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مطالعات روانشناسی ورزشی

اثربخشی تمرینات ایروبیک به همراه موسیقی بر استرس ،اضطراب و افسردگی
کودکان با اختالل رفتاری درونریز

1
3

مهال روحبخش اجتماعی ،1مریم آیینی ،2و ناصر صبحی قراملکی
تاریخ دریافت1397/03/05 :

تاریخ پذیرش1397/07/29 :

چکیده
رفتار کودك از ابعاد مهم سالمتروان وي محسوب شده و پیامدهاي قابل توجهی در زندگی آیندۀ وي خواهد
داشت .هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی تمرینات ایروبیک بر میزان استرس ،اضطراب و افسردگی کودکان با
اختالل رفتاري درونریز بود .با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي 30 ،نفر از دانشآموزان با اختالل رفتاري
درونریز انتخاب شدند .ابزارهاي بهکار رفته در پژوهش ،شامل سیاهۀ رفتاري کودکان آخنباخ و پرسشنامۀ دس-
فرم  21سؤالی بود .پروتکل اجرایی نیز شامل برنامۀ تمرین ایروبیک در  12جلسه  60دقیقهاي بود .نتایج تحلیل
کواریانس نشان داد تفاوت معناداري بین میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش با پسآزمون گروه کنترل ،در
میزان استرس ،اضطراب و افسردگی وجود دارد .بنابراین ،تمرینات ایروبیک بهمنظور کاهش استرس ،اضطراب و
افسردگی کودکان با اختالل رفتاري درونریز قابل استفاده است.
کلیدواژه ها :تمرینات ایروبیک ،استرس ،اضطراب ،افسردگی ،کودکان با اختالل رفتاري درون ریز.

 .1دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)
Email: mahla.roohbakhsh71@gmail.com
 .2دانشجوي کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.
 .3دکتري تخصصی روان شناسی بالینی ،دانشیار گروه روانشناسی ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
بدون تردید یکی از اولویتهاي امروز جوامع مختلف
جهان ،پرورش کودکانی سالم در بعد جسمانی و روانی
است .بنابراین ضروري است براي هدایت و تقویت
نیروهاي بالقوه آنان به سوي سازندگی و تحول،
بهداشت جسمی و روانی آنان حفظ گردد .در این راستا،
شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه
سنی و کوشش در راه تأمین شرایط مادي و معنوي
مناسب براي تحول بدنی ،عاطفی و فکري آنان واضحتر
از آن است که نیاز به تأکید داشته باشد (یگانه و حسین
خانزاده .)2012 ،عالقمندي به رفتار کودکان در طول
چند دهۀ گذشته بهطور چشمگیري افزایش یافته است
(گولو ،فورتیر ،مایز و کاین .)2019 1،رفتار کودك از
ابعاد مهم سالمتروان وي محسوب شده و پیامدهاي
قابل توجهی در زندگی آینده وي خواهد داشت .در
دنیاي مدرن امروز ،تحوالت اپیدمیولوژیکی ،اجتماعی
و دموگرافیکی همراه با تغییرات محیطی و رفتاري
ناشی از ماشینی شدن ،شهرسازي ،مهاجرت و تأثیر
رسانهها ،سبب رشد روز افزون مشکالت رفتاري در
کودکان شده است .بهطوري که سازمان بهداشت
جهانی پیشبینی کرده است که این مشکالت در
کودکان به یک علت اصلی بیماري و مرگ و میر
تبدیل خواهد شد .مشکالت رفتاري به دو دسته بزرگ
مشکالت رفتاري درونریزي شده و مشکالت برون-
ریزي شده تقسیم می شوند .مشکالت رفتاري درون
ریزي شده ،مشکالتی هستند که معطوف به درون
تلقی میشوند و عالئم اصلی آنها با رفتارهاي بیش
از حد کنترل شده رابطه دارند .مانند افسردگی و
اضطراب که با دنیاي درون فرد سر و کار دارند و با
1. Gulur, Fortier, Mayes & Kain
2. Gururaj
3. Psychopathology
4. Internalizing
5. Externalizing

تعارضهاي روانی و هیجانی همراه هستند .مشکالت
برون ریزي شده دربردارنده رفتارهایی هستند که
اغلب تصور میشود به سوي دیگران جهت دارند و
در برقراري ارتباط با دیگران ظهور پیدا میکنند ،مانند
رفتارهاي قانون شکنی و رفتارهاي پرخاشگرانه
(گوروراج .)2013 2،در آسیبشناسی روانی 3کودك دو
دسته مهم وجود دارد و هر نشانگان از اختاللهاي
کودکی در یکی از این دو دسته جاي دارند .دستهاي
که بر رفتارهاي هیجانی مانند :گریه کردن ،استرس،
اضطراب و انزوا تأکید دارند باعنوان مشکالت درونریز4
شناخته میشوند .دستۀ دوم بر مشکالت پرخاشگري و
رفتاریهاي بزهکارانه متمرکز هستند که با اصطالح
مشکالت برونریز5شناخته میشوند (کامینگز ،دیویز و
کمپبل .)2000 6،دانش آموزانی که از اختالل رفتاري
درونریز مانند مهارتهاي اجتماعی نامناسب و
اضطراب رنج میبرند ،اغلب در مدارس به دلیل ماهیت
پنهانی عالئم آنها ،نادیده گرفته میشوند (اندرسون،
ترین ،کالدارال ،هانسن و ریچاردسون.)2017 7،
پژوهشهاي مختلف نشان میدهد که تقریباً 30
درصد کودکان و نوجوانان در طول زندگی خود یک
اختالل روانپزشکی قابلتشخیص را تجربه خواهند
کرد ،امّا  70تا  80درصد آنها مداخله مناسب را
دریافت نمیکنند .این اختاللها به نقص عملکرد در
زمینههاي مختلف ،ازجمله زمینههاي خانوادگی و
تحصیلی منجر میشود که درنهایت ،اُفت تحصیلی یا
رفتارهاي بزهکارانه را موجب میشود (ایوانز ،مولت،
ویست و فرانز .)2015 8،بسیاري از مراقبین بهداشتی
و بزرگساالن تصور میکنند ،دورۀ کودکی زمانی است
که انسان از هر فشار و مشکلی آزاد و رها است ،دنیاي
کودکان پر از بازيها و خنده است و کودکان به دور از
6. Cummings, Davies & Campbell
7. Anderson, Trinh, Caldarella, Hansen
& Richardson
8. Evans, Mullett, Weist & Franz
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غم و غصه و بدون مسئولیت این دوره را سپري می-
کنند .درحالیکه کودکان نیز میتوانند از موقعیتهاي
محیطی و اشخاص مشخصی احساس فشار روانی و
1
عاطفی کنند .به عبارتی در زندگی امروزه ،استرس
امري اجتناب ناپذیر بوده و از عوامل مؤثر بر سالمت
جسمی و روانی هر فرد در هر سنی به شمار میرود
(واشینگتون .)2009 2،نگاهی به بررسیهاي انجام شده
نشان میدهد که دیدگاه شناختی ،عوامل شناختی را
میانجی و تعدیلکننده آسیبشناسی روانی کودکان
میدانند و بر فرآیندهاي علی و سببشناختی میان
عوامل شناختی و آسیبروانی کودك تأکید دارند .این
رویکرد چشماندازي رشدي -سببشناختی3به اختالل-
هاي روانشناختی کودکی دارد و با بهرهگیري از
چهارچوب رشدي و تأکید بر عوامل سببشناختی به
پیشبینی 4و پیشگیري 5از آسیبشناسی کودکان می-
پردازد (کول و ترنر .)1993 6،استرس بهعنوان یکی از
نشانههاي اختالل دروننمود اصطالحی پیچیده و
دشوار است و با این که از آن بسیار استفاده می شود؛
امّا هنوز به طور دقیق تعریف نشده است .در بیشتر
متون و کتابهاي مربوط به استرس ،سه الگوي
متفاوت از استرس ارائه شده است :در نخستین الگو
استرس به عنوان محرك ،در الگوي دوم به عنوان
پاسخ و در الگوي سوم نیز به عنوان تعاملی بین فرد و
محیط مطرح شده است .پژوهشگران استرس را
اصطالح و عبارتی میدانند که براي توصیف عالئم و
نشانههاي هیجانی و جسمانی ناخوشایند کسانی که
تحت فشار بیش از حد قرار دارند ،استفاده میشود
(الکساندر و هریسون .)2013 7،استرس روي انسان هم
تأثیر مثبت و هم تأثیر منفی دارد .استرس منفی موجب
1. Stress
2. Washington
3. Developmental- Entiological
4. Prediction
5. Prevention
6. Cole & Turner
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اختالالت و بروز نشانهها و پیامدهاي منفی میشود.
پیامدهاي منفی استرس میتواند جسمانی ،روانی و
رفتاري باشد (زهراکار .)2008 ،حدود  35درصد از
کودکان آمریکا مشکالت سالمتی مربوط به استرس را
تجربه می کنند (الئو .)2002 8،به عقیده بسیاري از
روانشناسان و متخصصین کودك و مراقبین بهداشتی،
تجربه استرس در کودکان نقش مهمی را در افزایش
مشکالت جسمی ،روانی و اجتماعی به عهده دارد
(اسنوکز .)2009 9،در زمینۀ اختاللهاي درونریز،
بررسیها نشان میدهد که بین نشانگان استرس،
اضطراب و افسردگی و ادراك کنترل همبستگی باالیی
وجود دارد .کودکان افسرده اسنادهاي علی دورباۀ
رویدادها میسازند که بازتاب درماندگی آموخته شده
آنها است (ردولف ،کورالکوفسکی و کونلی.)2001 10،
پژوهشها نشان میدهد علت افزایش مشکالت درون-
نمود ،تحول تواناییهاي شناختی در طی زمان دانسته
شده است .دستیابی کودکان به تواناییهاي شناختی،
آنها را قادر میسازد تا رویدادهاي منفی و اضطرابزا را
به یاد آورند و پیشبینی کنند و یا به خیالپردازي در
مورد آنها بپردازند (کول و ترنر .)1993 ،مطالعات همه-
گیرشناسی نشان میدهد که مشکالت اضطرابی با
شیوعی به مقدار  5تا  17درصد ،یکی از متداول ترین
مشکالت روانپزشکی در دورۀ کودکی بوده و اغلب به
وسیله کودکان سنین مدرسه تجربه میشود .اضطراب11
عبارت است از یک احساس منتشر ،ناخوشایند و مبهم
هراس و دلواپسی با منشأ ناشناخته که فرد تجربه می-
کند و آن شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی
فیزیولوژیکی است (ماش و بارکلی .)201412،افزون بر
این ،این مشکالت در طول زمان پایدار بوده و افراد را
7. Alexander & Harrison
8. Lau
9. Snooks
10. Rudolph, Kurlakowsky & Conley
11. Mash & Barkley
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در معرض اختالل در عملکرد در زمینههاي دیگر قرار
میدهند که از جمله آنها به عملکرد تحصیلی ضعیف،
عزت نفس پایین ،افسردگی و وابستگی میتوان اشاره
کرد .مطالعات شایان توجهی نشان میدهد که هم
اکنون اضطراب دوران کودکی به یک مشکل جدي
سالمت روان تبدیل شده است .هر چند تجربه ترس و
نگرانیها بهعنوان یک بخش طبیعی از رشد براي
بسیاري از کودکان گذرا تلقی میشود ،امّا براي برخی
دیگر ممکن است این تجربیات در طول زمان تشدید و
باقی بماند و باعث تداخل در عملکرد روزانه کودکان
گردد (مایچایلیزون ،مندز و کندال .)2010 1،افزون بر
این ،کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی،
قادر به بیان هیجانها و احساسات خود نیستند ،سرکوب
و عدم مهارت در بیان احساسات بهویژه از نوع منفی
آن بهداشت روان کودك را به مخاطره میاندازد (راجرز
و دانسمویر .)2015 2،یک بررسی در ایران نشان داد که
کودکان با افسردگی بیشتر ،کفایت کمتري در زمینه-
هاي مختلف تحصیلی ،بدنی و توانایی دوستیابی دارند
(هادیان فرد .)1991 ،باتوجه به اینکه میزان شیوع
افسردگی نیز در میان کودکان و نوجوانان افزایش یافته
است؛ به طوري که این میزان در میان کودکان 11
درصد گزارش شده است (واگنر .)2018 3،افسردگی4
یکی از بیماريهاي شایع روانی است که با دورههاي
طوالنی مدت ،تنوع عالیم و اختالالت فیزیکی و روانی
زیادي همراه است .اولین عالمت آن کاهش انگیزه و
عالقه میباشد که به دنبال آن کاهش فعالیت و کارایی،
کاهش امید به زندگی ،کاهش مراقبت از خود و تمایل
به مرگ در شخص پدیدار میگردد .شروع مشکالت
افسردگی در کودکی با افزایش شدت و زمان بیماري و
عوارض بیشتر نسبت به بزرگساالن همراه است .این

کودکان ممکن است دچار اختالل سلوك ،سوء مصرف
مواد یا الکل ،رفتارهاي ضداجتماعی ،اقدام به خودکشی
یا خودکشی موفق شوند (سادوك و سادوك.)2015 5،
تقریباً  50درصد از افسردگی کودکان احتمال بازگشت
6
عود بیماري را دارد (گلداستین ،فورتیر ،مایز و کین،
 .)2015کودکان دچار اختالهاي دروننمود با مشکالت
فراوانی روبهرو هستند که از آن میان ،میتوان به سطح
پایین عتنفس ،ضعف تحصیلی ،مشکالت ارتباطی با
همساالن و معلمان اشارده کرد .این مشکالت نیز به
نوبه خود میتواند مشکالت ابتدایی را تشدید کنند و بر
کنشوري و سازش یافتگی کودك ،تأثیر منفی داشته
باشند .بااین حال اختاللها به علت ماهیت پنهان خود
کمتر شناسایی ،تشخیص و براي درمان ارجاع داده می-
شوند؛ به بیان دیگر ،از آنجایی که اختاللهاي درون-
ریز ،مشکل چندانی براي اطرافیان ایجاد نمیکنند و
بسیاري از نشانههایی که کودك از آنها رنج میبرد
مانند :استرس ،اضطراب ،ناامیدي ،افسردگی و بازداري
صرفاً درون فرد تجربه میشوند ،این مشکالت کمتر
شناسایی و مورد توجه بالینی قرار میگیرند (ساندرز،
مرل و گوب)1999 7،
مراقبان کودکان یا نوجوانان با اختالالت رفتاري اغلب
فشارهاي زیادي همراه با مراقبتهاي روزانه فرزندان
خود تجربه میکنند و کاهش فشار میتواند مزایاي
زیادي را به کودکان ،مراقبین و خانواده به ارمغان بیاورد
(وانگ 8و اندرسون .)2018 ،همچنین ،مشکالت
رفتاري و هیجانی کودکان در سنین پیشدبستانی و
دبستانی که گاهی نتیجه اجتنابناپذیر فقر ،جهل،
نابسامانیهاي خانوادگی و کاستیهاي فرهنگی است،
بیتردید مانع رشد و بالندگی آنها است و به همین
دلیل پیشگیري و درمان این مشکالت بیاندازه اهمیت

1. Mychailyszvn, Mendez & Kendall
2. Rodgers & Dunsmuir
3. Wagner
4. Depression

5. Sadock & Sadock
6. Goldstein, Fortier, Mayes & Kain
7. Sanders, Merrell & Gobb
8. Wang & Anderson
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دارد (داگالس و کارن .)2014 1،یکی از درمانهاي
پیش رو براي کودکان ،فعالیتهاي ورزشی است.
امروزه فعالیت ورزشی منظم به گونه فزایندهاي به-
عنوان وسیلهاي براي حفظ و ارتقاء بهداشت روانی
بهخوبی پذیرفته شده است .بهطور کلی نتیجه حاصل
از پژوهشها داللت بر این دارند که رفتار ورزشی
باعث بهبود بهداشت روانی شامل بهبود خلق وخو
میشود (دهقانی ،فرمانبر ،پاك سرشت و کاظم نژاد،
 .)2012یکی از این فعالیتهاي ورزشی ،تمرینات
هوازي یا ایروبیک 1است .در سال  ،1960ورزش
ایروبیک به عنوان یک سري تمرینات آمادگی جسمی
و حرکتی طراحی و به سرعت گسترش داده شد .در
ورزش ایروبیک ،عضالت بزرگ بدن با کمک موسیقی
براي حداقل  12دقیقه حرکات ریتمیک انجام می دهند.
جلسات تمرینی ایروبیک به طور معمول زمانی در حدود
 45الی  60دقیقه را به خود اختصاص می دهد و شامل
اجراي حرکات متنوع ترکیبی می باشد .عالوه بر ارتقاي
عوامل آمادگی جسمانی ،این ورزش بسیار شاد و مهیج
است و زمانی که به صورت گروهی انجام شود از
افسردگی نیز جلوگیري می کند و سبب ترشح هورمون
هاي انکفالین اندورفین که هورمونهاي نشاط آور در
مغز است ،میشوند .همچنین ،این نوع روش تمرین به
کودك فرصت می دهد که ناخودآگاه از خالقیت هاي
ذهنی و هنري در وجودش بیشتر استفاده کند و برخی
از استعدادهاي نهفته خود را آشکار سازد (سالمون،
گارنهام و فینچ .)2000 2،انجام تمرینات ورزشی در هر
شرایط سنی میتواند باعث تغییرات زیستی در جهت
افزایش سالمت جسمانی و روانی و تقویت اعتماد به
نفس شود .استفاده از فعالیتهاي طبیعی مانند
تمرینات ایروبیک به راحتی می تواند از طریق
تغییردادن میدان مغناطیسی بدن و ایجاد شناختهاي

مثبت در افراد ،احساس صمیمیت ،گرم بودن و عاطفی
3
بودن آنان را افزایش دهد (نیکولز ،پولمن و لوي،
 .)2012با اجراي حرکات ایروبیک می توان احساس
خوب بودن و کیفیت زندگی را افزایش داد .از طرفی
اضطراب ،افسردگی ،خشم ،پرخاشگري ،تنش ،خستگی
و استرس با حرکات ایروبیک که نوعی فعالیت فیزیکی
تلقی می شود ،کاهش می یابد (کاچ ،کونز ،لیکو و
کروز .)2014 4،نتایج پژوهش بهرام ،عاصف ،آتوف و
تقدسی ( )2014با عنوان بررسی تأثیر دوازده هفته
تمرین هوازي اینتروال دویدن بر درمان کودکان دختر
مبتال به اختالل بیش فعالی /نقص توجه نشان داد که
فعالیتهاي اینتروال هوازي میتواند به عنوان یک
روش غیرتهاجمی و غیرداروئی تأثیر مثبتی بر کاهش
عالئم کودکان داراي بیش فعالی و نقص توجه داشته
باشد .کیلوك ،ودن و کلوتا )2009(5با عنوان مشارکت
ورزشی و اضطراب در میان کودکان مبتال به اختالالت
رفتاري نشان دادند که مشارکت فعاالنه ورزشی می-
تواند با کاهش عالئم افسردگی و اضطراب در کودکان
با اختالالت رفتاري مانند بیشفعالی مرتبط باشد.
عابدي ،کاظمی و شوشتري ( )2014با عنوان اثربخشی
آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود کارکردهاي
اجرایی و توجه کودکان با ناتوانیهاي یادگیري عصب-
روان شناختی نشان دادند که آموزش حرکات ورزش
ایروبیک بر بهبود کارکردهاي اجرایی و توجه کودکان
با ناتوانیهاي یادگیري عصب -روانشناختی مؤثر
میباشد .بنابراین ،اگر بتوان به غنیسازي محیط و
بسترسازي براي بازيهاي گروهی و حرکتی اقدام
نمود ،احتماالً به رشد و بهبود کارکردهاي اجرایی و
توجه کودکان کمک خواهد شد .هاشمی ،شیخ و
شهربانیان ( )2017با عنوان تاثیر یک دوره فعالیت
منظم ورزشی بر تعامالت اجتماعی کودکان کم توان

1. Aerobic Exercises
2. Salmon, Garnham & Finch
3. Nicholls, Polman & Levy

4. Koch, Kunz, Lykou & Cruz
5. Kiluk, Weden & Culotta
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ذهنی نشان دادند که پس از یک دوره فعالیت منظم
ورزشی ،تعامالت اجتماعی این کودکان بهطور چشم
گیري بهبود یافت .همچنین ،ظهورپرونده و جعفري
( )2017در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش
ایروبیک بر سالمت روان و شادکامی دانش آموزان
دختر کم توان ذهنی پرداختند نتایج نشان داد که
آموزش ایروبیک بهطور معناداري باعث افزایش
شادکامی ،سالمتروان و کاهش افسردگی ،اضطراب و
بیخوابی ،نشانههاي جسمانی و اختالل در عملکرد
اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی میشود.
در سالهاي اخیر توجه به اختالالت روانی کودکان
و پر اهمیت شمردن آن سیر فزایند اي یافته است و
دستاوردهاي ارزنده بسیاري نیز حاصل شده ،ولی هنوز
کمبودها و نقایص بسیاري در این رابطه وجود دارد و
با توجه به مطالب فوق ،پژوهش در زمینه روشهاي
مختلف درمان مشکالت رفتاري کودکان از اهمیت
زیادي برخوردار است .به خصوص پژوهش در زمینه
تمرینات ایروبیک براي درمان این اختالل به این
دلیل که عوارض جانبی داروها را ندارد ،مفید می باشد.
همچنین ،گرچه با نگاهی به تحقیقات انجام شده در
دایره عنوان ورزش و سالمت روانی ،به مؤثر بودن
فعالیتهاي بدنی در ارتقاء سالمت و بهداشت روانی
کودکان بر می خوریم؛ امّا کماکان در این مقطع هنوز
فاصله زیادي بین آنچه انجام گردیده و آنچه باید انجام
شود و لزوم بررسی و شناخت هرچه بیشتر عوامل و
همبسته هاي مشکالت رفتاري در بین کودکان وجود
دارد .به عنوان مثال در ارتباط با تأثیر فعالیتهاي
مختلف ورزشی نیز ،شاهد بررسی اختالالت رفتاري به
صورت مجزا بوده ایم؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعی
شده است تا این خالء پوشش داده شود .با یادآوري این
نکته که مشکالت رفتاري ماحصل تعامل کودك با
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محیط اطراف وي است و پذیرش نقش حیاتی ورزش
در سالمت روان ،طرح پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی تمرینات ایروبیک بر استرس ،اضطراب و
افسردگی کودکان با اختالل رفتاري درون ریز شکل
گرفت.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح
پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است.
تمرینات هوازي به همراه موسیقی در این پژوهش به
عنوان متغیر مستقل و استرس ،اضطراب و افسردگی به
عنوان متغیرهاي پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.

شرکت کنندگان
جامعۀ این پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان پسر مقطع
ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی  96-97میباشد.
براي نمونه گیري (در یک فرآیند خوشهاي) ،به صورت
تصادفی ابتدا یک منطقه از  22منطقه تهران و سپس
از بین مدارس ابتدایی موجود در این منطقه (منطقۀ
 ،)10دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در این
مدارس کالس پایه ششم وارد فرآیند پژوهش شدند .به
طور کلی 100 ،نفر از دانش آموزان انتخاب و به عنوان
نمونه آماري انتخاب گردیدند .پس از جلب رضایت
آگاهانه از تمامی دانش آموزان شرکت کننده و والدین
آنها در مطالعه و بیان اهداف پژوهش ،سیاهۀ رفتاري
کودکان آخنباخ( 1بخش مشکالت رفتاري درونریز)
توسط آنها تکمیل شد .سپس از بین  100نفر ،دانش
آموزانی که بیشترین نمره را در سیاهۀ رفتاري کودکان
آخنباخ به دست آوردند؛ مبنی بر این که از مشکالت
رفتاري درون ریز بیشتري رنج می برند 30 ،نفر انتخاب
و در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) تقسیم
بندي شدند.

1. Achenbach

اثربخشی تمرینات ایروبیک به همراه موسیقی ...

ابزارهای پژوهش
1

سیاهۀ رفتاری کودکان
سیاهۀ رفتاري کودکان ،ابزاري است که شایستگی و
رفتار کودك را از طریق والدین و یا افرادي که کودك
را خوب میشناسند ،با استفاده از دامنۀ امتیازدهی صفر
تا سه ،میسنجد .از این سیاهه میتوان براي ارزیابی
تغییر رفتار کودك در طی زمان یا در طول دورۀ درمان
استفاده کرد .این مقیاس از  113ماده تشکیل شده و
یک نمرۀ کلی (مشکالت کلی) به دست میدهد .این
مقیاس شامل دو بعد وسیع (مشکالت درون ریز و برون
ریز) و هشت نشانگان محدود (اضطراب /افسردگی،
گوشه-گیري ،شکایات جسمانی ،مشکالت اجتماعی،
مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،رفتار بزهکارانه و رفتار
پرخاشگرانه) است .نمرات این مقیاس شامل نمرات خام
و نمرات تبدیل شده به توزیع تی است .روایی
محتوایی ،سازهاي و مالکی کودکان تحت آزمایش
مطلوب بود .روایی سازۀ این سیاهه از طریق محاسبۀ
همبستگی بین این سیاهه و پرسشنامۀ والد کانرز بین
 59درصد تا  86درصد به دست آمد (آخنباخ.)1992 ،
در پژوهش احدي (1998؛ به نقل از دهقان ،میرزاخانی،
علیزاده زارعی و رازجویان ،)2015 ،آلفاي کرونباخ
براي دو بعد مشکالت درون ریز و برون ریز به ترتیب
 59درصد و  65درصد بود .ضریب آلفاي کرونباخ براي
هشت زیرمقیاس در دامنه اي بین  48درصد تا 75
درصد به دست آمد.
پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس
2

دس -فرم  21سؤالی
پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس در سال
 1995توسط الویبوند و الویبوند 3طراحی شد .این
پرسشنامه داراي دو فرم است .فرم بلند این پرسشنامه
شامل  42سؤال است که هر یک از  14سؤال ،یک
1. CBCL
2. DASS-21
3. Lovibond & Lovibond
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عامل یا سازه روانی را اندازه گیري میکند .فرم کوتاه
این پرسشنامه نیز داراي  21سؤال است و هر یک از
سازه هاي افسردگی ،اضطراب و استرس را بر اساس 7
سؤال مورد سنجش قرار می دهد .سؤاالت فرم کوتاه
این پرسشنامه بر اساس یک مقیاس لیکرت چهار
درجهاي نمرهگذاري میشود؛ بهطوريکه اصالً امتیاز
صفر ،کمی امتیاز  ،1زیاد امتیاز ،2و خیلی زیاد امتیاز 3
را دریافت میکند .سؤاالت مربوط به خرده مقیاس
افسردگی  ،21-17-16-13-10-5-3خرده مقیاس
اضطراب  20-19-15-9-7-4 -2و خرده مقیاس
استرس  18-14-12-11-8-6-1است .از آن جا که
این پرسشنامه فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (42
سؤالی) است ،نمره نهایی هر یک از خرده مقیاسها
باید  2برابر شود .سپس با مراجعه به جدول شدت هر
یک از خرده مقیاس ها میتوان شدت عالیم را
مشخص کرد (الویبوند و الویبوند .)1995 ،در
پژوهشهاي متعددي اعتبار و روایی فرم کوتاه
پرسشنامه مطلوب گزارش شده است (هنري و
کاروفورد .)2005 4،آنتونی ،بیلینگ ،کاکس ،اینز و
سوینسون )1998( 5مقیاس مذکور را مورد تحلیل
عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنها مجدداً حاکی از
وجود سه عامل افسردگی ،اضطراب و تنیدگی بود .نتایج
این پژوهش نشان داد که  68درصد از واریانس کل
مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می-
گیرد .ارزش ویژه عوامل تنیدگی ،افسردگی و اضطراب
در پژوهش مذکور به ترتیب برابر  ،2/89 ،9/07و 1/23
و ضریب آلفا براي این سه عامل به ترتیب 0/92 ،0/97
و  0/95بود .روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران
توسط سامانی و جوکار (2007؛ به نقل از اصغري مقدم،
ساعد ،دیباج نیا و زنگنه )2008 ،مورد برسی قرار گرفته
است که اعتبار باز آزمایی را براي مقیاس افسردگی،
4. Henry & Crawford
& 5. Antony, Bieling, Cox, Enns
Swinson
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اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر  0/76 ، 0/80و 0/77
و آلفاي کرونباخ را براي مقیاس افسردگی ،اضطراب و
تنیدگی به ترتیب برابر  0/74 ، 0/81و  0/78گزارش
نموده اند .در برسی روایی این مقیاس شیوه ي آماري
تحلیل عاملی از نوع تاییدي و به روش مولفه هاي
اصلی مورد استفاده قرار گرفت .مقدار عددي شاخص
کی .ام .او 1برابر با  0/9012و نیز شاخص خی دو در
آزمون کرویت بارتلت برابر  3092/93بود که در سطح
 0/0001معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و
متغیرهاي انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملی
داشت .بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم با
چرخش وایماکس بر روي سؤاالت پرسشنامه و با
مالك قرار دادن مقادیر ویژه و شیب نمودار اسکري سه
مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از :افسردگی،
اضطراب و تنیدگی که در راستاي عامل هاي آزمون
اصلی دس می باشد .همچنین ،اصغري مقدم و
همکاران ( )2008در پژوهش خود نشان دادند که
پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس دس -فرم
 21سؤالی ،داراي شرایط الزم براي کاربرد در پژوهش
هاي روانشناختی و موقعیت هاي بالینی با افراد ایرانی
است.
پروتکل اجرایی
ابتدا پرسشنامۀ افسردگی ،اضطراب و استرس دس-
 21سؤالی بهعنوان مرحله پیش آزمون روي دوگروه
آزمایش و کنترل به اجرا درآمد .سپس پروتکل تمرینی
تنها روي آزمودنیهاي گروه آزمایش اجرا شد و
آزمودنیهاي گروه کنترل هیچ گونه مداخلهاي را
دریافت نکردند .پروتکل تمرین هوازي که در این
پژوهش به کار گرفته شد ،گروه آزمایش به مدت 12
هفته و سه جلسه در هفته (یک روز در میان به مدت
 60دقیقه) تمرینات ایروبیک را درون سالن سرپوشیده
انجام دادند .این تمرینات عبارتند از گرم کردن ،تمرین

اصلی و سرد کردن بود .ابتدا آزمودنیها به مدت 10
دقیقه خود را گرم (با دویدن به صورت آهسته) نمودند.
و تمرین اصلی شامل انجام حرکات پایه آمادگی
جسمانی (دویدن ،پریدن و بازي با توپ) با شدت کند
تا شدت متوسط و تند را به مدت  35دقیقه بههمراه
موسیقی ریتمیک (مهیج) و بیکالم (آرامبخش) انجام
دادند .و سپس با عمل سرد کردن (حرکات کششی
ایستا) به مدت 15دقیقه تمرین هوازي به پایان می-
رسید .پس از اتمام جلسات ،به طور مجدد پرسشنامۀ
افسردگی ،اضطراب و استرس دس -فرم  21سؤالی
بهعنوان مرحله پس آزمون روي دو گروه آزمایش و
کنترل به اجرا درآمد .الزم به ذکر است که در برنامه
تمرینی ایروبیک براي استرس و اضطراب کودکان از
تمرینات تند و بههمراه تلفیقی از موسیقی ریتمیک و
آرامشبخش (بیکالم) طی  12جلسه اجرا شد تا
استرس و اضطراب آنها بر مبناي این تمرینات کنترل
شود .در مقابل ،به منظور تأثیرگذاري پروتکل اجرایی
بر میزان افسردگی این کودکان ،از تمرینات ایروبیک
متوسط و کند همراه با موسیقی مالیم و گاهی ریتمیک
استفاده شد .بنابراین 4 ،جلسه مربوط به تمرینات تند و
موسیقی تلفیقی براي کاهش استرس 4 ،جلسه مربوط
به تمرینات تند و موسیقی آرامشبخش براي کاهش
اضطراب و  4جلسه مربوط به تمرینات متوسط (باتوجه
به اینکه کودکانی که داراي افسردگی هستند تمایل
کمتري به فعالیتبدنی دارند) همراه با موسیقی مالیم
و گاهی ریتمیک براي کاهش افسردگی کودکان انجام
شد.

روشهای پردازش داده ها
بهمنظور بررسی نرمال بودن دادههاي پیش آزمون و
پس آزمون از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 2استفاده
شد .همچنین ،به منظور بررسی فرضیههاي پژوهش از
2. Kolmogorov-Smirnov Test

1. KMO
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اثربخشی تمرینات ایروبیک به همراه موسیقی ...

در جدول  1مشخصههاي آمار توصیفی نمرات
آزمودنیهاي گروه آزمایش و کنترل در پرسشنامۀ
افسردگی ،اضطراب و استرس دس  21سؤالی در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.

تحلیل کواریانس استفاده شده است .الزم به ذکر است
که این تجزیه و تحلیلهاي آماري بهوسیله نرم افزار
آماري اس .پی .اس .اس نسخه  20انجام گرفت.
یافته ها

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد استرس ،اضطراب و افسردگی در میان آزمودنیهای گروه
آزمایش و گروه کنترل
گروه آزمایش
متغیر

پیش آزمون
میانگین

استرس
اضطراب
افسردگی

23/75
20/89
24/87

گروه کنترل
پس آزمون

انحراف
استاندارد
3/10
2/87
3/65

میانگین

پیش آزمون

انحراف
استاندارد

15/33
13/75
15/90

با توجه به جدول  ،1میانگین نمرات استرس آزمودنی-
هاي گروه آزمایش در مرحلۀ پیش آزمون ()23/75
نسبت به پس آزمون ( )15/33تفاوت چشمگیري را
نشان میدهد .به عبارت دیگر ،تفاوت میانگین نمرات
استرس پس از اجراي تمرینات هوازي به همراه
موسیقی قابل مالحظه است .میانگین نمرات اضطراب
آزمودنیهاي گروه آزمایش در مرحلۀ پیش آزمون
( )20/89نسبت به پس آزمون ( )13/75تفاوت
چشمگیري را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،تفاوت
میانگین نمرات اضطراب پس از اجراي تمرینات هوازي
به همراه موسیقی قابل مالحظه است .همچنین،
میانگین نمرات افسردگی آزمودنیهاي گروه آزمایش
در مرحله پیش آزمون ( )24/87نسبت به پس آزمون
( )15/90تفاوت چشمگیري را نشان میدهد .به عبارت

1/78
1/55
1/48

میانگین
23/15
21/00
24/97

انحراف
استاندارد
3/22
2/97
3/55

پس آزمون
میانگین
23/09
21/66
24/12

انحراف
استاندارد
3/84
2/99
3/23

دیگر ،تفاوت میانگین نمرات افسردگی پس از اجراي
تمرینات هوازي به همراه موسیقی قابل مالحظه است.
بدین منظور ،تفاوت میانگین نمرات استرس ،اضطراب
و افسردگی گروههاي آزمایش و کنترل با استفاده از
تحلیل کواریانس مورد بررسی و آزمون قرار میگیرند
تا مشخص شود که تمرینات هوازي به همراه موسیقی
بر استرس ،اضطراب و افسردگی کودکان با اختالل
رفتاري درون ریز تأثیرگذار است یا خیر .براي انجام
آزمون تحلیل کواریانس نیاز به پیش فرضهایی از
جمله طبیعی بودن توزیع نمرات است .بنابراین ،به
منظور بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این
آزمون در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .2نتیجه آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
منبع
پیش آزمون
پس آزمون

زِد
0/366
0/428

سطح معناداری
0/690
0/876
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کواریانس براي فرضیههاي پژوهش مجاز میباشد.
تمرینات هوازي به همراه موسیقی بر استرس کودکان
با اختالل رفتاري درون ریز اثربخش است.

با توجه به نتایج جدول  ،2چون مقدار سطح معنی
داري براي متغیرهاي پژوهش بزرگتر از مقدار خطا
 0/05است؛ بنابراین توزیع فراوانی هر یک از متغیرها
داراي توزیع نرمال میباشد .بنابراین استفاده از تحلیل

جدول  .3نتیجه تحلیل کواریانس متغیر استرس
شاخص آماری
منابع تغییرات
پیش آزمون
پس آزمون
واریانس خطا
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

اِف

معناداری

376/229
54/121
30/574
460/924

1
1
27
30

376/229
54/121
1/132

88/828
35/291

0/098
0/001

آزمون گروه آزمایش با پسآزمون گروه کنترل ،پس از
کنترل تفاوت هاي اولیه در پیشآزمون در میزان
استرس وجود دارد ( .)P>0/001به عبارت دیگر ،اجراي
تمرینات هوازي به همراه موسیقی در کاهش اضطراب
کودکان با اختالل رفتاري درون ریز اثربخش بوده
است.

با توجه به جدول  ،3تفاوت معناداري بین میانگین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش با پسآزمون گروه
کنترل ،پس از کنترل تفاوتهاي اولیه در پیشآزمون
در میزان استرس وجود دارد ( .)P>0/001به عبارتی
تمرینات هوازي بههمراه موسقی بر اضطراب کودکان
با اختالل رفتاري درونریز اثربخش است .با توجه به
جدول  ،4تفاوت معناداري بین میانگین نمرات پس

جدول  .4نتیجه تحلیل کواریانس متغیر اضطراب
شاخص آماری
منابع تغییرات
پیش آزمون
پس آزمون
واریانس خطا
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

اِف

معناداری

322/192
48/079
23/117
345/957

1
1
27
30

322/192
48/079
0/856

76/665
8/131

0/0584
0/001

جدول  .5نتیجه تحلیل کواریانس متغیر افسردگی
شاخص آماری
منابع تغییرات
پیش آزمون
پس آزمون
واریانس خطا
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

اِف

معناداری

437/667
62/117
36/389
345/957

1
1
27
30

437/667
62/117
1/347

95/225
10/556

0/376
0/001
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با توجه به جدول  ،5تفاوت معناداري بین میانگین
نمرات پسآزمون گروه آزمایش با پسآزمون گروه
کنترل ،پس از کنترل تفاوتهاي اولیه در پیشآزمون
در میزان افسردگی وجود دارد ( .)P>0/001به عبارت
دیگر ،اجراي تمرینات هوازي به همراه موسیقی در
کاهش افسردگی کودکان با اختالل رفتاري درون ریز
اثربخش بوده است.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به دنبال آن بود تا به بررسی تأثیر تمرینات
ایروبیک همراه با موسیقی بر استرس ،اضطراب و
افسردگی کودکان با اختالل رفتاري درون ریز بپردازد.
در این راستا ،یافتههاي پژوهش نشان داد که میانگین
نمره استرس گروه آزمایش ،به طور معناداري در مرحله
بعد از مداخله ،کاهش یافت .به عبارتی ،میزان استرس
افراد گروه آزمایش در طی مداخله کاهش یافته است.
این امر نشان دهندۀ این است که برنامه تمرینی
ایروبیک همراه با موسیقی بر استرس کودکان با اختالل
رفتاري درون ریز تأثیرگذار بوده است .این یافته به طور
ضمنی با نتایج برخی از پژوهش ها نظیر سالمون و
همکاران ( ،)2000نیکولز و همکاران ( )2012همسو
است .در این راستا ،سالمون و همکاران ( )2000اذعان
داشتند که روش تمرینی ایروبیک به کودك فرصت می
دهد که ناخودآگاه از خالقیت هاي ذهنی و هنري در
وجودش بیشتر استفاده کند و برخی از استعدادهاي
نهفته خود را آشکار سازد ،بدین ترتیب از استرس آن
ها کاسته خواهد شد .نیکولز ،پولمن و لوي ( )2012نیز
عنوان کردند که استفاده از فعالیتهاي طبیعی مانند
تمرینات ایروبیک بهراحتی میتواند از طریق تغییردادن
میدان مغناطیسی بدن و ایجاد شناختهاي مثبت در
افراد ،احساس صمیمیت ،گرم بودن و عاطفی بودن
آنان را افزایش و استرس را کاهش دهد .فعالیت
ورزشی همراه با موسیقی ممکن است با افزایش انگیزه،
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تحریکات شناختی را افزایش دهد .همچنین ،موسیقی
ممکن است اطالعات ناشی از فعالیتبدنی را که از
اندامهاي حسی به دستگاههاي عصبی مرکزي میرسد،
جایگزین کند ،بازده کار را افزایش دهد و میزان
هیجانات ناشی از فعالیت را بهبود دهد (برزگر و
همکاران .)2014 ،همچنین ،یافتههاي پژوهش نشان
داد که میانگین نمره اضطراب گروه آزمایش ،به طور
معناداري در مرحله بعد از مداخله ،کاهش یافت .به
عبارتی ،میزان اضطراب افراد گروه آزمایش در طی
مداخله کاهش یافته است .این امر نشان دهنده این
است که برنامه تمرینی ایروبیک بر اضطراب کودکان
با اختالل رفتاري درون ریز تأثیرگذار بوده است.
این یافته به طور ضمنی با نتایج برخی از پژوهش ها
نظیر کاچ ،کونز ،لیکو و کروز ( ،)2014بهرام و همکاران
( ،)2014کیلوك و همکاران ( )2009همسو است.
ایروبیک باعث توسعۀ بسیاري از جنبههاي آمادگی
جسمانی میشود ،عالوه براین زمانیکه بهصورت
گروهی انجام شود ،از افسردگی نیز جلوگیري میکند
و سبب ترشح هورمونهاي انکفالین اندورفین میشود
که نشاطآور است و باعث کاهش اضطراب میشود
(گارنام ،فینچ و سالمون .)2001 ،در این راستا ،کاچ و
همکاران ( )2014گزارش کردند که اضطراب،
افسردگی ،خشم ،پرخاشگري ،تنش ،خستگی و استرس
با حرکات ایروبیک که نوعی فعالیت فیزیکی تلقی می
شود ،کاهش می یابد .واین که مشارکت فعاالنه ورزشی
می تواند با کاهش عالئم افسردگی و اضطراب در
کودکان با اختالالت رفتاري مانند بیش فعالی مرتبط
باشد (کیلوك و همکاران .)2009 ،سرانجام ،یافتههاي
پژوهش نشان داد که میانگین نمره افسردگی گروه
آزمایش ،به طور معناداري در مرحله بعد از مداخله،
کاهش یافت .به عبارتی ،میزان افسردگی افراد گروه
آزمایش در طی مداخله کاهش یافته است .این امر
نشان دهنده این است که برنامه تمرینی ایروبیک بر
افسردگی کودکان با اختالل رفتاري درون ریز تأثیرگذار

72

بوده است .این یافته به طور ضمنی با نتایج برخی از
پژوهشها نظیر عابدي و همکاران ( ،)2014هاشمی و
همکاران ،)2017( ،ظهورپرونده و جعفري ()2017
همسو است.
در این راستا ،نتایج پژوهش هاشمی و هکاران ()2017
نشان داد که پس از یک دوره فعالیت منظم ورزشی
ایروبیک ،تعامالت اجتماعی کودکان به طور چشم
گیري بهبود یافت .نتایج پژوهش ظهورپرونده و جعفري
( )2017نشان داد که آموزش ایروبیک بهطور معناداري
باعث افزایش شادکامی ،سالمت روان و کاهش
افسردگی ،اضطراب و بیخوابی ،نشانههاي جسمانی و
اختالل در عملکرد اجتماعی دانشآموزان کمتوان
ذهنی میشود.
در تبیین یافته هاي به دست آمده از پژوهش حاضر،
میتوان گفت یکی از روش هاي صحیح و درست در
بهبود مشکالت رفتاري کودکان از جمله استرس،
اضطراب و افسردگی ،بازي است؛ زیرا بازي افکار
درونی کودك را با دنیاي خارجی او ارتباط می دهد .از
طریق بازي ،کودکان میتوانند موانع را کاهش داده،
احساساتشان را بهتر نشان دهند و مهارت هاي کنترل
خود را بهتر فراگیرند .بنابراین ،استفاده از راهبردهایی
مناسب مانند بازي هاي آموزشی مانند تمرینات
ایروبیک می تواند مشکالت روانی کودکان را تا حد
مقبولی مرتفع کند .از سویی دیگر ،درآمیختگی این
حرکات و بازي ها با موسیقی ،اشعار و ترانه هاي موزون
و آهنگین بر اثربخشی این روش در کار با چنین
کودکانی افزوده است .موسیقی به دلیل پیوند بسیار
نزدیکی که با روح ،هیجان ،احساس و عواطف کودك
دارد ،به وجودآورنده و تقویت کننده مهارت هاي
ارتباطی ،اجتماعی ،گفتار و زبان و  ...است .بعد ملودیک
و آهنگین موسیقی آرامش بخش ،تلطیف دهنده و
نشاط آور براي افسردگی این گروه از کودکان بوده و
بعد ریتمیک و موزون آن ایجادکننده نظم ،هماهنگی،
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یکپارچگی و وحدت میان عناصر درونی ،ذهنی و روانی
کودك با دنیاي پیرامونش است و به همین دلیل منجر
به کاهش استرس و اضطراب آنها شد .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد توأم کردن تمرین ورزش ایروبیک با
موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی مؤثر است که
این مسئله با مبانی نظري و پژوهش همراستا است؛
زیرا موسیقی از طریق سازوکار کاهش احساس
خستگی ،افزایش سطوح انگیختگی ،افزایش آرامش و
احساس راحتی باعث بهبود اختالل رفتاري دورنریز
میشود (کاراجوییس .)1997 1،حرکات ریتمیک به
دلیل تأثیراتی چون ایجاد توجه ،تمرکز و به ویژه آگاهی
بدنی که به کودکان میدهد براي درمان اختالل هاي
کودکان مهم و مفید واقع شده است .باتوجه به نتایج
این پژوهش ،بهنظر میرسد ورزش ایروبیک تأثیر
زیادي بر بهبود استرس ،اضطراب و افسردگی در
کودکانبا اختالل رفتاري درونریز دارد .این ورزش از
چند جهت براي کودکان داراي این اختالل مفید است؛
نخست آنکه مفرح بودن این ورزش اضطراب و
افسردگی را کاهش میدهد و باعث شرکت کودکان در
تمرین میشود؛ این مسئله بهویژه براي کودکان با
اختالل درونریز که بهدلیل استرس نسبت به عدم
توانایی پاسخ به خواستههاي جسمانی -روانشناختی
دارند ،مفید است .همچنین وقتی این ورزش بهصورت
گروهی انجام میشود ،باعث هماهنگی بیشتر و شرکت
در بازيهاي گروهی میشود که نتیجه آن افزایش
اعتمادبهنفس و در نتیجه کاهش استرس و اضطراب در
کودکان است .بنابراین ،این ورزش میتواند یک ورزش
مؤثر براي کودکان با این اختالل باشد.
با توجه به یافتههاي پژوهش به نظر میرسد،
متخصصان ،دست اندرکاران و روان شناسان در حورزه
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Abstract
The behavior of the child is one of the important dimensions of his mental
health and will have significant results in his future life markedly. The purpose
of this study was to investigate the effectiveness of aerobic exercises on stress,
anxiety and depression in children with inferiority behavioral disorder. 30
students with inferiority behavioral disorder were selected by Using of cluster
sampling. To measure the research variables Achenbach Child Behavior
Checklist and the des-form questionnaire of 21 questions were used. The
executive protocol also included an aerobic exercise in 12 sessions of 60
minutes. Covariance analysis showed that there was a significant difference
between the mean post-test scores of the experimental group and the control
group's post-test, in the amount of stress, anxiety and depression. Therefore,
aerobic exercises are beneficial to reduce the stress, anxiety and depression of
children with inborn behavioral disorders.

Keywords: Aerobic Exercises, Stress, Anxiety, Depression, Children with
Intractable Behavioral Disorders
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