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Extended Abstract

1. Introduction

hysical activity seems to be essential 
nowadays due to the increasing speed of 
life and modernization of daily activities 
of human beings. Exercise and physi-
cal activity are some of the most critical 

components affecting human health and mental health. 
It can also be stated that the human psyche is directly 
affected by physical conditions, and the human body is 
directly affected by the mental and psychological state 
of the person. Psychological well-being is considered an 
attempt to achieve perfection to realize one's true poten-
tial abilities. Accordingly, six factors of self-acceptance, 
purpose in life, personal growth, positive communication 
with others, mastery of the environment, and autonomy 
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Background and Aims Due to the increasing speed of life and modernization of daily activities of hu-
man beings, physical activity seems to be necessary. Exercise and physical activity are the most critical 
components affecting human health and mental health. Satisfaction of basic psychological needs also 
provides the conditions required for growth and development, cohesion, and psychological well-being. 
This study aimed to investigate the effect of aerobic exercise on the psychological needs and well-being 
of 12-year-old female students in Tabriz.
Methods The method of this research was quasi-experimental. The statistical population of this study 
included all 12-year-old female students in Tabriz. Sixty of them were selected by convenience sampling 
in two groups of 30 experimental and control. Participants completed questionnaires on the Reef Psy-
chological Needs Satisfaction Scale. In data analysis, univariate and multivariate analyses of covariance 
were used at a significant level (P=0.05) using SPSS v. 24 software.
Results The results showed that aerobic exercise significantly increased the components of competence, 
autonomy, and the relationship between basic psychological needs (P=0.001) as well as the components 
of mastery of the environment, purposefulness in life, self-acceptance (P=0.001), and Independence 
(P=0.018) has a significant positive effect on the psychological well-being of adolescent girls.
Conclusion According to the results of this study, it can be concluded that physical activity can improve 
the satisfaction of basic psychological needs and psychological well-being of adolescent girls. People who 
exercise regularly have better psychological well-being than other people.
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were identified as constituent components of psychologi-
cal well-being. Moreover, basic psychological needs are 
universal needs that exist naturally in all cultures and eth-
nicities, and satisfying these needs provides the necessary 
conditions for growth and development, cohesion, and 
psychological well-being. Thus, the present study aimed 
to investigate the effect of aerobic exercise on the psy-
chological and well-being needs of 12-year-old female 
students in Tabriz.

2. Methods

The method of this study is quasi-experimental. The 
statistical population of the present study included all 
12-year-old female students in Tabriz in the academic 
year of 2019-2020. Among them, 60 healthy female 
students aged 12 years were selected by a convenience 
sampling method. Inclusion criteria of the study included 
lack of participation in aerobic exercise, lack of familiar-
ity with aerobic movements, having general health, and 
lack of physical problems. Exclusion criteria were also in-
cluded intimacy and involvement in aerobics, unwilling-
ness to participate in research, and specific issues during 
the study. 

Satisfaction of psychological needs in the sports scale 
and the Reef psychological well-being scale were used to 
collect the research data. After coordination with relevant 
officials and research subjects, the research question-
naires were distributed among students. After complet-
ing the personal information forms among the research 
participants, the eligible students were randomly divided 
into two groups (30 in each group). On the first day of the 
research, the collected data's objectives, procedures, and 
confidentiality were summarized. 

The students' questions and ambiguities were answered, 
and completing the questionnaires was explained. Then, 
the experimental group performed the aerobic exercise 
course with 20 movements (March, Easy Walk, V, V. 
Reverse, Crossed Step, Step Crossed, Open-Open Close-
Close, Zorba Step, Step Zorba, Bore Step, Step Bore, 
Simple Mambo in three Direction, Advanced Mambo 
in three directions, Baby Mambo, Cakes, Step Touch, 
Double Step, Holding, Degage and Greenway) and chain 
(shape of the movement, order of using legs (sequence 
law), coordination of foot beat with music beat, perform-
ing without pause, constant detection, and variable nature 
of movements in 12 sessions (six weeks, two sessions per 
week), while the control group did not perform a similar 
exercise at the same time. At the end of session 12, the 
subjects completed the questionnaires again as a post-test. 

To analyze the data in the descriptive statistics section, 
mean and standard deviation indices were used, to check 
the normality of the data, hypothesis testing was used, and 
in the inferential statistics section, univariate and multi-
variate analysis of covariance was used at a significant 
level (P=0.05) using SPSS v. 24 Software.

3. Results

In the study, the assumptions of analysis of covariances 
such as normal distribution of variables, homogeneity of 
regression slope, homogeneity of variance-covariance 
matrix, and homogeneity of variance of dependent vari-
ables in groups were examined. All assumptions were 
found to be valid. The pre-test and post-test results of the 
present study showed that aerobic exercise had a signifi-
cant positive effect on increasing the basic psychological 
needs of 12-year-old girls who performed regular exer-
cise (P=0.001, F=111.53) so that this effect did not show 
a significant relationship in other peers who did not per-
form routine activities. The intensity of effect was 66%. 
Also, aerobic exercise significantly increased the compo-
nents of competence, autonomy, and communication of 
adolescent girls (P<0.05). Also, this study revealed that 
aerobic exercise had a significant effect on increasing the 
psychological well-being of 12-year-old girls (P=0.001, 
F=36.46). The intensity of effect was 39% (Table 1). In 
terms of components, aerobic exercise has a significant 
impact on increasing independence, mastery of the envi-
ronment, purpose in life, and self-acceptance of adoles-
cent girls (P>0.05). However, no significant difference 
was observed between control and experimental groups 
regarding personal growth components and positive rela-
tionships with others (P<0.05).

4. Discussion and Conclusion

Positivist psychology has grown significantly in recent 
years. Since specific exercises affect some aspects of this 
field of psychology, such as psychological well-being 
and satisfaction of basic psychological needs, the present 
study aimed to investigate the effect of aerobic exercise 
on basic psychological needs and psychological well-be-
ing of 12-year-old girls. The data analysis results showed 
a significant positive relationship between regular exer-
cise activities such as aerobic exercise and increased psy-
chological well-being and satisfaction of students' basic 
psychological needs. 

Accordingly, regular exercise students had higher psy-
chological well-being than their non-athletic peers. Physi-
cal activity and training led to increased psychological 
well-being and a significant reduction in psychological 
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problems. Thus, adolescent girls achieve better satisfac-
tion of basic psychological needs and psychological well-
being than other girls by actively participating in aerobic 
exercise, engaging in active social interaction with other 
class members, and recognizing and being aware of their 
abilities. Finally, considering the results and importance 
of exercise and physical activity in improving the sat-
isfaction of basic psychological needs, psychological 
well-being, healthy growth, and optimal performance, as 
well as physical, mental, and social health, especially in 
adolescents, and encouraging them to participate in sports 
seem to be essential.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

In conducting the research, ethical considerations have 
been considered in accordance with the instructions of the 
Ethics Committee of the Faculty of Physical Education 
and Sports Sciences, University of Tabriz.

Funding

This study was extracted from the MSc. thesis of the first 
author at the Department of Motor Behavior, Faculty of 
Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz. 

Authors' contributions

Authors contributed equally in preparing this article.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Pour Hosein Jafari Z, et al. Aerobic Exercise on the Basic Psychological Needs and Psychological Well-being. Sci J Rehab Med. 2021; 10(4):794-805.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html


797

مهر و آبان 1400 . دوره 10 . شماره 4

مقاله پژوهشی

تأثیر ورزش ایروبیک بر نیاز های بنیادین روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دختران 12ساله

زمینه و هدف با توجه به افزایش روزافزون سرعت زندگی و مدرن شدن فعالیت های روزمره انسان ها، انجام فعالیت های جسمانی امری 
ضروری به نظر می رسد. درواقع ورزش و فعالیت های فیزیکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر تندرستی و بهداشت روانی انسان است. 
همچنین ارضای نیاز های بنیادین روان شناختی شرایط الزم برای رشد و بالندگی، انسجام و بهزیستی روان شناختی را فراهم می کند. 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه  تأثیر ورزش ایروبیک بر نیاز های روان شناختی و بهزیستی دختران دانش آموز 12 ساله در شهر تبریز بود.
مواد و روش ها روش اجرای این پژوهش از نوع شبه تجربی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر 12 ساله 
تبریزی بود. از بین آنان 60 نفر به صورت نمونه گیری در  دسترس در دو گروه 30 نفره آزمایشی و کنترل انتخاب شدند. شرکت کنندگان 
پرسش نامه های مقیاس ارضای نیاز های روان شناختی در ورزش و بهداشت روان شناختی ریف را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از تحلیل 

کوواریانس تک متغیره و چند متغیره در سطح معناداری )P=0/05( با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 24 بهره جسته شد.
یافته ها نتایج نشان داد که ورزش ایروبیک به طور معنی داری بر افزایش میزان مؤلفه های شایستگی، خودمختاری و ارتباط نیازهای 
بنیادین روان شناختی )P=0/001( و همچنین مؤلفه های تسلط بر محیط، هدفمندی در زندگی، پذیرش خویشتن )P=0/001( و استقالل 

)P=0/018( بهزیستی روان شناختي دختران نوجوان تأثیر مثبت دارد.
نتیجه گیری درمجموع یافته ها بیانگر این است که فعالیت بدنی می تواند باعث بهبود ارضای نیاز های بنیادین روان شناختی و بهزیستی 
روان شناختی دختران نوجوان شود. درواقع افرادی که به طور مرتب به اجرای فعالیت های ورزشی می پردازند، از بهزیستی روان شناختی 

بهتری نسبت به سایر افراد برخوردارند.
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مقدمه

مدرن شدن  و  زندگی  سرعت  روزافزون  افزایش  به  توجه  با 
فعالیت های روزمره انسان ها، انجام فعالیت های جسمانی امری 
ضروری به نظر می رسد ]1[. درواقع ورزش و فعالیت های فیزیکی 
از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر تندرسی و بهداشت روانی انسان 
بوده ]2[ و اهمیت آن بر سالمت جسمانی و روانی به قدری است 
که سازمان بهداشت جهانی شعار سال 2002 میالدی را »تحرک 
برای سالمتی«1 در نظر گرفت ]3[. کاربرد روان شناسی در زندگی 
انسان مخصوصاً ورزش و فعالیت های جسمانی به خوبی شناخته 
شده است. درواقع روان شناسان به طور قطع می دانند که روان 
انسان به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط جسمانی و بدنی و 

1.Move for Health

متقاباًل جسم انسان نیز متأثر از وضعیت روحی و روانی فرد است. 
از مدل های نظری مهم حوزه »روان شناسی ورزشی«2 می توان به 
روان شناسی مثبت نگر اشاره کرد ]5 ،4[. از شاخص های اصلی این 
رویکرد، می توان به بررسی و شناسایی توانمندی ها، نقاط قوت، 
روان شناختی  بهزیستی  کرد.  اشاره  افراد  محاسن  و  استعداد ها 
3]6[ از مفاهیم اصلی مورد مطالعه در روان شناسی مثبت است 

]8 ،7[. در واقع در بهزیستی روان شناختی بر این مطلب تأکید 
می شود که عـدم وجـود نشانه هاي بیماري هاي روانی، شاخص 
اعتماد به نفس  شادمانی،  سازگاري،  بلکـه   ،]9[ نیست  سالمتی 
این دست نشان دهنده  سالمت بوده  از  و ویژگی هـاي مثبتـی 
و هدف اصلی فـرد در زندگی، شکوفا سازي قابلیت هـاي خـود 

2. Positive psychology
3. Psychological well-being
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مازلو4،  خودشکوفایی  نظریه   مانند  نظریـه هـایی   .]10[ اسـت 
کارکرد کامل5 و انسان بالغ یا بالیدگی در شـکل بنـدي مفهـوم 
سالمتی روان شناختی، این فرض بنیـادین را پذیرفتـه و از آن 
روان شناسی  جنبش های  ظهور  از  پس   .]11[ جسته اند  بهره 
رشد  و  مثبت  ویژگی های  وجود  بر  بسیاری  تأکید  که  مثبت 
دانشمندان  و  صاحب نظران  از  برخی  دارند،  فردی  توانایی های 
از  روانی6،  سالمتی  اصطالح  از  استفاده  جای  به  روان شناسی 
بهزیستی روان شناختی استفاده کردند که در این راستا مدل هایی 
مدل  و  داینر  ذهنی8،  بهزیستی  مدل   ،]12[ جاهودا7  همچون 
6عاملی بهزیستی روان شناختی ریف9 تدوین شدند که در تعریف 
سالمت روانی به جای تمرکز بر بیماری و ضعف، بر داشته های 

فرد متمرکز هستند ]14 ،13[. 

بهزیسـتی  حـوزه   مـدل هـاي  مهم تـرین  از  ریف  مدل 
روان شناختی بـه  شـمار مـی رود. ریـف بهزیسـتی روان شناختی 
را تالش براي کمال در  جهـت تحقـق توانـایی هـاي بـالقوه  واقعی 
فرد می دانـد. در ایـن دیـدگاه بهزیسـتی بـه معنـاي تالش براي 
استعال و ارتقاسـت کـه در تحقـق اسـتعداد ها و توانایی هاي فرد 
متجلی می شـود. درواقع وی تالش کرد بر اساس مبانی فلسفی 
مالک های زندگی خوب را تعیین و دسته بندی کند. بر این اساس 
شخصی،  رشد  زندگی،  در  هدفمندی  خود،  پذیرش  عامل   6
داشتن ارتباط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری 
به عنـوان مؤلفـه هـاي تشـکیل دهنده  بهزیستی روان شناختی 
تعیین شدند. نیاز های بنیادین روان شناختی نیازی جهانی بوده 
و  فرهنگ  ها  تمامی  در  و  افراد  همه  در  فطری  صورت  به  که 
قومیت ها وجود داشته و دارد. درواقع سه نیاز روان شناختی و 
درونی برای رشد، یکپارچگی و بهزیستی الزم و ضروری اند. این 
نیازها شامل خودمختاری، شایستگی و ارتباط است. اگر نیاز های 
بنیادین روان شناختی فرد برآورده شود، میزان ارضای این سه نیاز 
تعیین کننده نوع انگیزش، جهت و تداوم رفتار های مورد نظر است. 
تغییرات در عدم ارضای نیاز های روان شناختی به رضایت منفی 

منجر شده و تأثیر منفی را پیش بینی می کند ]14[.

و  ورزش  که  است  این  از  حاکی  روان شناختی  مطالعات 
فعالیت های بدنی منظم در سنین مختلف نقش بسیار مهمی در 
تقلیل مشکالت و اختالالت روانی و از سوی دیگر افزایش بهزیستی 
روان شناختی ایفا می کند. در همین راستا گرینلیف و همکارانش 
در مطالعه ای به بررسی 260 دانش آموز دختر نوجوان در مقطع 
دبیرستان پرداخته و نشان دادند که ورزش و فعالیت هاي بدنی با 
تحت تأثیر قرار دادن شایستگی هاي فیزیکی و تصویر بدنی از خود 
باعث افزایش بهزیستی روان شناختی و مؤلفه هاي آن در دختران 

4. Maslow
5. Full Functioning
6. Psychological Well-being (PWB)
 7. Jahoda
8. Subjective Well-being
9. Ryff

ورزشکار مقطع متوسطه می شود ]15[. اخباراتی و بشردوست در 
مطالعه ای به پیش  بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس عملکرد 
خانواده و نیاز های بنیادین روان شناختی در دانش آموزان متوسطه 
دوم شهر تهران پرداخته و با بررسی 254 نفر نشان دادند که مؤلفه 
ابراز عواطف از عملکرد خانواده و همچنین ابعاد خود مختاری و 
می توانند  روان شناختی،  بنیادین  نیاز های  ابعاد  از  شایستگی 

پیش بین خوبی برای بهزیستی روان شناختی باشند ]16[. 

منگلونگ در مطالعه ای به بررسی تأثیر نیازهای روان شناختی 
و انگیزه های ورزشی بر وابستگی به ورزش در جوانان دانشجوی 
ارتباط  که  داد  نشان  نفر   1689 بررسی  با  و  پرداخته  چینی 
معنی داری میان نیازهای روان شناختی و وابستگی به ورزش در 
جوانان چینی وجود دارد ]17[. همچنین مطالعات مختلف در 
از این موضوع است که فعالیت هاي  کشور های مختلف حاکی 
جسمانی و ورزش، همراه با افزایش سالمت ادراک شده ]18[، 
تقویت اعتماد به نفس ]19[، افزایش امید و شوخ  طبعی ]20[ و 
عابدان زاده و همکاران در  است.  افراد  اجتماعی ]21[ در  رشد 
بهزیستی  و  روانی  استحکام  بین  ارتباط  بررسی  به  مطالعه ای 
روان شناختی با  نقش واسطه ای فعالیت بدنی در بین دانشجویان 
پرداختند و با بررسی 201 نفر از دانشجویان داوطلب نشان دادند 
که تشویق دانشجویان به انجام فعالیت های بدنی و ورزشی در 
سنین جوانی و بلوغ می تواند به افزایش سالمت روانی و بهزیستی 

روان شناختی در آن ها کمک کند ]22[.

جسمانی  فعالیت های  و  ورزش  گفت  می توان  کلی  طور  به 
و  روان شناختی  مشکالت  کاهش  عوامل  مهم ترین  از  منظم، 
بهبود مؤلفه های روان شناختی مثبت، همچنین ارضای نیازهای 
روان شناختی است. اما متأسفانه این مؤلفه ها در کشور ما تاکنون 
به خوبی برجسته نشده است. بنابراین بررسی این مؤلفه ها می تواند 
راهی مناسب، برای کسب موفقیت هاي ورزشی و تحصیلی براي 
دانش آموزان 12 ساله باشد. به طوري که با مقایسه شاخص های 
بین  احتمالی  تفاوت هاي  به  حدودي  تا  می توان  ذکر شده، 
شاخص های شخصیتی مثبت دانش آموزان پی برد و در صورت 
با تعیین ویژگی هاي مورد نظر و تأکید  تفاوت معنادار می توان 
بر آن ها، با استفاده از ورزش و روان شناسی مثبت نگر به بهبود 
وضعیت علوم ورزشی و تربیت بدنی در دانش آموزان پرداخت. با 
توجه به موارد ذکر شده و با توجه به اینکه دانش آموزان از گروه هاي 
حساس هر جامعه بوده و آینده سازان هر کشوري هستند و نظر 
به اهمیت سالمت روانی و بهزیستی روان شناختی آن ها، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی تأثیر ورزش ایروبیک بر نیاز های بنیادین 
روان شناختی دختران 12 ساله شهر  بهزیستی  و  روان شناختی 

تبریز انجام شد.

مواد و روش ها

روش انجام این مطالعه از نوع شبه تجربی است. جامعه آماری 
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سال  در  تبریز  شهر  12 ساله  دختر  دانش آموزان  کلیه  شامل 
تحصیلی 1398-1399 بود که از بین آن ها به صورت نمونه  گیری 
در دسترس 60 نفر از نو آموزان دختر سالم در دامنه سنی 12 
سال انتخاب شدند. عدم سابقه مشارکت در ورزش ایروبیک، عدم 
آشنایی با حرکات ایروبیک، سالمت عمومی و نداشتن مشکل 
جسمانی از معیار های ورود به مطالعه بود. معیار های خروج از 
پژوهش نیز آشنایی و مشارکت در ایروبیک، عدم تمایل به حضور 

در پژوهش و بروز مشکالت خاص طی انجام مطالعه بود.

ابزارهای جمع آوري اطالعات

مقیاس ارضای نیاز های روان شناختی در ورزش10: این پرسش نامه 
از ابزار های معتبر در حوزه روان شناسی ورزشی بوده و شامل 18 
سؤال در 3 خرده مقیاس شایستگی، خود مختاری و ارتباط درک شده 
است که هر خرده مقیاس شامل 6 گزینه است و با استفاده از یک 
سیستم لیکرت 7 امتیازی به صورت 1 )کاماًل مخالفم( تا 7 )کاماًل 
همکاران  و  می شود. جهانگیری  داده  پاسخ  هر سؤال  به  موافقم( 
ابزار  این  استفاده کرده اند. در  این پرسش نامه  از  در تحقیق خود 
روان شناختی  نیازهای  ارضای  بهبود  از  حاکی  باال  نمره  میانگین 
است ]24 ،23[. میزان آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس شایستگی 
ارتباط  و  درک شده 71درصد  خودمختاري  درک شده 67درصد، 

درک شده 77 درصد به دست آمد.

و  مهم ترین  از  یکی  ریف11:  روان شناختی  بهزیستی  مقیاس 
مورد اعتماد ترین مقیاس های اندازه گیری بهزیستی روان شناختی 
بوده و در سال 1989 توسط ریف طراحی شد. این مقیاس دارای 
18 گویه و 6 خرده مقیاس است که عبارت است از: پذیرش خود، 
تسلط محیطی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی، رشد 
سه  از  مقیاس  هر یک  برای  مقیاس  این  در  استقالل.  و  فردی 
گویه استفاده شده است. همچنین 8 گویه به صورت معکوس 
نمره گذاری شده است که در این گویه ها برخالف گویه های دیگر 
میانگین نمره پایین نشانگر افزایش بهزیستی روان شناختی است. 
)کاماًل  تا 6  مخالفم(  )کاماًل  از 1  گویه ها  به  پاسخ گویی  روش 
موافقم( در نظر گرفته شده است. همچنین دو گویه از گویه های 
مقیاس عبارت اند از: »در کل احساس می کنم که خودم مسئول 
وضع زندگی ام هستم« و »اکثر جنبه های شخصیتی ام را دوست 
دارم« ]28-25[. جوشنلو و همکاران با تأیید روایی این مقیاس، 
همسانی درونی زیر مقیاس های آن را بین 0/43 تا 0/60 گزارش 
کردند ]29[. همچنین همسانی درونی این مقیاس با استفاده از 
آلفای کرونباخ در 6 عامل استقالل عمل )0/72( داشتن ارتباط 
با دیگران )0/52(، پذیرش خود )0/51(، رشد شخصی  مثبت 
)0/73(، هدفمندي در زندگي )0/52( و تسلط بر محیط )0/76(

بررسی شد.

10. Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE)
11. Ryff Scale Psychological Well-Being Scale (PWBS)

پس از هماهنگی با مسئوالن مرتبط و آزمودنی های پژوهش، 
از  پس  شد.  پخش  دانش آموزان  بین  پژوهش  پرسش نامه های 
تکمیل فرم های اطالعات فردی از قبیل )سن، قد، وزن، سابقه 
سابقه  هفته،  در  ورزش  تعداد جلسات  ورزشی،  رشته  ورزشی، 
پژوهش(  در  به حضور  تمایل  و  مشکالت جسمانی  و  بیماری 
صورت  به  شرایط  واجدین  تحقیق،  شرکت کنندگان  بین  از 
غیرتصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم  بندی شدند. در روز اول 
پژوهش به بیان خالصه اهداف، روند کار و محرمانه بودن اطالعات 
جمع آوری شده پرداخته و به سؤاالت و ابهامات دانش آموزان پاسخ 
داده و نیز نحوه تکمیل پرسش نامه های مد نظر توضیح داده شد. 
در ادامه گروه آزمایش، دوره تمرینی ایروبیک را با 20 حرکت 
)مارچ، ایزی واک، وی، وی برعکس، گام ضربدر، ضربدر گام، باز باز 
جمع جمع، گام زوربا، زوربا گام، گام بوره، بوره گام، مامبو ساده در 
سه جهت، مامبوی پیشرفته در سه جهت، بیبی مامبو، کیک ها، 
استپ تاچ، دبل استپ، هیلدینگ، دگاژه و گرین واین( و زنجیره 
)شکل حرکت، ترتیب استفاده از پا ها "قانون توالی"، هماهنگی 
ضرب پا با ضرب موزیک، اجرای بدون مکث، تشخیص ثابت و 
متغیر بودن حرکات( طی 12 جلسه )6 هفته، هر هفته 2 جلسه( 
به انجام رسانید. در حالی که گروه کنترل در زمان مشابه فعالیت 
ورزشی مشابهی نداشتند. در انتهای جلسه 12، پرسش نامه های 
مذکور مجدداً به عنوان پس آزمون توسط دختران شرکت کننده 

تکمیل شد.

از  توصیفی  آمار  بخش  در  داده ها  تجزیه و تحلیل  برای 
برای  شد.  استفاده  استاندارد  انحراف  و  میانگین  شاخص های 
آمار  بخش  در  و  فرض  آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال  بررسی 
استنباطی از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره در سطح 
معناداری )P=0/05( با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 بهره 

برده شده است.

یافته ها

در این پژوهش مفروضه  های تحلیل کوواریانس، از قبیل نرمال 
بودن توزیع متغیر ها، همگنی شیب رگرسیون  ها، همگنی ماتریس 
واریانس کواریانس و همگنی واریانس متغیر وابسته در گروه ها 
بررسی شد و همه مفروضه  ها برقرار بود. درواقع نتایج پیش آزمون 
و پس آزمون مطالعه حاضر نشان داد که ورزش ایروبیک به طور 
روان شناختی  بنیادین  نیاز های  میزان  افزایش  بر  معنی  داری 
قرار  ورزشی  منظم  تمرین های  تحت  که  12 ساله ای  دختران 
 )F=111/53 ، P=0/001( گرفتند تأثیر مثبت و معنی داری دارد
به گونه ای که این تأثیر در هم سن و سال های دیگر که تمرینات 
منظم را سپری نکرده بودند، ارتباط معنی داری نشان نداد. شدت 
تأثیر برابر با 66 درصد است. همچنین ورزش ایروبیک به طور 
معنی  داری بر افزایش میزان مؤلفه  های شایستگي، خودمختاري 
 .)0>P/05( دارد  معنی  داری  تأثیر  نوجوان  دختران  ارتباط  و 
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همچنین در این پژوهش مشخص شد که ورزش ایروبیک به 
طور معنی داری بر افزایش میزان بهزیستی روان شناختي دختران 
شدت   .)F=36/46  ، P=0/001( دارد  معنی داری  تأثیر  12 ساله 
تأثیر برابر با 39 درصد است )جدول شماره 1(. در مورد مؤلفه  ها 
نیز، ورزش ایروبیک بطور معنی داری بر افزایش میزان مؤلفه های 
پذیرش  و  زندگی  در  هدفمندي  محیط،  بر  تسلط  استقالل، 
تفاوت  ولی   .)P>0/05( دارد  تأثیر  نوجوان  دختران  خویشتن 
معنی  داری در میزان مؤلفه  های رشد شخصی و ارتباط مثبت با 

.)P>0/05( دیگران در دو گروه کنترل و آزمایش مشاهده نشد

بحث

توجهی  قابل  اخیر رشد  در سال های  مثبت گرا  روان شناسی 
خاص  فعالیت های  اینکه  به  توجه  با  همچنین  است.  داشته 
ورزشی جنبه های این حوزه از روان شناسی را از جمله بهزیستی 
روان شناختی و ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی تحت تأثیر 
خود قرار می دهد، هدف از پژوهش حاضر تأثیر ورزش ایروبیک بر 
نیاز های بنیادین روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دختران 
پژوهش  از  حاصل  داده های  تجزیه و تحلیل  نتایج  بود.  12 ساله 
حاکی از این بود که ارتباط معنی دار مثبتی میان فعالیت های 
ورزشی منظم همچون ورزش های هوازی )ایروبیک( با افزایش 
بهزیستی روان شناختی و ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی 
که  دانش آموزانی  که  گونه ای  به  دارد.  وجود  دانش آموزان 
فعالیت های ورزشی منظمی را داشتند، از بهزیستی روان شناختی 
باالتری نسبت به همتایان غیرورزشکار خود برخوردار بودند. این 
یافته ها با نتایج حاصل از مطالعات ادواردز ]30[، بوگر ]31[ و 
اپدناکر ]32[ و همکاران هم پوشانی کامل دارد. در مطالعات مذکور 
به این نتیجه رسیده اند که انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی 
چشم گیر  کاهش  و  روان شناختی  بهزیستی  افزایش  به  منجر 

مشکالت روان شناختی می شود.

که  دختری  دانش آموزان  روان شناختی  بهزیستی  در  تفاوت 
غیرورزشکار  همتایان  با  داشتند،  منظم  ورزشی  فعالیت های 
خود را می توان این گونه بیان کرد که دانش آموزان ورزشکار در 
رشته هاي مختلف ورزش در کنار رشد جسمی و بدنی، در ابعاد 
روانی، عاطفی و شخصیتی نیز به رشد و تکامل قابل توجهی 
دست پیدا می کنند. همچنین فعالیت های ورزشی و جسمانی 
در کنجکاوی و خودکنترلی شخصی ]21[، احساس شوخ طبعی 
بیان عواطف  و  اعتماد به نفس ]19[  افزایش  امیدواری ]20[،  و 
اثرات مثبت قابل توجهی دارد. عالوه بر این ورزش و فعالیت های 
جسمانی منظم باعث ایجاد زمینه و فضایی مناسب برای افزایش 
حس خود توانمندی و خود ارزشمندی می شود که این وضعیت 
سبب افزایش بهزیستی روان شناختی در افراد مخصوصاً نوجوانان 
می شود ]20[. همچنین نتایج حاصل از مطالعه حاضر را می توان 
بر اساس نظریه فرست و همکارانش )نظریه صفات شخصیتی( 

بیان کرد. فرست معتقد است که ورزش و فعالیت های منظم 
جسمانی منجر به تغییرات انگیختگی مغز و ساختار بیوشیمیایی و 
روانی فرد شده و فرایند های اجتماعی افراد را همچون عزت نفس، 
همدلی، هم نوایی، استقالل و کاهش پرخاشگری و رفتارهای ضد 
اجتماعی بهبود می بخشد. بر اساس این نظریه ورزشکاران افرادي 
معاشرتی و جسور هستند. به طوري که در برخورد با مشکالت 
و مسائل از آستانه تحمل باالتري نسبت به همتایان عادي خود 
برخوردارند ]33[. درواقع می توان چنین گفت که فعالیت هاي 
ورزشی و جسمانی می تواند با افزایش جنبه هاي شخصیتی مثبت 
بهزیستی  رشد  و  تقویت  به  منجر  ناپسند  رفتارهاي  کاهش  و 
داده  نشان  مطالعه  این  در  روان شناختی شود ]34 ،33 ،20[. 
و  ایروبیک  ورزش  بین  توجهی  قابل  معنی دار  ارتباط  که  شد 
در  هدفمندي  محیط،  بر  تسلط  استقالل،  خرده مقیاس های 
زندگی و پذیرش خویشتن وجود دارد که نتایج این پژوهش با 
مطالعات فلتون و همکاران ]35[، ادواردز و همکاران و کالوستراند 
و همکاران و پورجهانگیر و همکاران ]36[ همسوست. در مطالعات 
نشان دادند که ورزش و فعالیت هاي جسمانی منظم با تحت تأثیر 
قرار دادن ویژگی هاي جسمانی و روان شناختی افراد باعث افزایش 

بهزیستی روان شناختی می شود. 

دو  بین  در  دیگران  با  مثبت  روابط  خرده مقیاس  در  تفاوت 
و  داده اند  انجام  را  هوازی  ورزش های  که  دانش آموزان  از  گروه 
آن هایی که انجام ندادند، حاکی از این موضوع است که ورزش 
و فعالیت های جسمانی دیگر منجر به کاهش رفتار های نادرست 
جسمانی  و  بدنی  سالمت  درواقع  می شود.  جامعه ستیزی  و 
موجب رشد سالمت اجتماعی و افزایش تعامالت اجتماعی در 
افراد می شود و به نظر می رسد که ورزشکاران پایبندي بیشتري 
نسبت به هنجار هاي جامعه از خود نشان می دهند. تفاوت در 
و  ورزشکار  دانش آموزان  بین  زندگی،  در  هدف  خرده مقیاس 
کرد.  بیان  فرانکل12  نظریه  اساس  بر  می توان  را  غیرورزشکار 
طبق این نظریه افراد وجود معنا و هدف در زندگی را بر اساس 
پرداختن به فعالیت هاي موردعالقه شان به دست می آورند ]37[. 
پس بنابراین مشخص می شود که ورزش و فعالیت هاي جسمانی 
در اولویت عالقه مندي های اولیه دانش آموزان ورزشکار قرار داشته 
سایر  به  نسبت  آن ها  زندگی  در  هدفمندي  افزایش  موجب  و 

دانش آموزان شده است.

 نتایج حاصل از این مطالعه در رابطه با ارضای نیاز های بنیادین 
روان شناختی و بهزیستی روان شناختی با نتیجه پژوهش اردویک و 
همکاران مغایر بود. درواقع در مطالعه آن ها تفاوت معنی داری بین 
گروه آزمایش و کنترل وجود نداشت و تنها دستاورد بیشتری در 
ارتباط با ارضای نیاز های روان شناختی نسبت به دانشجویان فعال 
غیر ورزشی در طی این برنامه داشتند. اما نتایج با نظریه نیازهای 
بنیادین که بر ارضای سه نیاز روان شناختی در بهزیستی افراد 

12.Frankl
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جدول 1. نتایج مقایسه پس آزمون نیازهاي بنیادین روان شناختي و بهزیستي روان شناختي و مؤلفه هایشان در گروه آزمایش و کنترل 

گروهمتغیر
میانگین میانگین±انحراف معیار

تعدیل شده
سطح 

مجذور اتامعناداری
پس آزمونپیش آزمون

نیازهاي بنیادين روان شناختي
8/39108/52±20/16107/37±84/67آزمايش

0/0010/662
12/9288/11±13/1989/27±89/57کنترل

شايستگي
3/8637/57±7/7537/17±29/63آزمايش

0/0010/527
5/3330/77±5/7131/17±30/97کنترل

خودمختاري
3/8634/76±7/5434/60±27/13آزمايش

0/0010/558
5/4627/94±5/4428/10±28/23کنترل

ارتباط
4/0936/19±7/9535/60±27/90آزمايش

0/0010/473
5/8029/41±5/7430/00±30/37کنترل

بهزيستي روان شناختي
8/9384/51±13/3781/80±67/43آزمايش

0/0010/39
11/8973/06±11/9575/77±76/07کنترل

استقالل
2/8813/03±3/4412/63±10/03آزمايش

0/0180/104
2/6311/41±2/7311/80±11/70کنترل

تسلط بر محیط
2/3013/26±2/6313/10±10/67آزمايش

0/0010/198
2/5611/18±2/6111/33±11/37کنترل

رشد شخصی
3/0914/56±3/5113/90±12/13آزمايش

0/130/044
3/8213/34±3/7914/00±14/13کنترل

ارتباط مثبت با ديگران
3/3613/24±3/6612/83±12/07آزمايش

0/5530/007
3/3112/79±3/3913/20±13/33کنترل

هدفمندي در زندگی
2/5814/82±3/3714/20±10/67آزمايش

0/0010/189
2/9412/44±2/9213/07±13/13کنترل

پذيرش خويشتن
2/2015/43±3/8615/17±11/53آزمايش

0/0010/284
3/5212/10±3/5212/37±12/40کنترل
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تأکید دارند تطابق دارد ]38[. در این مطالعه تفاوت معنی داری 
در میزان مؤلفه  های رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران در 
دو گروه کنترل و آزمایش مشاهده نشد که با مطالعات مجیدپور 
و همکاران همسویی دارد. در مطالعه مذکور که به بررسی 160 
داده  نشان  بودند،  پرداخته  غیرورزشکار  و  ورزشکار  دانش آموز 
شد که ارتباط معنی داری میان فعالیت های بدنی و بهزیستی 
روان شناختی وجود دارد، اما نتایج مطالعاتشان نشان داد که در 
پذیرش خود، تسلط محیطی، همچنین در این مطالعه مشاهده 
شد که ارتباط معنی داری میان فعالیت های ورزشی و مؤلفه هایی 
همچون شایستگی، خودمختاری و ارتباط با دیگران وجود دارد 

که این نتایج با مطالعات گلستانه و همکاران همسویی دارد. او 
افراد  و همکارانش در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 
با سطوح باالی خودمختاری دارای خودتنظیمی، خودکنترلی، 
استقالل و تفکر انتقادی هستند و افراد با سطوح باالتر شایستگی، 
از توانایی باالتر روان شناختی حل مسئله و مهارت های مقابله 
دارای  پیوندجویی  باالتر  سطوح  با  افراد  همچنین  برخوردارند. 
برای  اجتماعی، شایستگی  مهارت  و  از حمایت  باالتری  میزان 
حفظ روابط نزدیک، مهارت های همدلی و افزایش همکاری با 

دیگران هستند ]39[. 
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در مؤلفه های رشد فردي و استقالل تفاوت معنی داري بین 
دو گروه وجود ندارد. درواقع طبق نتایج به دست آمده، در همه 
بهزیستی  و  روان شناختی  بنیادین  نیازهای  خرده مقیاس های 
روان شناختی، غیر از خرده مقیاس ارتباط مثبت و رشد، تفاوت 
البته عدم معناداری در خرده مقیاس  معناداری وجود دارد که 
ارتباط مثبت و رشد می تواند ناشی از شرایط روحی و روانی دوران 
بلوغ و شخصیت افراد باشد، زیرا در مطالعات دیگر نیز تقریباً 
نتایج مشابهی حاصل شد. این نتایج با نتایج حاصل از مطالعات 

عابدان زاده و همکاران همسویی دارد ]22[. 

نتیجه گیری

بنیادین  نیاز های  بر  ایروبیک  ورزش  تأثیر  حاضر  پژوهش 
روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دختران نوجوان 12 ساله 
را نشان داد. بنابراین به نظر می رسد دختران نوجوان با شرکت 
فعال در ورزش ایروبیک و درگیری و تعامل اجتماعی فعال با 
دیگر اعضای کالس و شناخت و آگاهی از توانمندی ها به ارضای 
نیازهای بنیادین روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دست 
می یابد. در نهایت با توجه به نتایج و اهمیت فعالیت بدنی در بهبود 
ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، 
رشد سالم و عملکرد بهینه همچنین سالمت جسمانی، روانی و 
اجتماعی به ویژه در نوجوانان، تشویق و ترغیب آنان به مشارکت 

در ورزش امری ضروری به نظر می رسد.

از محدودیت های این تحقیق می توان به این موضوع اشاره کرد 
اندازه گیری  که نمی توان همه عوامل روانی شرکت کنندگان را 
آنان  کرد و بر شرایط خواب و تغذیه، وضعیت روحی و روانی 
کنترل داشت. پیشنهاد می شود سایر محققین در تحقیقات مشابه 
به سطوح مختلف فعالیت بدنی در دیگر رده های سنی و عوامل 

شخصیتی در اقوام مختلف بپردازند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی، مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز 

در نظر گرفته شده است.

حامي مالي

مطالعه حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده 
اول در گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

دانشگاه تبریز است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 

داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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