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رابطه بین چربی بدن و توان هوازي با شیوع افسردگی در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی شهر گنبد 
 کاووس

 ، بهمن میرزاییعبدالغفور پرهیزگاررامین شعبانی، 
تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و کارشناس ارشد -2استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  -1

 دانشیار دانشگاه گیالن، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -3تحقیقات گیالن  
Email: permanimsing٢@yahoo.com 

 چکیده 
یی شهرستان هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین چربی بدنی و توان هوازي با شیوع افسردگی در دانش آموزان پسر مقطع راهنما

جمعیت مورد بررسی آن، دانش آموزان پسر در حال  .روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بود. بود 1392گنبد کاووس در سال 
داده ها توسط . نفر از آن ها در این پژوهش شرکت نمودند 500بودند که  1392تحصیل مقطع راهنمایی شهر گنبد در سال 

یافته . دقیقه اي کوپر جمع آوري شد 12ي هاي چربی سه ناحیه بدن و توان هوازي با تست پرسشنامه افسردگی  بک و اندازه گیر
میانگین : یافته ها نشان داد. و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید 16نسخه   SPSSها با نرم افزار  

با ( میانگین میزان افسردگی   .بودند خیلی ضعیف در محدوده بود که  1850±100دقیقه اي 12توان هوازي بر اساس تست کوپر 
یافته ها نشان داد که بین چربی زیرجلدي بدن و  . بودند افسردگی خفیف و محدوده طبیعیبود که در  12±1) استفاده از تست بک

همچنین یافته ها ). =000/0Pو سطح معناداري   -262/0=  ضریب پیرسون (توان هوازي رابطه خیلی کم و منفی وجود داشت
و سطح  - 131/0ضریب همبستکی اسپیرمن(نشان داد که بین توان هوازي و افسردگی رابطه منفی در سطح کم وجود داشت

 ). 003/0معناداري 
  چربی بدنی ، توان هوازي، افسردگی :کلید واژه ها

  مقدمه
در جوامع .  بوده است اشکال خاص در زندگی انسان مطرحفعالیت و تحرك جزء جدا نشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به 

زندگی . جسمانی جایگاه ویژه اي پیدا کرده است شود، فعالیت صنعتی و متمدن امروزي که حرکت انسان روز به روز محدودتر می
جسم انسان ها دور کرده و ماشینی بشر امروز موجبات دوري او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی، نشاط و شادابی را از 

ورزش و فعالیت بدنی مزایاي ). 1390هاشمی جواهري و همکاران، (به جاي آن عامل خطر آفرین چاقی را جایگزین نموده است
بدنی  تنفسی، آمادگی جسمانی، ترکیب -بسیاري براي بدن به همراه دارد که از مهمترین آن ها می توان به افزایش آمادگی قلبی

عروقی، دیابت، پوکی استخوان، فشار خون، افسردگی چاقی و  -بیماري هاي قلبی(گیري از بیماري هاي مختلف مانند مناسب، پیش
 ).1387نیکبخت، (و در نهایت بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد) غیره

  روش پژوهش
مدرسه  20معه آماري حجم نمونه این پژوهش از جا .روش پژوهش حاضر توصیفی است که به شکل میدانی انجام شده است

نفر به  500آموز پسر بودند، با توجه به جدول مورگان،  نفر دانش 3000راهنمایی دولتی و غیردولتی شهر گنبدکاووس که حدود 
با توجه ( اي پس از دریافت فرم رضایت نامه و حذف  دانش آموزانی که به لحاظ سالمتی اي چند مرحله گیري خوشه صورت نمونه

در . جهت شرکت در آزمون توان هوازي مشکلی داشتند انتخاب شدند و سپس پژوهش میدانی آغاز گردید) PAR-Qمه نا به پرسش
داده هاي این . این پژوهش محقق به جمع آوري اطالعات و اندازه گیري میزان افسردگی، میزان توان هوازي و چربی بدنی پرداخت

) شکم ، تحت کتفی و سه سر بازویی( ازه گیري هاي چربی زیر جلدي سه ناحیهپژوش در افسردگی با پرسشنامه افسردگی  بک، اند
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و آزمون ضریب همبستگی  16نسخه  SPSSیافته ها با نرم افزار  . دقیقه کوپر جمع آوري شد 12با کالیپر و توان هوازي با تست 
 .پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل گردید

و الیه چربی زیر ) دقیقه اي 12با استفاده از تست کوپر ( این پژوهش در توان هوازيیافته هاي توصیفی : یافته هاي پژوهش 
 .نشان داده شده است 1 - ناحیه در جدول  3پوستی 

ی سه پوست ریز هیضخامت التوزیع فراوانی ودرصد فراوانی و  توزیع فراوانی ودرصد فراوانی نمونه هاي پژوهش بر اساس توان هوازي. 1-جدول 
 )سه سر بازو، شکمی و تحت کتفی( ناحیه

 درصد فراوانی فراوانی تست کوپرآزمون طبقه بندي  
 2/65 326 خیلی ضعیف –  2100کمتر از 

 16 80 ضعیف - 2199تا  2100

 4/12 62 متوسط -2399تا  2200

 4/6 32 خوب -2700تا  2400

 - - عالی - 2700بیشتر از 

 199   500مجموع                                                 
 

 

 

 

 
 
 

 .نشان داده شده است 1 – در شکل ) با استفاده از تست بک( میزان افسردگی توصیفی این پژوهش دریافته هاي 
 میزان افسردگی توزیع فراوانی نمونه هاي پژوهش بر اساس. 1-شکل 

 
 

  
  
  
  

  بحث و نتیجه گیري
همچنین ). = 288/0Pسطح معناداري (چربی زیرجلدي بدن و افسردگی رابطه معنی دار وجود نداشتیافته ها نشان داد که بین 

و سطح   - 131/0=  ضریب اسپیرمن (یافته ها نشان می دهد که بین توان هوازي و افسردگی رابطه خیلی کم و منفی وجود داشت
نشان می دهد که اکثر پژوهش ها نتایج هم سو با پژوهش مقایسه نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها ). =003/0Pمعناداري 

  .حاضر را گزارش کرده اند
در پژوهشی به بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازي بر میزان سالمت روان دانشجویان ) 1389(براي نمونه ضرغامی و همکارانش

/۰(افسردگی پسر دانشگاه شهید چمران اهوازپرداختند و نشان دادند که تمرین هوازي بر روي ۰۰۴p <  ( و اضطراب)p < 

 درصد فراوانی فراوانی )متری لیم(پوست ریز هیضخامت الطبقه بندي  

 8/39 199 میلی متر در محدوده بدون چربی 25کم تر از 

 8/39 199 میلی متر در محدوده قابل قبول 48 الی 25

 4/20 102 محدوده خیلی چاقمیلی متر در  48بیش تر از 

 100 500 مجموع

38491214
، طبیعی 9الی  0

، افسردگی شدید 39الی  30

طبقه بندي میزان افسردگی آزمودنی ها
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۰/ در پژوهشی با عنوان چاقی و رابطه آن با نگرش مثبت و ) 2013(جولی و همکارانشهم چنین  .تاثیر مثبت و معنادار دارد) ۰۰۵
ونه ها با معیار هاي سازمان بهداشت جهانی و ثبت تاریخچه پزشکی نم  BMIساله با اندازه گیري  84تا  29زن  273منفی بر روي 

 .و پرسش نامه انجام دادند و نشان دادند که چاقی با نگرش هاي منفی روانی و ناراحتی هاي حرکتی ارتباط دارد

 منابع   
آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی  رابطه وضعیت تن سنجی، توان هوازي و شیوع افسردگی در دانش، )1392(پرهیزگار، عبدالغفور .1

 .کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات گیالن شهر گنبدکاووس، پایان نامه

بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازي بر میزان ). 1389(ضرغامی، مهدي؛ ولی زاده، روح اهللا؛ بشلیده، کیومرث و قنبرزاده، محسن  .2
علوم تربیتی و روان (مجله دست آوردهاي روان شناختی: چمران اهوازدانشگاه شهید . سالمت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

 121-142، ص 2، دوره چهارم، شماره 1389، پاییز و زمستان )شناسی

ارتباط بین توان هوازي و آستانه بی هوازي با برخی از متغیرهاي آمادگی جسمانی و ترکیبات بدنی ). 1387(نیکبخت بیدگلی، شهرام .3
 .م ملی، پایان نامه کار شناسی ارشد رشته تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجکشتی گیران نخبه تی

، نسبت )BMI(بررسی شاخص توده بدن ). 1390(؛ صابري، مهدي؛ محمد رحیمی، ناصرو خدایی، میناهاشمی جواهري، علی اکبر .4
پژوهشی طب جانباز، سال چهارم،  -نشریه  علمی. وي جانبازان شیمیایی خراسان رض) PBF%(و درصد چربی بدن ) WHR(دور کمر به لگن 
 .شماره چهاردهم

۵.Julie A Pasco ,Lana J Williams , Felice N Jacka , Sharon L Brennan,MichaelBerk(٢٠١٣).Obesity and the 
relationship with positive and negative affect.The Royal Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists 
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