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 آموزان دانش افسردگي كاهش رشناختي رفتاري ب  و درمان ايروبيك ورزشي هاي فعاليت تاثير

 مقطع متوسطه دختر

  ، پريوش وكيلي مليکا بلوجي

 

 

 دهيچک

 منطقه متوسطه مقطع دختر آموزان دانش افسردگي كاهش بر رفتاري شناختي  درمان و ایروبيك ورزشي هاي فعاليت تاثير بررسي هدف با پژوهش این
 دختر آموزان دانش حاضركليه پژوهش در  آماري جامعه. است گرفته انجام  تجربي نيمه تحقيق روش از استفاده با  39-31 تحصيلي درسال  تهران 31

 در تصادفي طور به و شده انتخاب  تصادفي طور به  نفر 04  افراد، این بين از.  بود 39-31 تحصيلي درسال تهران شهر  دبيرستان  مقطع در 31 منطقه
 گرفتند قرار هوازي ورزش فعاليت جلسه 34 و رفتاري شناختي درمان جلسه 34 معرض در آزمایش گروه. شدند بندي تقسيم  گواه گروه  و تجربي گروه

 مورد بك افسردگي پرسشنامه وسيله به مداخالت انجام از بعد و قبل آزمایش و گواه گروه دو هر. نکرد دریافت را مداخالت این گواه گروه كه حالي در
 شناختي  درمان و ایروبيك ورزشي هاي فعاليت داد نشان آمده بدست نتایج. بود بك استاندارد نامه پرسش ها داده گردآوري ابزار.گرفتند قرار ارزیابي
 .است موثر  تهران 31 منطقه متوسطه مقطع دختر آموزان دانش افسردگي كاهش بر رفتاري

 . فعاليت هاي ورزشي ایروبيك  ،مدل شناختي رفتاري  افسردگي،: واژه ديكل

 

Effects of aerobic exercise and cognitive behavioral therapy on depression of female students in 

secondary schools 

Melika Balouji, Parivash Vakili 
Abstract 

This research, using semi-empirical method, and with the aim of investigating the effects of aerobic exercises and behavioral 

cognitive therapy on depression reduction in female high school students in the academic year 2013/14, conducted in 

Tehran’s 13th district. All the female high school students in the academic year 2013/14 in Tehran’s 13th district were 

statistical population in current research. Among the population, 40 persons, whom were selected at random, divided into 

experimental and control group at random. Experimental group was exposed to 10 sessions of behavioral cognitive therapy 

and 10 sessions of aerobic exercise, whereas, control group did not receive any of these interventions. Both groups were 

evaluated by Beck depression inventory before and after the experiment. Data collection tool was standard Beck depression 

inventory. The results showed that aerobic exercise and cognitive behavioral therapy on depression of female students in 

secondary schools in district 13 of Tehran is effective 
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 مقدمه
درستي ولي اغلب پزشکان یا این اختالل را تشخيص نمي دهند یا به (  3331چو و همکاران، ) اختالل افسردگي یکي از اختالل هاي شایع رواني است

درصد بيماري هاي رواني را تشکيل مي دهد كه متاسفانه این رقم روز به روز  03تا  13در ایران، افسردگي (. 9443باركو و همکاران ،) درمان نمي كنند
 تغييرات.آید مي پدید خاصي وقایع اثر در اغلب واكنش این. است اطرافمان محيط به ما بدن پاسخ حقيقت در افسردگي(. 9443بلوریان، ) بيشتر مي شود

در واقع شروع و سير آن به .افسردگي از تعامل بين چندین  عامل مختلف حاصل مي شود .باشند رفتاري یا و  رواني ، فيزیکي توانند مي آفرین استرس
توجه به افسردگي نشانگر  تاریخچه(. 9431قاسم زاده،)متغير هاي مختلف زیست شناختي ،سابقه بيماري،محيطي و رواني و اجتماعي مربوط مي شود

با توجه به این كه بيشتر درمان هاي معمول و سنتي افسردگي دارویي هستند، اما در سال . تالش و نوآوري پيگير آدمي براي درمان موثرتر آن است
اساس گزارش مودین و همکاران در بر . هاي اخير پژوهش هاي متعدد، سودمند و كارآمدي تدبيرهاي غيردارویي در درمان افسردگي را تایيد كرده اند

درمان روانپزشکي در (. 9444نعمت زاده، )مداخالت غيردارویي بيش از دارودرماني مورد استفاده متخصصين بهداشت رواني قرار گرفته است 3339سال 
. پاسخگوي همه ي نيازهاي درماني باشد البته دارو نقش بسيار مهم و ضروري در روانپزشکي دارد ولي نمي تواند. كشور ما عمدتا دارویي بوده است

تقریباً همه  .بخش گسترده و با اهميتي از درمان روانپزشکي به روش هاي غيردارویي اختصاص دارد، كه یکي از مهمترین آنها ورزش درماني است
دهد؛ روحيه آنها بهتر  مطبوعي به آنان دست ميدارند كه بعد از انجام حركات ورزشي شاداب شده و حس خوب و  كنند، اظهار مي كساني كه ورزش مي

امروزه، تحقيقات علمي بسياري نشان داده است،  .گردد كنند و این حس موجب افزایش كارآیي و توانایي آنها مي شده و اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي
هاي رواني  سالمتي رواني و به ویژه پيشگيري از بروز ناهنجاريكه ورزش عالوه بر اینکه ابزار ارزشمندي براي سالمتي جسماني است، رابطه نزدیکي با 

در تحليلي كه روي تعداد زیادي از تحقيقات كه تأثير  .كنند تحرک، اضطراب و افسردگي كمتري احساس مي ورزشکاران معموالً نسبت به افراد كم. دارد
تأثير  هاي مزمن و حاد ، مشخص شد كه ورزش در درمان افسردگيهاي شخصيتي و اضطراب را بررسي كرده بودند انجام گرفت ورزش بر خصيصه

تأثير حذف ورزش را  1مثالً مادلين. باشد تر مي مطالعات دیگر، حاكي از اثرات مشابه ورزش بر حاالت روحي در شرایطي خاص.اي دارد  متعادل كننده
به این ترتيب كه آنها پس از یك روز تمرین سه روز استراحت . برررسي كردكردند،  دقيقه ورزش مي 03روز در هفته روزانه  7تا  6روي ده داوطلب كه 

كم كردن و حذف ورزش با عوارضي چون افزایش اختالل درخودسنجي، اضطراب، تنش، افسردگي، . گرفتند كردند و روز پنجم تمرین را از سر مي مي
ورزش از رویکردهاي   (.9433، اكبري )شد، درست بر عکس بود از سرگرفته مي این تأثيرات زماني كه تمرین. سردرگمي و كاهش توان افراد همراه بود

( 9433)محمدي نژاد (. 9441شاملو، )نسبتا جدید براي درمان افسردگي به شمار مي رود و اثر ضدافسردگي آن توجه زیادي را به خود جلب كرده است
ساله دبيرستان هاي شاهد شهر تهران انجام داد، نشان داد كه  33-31افسردگي نوجوانان در بررسي تجربي كه تاثير تمرینات هوازي را بر كاهش ميزان 

صورت گرفت، گزارش شده است كه ورزش و ( 3333)عالوه بر این در پژوهشي كه توسط خبيري . تمرینات هوازي بر كاهش افسردگي تاثير دارد
تحقيقات نشان داده است كه تمرینات ورزشي همراه با بهبود و كاهش اضطراب و . دفعاليت هاي بدني بر كاهش ميزان اضطراب و افسردگي تاثير دار

، در مطالعه خود به این نتيجه رسيدند كه فعاليت فيزیکي مي تواند از (3333)همچنين كامکو كوالآگوس(. 9447مك كنل، )افسردگي همراه بوده است
اظهار ( 3330)همچنين بارون و برني. ي تواند در اصول بهداشت رواني جامعه منظور گرددافسردگي پيشگيري نماید و از برنامه هاي مناسبي است كه م

نشان ( 9441)دریوي. كردند كه تمرینات ورزشي مي تواند به دليل اثر كاهش دهندگي تنيدگي جسماني و احساسات خشم، پرخاشگري را كاهش دهد
. هایي هستند كه معموال عقيده بر آن است كه از مشاركت در ورزش حاصل مي شود داد كه شجاعت، گذشت، انضباط، پشتکار و روحيه بهتر ویژگي

 .اظهار كرد كه كودكان مي توانند با مشاركت در ورزش ارتباطات ارزشمند و مهارت هاي مناسبي را كسب نمایند( 9446)دانيش

، (CBT)شناختي رفتاري  مدل. سال گذشته بوده است 04نيز یکي از پيشرفت هاي عمده در درمان افسردگي طي ( CBT)رفتاري -درمان شناختي
درمان شناختي . نوعي روان درماني است كه به بيماران كمك مي كند تا به درک افکار و احساساتي كه بر روي رفتارشان تأثير مي گذارد، نایل گردند

 (.9434كاظمي،) ياد، افسردگي و اضطراب به كار گرفته مي شوداعت ،رفتاري در حال حاضر براي درمان تعداد زیادي از اختالالت، از جمله هراس ها
در خالل دوره درمان، فرد یاد مي . درمان شناختي رفتاري عموماً كوتاه مدت است و بر كمك به بيماران در پرداختن به یك مشکل خاص تمركز دارد

این رویکرد بر اساس این منطق نظري .كنترل كند ي رفتارش هستند راگيرد كه چگونه الگوهاي فکري مخرّب یا مزاحمي كه داراي تأثيرات منفي بر رو
براساس نتایج یك مطالعه . (9431قاسم زاده،)استوار است كه عاطفه و رفتار فرد عمدتا بر حسب شيوه ساخت یابي جهان از نظر او تعيين مي شود

در درمان  CBTي سال هاي اخير انجام شده است، مشخص شده كه مروري فراتحليلي مقایسه اي، در مورد درمان اختالالت روانپزشکي كه در ط
همچنين شواهد مهمي در دست است كه اثر بلندمدت آن را در پيگيري پس از قطع درمان نشان . اختالل تك قطبي افسردگي بزرگساالن موثر است

فتاري حداقل به اندازه داروها در درمان افسردگي موثر ر -بنابر مطالعات متعدد، روان درماني و بخصوص درمان شناختي(. 9446دانيش، )مي دهد
 (. 9441دریوي، )است
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 39 حدود در. است يروان هاي  اختالل نیا فراوان وعيش خاطر به هيتشب نیا. شناسد يم يروان يسرماخوردگ عنوان به را يافسردگ ”گمنيسل نيمارت
با توجه به شيوع باالي . (9434كاظمي، )شوند يم مبتال يافسردگ حاالت از فيخف يدرجات به يجوان در ژهیو به خود يزندگ از يدوران در مردم درصد

پژوهش حاضر به بررسي تأثير درمان شناختي رفتاري همراه با فعاليتهاي ورزشي بر افسردگي  .(9441ایماني، ) افسردگي و افزایش آن در ميان نوجوانان 
 .دختران مقطع دبيرستان شهر تهران پرداخته است

 روش پژوهش
 . پس آزمون با گروه كنترل  است–روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر توصيفي و نيمه تجربي است باطرح  پيش آزمون 

 نمونه آماريجامعه و 
از . بودند 39-31تهران در سال تحصيلي  31جامعه آماري در پژوهش حاضر، كليه دانش آموزان دختر ورزشکار و غير ورزشکار مقطع متوسطه منطقه 

ه نمونه بدین انتخاب گرو. دختر غير  ورزشگار به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند 944دختر  ورزشکار و 344نفر  شامل   144ميان این افراد 
س صورت انجام شد كه ابتدا مدارس را به تصادف انتخاب شده،  سپس از هریك از مدارس چند كالس به طور تصادفي انتخاب و از بين هریك از كال

ي در گروه تجربي و  نفر  به طور تصادفي  انتخاب شده و به طور تصادف 04از بين این افراد،  . ها نمونه مورد مطالعه را به روش تصادفي انتخاب شد
جلسه فعاليت ورزش هوازي قرار گرفتند در حالي كه  34جلسه درمان شناختي رفتاري و  34گروه آزمایش در معرض . گروه گواه  تقسيم بندي شدند

سردگي بك مورد ارزیابي قرار هر دو گروه گواه و آزمایش قبل و بعد از انجام مداخالت به وسيله پرسشنامه اف .گروه گواه این مداخالت را دریافت نکرد
 .گرفتند

 ابزار پژوهش
پایایي  .در این پرسشنامه چندین گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بيان كننده حالتي در فرد است .این پرسشنامه توسط بك تهيه و استاندارد شده است

، (3330)همچنينپایائي این پرسشنامه توسط جویونگ ، اسپينر  .. گزارش شده است 73/4این پرسشنامه توسط اصغري مقدم و از طریق  آلفاي كرونباخ  
 .بدست آمده است% 14، و % 33، % 13به ترتيب  ( 3337)هومن  –( 3333)یعقوبي 

 روشهاي آماري تحليل داده ها
تمامي تحليل . و روشهاي آمار استنباطي تحليل كوواریانس استفاده شد( ميانگين، واریانس و انحراف استاندارد) هاي آمار توصيفي از روشدراین پژوهش 

 . انجام گرفت 43/4اس و در سطح معناداري .اس.پي.ها با استفاده از نرم افراز اس

 نتايج
شاخصهاي توصيفي افسردگي در دو گروه ورزشکار  و  3در جدول. ها از نظر مي گذرددر این بخش یافته هاي توصيفي و استنباطي و تجزیه و تحليل آن

 (قسمت پر رنگ مربوط به نمرات پس آزمون است. ) غير ورزشکار، در پيش آزمون و پس آزمون گزارش شده است
 گروه ورزشکار و غير ورزشکارشاخصهاي آماري مربوط به افسردگي در پيش آزمون و پس آزمون  :  جدول 

 گروه غير ورزشکار گروه ورزشکار گروهها

 انحراف معيار ميانگين تعداد انحراف معيار ميانگين تعداد متغيرها

 03/9 77/31 94 31/9 33/39 94 پيش آزمون

 41/0 43/39 94 39/9 36/1 94 پس آزمون

 همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود ميانگين نمرات دو گروه در پيش آزمون تفاوت چنداني را نشان 
 نمي دهد اما این موضوع در پس آزمون متفاوت است و بين ميانگين هاي دو گروه اختالف هایي مشاهده 

رنگ مربوط قسمت پر )  .ش آزمون و پس آزمون را نشان مي دهد شاخصهاي توصيفي افسردگي در دو گروه كنترل  و آزمایش، در پي 9جدول .مي شود
 (.به نمرات پس آزمون است

 

شاخصهاي آماري مربوط به افسردگي در پيش آزمون و پس آزمون  گروه كنترل و آزمايش:  جدول 

 گروه آزمایش گروه كنترل گروهها

 انحراف معيار ميانگين تعداد انحراف معيار ميانگين تعداد متغيرها

 9/9 97/31 94 33/1 31/30 94 پيش آزمون

 19/1 31/7 94 46/0 31/31 94 پس آزمون
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موضوع در پس آزمون متفاوت است و بين ميانگين  جدول فوق بيانگر آن است كه ميانگين نمرات دو گروه در پيش آزمون تفاوت چنداني ندارند اما این
نتایج تحليل كوواریانس براي بررسي اثربخشي آموزشهاي شناختي رفتاري و فعاليتهاي ورزشي بر . هاي دو گروه اختالف هایي مشاهده مي شود

 :آمده است 1افسردگي در جدول 

 

رفتاري و فعاليتهاي ورزشي بر افسردگي-تحليل كوواريانس براي اثر بخشي درمان شناختيجدول : 3جدول

 ضریب ایتا F P مجذور ميانگينها درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات
 170/4 443/4 13/34 36/343 3 36/343 پيش آزمون

 349/4 441/4 43/31 19/33 3 19/33 اثر متغير مستقل

    94/3 31 74/33 خطا

نشان داد كه شرط همساني واریانسها رعایت شده و از این . براي بررسي فرض همساني واریانسها از آزمون همساني واریانسهاي لوین استفاده شد
 43/31براي اثر متغير مستقل برابر با  Fنتایج تحليل كوواریانس نشان مي دهد مقدار (. F(1: 38) ،034/4=P=641/4)مفروضه تخطي نشده است 

بنابراین مي توان اظهار داشت در بين گروه هاي آزمایش و كنترل، با . معنادار بوده است 441/4محاسبه شده است كه این ميزان در سطح معناداري 
درصد از متغير وابسته به وسيله متغير  9/34هد همچنين ميزان ضریب ایتا نشان مي د.  ثابت نگه داشتن اثر پيش آزمون، تفاوت معنادار وجود دارد
رفتاري همراه با فعاليتهاي ورزشي بر افسردگي -در نتيجه اثربخشي آموزشهاي شناختي. مستقل تبيين مي شود كه این ميزان این اثر بزرگ است

 . دختران دبيرستاني تایيد مي شود

 بحث و نتيجه گير ي
همراه با فعاليتهاي ورزشي هوازي مي تواتد بر كاهش افسردگي تاثير معناداري ایجاد شناختي  –نتایج پژوهش حاضر بيانگر آن است كه آموزش رفتاري 

. همخواني دارد،  (9444) ، جویز ( 9444فاتحي،)، ( 9444 ، رسول زاده،(9441)، غيورفر ( 3134)، ایماني(9433)این یافته با تحقيق جمشيدي راد.   كند
استوک و (.  9434؛ مارتين، 3331آشفورد، ) محققان نشان دادند كه ورزش مي تواند اضطراب، افسردگي را كاهش داده و عزت نفس را افزایش دهد 

 .  نشان دادند كه حركات موزون و هماهنگ، عالوه بر بهبود سالمت جسماني بر خلق افراد نيز تاثير گذار است( 9446)بایلي 
این نوع تحریف ها خود را به . سردگي موجب مجموعه اي از تحریف هاي شناختي مي شود كه بر كاركرد روزانه فرد مبتال اثر مي گذارداف

ریشه  با توجه به اینکه ( 9431قاسم زاده،)نگرش منفي نسبت به خویشتن،نسبت به تجربه جاري او و آینده،نشان مي دهند:صورت مثلث شناختي 
شناختي مي تواند تاثير مهمي بر كاهش  –از نوعي نگرش و شناخت منفي نسبت به خود و محيط است لذا آموزش و درمان رفتاري  افسردگي ناشي

نتایج پژوهش با . رفتاري بر كاهش افسردگي است-نتایج به دست آمده از این پژوهش نيز بيانگر اثربخشي درمان شناختي. افسردگي داشته باشد
این پژوهشگران . منطبق است( 9443) و بهشتيان ( 9440، پرادفورت و همکاران، (9441)، مکينون و همکاران (9441)کاران پژوهشهاي كراس و هم

 . رفتاري بر كاهش افسردگي را تأیيد كرده اند-نيز اثر بخشي درمان شناختي

نيدگي زا و نيز خستگي عاطفي تجلي یافته در زندگي ورزش در كنار آمدن دو نقش اساسي ایفا مي كند؛ ورزش خستگي جسمي ناشي از رویدادهاي ت
ورزش . بدني سالم و قبراق دارند بسيار پایين تر از دیگران است "سطح افسردگي در افرادي كه مرتب ورزش مي كنند و عموما. فرد را كاهش مي دهد

به طور كلي سخت رویي ، حمایت اجتماعي و ورزش احتمال ابتال به  .همراه با منابع دیگر كمك مي كند تا مقاومت افراد در برابر بيماریها افزایش یابد 
 . بيماري را به طور قابل توجهي كاهش داده و در صورت بروز بيماري نيز مي تواند نقش موثري در درمان آن داشته باشد

اليتي بي ضرر و بدون عوارض جانبي است كه مي با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و پژوهشهاي مشابه مي توان اظهار داشت كه ورزش فع
. رفتاري بر كاهش افسردگي را نيز تأیيد كرده اند-پژوهشها اثر درمانهاي شناختي. تواند در بهبود خلق افراد و كاهش افسردگي اثر مثبت داشته باشد

ردگي را بهبود بخشيده و در پيشگيري از بازگشت كمك تركيب این دو روش درماني و یکپارچه كردن آنها مي تواند اثرات طوالني مدت درمان افس
 .همچنين ورزش عالوه بر كمك به كاهش افسردگي مي تواند در پيشگيري از ابتال به این اختالل نيز موثر باشد. كننده باشد
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