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ABSTRACT
Background and Aims: The outbreak of coronavirus has caused a severe crisis in the world
and governments in different countries have been forced to enact laws to prevent its spread,
leading to experiencing a psychological trauma by most people. On the other hand, physical
activity has known to be one of the effective factors in improving people's physical and mental
health conditions. The present study was conducted to investigate the effect of physical
activity on perceived stress during coronavirus home quarantine.
Materials and Methods: The current field study followed a quasi-experimental method. The
research population included healthy women aged 30 to 45 years who were members of Social
Media platform groups. A total of 24 individuals were selected and divided into experimental
and control groups. Perceived Stress Questionnaire was used to collect data. The experimental
group trained based on designed exercise program. They completed training protocol for six
weeks, three sessions per week, each session for 60 to 80 minutes. The control group did not
receive any intervention during the research period and continued their normal daily
activities. Analysis of Covariance statistical method was used to analyze the data.
Results: The results showed that intervention program during coronavirus quarantine had a
significant effect on the level of perceived stress in the experimental group. On other word,
physical activity program could significantly reduce the perceived mental pressure level of
the experimental group.
Conclusion: According to the results of the study, physical activity might improve body's
immunity system as well as mental and psychological level, leading to a higher ability to deal
with the virus.
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چکیده
مقدمه و اهداف :شیوع ویروس کرونا بحران شدیدی در سطح جهان ایجاد کرده است و مسئولین در کشورهای مختلف
مجبور به وضع قوانینی برای جلوگیری از گسترش آن شدهاند که آسیبهای روانشناختی بسیاری را نیز به دنبال داشته
است .فعالیت بدنی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود شرایط جسمی و روانی افراد شناخته شده است؛ از این رو،
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی ادراکشده در دوران قرنطینه خانگی کرونا بود.
مواد و روشها :روش اجرای تحقیق حاضر شبهتجربی و از لحاظ هدف کاربردی است که بهصورت میدانی اجرایی گردید.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان سالم  30تا  45سال عضو شبکههای اجتماعی بود .در نهایت  24نفر در دو گروه
تجربی و کنترل قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر پرسشنامه فشار روانی ادراکشده بود .گروه تجربی طبق
برنامه تمرینی طراحیشده به انجام فعالیت بدنی پرداختند؛ برنامه به مدت  6هفته و هفتهای سه جلسه و هر جلسه  60تا 80
دقیقه انجام شد .گروه کنترل در این مدت هیچ مداخلهای دریافت نکردند و به فعالیتهای روزمره خود پرداختند .از آزمون
تحلیل کوواریانس جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردید.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی ادراکشده در دوران قرنطینه کرونا تاثیر
معناداری دارد؛ بهصورتیکه فعالیت بدنی توانسته است میزان فشار روانی ادراکشده گروه تجربی را در مقایسه با گروه کنترل
بهصورت معناداری کاهش دهد.
نتیجهگیری :طبق نتایج تحقیق کنونی ،فعالیت بدنی بهواسطه تقویت سیستم ایمنی بدن افراد و همچنین ارتقا سطح ذهنی
و روانی آنان سبب میگردد تا افراد از توانایی باالتری برای مواجهه با این ویروس برخوردار باشند.
واژههای کلیدی :بیماریهای همهگیر؛ سالمت روانی؛ شبکههای اجتماعی؛ ورزش
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مقدمه و اهداف
ورزش به عنوان یکی از محبوبترین فعالیت های بشری،
نقش مهمی در بهبود وضعیت جسمی و روانی افراد
دارد [2-1].اگرچه برخی فضاهای رقابتی در ورزش ممکن
است آسیب های روانی را به همراه داشته باشد ،اما در
ارزیابی های کلی ،فعالیت های بدنی توانسته است شرایط
] [3
مطلوبی را برای کیفیت زندگی افراد ایجاد نماید.
استفاده از فعالیت های بدنی در شرایطی که افراد دچار
بحران های روانی می شوند به عنوان یک راهکار مثبت
همواره مورد توجه محققان بوده است [5-4].در چنین
شرایطی ،ورزش می تواند ضمن بهبود تنوع در سبک
زندگی افراد سبب کاهش مشکالت و بازتوانی آنان
گردد [6].فعالیت های بدنی به واسطه حضور افراد در
اجتماعات گروهی سبب می گردد تا تعامالت بین فردی از
شرایط مناسب تری برخوردار باشد که این موضوع خود به
][ 7
ارتقا وضعیت ذهنی و روانی افراد منجر میگردد.
یکی از بحران هایی که امروزه تمامی افراد را تحت
تأثیر قرار داده است ،شیوع ویروس کرونا می باشد .از 12
مارس  ، 2020بیماری ویروس کرونا در سرتاسر جهان
تأیید شد که دارای مرگومیر تقریباً  3/7درصدی است.
این میزان تقریباً  1درصد کمتر از میزان مرگومیر ویروس
آنفلوانزا است [8].تمرکز فعلی در خصوص این ویروس در
حال حاضر بر روی مسائل پزشکی آن و توسعه داروهای
جدید در این حوزه است [9].بیماری کرونا امروزه بر تمامی
حوزه های بشری تأثیر گذاشته است .با یک نگاه جامع
می توان مشخص نمود که این بیماری فراتر از یک امر
پزشکی ،تبدیل به یک معضل اقتصادی ،سیاسی ،روانی،
اجتماعی و فرهنگی شده است و زندگی افراد را به صورت
][ 11- 10
کلی دستخوش تغییرات نموده است.
این ویروس آثار نامطلوبی بر تمامی حوزه ها دارد؛
برخی از آثار روانی ناشی از این ویروس سبب گردیده است
تا مشکالت عمده ای به همراه داشته باشد .بهصورتیکه
امروزه این اعتقاد وجود دارد که پس از کاهش شیوع
ویروس کرونا و از بین بردن این ویروس ،آثار روانی
برجا مانده از آن تا سالیان مختلفی ،برخی افراد را درگیر
خواهد نمود [13-12].ایجاد قوانین و مقررات شدید در
فعالیت های اجتماعی مر دم در کشورهای مختلف و
تعطیلی کسب وکارها ،سازمان ها و مراکز علمی سبب
گردیده است تا افراد زمان بیشتری در محل سکونت خود
باشند [14].طرح های کنترلی و مقابله ای در خصوص
ویروس کرونا موجب شده است افراد بیشتر تحت شرایط
قرنطینه باشند و این شرایط کامالً بر زندگی افراد حاکم
گردد][15؛ از سویی دیگر  ،با وجود این که یک دوره
قرنطینه بهترین گزینه و توصیه برای متوقف کردن
عفونت های سرایت شده است ،اما ممکن است اثرات بدی
بر سایر ابعاد سالمت افراد داشته باشد .شروع یک وضعیت
قرنطینه ناگهانی حاکی از تغییر اساسی در سبک زندگی
][14
مردم است.
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فشار روانی در دوران قرنطینه کرونا امری بدیهی است
که امروزه مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است و
آثار روانشناختی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه
در پژوهش های مختلف تایید شده است Li [17 ،16].و
همکاران] [18و  Liuو همکاران] [15در تحقیقات خود
مشخص نمودند که مشکالت روان شناختی بهواسطه شیوع
ویروس کرونا در سطح جهان پدید آمده است .همچنین
 Boو همکاران] ،[19سازمان جهانی بهداشت] [20و  Duanو
 [21]Zhuدر گزارشات خود تاکید کردهاند که آسیب های
روانی مربوط به این ویروس در کنار آسیب های جسمانی
می بایستی مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین شرایط قرنطینه
به عنوان یک عامل استرس زا می تواند فشارهای روانی
عمده ای را بر افراد ایجاد نماید [22].فشار روانی به مفهوم
وجود یک تنش محرک در افرد است که می تواند برخی
شرایط از جمله استرس و اضطراب را برای آنان ایجاد
نماید .این تنش سبب می گردد تعادل افراد در محیط
عادی زندگی خود از بین برود و باعث ایجاد فشارهای قابل
محسوسی بر افراد گردد [12].منابع مختلفی می تواند به
شکل گیری فشار روانی در افراد منجر شود که باعث بروز
واکنش های هیجانی در آنان شود [13].از نقطهنظر
شناختی ،فقط عوامل فشارزای روانی که شخص متحمل
میشود ،مهم نیست] [23بلکه مهم نحوه ادراک فرد از فشار
][ 24
روانی است که سالمتی وی را تحت تأثیر قرار میدهد.
این ادراک میتواند به دو صورت مثبت )فرد به توانایی
خود در مقابله مؤثر با عوامل فشار استرس زا اطمینان
دارد (.و منفی )فرد احساس میکند نمیتواند از عهده
][ 26- 25
مشکالت و چالشهای موجود برآید ).صورت گیرد.
اثرات روانی منفی ،از جمله عالئم استرس پس از
سانحه ،سردرگمی و عصبانیت دوران قرنطینه گزارش شده
است و عوامل استرسزای پیشنهادشده شامل مدتزمان
طوالنی قرنطینه ،ترس از عفونت ،ناامیدی ،کسالت،
امکانات و اطالعات ناکافی ،ضرر مالی و شرمساری می-
باشد [14].وجود فشار روانی در این دوران ،گروه های
مختلفی از افراد را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش
مشکالت رفتاری در آنان منجر گردیده است .اگرچه وجود
این فشارها کامالً درک میگردد ،اما راهکارهای مقابلهای
با آن به صورت هدفمند در کشورهای مختلف از جمله
ایران شکل نگرفته است .با توجه به ظرفیت فعالیت های
بدنی در بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد و نقش این
فعالیت ها بر فشارهای روانی ،می توان از آن بهعنوان یک
راهکار مناسب جهت حل این معضل استفاده کرد .اگرچه
در ابتدا نقش فعالیت بدنی در بهبود ایمنی جسمی افراد
مورد توجه محققان بوده است ،اما در ادامه آثار
روان شناختی فعالیت بدنی به عنوان یک راهکار اجرایی در
جهت کاهش عوارض روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا
مورد توجه قرار گرفت Schinke .و همکاران گزارش کردند
که ورزش می تواند به ارتقای شرایط ذهنی افراد و کاهش
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مشکالت روان شناختی آنان در دوران شیو ع ویروس کرونا
کمک نماید Hammami [27].و همکاران نیز در تحقیقات
خود مشخص نمودند که شرکت در فعالیت بدنی میتواند
آثار منفی ناشی از قرنطینه شدن افراد در زمان شیوع
ویروس کرونا را به طور معناداری کاهش دهد [28].جدید
بودن شرایط قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و عدم
تح قیقات کافی در خصوص بررسی اثر فعالیت بدنی بر
میزان فشار روانی ادراک شده در دوران قرنطینه کرونا
سبب گردیده است تا امروزه از فعالیت بدنی به عنوان یک
راهکار عملیاتی در جهت کاهش فشار روانی ادراک شده در
این شرایط در کشور ایران به صورت منظم ،هماهنگ و
برنامهریزی شده استفاده نشود؛ بنابراین در تحقیق حاضر
سعی شده است اثر فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی
ادراک شده در دوران قرنطینه کرونا مورد بررسی قرار
گیرد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی
و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات شبهتجربی 1است
که بهصورت پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد .جامعه آماری
این تحقیق کلیه زنان سالم خانهدار  30تا  45سال بودند.
فراخوان شرکت در تحقیق از طریق شبکههای اجتماعی
ارسال شد و از افراد خواسته شد در صورت داشتن تمایل به
شرکت در تحقیق و نیز داشتن شرایط مورد نظر محقق ،فرم
اطالعات فردی و سوابق ورزشی خود را تکمیل و ارسال نموده
و آمادگی خود را از این طریق فضای مجازی اعالم نمایند.
پس از اعالم آمادگی افراد ،جزئیات تحقیق برای آنان شرح
داده شد و خواسته شد تا رضایتنامه آگاهانه را تکمیل
نمایند .از بین افراد واجد شرایط  30نفر برای شرکت در این
پژوهش انتخاب شدند که به دو گروه  15نفری کنترل و
تجربی تقسیم شدند که از این تعداد  6نفر تحقیق را ترک
کردند و نهایت ًا  24نفر تا پایان تحقیق همکاری کردند.
میانگین سن افراد در گروه تجربی  34/2±2/26و در گروه
کنترل  35/6±2/9بود میانگین وزن افراد در گروه تجربی
 65/66±4/59و در گروه کنترل  66/50±5/90بود .شرایط
شرکت در تحقیق شامل داشتن سن بین  30تا  45سال،
عدم ابتال به بیماری کرونا ،عدم ابتال به بیماریهای مزمن،
عدم ابتال به مشکالت قلبی-عروقی ،عدم ابتال به مشکالت
مفصلی و عضالنی ،عدم ابتال به مشکالت روحی روانی حاد،
رعایت شرایط قرنطینه برای مدت حداقل  45روز و تعداد
افراد خانواده حداکثر  3نفر بود .در صورت داشتن هر گونه
نارضایتی از ادامه شرکت در تحقیق ،عدم همکاری در انجام
تمرینات و غیبت بیش از  3جلسه ،ابتال به بیماری و یا
آسیبهای اسکلتی-عضالنی ،افراد از مطالعه خارج میشدند.
ابزار مورد استفاده
ابزار گردآوری اطالعات شامل موارد ذیل بود:
Quasi-experimental
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 -1فرم مشخصات فردی :اطالعات فردی شرکتکنندهها
شامل سال تولد ،وزن و قد ،اطالعات فعالیت و سالمت
بهوسیله فرم مشخصات فردی گردآوری شد.
 -2رضایتنامه آگاهانه :رضایتنامه آگاهانه که شامل شرح
دقیق پژوهش و حقوق شرکتکنندگان بود .در این
رضایتنامه به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که
اطالعات مربوط به آنها بهصورت محرمانه نزد محققان
خواهد ماند و همچنین هرگاه که تمایل داشتند میتوانند
از ادامه کار کنارهگیری کنند.
2
 -3پرسشنامه فشار روانی ادراکشده ) kohen (PSSو
همکاران] :[29این پرسشنامه دارای سه نسخه  10 ،4و
 14سؤالی میباشد و در تحقیق حاضر از نسخه 14
سؤالی آن استفاده شد [30].این پرسشنامه ،استرس
عمومی درکشده در یک ماه گذشته ،افکار و احساسات
درباره حوادث استرسزا ،کنترل ،غلبه ،کنار آمدن با فشار
روانی و استرسهای تجربهشده را مورد سنجش قرار می-
دهد .همچنین این مقیاس ،عوامل خطرزا در اختالالت
رفتاری را بررسی کرده و فرآیند روابط تنشزا را نشان
میدهد [30].روایی محتوایی این پرسشنامهها توسط 10
نفر از استادان صاحبنظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تأیید شده است [31].پایایی نسخۀ فارسی این پرسشنامه
توسط باستانی و همکاران با روش همسانی درونی
محاسبه شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن  0/74به
دست آمده است [32].در تحقیق حاضر ،میزان پایایی این
پرسشنامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ 0/86 ،مشخص
گردید .نمرهگذاری پرسشنامه به این صورت است که بر
اساس طیف  5درجهای لیکرت از "هرگز" ( )0تا
"بسیاری از اوقات" ) (4امتیاز تعلق میگیرد .کمترین
امتیاز کسبشده "صفر" و بیشترین نمره " "56است.
نمره باالتر نشاندهنده استرس ادراکشده بیشتر
][31
است.
نحوه جمعآوری دادهها
در پیشآزمون از داوطلبین و واجدین شرایط شرکت در
پژوهش حاضر خواسته شد که پرسشنامه فشار روانی
ادراکشده را تکمیل نمایند و سپس بر اساس امتیازات
کسبشده افرادی که باالترین نمرات را کسب کردند ،برای
ورود به این پژوهش انتخاب شده و بهصورت تصادفی به دو
گروه تقسیم شدند .گروه تجربی طبق برنامه تمرینی طراحی-
شده به انجام فعالیت بدنی پرداختند .برنامه به مدت  6هفته
و هفتهای سه جلسه و هر جلسه  60تا  80دقیقه انجام شد.
تمرینات بهصورت آنالین از طریق فضای مجازی و نرمافزار
 Google Duoتوسط یک مربی متخصص ارائه شد و همزمان
افراد در منزل میتوانستند با مربی ارتباط تصویری برقرار
کرده و تمرینات را انجام دهند .جلسات تمرین منطبق بر
برنامه توصیهشده در خانه  Hammamiو همکاران طراحی
شد [28].برنامه هر جلسه شامل  10دقیقه گرم کردن در
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ابتدای جلسه و تمرینات مقاومتی ایستا 1و پویا 2با تحمل
وزن بدن ،تمرینات انعطافپذیری عضالت و مفاصل و
تمرینات هوازی به همراه حرکات ریتمیک بود .در پایان نیز
 10دقیقه سرد کردن انجام شد .گروه کنترل در این  6هفته
هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند و به فعالیتهای روزمره
خود پرداختند .در نهایت پس از اتمام دوره تمرینات در پس-
آزمون از هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامه فشار روانی
ادراکشده را مجددا تکمیل نمایند.
روش تحلیل دادهها :به منظور تجزیهوتحلیل دادههای
تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .در بخش

فشار روانی
ادراک شده

منبع
پیشآزمون*گروه

نتایج مربوط به آزمون شاپیرو-ویلک مشخص نمود که توزیع
دادههای تحقیق حاضر نرمال میباشد .جدول  1نتایج
توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.

پیش فرض این آزمون ،همگنی شیب رگرسیون میباشد که
تعامل بین گروه و پیشآزمون را نشان میدهد .جدول
شماره  2نتایج مربوط به همگنی شیب رگرسیون را به
نمایش گذاشته است.

جدول  .2نتایج پیشفرض همگنی شیب رگرسیون
f
میانگین مجذورات
درجه آزادی
2/345
26/614
1

با توجه به نتایج جدول  2مشخص گردید که اثر تعاملی بین
پیشآزمون و گروه معنادار نمیباشد ()P=0/134؛ به این
معنی که پیشآزمون اثر مداخلهگری بر پسآزمون نداشته
است .براى بررسى مفروضه برابرى واریانسها از آزمون لون3
استفاده شد .نتایج نشان داد شرط همگنی واریانسها
پذیرفته میشود (.)P=0/532

مقدار ثابت
پیشآزمون
گروه
خطا
کل

یافتهها

جدول  .1آمار توصیفی مربوط به فشار روانی ادارک شده در دو گروه تجربی و کنترل
پس آزمون (میانگین و انحراف
پیش آزمون (میانگین و انحراف
متغیرها
معیار)
معیار)
38/89 ± 1/865
38/44 ± 2/564
کنترل
23/40±3 /480
37/12±2 /004
تجربی

به منظور بررسی اثر فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی
ادراک شده در دوران قرنطینه کرونا از آزمون تحلیل
کوواریانس استفاده گردید .جهت انجام آزمون تحلیل
کوواریانس پیشفرض های مختلفی وجود دارد؛ مهمترین

منبع

آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیرو-ویلک
برای بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون کوواریانس برای
بررسی تفاوت بین گروهها استفاده گردید .تمام مراحل
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر در نرمافزار SPSS
نسخه  16انجام شد.

سطح معناداری
0/134

جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثر
فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی ادراکشده در دوران
قرنطینه کرونا را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج مقایسه بین گروهی آزمون تحلیل کوواریانس
F
سطح
میانگین
درجه
معناداری
مجذورات
آزادی
0/001
123/180
1398/160
1
0/001
321/235
3646/186
1
0/039
4/609
52/311
1
___
___
11/351
22
___
___
___
24

مجذور تا
0/911
0/899
0/113
___
___

نتایج جدول  3بیانگر آن است که فعالیت بدنی بر میزان
فشار روانی ادراکشده در دوران قرنطینه کرونا تاثیر
معناداری دارد؛ به عبارتی دیگر ،بین دو گروه کنترل و تجربی

پس از مداخله تمرینی تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P=0/039محاسبه درصد تغییرات نشان میدهد فعالیت

1

3

Static
Dynamic
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بدنی توانسته است میزان فشار روانی ادراکشده گروه تجربی
را در مقایسه با گروه کنترل حدود  22درصد کاهش دهد.

بحث
در پی شیوع ویروس کرونا ،بحران شدیدی در سطح جهان و
به دنبال آن در کشور ایران آن ایجاد گردیده است .افراد در
شهرها و سکونتگاههای خود در قرنطینه خانگی به سر میبرند
و قوانین سختگیرانهای در این خصوص در برخی کشورها از
جمله ایران شکل گرفته است .بدون شک پیادهسازی قرنطینه
خانگی اگرچه فواید مثبتی را در مسیر کنترل این ویروس
دارد ،اما آسیبهای روانی را نیز به همراه خواهد داشت .فشار
روانی در دوران قرنطینه کرونا امری بدیهی است که امروزه
][21 ،19 ،18 ،15
مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است.
فعالیت بدنی بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود شرایط
جسمی و روانی افراد معرفی شده است؛ بنابراین هدف تحقیق
حاضر بررسی اثر فعالیت بدنی بر میزان فشار روانی ادراکشده
افراد در قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا بود.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد شرکت در فعالیتهای بدنی
بهصورت منظم میتواند میزان فشار روانی ادراکشده را در
شرایط قرنطینه خانگی بهصورت معناداری کاهش دهد .این
نتایج با تحقیقات پیشین که آثار مثبت فعالیت بدنی را بر
کنترل فشارهای روانی نشان دادهاند ،همراستا میباشد،27 ،4].
 Labri [34 ،33 ،28و همکاران در مطالعهای که در مورد اثر
فعالیت ورزشی بر مقدار تغییرات خلقوخوی و عوامل
فیزیولوزیک متعاقب فعالیتهای ورزشی انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که فعالیت ورزشی میتواند از راه واسطههای
فیزیولوژیک خلقوخوی را تحت تاثیر قرار دهد .همانگونه که
ویژگیهای جسمانی تحت تاثیر شدت و مدت تمرین قرار می-
گیرند ،ویژگیهای رفتاری و روانشناختی نیز از این تغییرات
متاثر میشوند Bartholomew [33].و همکاران طی پژوهشی
اثر یک دوره تمرینات متوسط هوازی بر حاالت خلقی و
بهزیستی  40مرد و  25زن مبتال به افسردگی شدید را مورد
بررسی قرار دادند ،نتایج حاکی از اثرات مثبت در گروه تمرین
][34
بود.
اگرچه در ابتدا نقش فعالیت بدنی در بهبود ایمنی جسمی
افراد مورد توجه محققان بوده است ،اما در ادامه آثار
روانشناختی فعالیت بدنی بهعنوان یک راهکار اجرایی در
جهت کاهش عوارض ذهنی ناشی از شیوع ویروس مورد توجه
قرار گرفت Carter .و همکاران در تحقیق خود عنوان نمودند
فعالیت بدنی بهعنوان یک فعالیت مثبت در جهت افزایش
سطح ایمنی بدن میتواند در جهت کاهش عوارض ناشی از
ویروس کرونا تأثیرگذار باشد Schinke [4].و همکاران در
تحقیق خود گزارش کردهاند که ورزش میتواند به ارتقای
شرایط ذهنی افراد و کاهش مشکالت روانشناختی آنان در
خصوص شیوع ویروس کرونا کمک نماید Hammami [27].و
همکاران نیز در پژوهش خود عنوان کردند که شرکت در
فعالیت بدنی میتواند آثار منفی ناشی از قرنطینه شدن افراد
در زمان شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد [28].به نظر میرسد
کارکردهای ورزش در راستای احساسات مثبت در افراد سبب
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بروز این مسئله میگردد .در هنگام ورزش ،حجم ترکیبات و
هورمونهای تولیدشده در بدن ،دقیقاً در همان مناطقی از مغز
بیشتر میشود که احساسات در آنجا پرداخته میشود .این
یافتهها ،علت شادی و نشاط و دوام آن را در ورزشکاران توجیه
میکند [35].از طرفی دیگر ،به هنگام انجام ورزش ،در مغز
آندروفین (هورمون شادی) ترشح میشود که باعث احساس
شادی میشود .بتاآندورفین یکی از مهمترین هورمونهای
مرتبط با شادی است که از سلولهای عصبی هیپوتاالموس،
نخاع و غده هیپوفیز ترشح میشود .مطالعات نشان دادهاند که
تمرینات ورزشی میتواند سطح این هورمون در خون را
افزایش دهد [36].همچنین فعالیتهای ورزشی منجر به تغییر
هورمونهای تنظیمی مرتبط با ایمنی بدنی و ایجاد سازگاری
فیزیولوژیکی و هورمونی میشود؛ از جمله این سازگاریهای
مثبت ،هورمونهای استرس مانند کورتیزول و یا تغییر
فعالیتهای لوکوسیتها است .مطالعات نشان دادهاند تداوم
تمرینات ورزشی زیربیشینه با کاهش ترشح هورمون کورتیزول
موجب کاهش اضطراب شده و باعث ایجاد شرایط روحی و
][37
روانی متعادل در افراد میگردد.
در تحقیق حاضر ،فعالیت بدنی بهعنوان یک فعالیت
تأثیرگذار توانسته است میزان فشارهای روانی ناشی از شیوع
ویروس کرونا در میان افراد را تا حدی کاهش دهد .این احتمال
وجود دارد فعالیت بدنی بهواسطه تقویت سیستم ایمنی افراد
و همچنین ارتقا سطح ذهنی و روانی آنان سبب شود افراد از
توانایی باالتری جهت مقابله با این ویروس برخوردار شوند .از
طرفی دیگر ،فعالیت بدنی بهعنوان یک فعالیت جذاب و متنوع
سبب میگردد تا سبک زندگی افراد در قرنطینه خانگی از تنوع
بیشتری برخوردار باشد و این مسئله به تقویت قوای ذهنی
][27
افراد منجر میگردد.
از آنجایی که تمرینات در تحقیق حاضر بهصورت
غیرحضوری و از طریق فضای مجازی ارائه میشد ،کنترل
کامل شرایط شرکتکنندگان در اختیار محقق نبود .در شرایط
قرنطینه ،فعالیتهای بدنی در منزل و در فضای بسته و با
حداقل امکانات انجام میشود ،لذا نیاز به مشوقهایی برای
مشارکت افراد در اینگونه فعالیتها احساس میشود .پیشنهاد
میشود تا با ایجاد محتوای رسانهای در خصوص آموزش و
تمرین در حوزه فعالیت بدنی متناسب با شرایط افراد ،در جهت
تقویت سطح فعالیت بدنی افراد در دوران کرونا اقدام شود.
همچنین پیشنهاد میگردد با ایجاد نرمافزارهای هوشمند افراد
را بیشازپیش در چنین شرایطی به فعالیت بدنی تشویق نمود.

نتیجهگیری
بنابر نتایج تحقیق حاضر ،کارکردهای فعالیت بدنی بهعنوان
یک عامل تأثیرگذار میتواند آثار مطلوبی برای افراد در دوران
قرنطینه کرونا به همراه داشته باشد .این اثرگذاری ممکن است
از طریق سازگاریهای هورمونی در نتیجه تمرین ایجاد شود
که باعث میشود افراد از منظر ذهنی از سرسختی و توانمندی
ذهنی مناسبتری برخوردار شوند .این مسئله در زمان شیوع
کرونا به کمک افراد آمده و آنان را از لحاظ روانی برای مقابله
با این شرایط آمادهتر میسازد.
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مطالعه حاضر شرکت داشتند و دوره کامل تمرینات را به پایان
. تشکر و قدردانی نمایند،رساندند

تشکر و قدردانی
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