه ،بــه نظــر میرســد انجــام تحقیقــات بــرای کمــک
بــه شناســایی ایــن بیمــاری و بــه ویــژه اضطــراب ایجــاد شــده و
راهکارهــای مقابلــه بــا اضطــراب امــری ضــروری اســت و میتوانــد
بــه بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم و ســامت جامعــه کمــک کنــد
( .)11در ســازمانهای مرتبــط بــا ســامت ضــروری اســت بــه
عنــوان بخشــی از برنامههــای بهداشــت روانــی جامعــه و پیشــگیری
از عــوارض ناشــی از اضطــراب و چاقــی بــه ایــن مهــم پرداختــه و
آن را مــورد تأکیــد قــرار دهنــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ضــرورت
کار محققــان بدنبــال پاســخ گویــی بــه ایــن ســواالت برآمدنــد کــه
آیــا بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی و شــاخص تــوده بدنــی ()BMI
بــا اضطــراب بیمــاری کرونــای بانــوان شهرســتان شــیروان رابطــه
وجــود دارد؟

روششناسی
شرکتکنندهها
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش شناســی در
زمــره پژوهــش هــای توصیفــی از نــوع همبســتگی قــرار دارد .جامعــه
آمــاری ایــن پژوهــش شــامل بانــوان شــیروانی بــاالی  15ســال
شــرکت کننــده در فعالیتهــای ورزشــی در طــول اوقــات فراغــت
بــود .بــر اســاس آمــار دریافتــی از اداره ورزش و جوانــان شــیروان
جامعــه  3200نفــر بــود کــه از ایــن تعــداد  1000نفــر از بانــوان در
کوهســتان پــارک شــیرکوه و پــارک بانــوان و  2200نفــر از آنهــا
در  13باشــگاه بدنســازی در ســطح شــهر شــیروان در فصــل بهــار
 1399مشــغول فعالیتهــای ورزشــی بــوده انــد .در ایــن تحقیــق از
روش نمونهگیــری تصادفــی خوشــه ای چنــد مرحلــهای اســتفاده
شــده اســت.
1. Lee
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ابزار

روش اجرا

پرسشــنامه شــامل ســه بخــش بــود ،در قســمت اول از مقیــاس
اضطــراب بیمــاری کرونــا ( )CDASاســتفاده شــد .ایــن ابــزار جهــت
ســنجش اضطــراب ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بــود کــه توســط
علــی پــور و همــکاران ( )11تهیــه و اعتبــار یابــی گردیــده اســت.
نســخه نهایــی ایــن ابــزار دارای  18گویــه و  2مؤلفــه (عامــل) اســت.
گویــه هــای  1تــا  9عالئــم روانــی و گویــه هــای  10تــا  18عالئــم
جســمانی را میســنجد .جهــت بررســی روایــی محتویــی ســواالت
پرسشــنامه بــه  5روان شــناس باتجربــه ارائــه شــد .ایــن افــراد درجــه
مفهــوم بــودن گویــه هــا و اینکــه آیــا پرسشــنامه تمــام جنبــه هــای
موضــوع را دربــر مــی گیــرد و نیــز شــکل ظاهــری پرسشــنامه را
مــورد بررســی قــرار دادنــد .از میــان  23گویــه  18گویــه تاییــد
شــد .پایایــی ایــن ابــزار در جامعــه  308نفــری (ســن 18تــا ) 60
بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای عامــل اول (،)α=0/879
عامــل دوم ( )α=0/861و بــرای کل پرسشــنامه ( )α=0/919بــه
دســت آمــد ( .)11قســمت دوم پرسشــنامه محقــق ســاخته اوقــات
فراغــت ورزشــی بــود .ایــن پرسشــنامه شــامل  5ســوال (بــه صــورت
چــک لیســت) بــر اســاس طیــف لیکرتــی مــی باشــد .روایــی صــوري
و محتــواي پرسشــنامه از نظــر  6متخصصیــن دانشــگاهی مــورد
تأییــد قــرار گرفــت .پایایــی پرسشــنامه نیــز بــه وســیله آلفــای
کرونبــاخ مــورد بررســی قــرار گرفــت .مقــدار آلفــای کرونبــاخ 0/66
بدســت آمــد .قســمت ســوم ســواالت دموگرافــی بعنــوان مثــال ســن،
وضعیــت تاهــل و میــزان تحصیــات بــود.

بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه و شــیوع ویــروس کرونــا ،افــراد
پرسشــنامهها را بصــورت الکترونیکــی تکمیــل نمودنــد .لینــک
پرسشــنامه هــای طراحــی شــده در گــوگل درایــو از طریــق شــبکه
هــای اجتماعــی در فضــای مجــازی (مثــل تلگــرام ،واتــس اپ و
ایمیــل) در اختیــار  500نفــر از بانــوان قــرار گرفــت و تعــداد 401
پرسشــنامه کامــل و بــرای محقــق ارســال شــد.

روش آماری
از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنف جهــت بررســی توزیــع دادههــا،
بــرای تعییــن همســانی درونــی از آزمــون آلفــای کرونبــاخ و جهــت
تعییــن روابــط بیــن متغیرهــا از آزمــون همبســتگی پیرســون
اســتفاده شــد .در تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSS 23اســتفاده
گردیــد و ســطح معنــاداری  0/05بــود.

نتایج
توزیــع فراوانــی ســن شــرکت کننــدگان کــه بــاالی ســن  15ســال
بودنــد ،در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه قابــل
مالحظــه مــی باشــد بیشــترین شــرکت کننــدگان در بــازه ســنی 15
تــا  45ســال بودنــد و افــراد بــاالی  45ســال کمتــر در دوران کرونــا
ورزش نمودهانــد.

جدول .1توزیع فراوانی سن شرکت کنندگان

49

سن

فراوانی

درصد

بین 15تا  25سال

154

38/4

بین  25تا  35سال

149

37/2

بین  35تا  45سال

81

20/2

بین  45تا  55سال

12

3

بین 55تا  65سال

3

0/7

باالی 65سال

2

0/5

کل

401

100
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در جــدول  2متغیــر هــای اضطــراب بیمــاری کرونــا ،وزن و قــد
توصیــف گردیــده اســت.
جدول .۲توصیف برخی متغیرها
میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب بیماری کرونا

29/88

9/75

وزن

64/48

17/08

قد

164/01

12/03

 41/5درصــد از شــرکت کننــدگان بیــان کردنــد کــه اضافــه وزن
داشــتند و در مقابــل  58/5درصــد از شــرکت کننــدگان اضافــه وزن
نداشــتند 22/2 .درصــد از شــرکت کننــدگان وزن آن هــا زیــر 55
کیلــو گــرم اســت 48/5 ،درصــد بیــن  55تــا  75کیلــو گــرم25 ،
درصــد بیــن  75تــا  85کیلــو گــرم و  4/4درصــد بــاالی 85کیلــو

وزن دارنــد .جــدول شــماره  3توزیــع فراوانــی شــرکت کننــدگان
بــر اســاس شــدت ورزش را نشــان میدهــد و بیانگــر ایــن مطلــب
اســت کــه فقــط  15/7درصــد از افــراد شــرکت کننــده بــا شــدت
بــاال ورزش کردهانــد.

جدول .۳توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس شدت ورزش
فراوانی

درصد

سبک (در حد نرمش)

138

34/4

متوسط (در حد دویدن نرم و طناب زدن و)...

200

49/9

شدید (کار با وزنه های سنگین و)...

63

15/7

کل

401

100

جــدول  4توزیــع فراوانــی شــرکت کننــدگان بــر اســاس میــزان
ورزش در قرنطینــه مــی باشــد و نشــان مــی دهــد کــه  41/6درصــد

شــرکت کننــدگان فقــط یــک روز در هفتــه ورزش نمــوده انــد.

جدول .4توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس میزان ورزش در قرنطینه
میزان ورزش

فراوانی

درصد

یک روز در هفته

167

41/6

دو روز در هفته

59

14/7

سه روز در هفته

90

22/4

چهار روز در هفته

26

6/5

بیشتر از  4روز در هفته

58

14/5

کل

401

100
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نتایــج ضریــب همبســتگی نشــان داد كــه بيــن اوقــات فراغــت
ورزشــی بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا رابطــه معنـیدار وجــود نــدارد
( )-0/010و بيــن اوقــات فراغــت ورزشــی بــا خــرده مقیــاس هــای

اضطــراب بیمــاری کرونــا (عالئــم روانــی و عالئــم جســمانی) نیــز
رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد (جــدول .)5

جدول .5ضریب همبستگی پيرسون اوقات فراغت ورزشی و اضطراب بیماری کرونا خرده مقیاس های اضطراب بیماری کرونا
آماره
سطح معنیداری

همبستگی

اوقات فراغت ورزشی با اضطراب بیماری کرونا

-0/010

0/844

اوقات فراغت ورزشی با عالئم روانی اضطراب بیماری کرونا

-0/025

0/627

اوقات فراغت ورزشی با عالئم جسمانی اضطراب بیماری کرونا

0/010

0/849

مطابــق جــدول  6نتایــج ضریــب همبســتگی بیانگــر ایــن اســت
كــه بيــن شــاخص تــوده بدنــی بــا اضطــراب بیمــاری کرونــا رابطــه
معنــی دار وجــود دارد ( )0/251و همچنیــن بیــن شــاخص تــوده

بدنــی بــا خــرده مقیــاس هــای اضطــراب بیمــاری کرونــا (عالئــم
روانــی و عالئــم جســمانی) هــم رابطــه معنــیدار وجــود دارد.

جدول .6ضریب همبستگی پيرسون شاخص توده بدنی و اضطراب بیماری کرونا و خرده مقیاس های آن
آماره

بحث

همبستگی

سطح معنیداری

شاخص توده بدنی با اضطراب بیماری کرونا

0/251

>0/0001

شاخص توده بدنی با عالئم روانی اضطراب بیماری کرونا

0/257

>0/0001

شاخص توده بدنی با عالئم جسمانی اضطراب بیماری کرونا

0/205

>0/0001

ورزش یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــه دلیــل اثــرات مثبــت ذهنی
و فیزیکـیاش ،نقــش موثــری مــی توانــد در مشــکالت روانــی داشــته
باشــد .بنابرایــن در تحقیــق حاضــر بــه بررســی رابطــه ورزش در
اوقــات فراغــت بــا اضطــراب کرونــا پرداختــه شــد .نتایــج تحقیــق
نشــان داد كــه بيــن اوقــات فراغــت ورزشــی بــا اضطــراب بیمــاری
کرونــا و خــرده مقیــاس هــای آن رابطــه معنــی دار وجــود نــدارد و
تحقیقــات دیگــر کــه در شــرایط غیــر کرونایــی انجــام شــده بــود
نتایــج برعکــس را نشــان دادنــد .در تحقیقــی ارزنــی و ارزنــی نشــان
دادهانــد کــه ورزش بــه دلیــل اثــرات مثبــت ذهنــی و فیزیک ـیاش،
نقــش بــا ارزشــی در بازتوانــی و مدیریــت درمــان بیماریهــای روانــی

51

از جملــه اضطــراب دارد و میتوانــد شــدت آن را کاهــش دهــد (.)12
امینــی و ســکوتی بیــانکردنــد کــه بــازی و ورزش تــا چــه انــدازه
مــی توانــد در بهبــود ســامت روان و کاهــش افســردگی یــک فــرد
تاثیــر بســزایی بگــذارد ( .)4کشــاورز ،فرهانــی و احمــدی ( )13هــم
نشــان داد کــه بیــن فعالیــت ورزشــی رشــتههای گروهــی و انفــرادی
و میــزان اضطــراب ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد .نتایــج تمامــی
ایــن تحقیقــات نشــان دادنــد کــه بیــن اوقــات فراغــت ورزشــی بــا
اضطــراب رابطــه وجــود دارد و بــا انجــام ورزش در اوقــات فراغــت
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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کــه میــزان اضطــراب افــراد باالتــر بــوده و مشــارکت آنهــا در ورزش
بعلــت بســته شــدن ســالنها کمتــر و ایــن عامــل توانســته روی
نتیجــه اثــر بگــذارد.
در ادامــه نتایــج نشــان داد كــه بیــن شــاخص تــوده بدنی بــا اضطراب
بیمــاری کرونــا رابطــه معنــیدار وجــود دارد .کــه نتایــج تمــام
تحقیقــات دیگــر همراســتا بــا نتایــج تحقــق حاضــر بــود .یافتههــای
فرهمنــد و همــکاران در  22پژوهــش مــرور شــده در تحقیــق خــود،
حاکــی از آن بــود کــه بیــن اســترس و چاقــی یــک رابطــه متقابــل
وجــود دارد .جــز در ســه مــورد از آنهــا ارتبــاط معنــادار مشــکالت
روانشــناختی از قبیــل اســترس ،اضطــراب و افســردگی بــا چاقــی،
اضافــه وزن ،پرخــوری یــا یکــی از مشــکالت خــوردن وجــود داشــته
اســت ( .)8درســتی مطلــق و همــکاران نیــز بیــان کردنــد کــه چاقــي
تحــت تاثيــر عوامــل ژنتيکــي ،رفتــاري و فرهنگــي اســت و اثراتــي
منفــي بســياري بــر ســامت جســمي و روانــي دارد ( .)9یافتههــای
حاصــل از تحقیــق حکــم آبــادی و همــکاران ،نیــز نشــان داد اضافــه
وزن و چاقــی منجــر بــه افزایــش افســردگی میشــود (.)10
یکــی از جنبــه هــای دردنــاک چاقــی افزایــش عــوارض روانــی آن
اســت چــرا کــه در افــراد چــاق کاهــش عــزت نفــس ،غمگینــی،
تنهایــی ،عصبانیــت ،اســترس و اضطــراب دیــده مــی شــود .زنــان
اســتعداد بیشــتری بــرای چاقــی دارنــد و چاقــی آن هــا همــراه بــا
افســردگی ،اســترس و اضطــراب اســت و چاقــی ،اســترس ،اضطــراب
و افســردگی هــر دو ســهم عظیمــی از بــار بیمــاری هــا و هزینــه
هــا را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد .تغییــرات ســریع فرهنگــی
و اجتماعــی ،گســترش شهرنشــینی و صنعتــی شــدن ،الگوهــای
مصــرف غذایــی و کاهــش فعالیــت بدنــی موجــب شــیوع ازدیــاد وزن
و چاقــی در جوامــع مختلــف از جملــه محیطهــای کاری شدهاســت
بــه طــوری کــه چاقــی بــه صــورت یــک مشــکل جــدی ســامتی
درآمــده اســت (.)14
امــروزه چاقــی و اضطــراب دو بیمــاری مهمــی هســتند کــه در
سراســر جهــان رو بــه افزایــش بــوده و ســامتی انســانها را تهدیــد
مــی کننــد .اینکــه ایــن دو عامــل چــه حــد بــر هــم مؤثرنــد جــزء
ســواالت مهــم بهداشــتی اســت .رابطــه اضطــراب و چاقــی یــک
رابطــه دوســویه اســت .بدیــن ترتیــب کــه اثــرات زیانبــار اضطــراب
نــه تنهــا الگوهــای خــواب ،مصــرف غــذا ،افزایــش وزن ،چاقــی
شــکمی و اثــرات مداخــات کاهــش وزن بلکــه کال ترکیــب بدنــی
را تحــت تاثیــر میگــذارد بلکــه شــواهد حاکــی از آن اســت کــه
بهبــود وضعیــت تغذیــه و خــواب ممکــن اســت شــدت اضطــراب و

قــرار مــی دهــد در ایــن راســتا یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار در
زندگــی بشــری ویــروس کرونــا بــود .ویــروس کرونــا از خانــواده
بــزرگ ویروسهــا هســتند کــه باعــث اضطــراب در بیــن افــراد
میباشــد(.)15

نتیجهگیری
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد كــه بيــن 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
کرونــا رابطــه معنــی دار وجــود دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج
ایــن تحقیــق و شــرایط فعلــی کــه کوویــد  19گریبــان گیــر بشــریت
شــده اســت بایــد بدنبــال یــک راهــکار غیــر دارویــی و مفیــد بــرای
کاهــش اضطــراب و چاقــی بــود.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان
تمــام نویســندگان در طراحــی ،اجــرا و نــگارش همــه بخشهــای
پژوهــش حاضــر مشــارکت داشــتهاند.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانی
بدینوســیله نویســندگان مقالــه از تمامــی شــرکتکنندگان ایــن
تحقیــق ،تشــکر و قدردانــی میکننــد.

دیگــر اختــاالت روانــی را کاهــش دهــد .در عصــر حاضــر همزمــان
بــا پیشــرفت فنــاوری و صنعتــی شــدن جوامــع ،حــوادث و خطــرات
ناشــی از آن زندگــی انســانها را بیشــتر از گذشــته مــورد تهدیــد
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