
1284

January and February 2022 Vol 10. Num 6

* Corresponding Author:
Fereshte Kotobi
Address: Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran.
Tel: +98 (913) 1594984
E-Mail: f.kotobe@gmail.com

Research Paper
The Effect of Sport on Students’ Health and Emotional Adjustment in the 
Corona Virus Pandemic

1. Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran.

Maryam Eftekhari1 , *Fereshte Kotobi1 , Zeinab Naghiloo1 

Background and Aims The COVID-19 virus is a large group of viruses identified as a public health crisis and 
has challenged people worldwide. The epidemic of respiratory infectious disease and quarantine, limita-
tions, stress, and other effects of this disease have affected the health, mental well-being, and emotional 
adjustment of all age groups. This study aimed to investigate the effect of sport on the health and emo-
tional adjustment of students of universities in Qazvin province during the COVID-19 virus pandemic.
Methods This research method was applied, presented, and described in this area. The statistical popu-
lation included students of Qazvin province who, according to Cochran’s formula, 382 students partici-
pated in this study by cluster sampling. The research tools included demographic questions and the Bell 
Adjustment Inventory questionnaire, which used two dimensions of Emotional and Health Adjustment 
with acceptable reliability. Data were analyzed in descriptive and inferential statistics sections, and the 
Kolmogorov-Smirnov test, t-test, two independent samples, and Leuven test were used.
Results The t-test of two independent samples and Leuven showed that sport significantly affected stu-
dents’ health adjustment (P≤0.05). Regarding the variable of emotional adjustment, it was found that 
sports activities significantly affect the emotional adjustment of the statistical population (P≤0.05). The 
means of both health and emotional adjustment variables for the two groups (with and without sports 
history) were significantly different, and this difference was statistically significant (P≤0.05).
Conclusion The results showed that sport improved the emotional and health adjustment of the stu-
dents studied in this research. In other words, people with a history of sport could use more adaptive 
methods to deal with the problems caused by the CPVID-19 pandemic because sport contributes to 
physical and mental health. Thus, universities can use the benefits of promoting sport and physical ac-
tivities to improve the adjustment of their students at different times as well as very new, unknown, and 
even exhausting crises or situations. 
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O
Extended Abstract

Introduction

n December 31, 2019, an epidemic of a 
new COVID-19 virus was reported in Wu-
han, China, and Iran officially reported be-
ing infected with the virus from the begin-
ning of March 2020. The COVID-19 virus 

includes a large group of viruses that have been identified 
as a public health crisis and have posed a significant chal-
lenge for people worldwide. Outbreaks appear to be ex-
acerbated during pregnancy and adolescence, with limita-
tions, stress, and other effects; Health, mental well-being, 
and emotional adjustment have affected all age groups. 

The concept of adjustment is “the ability of a living 
thing to adapt to the defined needs and events of life” that 
are affected by physical, psychological, and social condi-
tions. Adjustment is the most critical sign of psychologi-
cal health. One of its essential dimensions is emotional 
adjustment, which refers to a set of psychological states 
such as optimal mental health, satisfaction with per-
sonal life, and adaptation between emotions, activities, 
and thoughts. Another important aspect of adjustment is 
health adjustment, which means adaptation to the health 
area and is specifically related to physical and mental ill-
ness and health in general. 

Research shows that the concept of adaptation is so im-
portant that the issue of student adaptation affects other 
issues such as mental health, work discipline, social rela-
tionships, etc., and even causes them to drop out of school. 
As a result, strategies should be sought to improve their 
adjustment, mainly social, health, and emotional adjust-
ment. Some studies have shown that young athletes are 
more adaptable than non-athletes, and some researchers 
believe that exercise can be a way to reduce stress in indi-
viduals and prepare them for optimal coping with stress. 

Little research has been done on sports and adjustment 
to the critical conditions of COVID-19 virus, especially 
in our country. According to a previous study, we can not 
ignore the fantastic and lasting effects of exercise and 
physical activity. Since students are one of the most criti-
cal and influential segments of society and any country 
that has been dramatically affected by the COVID-19 vi-
rus pandemic crisis, this study aimed to investigate the 
effect of exercise on the health and emotional adjustment 
of Qazvin university students during the COVID-19 virus 
pandemic.

Materials and Methods

The method of the current research was descriptive 
statistics. The statistical population includes students of 
universities in Qazvin province who, based on Cochran’s 
formula with an error of 0.05, 382 people participated in 
this study by cluster sampling. This research was con-
ducted in the academic year 1399-1400. The research in-
struments included demographic questions and the sports 
history of the participants, in addition to the bell adjust-
ment inventory (BAI) questionnaire, which used two di-
mensions of emotional and health adjustment. It has also 
been re-studied by Agham Mohammadian Sharabaf, who 
has achieved similar results to the test constructor. The 
data were analyzed in descriptive and inferential statistics 
sections in SPSS v. 24 software. In the descriptive statis-
tics section, the central tendency and dispersion indices, 
and in the inferential statistics section, the Kolmogorov-
Smirnov test were used to determine the normality of the 
population and independent t-test and Levin test.

Results

Descriptive findings showed that out of 382 respon-
dents, 23% were men, and 77% were women. Regarding 
age, 26% of participants were under 20 years old, 51% 
were between 21 and 25 years old, 18% were between 
26 and 30 years old, and 5% were over 30 years old. The 

Table 1. Independent t-test results

Variables

t-test for Equality of Means

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

Lower Upper

Health adjustment 0.302 263 0.021 0.00660 0.02186 -0.03643 0.04964

Emotional adjustment -1.162 263 0.012 -0.04531 0.03900 -0.12210 0.03148
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results of two independent t-tests and the Levin test are 
also shown in the following table, showing that exercise 
significantly affects students’ health adjustment (P≤0.05). 
Regarding the variable of emotional adjustment, it was 
found that sports activity significantly affects the emo-
tional adjustment of the statistical population (P≤0.05). 
The mean of both health and emotional adjustment vari-
ables for the two groups (with and without sports history) 
was significantly different, and this difference was statisti-
cally significant (P≤0.05) (Table 1).

Dissection

The results of this study showed that sports history had 
improved the emotional and health adjustment of students 
in this study. This finding is consistent with the results of 
previous research, which shows that exercise not only 
has a positive effect on the immune system but also has 
been shown to counteract the adverse effects of home and 
disease stress and hospitalization on various aspects of 
safety. Therefore, it seems that people with a history of 
sports (both during and before the COVID-19 pandemic), 
under the total influence of exercise and regular physi-
cal activity, compared to people who did not have sports 
habits and physical activity in adapting to difficult quar-
antine and COVID-19 pandemic. They have been more 
successful. In explaining the results of this study, it can be 
said that exercise has improved the emotional and health 
adjustment of the students studied in this study. In other 
words, people with a history of training could use more 
adaptive methods to deal with the problems caused by 
the COVID-19 pandemic because exercise contributes 
to physical and mental health. Thus, universities can take 
advantage of the promotion of sports and physical activ-
ity to improve the adaptation of their students at different 
times as well as very new, unknown, and even exhausting 
crises or situations.

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 Farhangian University.

Funding

This research did not receive any specific grant from 
funding agencies in the public, commercial, or not-for-
profit sectors

Authors' contributions

All authors contributed equally in preparing all parts of 
the research.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

Finally, all officials and students of universities in Qaz-
vin province who cooperated in conducting this research 
are thanked and appreciated.

Eftekhari M, et al. The effect of exercise on health and emotional adjustment SJRM. 2022; 10(6):1284-1295.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
file:https://cfu.ac.ir


1287

بهمن و اسفند 1400 . دوره 10 . شماره 6

مقاله پژوهشی

اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

مقدمه و اهداف ویروس کرونا شامل گروه بزرگی از ویروس هاست که به عنوان یک بحران برای سالمت عمومی شناخته و منجر به چالشی 
اساسی برای تمام مردم دنیا شده است. همه گیری این بیماری عفونی-تنفسی، قرنطینه، محدودیت ها، استرس و دیگر اثرات ناشی از آن،  
سالمت، بهزیستی روانی و سازگاری همه گروه های سنی را تحت الشعاع قرار داده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 

ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان دانشگاه های استان قزوین در دوران پاندمی کرونا ویروس بود.

مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان استان قزوین بود که 
بر اساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد سازگاری بل بود. این 
پرسش نامه 160سؤال دارد و شامل پنج ٌبعد سازگاری اجتماعی، عاطفی، بهداشتی، خانوادگی و شغلی است که در این پژوهش از دو ٌبعد 

سازگاری عاطفی و بهداشتی استفاده شد.

یافته ها نتایج آزمون تی مستقل و آزمون لِِون نشان داد فعالیت ورزشی بر سازگاری بهداشتی دانشجویان تأثیر معناداری داشته است 
)P≤0/05(. در مورد متغیر سازگاری عاطفی نیز مشخص شد فعالیت ورزشی بر سازگاری عاطفی جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر معناداری 
دارد )P≤0/05(. میانگین مربوط به هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و عاطفی به ازای دو گروه مورد مطالعه )دارای سابقه ورزشی و بدون 

.)P≤0/05( تفاوت چشم گیری دارد و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار شد )سابقه ورزشی

نتیجه گیری یافته ها نشان داد ورزش باعث بهبود سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان بررسی شده در این مطالعه گردیده است. به 
عبارت دیگر، افرادی که سابقه ورزشی داشتند می توانستند با استفاده از روش های سازگارانه تری با مشكالت ناشی از پاندمی کرونا روبه رو 
شوند. چرا که ورزش نه تنها به بهداشت جسم بلكه به بهداشت روانی هم کمک می کند. بنابراین، دانشگاه ها می توانند برای بهبود سازگاری 
دانشجویان خود در برهه های مختلف و نیز بحران ها یا موقعیت های بسیار جدید، ناشناخته و حتی طاقت فرسا از فواید ترویج ورزش و 

فعالیت بدنی بهره ببرند.

کلیدواژه ها ویروس کرونا، سازگاری عاطفی، سازگاری بهداشتی، ورزش
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مقدمه 

در 31 دسامبر سال 2019 )10 دی 1398( نوعی همه گیری 
بر اثر ابتال به ویروس جدید کرونا1 در شهر ووهان چین گزارش 
شد ]1[. ایران نیز به طور رسمی از ابتدای اسفند سال 1398 آلوده 
شدن به این ویروس را گزارش کرد تا در کنار سایر کشورهای 
جهان دست وپنجه نرم کردن با بحران ناشی از این پدیده را تجربه 
کند ]2[. ویروس کرونا 2019 )کووید-19( شامل گروه بزرگی 
از ویروس هاست و منجر به بیماری ای عفونی می شود که باعث 
سندرم حاد تنفسی می شود، پاندمی این بیماری به عنوان یک 
بحران سالمت عمومی شناخته شده که چالش های فراوانی در 
تاب آوری روانی ایجاد کرده است ]3[. اصواًل در چنین شرایطی، 
قرنطینه و روش های مهار بیماری به عنوان روشی برای پیشگیری 
از انتقال و شیوع بیماری های واگیر به کار می رود ]4[ که از مصادیق 
قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی و فیزیكی می توان به تعطیل 
کردن مدارس، ادارات و مراکز خرید و همچنین لغو گردهم آیی ها 
اشاره کرد ]5[. در واقع، فاصله گذاری فیزیكی می تواند میزان عدد 
مولد پایه مؤثر را کاهش دهد و در مقیاس وسیع با به تعویق 
انداختن پیک اپیدمی به سیستم خدمات درمانی فرصت دهد تا 
بتواند در برابر انبوه بیماران تاب آوری بیشتری داشته باشد ]6[.  
تحمل قرنطینه طوالنی مدت برای افراد مختلف به ویژه کودکان 
و نوجوانان، یک تجربه ناخوشایند و استرس زا است که تغییرات 

بسیاری را در روند زندگی آنان ایجاد می کند ]7[.

 این بیماری واگیردار نه تنها موجب تهدید سالمت جسمانی 
جامعه و در برخی از موارد مرگ می شود، بلكه پاندمی ها اغلب 
در مردم عدم اطمینان و سردرگمی ایجاد می کنند ]8[ و فشار 
روانی غیرقابل تحملی برای جوامع درگیر مانند استرس، اضطراب، 
افسردگی، سوگ حل نشده، اختالل استرس پس از سانحه به بار 
می آورد ]10-8[، همچنین سرعت انتقال این بیماری و مرگ ومیر 
ناشی از آن منجر به هراس مردم از ابتال به این بیماری شده 
است ]11[. تحقیقات انجام شده در این زمینه طیف گسترده ای 
از تأثیرات روانی و اجتماعی بر افراد در سطح فردی، جامعه و 
بین الملل در هنگام شیوع را نشان داده اند. همان طورکه اشاره شد 
در سطح فردی، افراد به احتمال زیاد ترس از بیمار شدن دارند یا 
احساس ناتوانی می کنند ]12[. پژوهش وانگ2 و همكاران تأثیر 
روان شناختی شیوع بیماری کرونا از جمله )افسردگی، اضطراب و 
استرس( را در چین متوسط و یا شدید گزارش کرده است ]3[. 
مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان هم نشان داده اند بیماری 
کرونا به جز مرگ و میر، مشكالت روان شناختی منفی دارد که 

دارای اثرات روانی متعددی همچون اضطراب است ]13[. 

1. COVID-19
2. Cuiyan Wang

به طور کلی پژوهشگران در بررسی اثرات همه گیری بیماری های 
عفونی-تنفسی و قرنطینه در ٌبعد فردی به مشكالت و پریشانی های 
روان شناختی و هیجانی، نشانه های اختالل استرس پس از آسیب  
و افسردگی؛ استرس های روان شناختی، ناکامی، خستگی؛ خشم، 
ترس از سرایت بیماری به خودشان و افراده خانواده و دوستان، 
اضطراب و بی خوابی، عدم دسترسی به مراقبت های پزشكی و 
،3[. می توان گفت   7، اشاره کرده اند ]14-22  تغذیه  مشكالت 
روانی-اجتماعی  مخرب  اثرات  و  بیماری  این  از  ناشی  استرس 
آن، سالمت، بهزیستی روانی و سازگاری همۀ گروه های سنی را 
تحت الشعاع قرار داده است ]5[. با توجه به اینكه به همراه تغییرات 
تحمیلِی این بحران، مدارس، دانشگاه ها و تمامی مراکز آموزشی از 
تاریخ 01 اسفند 1398 تعطیل شد، لذا ادامه تحصیل از راه دور و 
در منزل انجام شد ]23[. به نظر می رسد یكی از مهم ترین اقشار 
جامعه که به شدت از شرایط وقوع پاندمی و قرنطینه های پی در 
پی آن تأثیر پذیرفت، بخش آموزش کشور و از آن جمله قشر 
دانشجویان بود. برخی مطالعات نشان می دهد شیوع این بیماری 
عالوه بر این که با استرس روانی قابل توجهی همراه است، ممكن 
بهداشت  و  یادگیری  بر روی  نامطلوبی  تأثیرات  به  است منجر 
روانی دانشجویان شود ]24[. به ناچار باید پیامدهای ویروس کرونا 
را پذیرفت، متأسفانه این بالیی است که همۀ کشورهای جهان 
ازجمله ایران را درگیر کرده و سبک زندگی افراد را دچار تغییرات 
شدیدی کرده است. بی شک، سازگاری و انطباق موفقیت آمیز با 
تغییرات روانی-اجتماعِی ناشی از این ویروِس نوظهور می تواند 
فرصت های جدیدی برای تجربه رشد در ابعاد مختلف زندگی 

فردی-اجتماعی ایجاد کند ]25[. 

در هر زمان زیستن و سازگار شدن با خود و محیط خود برای 
هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. انسان در جهانی زندگی 
می کند که مملو از مشكالت است و می تواند او را از حرکت و 
پیشرفت باز دارد. اگر انسان بتواند بر این مشكالت غلبه کند 
و تعادل روحی و جسمی خود را به دست آورد، می توان گفت 
سازگاری کسب کرده است ]26[. اما سازگاری دقیقًا چیست؟  
مون3 در تعریف سازگاری می گوید: »تطبیق یا وفق دادن شخص 
نسبت به محیط« و بیانگر این است که پاسخ های فرد با موقعیتی 
که در آن قرار دارد، هماهنگ است. سازگاری فرایند پیوسته ای 
است که در آن تجربیات یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد 
نیازهای روانی می شود و نیز امكان کسب توانایی و مهارت هایی 
را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضاء آن نیازها 
پرداخت ]27[. مفهوم سازگاری که در تعریفی دیگر قدرت تطابق 
موجود زنده با نیازها و پیش آمدهای زندگی تعریف شده است 
]28[، تحت تأثیر شرایط جسمی، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. 
را  اجتماعی  و  روان شناختی  جسمانی،  مشكالت  محققان  لذا 
درنظر  مطلوب  سازگاری  مخل  و  تأثیرگذار  عوامل  به عنوان 
گرفته اند ]29[. سازگاری مهم ترین نشانه سالمت روان شناختی 

3. Munn
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است و با حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی مرتبط است 
]30[. یكی از ابعاد مهم این متغیر، سازگاری عاطفی4 است که به 
مجموعه ای از حاالت روان شناختی مانند سالمت روانی مطلوب، 
رضایت از زندگی فردی و تطابق میان احساسات، فعالیت و افكار 
اطالق می شود. به عبارتی، سازگاری عاطفی را می توان مكانیسمی 
تلقی کرد که فرد به وسیله آن به ثبات عاطفی می رسد. همچنین 
به عنوان تالش برای مهار موقعیت های بالقوه استرس زا تعریف 
می شود و روشی است که به وسیله آن، فرد خود را با محیط و 
محیط را با خود سازگار می کند و باعث تقویت سالمت جسمانی 

و روانی خود می شود ]31[. 

 یكی دیگر از مهم ترین ابعاد سازگاری، سازگاری بهداشتی5 
است ]32[ که به معنای سازگاری فرد با محیط بهداشتی می باشد 
و به طور ویژه با بیماری های جسمی و روانی و در کل با سالمتی 
مرتبط است. تحقیقات نشان می دهد مفهوم سازگاری آنچنان 
پر اهمیت است که موضوع سازگاری دانشجویان بر دیگر مسائل 
مثل سالمت روانی، انضباط کاری، روابط اجتماعی و غیره تأثیر 
می گذارد و حتی باعث افت تحصیلی آنان می شود. درنتیجه، باید 
سازگاری  به ویژه  آنان  سازگاری  بهبود  برای  راهكارهایی  دنبال 
اجتماعی، بهداشتی و عاطفی بود ]33[. برخی محققان نشان 
داده اند تمرین های ورزشی در درمان عالئم افسردگی مؤثر بوده 
است و نشانه های فشار روانی و برون دادهای کیفیت زندگی را بهبود 
می بخشد ]34[. همچنین مشخص شده است که بین ورزشكاران 
از نظر سالمت جسمی و روانی و آسیب های  و غیرورزشكاران 
اجتماعی تفاوت وجود دارد ]35[. تحقیقات مؤید آن است که 
مشارکت در فعالیت های ورزشی، راهی مؤثر برای کاهش اضطراب 
و افسردگی و تنظیم هیجانات و باال بردن سازگاری اجتماعی و 
بنابراین سالمت روان است. تقویت سالمت روان، زمینه بهزیستی 
عاطفی و بهبود روابط بین فردی و سازگاری را فراهم می کند و به 
دانشجویان کمک می کند تا در زمینه های مختلف زندگی موفق تر 
عمل کنند ]36[. لذا ثابت شد افرادی که ورزش می کنند نسبت 
به آن هایی که ورزش نمی کنند، افسردگی کمتری دارند ]37[ و 
این افراد از سازگاری فردی اجتماعی بهتری برخوردار می باشند 
]38[. پژوهش دیگری نیز نشان داد جوانان ورزشكار نسبت به 
غیر ورزشكار از سطح سازگاری باالتری برخوردار بودند. به همین 
دلیل برخی محققین معتنقدند ورزش می تواند یكی از شیوه های 
کاهش استرس در افراد باشد و فرد را برای مقابله بهینه در مقابل 
استرس آماده کند. در تحقیق دیگری نشان داده شد دانش آموزان 
ورزشكار نسبت به دانش آموزان غیرورزشكار سازگاری اجتماعی 

بیشتری داشته اند ]39[.

از  بسیاری  در  کرونا  گفت  می توان  فوق  مطالب  به  توجه  با 
کشورهای دنیا از جمله ایران شیوع یافته است و این بیماری 
به دالیل مختلف )همچون ناشناخته بودن، اضطراب سالمتی، 

4. Emotional Adaptation
5. Health Adjustment

نظریه های توطئه، طوالنی شدن زمان قرنطینه، ترس از سرایت 
بیماری، نا امیدی، خستگی، لوازم محافظتی کم، اطالعات ناکافی، 
ضرر مالی، شایعات و باورهای منفی درباره واکسیناسیون و اَنگ( 
استرس و اضطراب زیادی ایجاد می کند و در پی آن، این استرس 
ناشی از بیماری می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند. پس 
بسیار ضروری است عوامل مرتبط با آن شناسایی و از راه های 
مختلف ممكن برای کاهش اضطراب کرونا و افزایش سازگاری 
در این برهه کنونی استفاده کرد. متأسفانه در رابطه با موضوع 
ورزش و سازگاری با شرایط بحرانی کرونا و به ویژه در کشورمان 
پژوهش های اندکی انجام شده است. ورزش و فعالیت های بدنی 
ناگهانی  تغییرات  با  روزها  این  که  است  مواردی  از  یكی  هم 
اثرات  از  اما با همه این ها نمی توان  پاندمی کرونا مواجه است، 
شگرف و ماندگار ورزش و تحرک بدنی غافل ماند ]40[. با معدود 
میزان  بین  ارتباطی  می رسد  نظر  به  شده،  انجام  بررسی های 
توانایی سازگاری آن ها در شرایط کرونا  و  افراد  بودن  ورزشكار 
ویروس وجود داشته باشد.  براساس تحقیقات قبلی به احتمال 
زیاد بین سبک زندگی فعال، ورزش و تحرک بدنی با سازگاری 
بهداشتی و عاطفی ارتباط وجود دارد. در تحقیقات قبلی که در 
حوزه های دیگر به غیر از کرونا انجام شده اشت، یكی از ابزاری 
که بسیار استفاده شد و از نظر پایایی و ورایی قابل تأیید است، 
پرسش نامه سازگاری بل6 است. به نظر می رسد این ابزار در این 
زمینه کاربردی و معتبر باشد ]41[. تحقیقات در این زمینه که به 
سازگاری در دوران کرونا پرداخته باشد، بسیار اندک است و به طور 

قطع، بدون بررسی علمی نمی توان در مورد آن اظهار نظر نمود.

جامعه جهانی به شدت با این بیماری درگیر شده و اطالعات 
و ابعاد مختلف آن تا حدود بسیاری ناشناخته است. این پژوهش 
سعی کرده است به یكی از الیه های مبهم و شاید مؤثر این بیماری 
بپردازد. از سویی، با نظر به این که دانشجویان از یكی اقشار مهم 
جامعه و تأثیرگذارترین بخش در آینده هر کشوری هستند و در 
شرایط بحرانی و قرنطینه های پاندمی کرونا بسیار متضرر شده اند، 
محقق بر آن شد تا متغیرهای هدف را در بین آن ها بررسی کند. 
نتایج چنین پژوهش هایی می تواند در برنامه ریزی، تغییر سبک 
زندگی، نگرش و فرهنگ ورزشی و تحرک بدنی دانشجویان و 
نیز دیگر افراد جامعه و کشور مفید واقع شود و درنتیجه منجر 
به تأمین سالمتی بیشتر مردم شود. در همین راستا، سؤال اصلی 
دانشگاه های  دانشجویان  ورزشی  سابقه  آیا  است:  این  پژوهش 
در دوران  آن ها  عاطفی  و  بهداشتی  بر سازگاری  قزوین  استان 

پاندمی کرونا ویروس اثری دارد؟

مواد و روش ها

روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، زمان حال نگر و روش 
اجرا توصیفی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این 

6. Bell Adjustment Inventory (BAI) 
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تحقیق را دانشجویان استان قزوین تشكیل می داد و در حدود 67 
هزار نفر برآورد شد. بر اساس فرمول کوکران7 با احتساب خطای 
0/05 تعداد 382 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت خوشه ای 
تحقیق در سال تحصیلی  این  پژوهش شرکت کردند.  این  در 

1400-1399 انجام شد. 

ابزار پژوهش عالوه بر سؤاالت اولیه برای بررسی مشخصات 
جمعیت شناختی و سابقه ورزشی افراد شرکت کننده، پرسش نامه 
استاندارد سازگاری بل بود. این پرسش نامه 160 سؤال دارد و 
شامل پنج ٌبعد سازگاری اجتماعی، عاطفی، بهداشتی، خانوادگی 
و شغلی )هر ٌبعد 32 سؤال( است که در این پژوهش از دو ٌبعد 
اساس  بر  سؤال ها  شد.  استفاده  بهداشتی  و  عاطفی  سازگاری 
مقیاس 3 درجه ای )بله، خیر و نمی دانم( نمره گذاری شدند که در 
برخی سؤال ها نمره هر ٌبعد با مجموع نمره سوال های آن ٌبعد به 
دست می آید. لذا دامنه نمرات هر ٌبعد بین 0 تا 32 است و نمره 
باالتر به معنای سازگاری کم تر و بالعكس نمره پایین تر به معنای 
سازگاری بیشتر است. پرسش نامه بل ضمن تأیید روایی محتوایی 
ابزار، پایایی ابعاد سازگاری عاطفی و بهداشتی را به ترتیب 0/91 
و 0/81 گزارش کرد ]41[. اعتباریابی این پرسش نامه در ایران نیز 
به وسیلۀ دکتر علی دالور استاندارد شده است. همچنین توسط 
آقامحمدیان شعرباف مورد مطالعه مجدد قرار گرفته که به نتایج 
مشابه سازنده تست دست یافته است ]42[. در این تحقیق نیز 
و 0/655  به ترتیب 0/745  مقیاس  دو  هر  آلفاکرونباخ8  مقدار 

به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. 

7. Cochran 
8. Cronbach's alph

در توضیح روند انجام پژوهش باید گفت پس از نمونه گیری، 
تمامی پرسش نامه ها در سایت گوگل داکس9 طراحی و لینک آن 
برای شرکت کنندگان ارسال شد. سپس داده ها از سایت استخراج 
شد. برای دستیابی به هدف پژوهش نیز قبل از تحلیل داده ها، 
ابتدا نمونه آماری براساس داشتن یا نداشتن سابقه ورزشی به 
دو گروه تقسیم بندی شدند و سپس سطح سازگاری عاطفی و 
بهداشتی این دو گروه با یكدیگر مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل 
داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی و در نسخه 24 نرم افزار 
شاخص های  توصیفی  آمار  بخش  در  شد.  استفاده   SPSS
گرایش مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی آزمون 
و  جامعه  بودن  نرمال  تعیین  برای  کولموگروف_اسمیرنوف10 

آزمون تی مستقل11 و آزمون لِِون12 به کار گرفته شد.

یافته ها

 23 پاسخ دهنده،  نفر  از 382  داد  نشان  توصیفی  یافته های 
درصد را آقایان و 77 درصد را خانم ها تشكیل می دادند. از نظر 
سنی نیز 26 درصد شرکت کنندگان کمتر از 20 سال، 51 درصد 
بین 21 تا 25 سال، 18 درصد بین 26 تا 30 و 5 درصد باالی 

30 سال سن داشتند. 

قبل از تحلیل داده ها می بایست توزیع داده های پژوهش مورد 
بررسی قرار گیرد و نرمال بودن یا نبودن داده ها مشخص شود. 
برای این موضوع از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف استفاده شد 
که نتایج آن در جدول شماره 1 آورده شده است. بر اساس نتایج 

9. Google Docs
10. Kolmogorov–Smirnov Test
11. Independent T Test
12. Levene's test

جدول 1. آزمون نرمال بودن داده ها

ابعاد مدل
کولموگروف-اسمیرنوف

سطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون

0/094سازگاری بهداشتی
382

0/200

0/0910/312سازگاری عاطفی

جدول 2. نتایج آزمون تی مستقل

متغیر

t-test for Equality of Means

tdfSig. (2-tailed)Mean Differ-
ence

Std. Error Differ-
ence

95% Confidence Interval of the Difference

LowerUpper

0/036430/04964-0/3022630/0210/006600/02186سازگاری بهداشتی

0/122100/03148-0/045310/03900-1/1622630/012-سازگاری عاطفی
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به دست آمده مشخص است که داده های مربوط به هر دو متغیر 
از توزیع نرمال پیروی می کند.

مستقل  تی  آزمون  از  استفاده  داده ها،  نرمال  توزیع  به  توجه  با 
محدودیتی نداشته که نتایج آن در جدول شماره 2 آورده شده است.

برای تحلیل نتایج آزمون تی مستقل می بایست نتایج آزمون 
نشان می دهد  آزمون  این  توجه شود )جدول شماره 3(.  لوین 
واریانس دو نمونه با یكدیگر برابر هستند یا خیر. با توجه به مقدار 
معناداری به دست آمده برای این آزمون در مورد هر دو متغیر 
سازگاری بهداشتی و سازگاری عاطفی )P≤0/05(، می توان فرض 
برابر بودن واریانس ها برای هر دو متغیر را تأیید کرد. با توجه به 
این که در مورد هر دو متغیر موردبحث، فرض برابر بودن واریانس ها 
تأیید شده است برای تشخیص نتایج آزمون تی مستقل به ردیف 

برابری واریانس ها توجه می شود.

در مورد متغیر سازگاری بهداشتی و مقدار معناداری به دست 
آمده )P≤0/05(، می توان گفت فرض صفر رد می شود. بنابراین، 
می توان ادعا کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری بهداشتی جامعه 
آماری موردمطالعه تأثیر معناداری داشته است. در مورد متغیر 
سازگاری عاطفی نیز مقدار معناداری به دست آمده مبین آن است 
که در مورد این متغیر نیز فرض صفر رد شده است و می توان ادعا 
کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری عاطفی جامعه آماری مورد 

مطالعه تأثیر معناداری دارد.

در جدول شماره 4 نیز مقدار میانگین مربوط به هر دو متغیر 
سازگاری بهداشتی و عاطفی به ازای دو گروه مورد مطالعه )دارای 
سابقه ورزشی و بدون سابقه ورزشی( آورده شده است. همان طور 
که مشخص است سطح میانگین بین دو گروه تفاوت چشم گیری 

داشته و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار می باشد.

بحث

با توجه به اهمیت تطابق و سازگاری با شرایط تحمیل شده 
پاندمی کرونا در میان تمام جهانیان به ویژه سازگاری های عاطفی 
و بهداشتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ورزش بر سازگاری 
عاطفی و بهداشتی دانشجویان استان قزوین انجام شد. نتایج این 
پژوهش نشان داد سابقه ورزشی موجب بهبود سازگاری عاطفی 
و بهداشتی دانشجویان بررسی شده در این مطالعه گردیده است. 
این یافته با نتایج پژوهش های قبلی هم سو است ]43-44 ،41 
،37-35 ،33[.  این تحقیقات نشان می دهند فعالیت های ورزشی 
نه تنها اثر مثبتی بر دستگاه ایمنی دارند، بلكه مشخص شده است 
که با آثار منفی خانه نشینی و استرس بیماری و بستری شدن بر 
جنبه های مختلف ایمنی، مقابله می کند. به نظر می رسد افرادی 
که سابقه ورزشی دارند )چه در دوران کرونا و چه قبل پاندمی 
کرونا(، تحت تأثیر همه جانبه ورزش و فعالیت بدنی منظم نسبت 
به افرادی که عادات ورزشی و تحرک بدنی نداشته اند در سازگاری 
و پذیرش شرایط سخت قرنطینه و پاندمی کرونا موفق تر بوده اند. 

یا  ورزشكار  افراد  پژوهش می توان گفت  این  نتایج  تبیین  در 
با سابقه ورزشی این قابلیت را دارند که با استفاده از روش های 
سازگارانه تری با مشكالت ناشی از پاندمی کرونا روبه رو شوند، زیرا 
ورزش نه تنها در ارتقا بهداشت جسم بسیار مؤثر است بلكه کمک 
شایانی در حفظ و افزایش بهداشت روانی نیز می کند. همچنین 
اضطراب افراد با پرداختن به ورزش به میزان قابل توجهی کاهش 
می یابد و ورزش می تواند یكی از آرام بخش ترین فعالیت هایی باشد 
که به کاهش استرس کمک می کند. وقتی یک بیماری عالوه بر 
سالمت جسمی بر سالمت روانی افراد جامعه نیز اثر می گذارد، 
دیگر تنها به عنوان یک بیماری تلقی نمی شود، بلكه یک بحران 

جدول 3. نتایج آزمون لِِون

متغیرها
آزمون لِِون برای برابری واریانس ها

FSig.

0/0790/778واریانس های برابر فرض نشده استسازگاری بهداشتی

0/4500/503واریانس های برابر فرض نشده استسازگاری عاطفی

جدول 4. مقایسه میانگین متغیرهای سازگاری بهداشتی و عاطفی بین دو گروه پژوهش

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادسابقه ورزشمتغیر

سازگاری بهداشتی
731/16350/134820/01926خیر

3092/15690/138850/00945بلی

سازگاری عاطفی
731/08880/240200/03431خیر

3092/23410/247850/01686بلی
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است که همه افراد جامعه با کمک هم می توانند از آن عبور کنند. 
ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار در سالمت جسمانی و روانی 
می تواند در این امر مؤثر باشد. ویروس کرونا و تمام اثرات نامطلوب 
آن، افراد جامعه را به سطح باالتری از استرس دچار کرده است، هر 
چند مؤلفه های دیگری از جمله اوضاع اقتصادی هم در افزایش آن 
بی تأثیر نیست. بنابراین در این برهه، ناچار باید بتوان خود را قوی و 
با نشاط پرورش داد و یكی از راه هایی که می توان در رسیدن به این 
هدف توصیه کرد که هم کم هزینه و هم بهره دهی و اثربخشی باال 
داشته باشد، ورزش است. درنتیجه، نباید خود را از این نعمت بزرگ 

که منجر به سالمتی در تمامی ابعاد انسان می شود، محروم کرد.

قباًل ورزش کرده اند، علی رغم  یا  افرادی که ورزش می کنند 
بیماری  از  ناشی  تنیدگی های  و  مزمن  استرس های  با  مواجهه 
کرونا می توانند از آثار مخرب آن بكاهند و سالمت روانی خود را 
حفظ کنند. به نظر می رسد توانایی روانی و جسمی افراد ورزشكار 
)مبتدی یا حرفه ای( موجب می شود آن ها بتوانند در برابر عوامل 
استرس زا، اضطراب آور و همچنین عواملی که مسبب بسیاری از 
مشكالت روان شناختی آن ها می شود، از خود مقاومت نشان دهند 
و بر آن ها غلبه کنند. ممكن است افرادی که ورزش کرده اند بیشتر 
انعطاف پذیر باشند و با تغییرات محیطی ناشی از بیماری کرونا 
بهتر وفق  یابند و بعد از برطرف شدن بحران به سرعت به حالت 
بهبودی باز می گردند. در همین زمینه تحقیق دو رویچودهوری13 
مشخص کرد ورزش و تمرینات ذهن آگاهی گزینه های مناسب 
در شرایط فعلی کرونا هستند ]43[، همچنین مارتین14، چمپ15 
و فرانكلین16 نیز اعالم کردند در این برهه استفاده از تمرینات 
ورزشی آنالین، برنامه های تناسب اندام و تمرینات بدنسازی در 

خانه افزایش قابل توجهی داشته است ]44[.

این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش ها با محدودیت هایی مواجه 
بود از جمله اینكه تحقیق حاضر در بین دانشجویان دانشگاه های 
قزوین انجام شد. لذا در تعمیم نتایج آن به گروه های دیگر و مناطق 
مختلف باید احتیاط کرد. همچنین استفاده از ابزار پرسش نامه نیز 
از محدودیت های دیگر این پژوهش بود، زیرا احتمال سوءگیری 
است  ممكن  همین طور  دارد.  وجود  خودگزارشی  ابزارهای  در 
تعداد زیاد پرسش ها باعث بی حوصلگی و عدم جواب دقیق در 
پاسخ دهندگان شده باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات 
آتی به منظور روشن تر شدن موضوع، متغیرهای بررسی شده در 
این پژوهش در جوامع آماری و گروه های سنی دیگر انجام شود. 
همچنین از ابزار سنجشی دیگر و دقیق تر مانند مصاحبه و دیگر 
روش ها استفاده شود. همچنین تأثیر عوامل دیگری چون رشته 
ورزشی، جنسیت و غیره نیز بر میزان سازگاری افراد با بحران 

پاندمی کرونا بررسی شود.

13. DevRoychowdhury
14. Anna May Martin
15. Francesca Champ
16. Zoe Franklin

نتیجه گیری

معنادار  افزایش  باعث  ورزش  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان استان قزوین شد. لذا 
می توان گفت داشتن عادت و سابقه ورزشی )چه مبتدی و چه 
حرفه ای، چه قبل از کرونا و چه در دوران کرونا( می تواند به عنوان 
و  عاطفی  سازگاری  به ویژه  سازگاری،  افزایش  در  مؤثر  عاملی 
بهداشتی دانشجویان، کارکرد باالیی داشته باشد. پس دانشگاه ها 
برهه های  در  خود  دانشجویان  سازگاری  بهبود  برای  می توانند 
مختلف و نیز بحران ها یا موقعیت های بسیار جدید، ناشناخته و 

حتی طاقت فرسا از ترویج ورزش و فعالیت بدنی بهره ببرند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

حامی مالی

دولتی،  سازمانی های  از  مالی  کمک  هیچ گونه  پژوهش  این 
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نكرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یكسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

در پایان از کلیه مسئولین و دانشجویان دانشگاه های استان 
قزوین که در انجام این پژوهش همكاری داشتند، تشكر و قدردانی 

می شود.
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