اثربخش ی بروامییٍ يرزش ی طراح ی شییذٌ ،بییر
تصادف شذٌ
نویسندگان :مینو صفایی ،1زهرا عابدیان ،*2سید رضا مظلوم 3و سید رضا
عطارزاده حسینی

4

 .1دا٘ؾدٛی وبرؽٙبعی ارؽذ ٔبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپزعتابری ٔ ٚبٔتبیی دا٘ؾتٍب ٜػّت ْٛپشؽتىی
ٔؾٟذ ،ایزاٖ
ٔ .2زثی ٌزٔ ٜٚبٔبیی ،دا٘ؾىذ ٜپزعابری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ،ایزاٖ
ٔ .3زثی ٌز ٜٚپزعابری ،دا٘ؾىذ ٜپزعابری ٔ ٚبٔبیی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ،ایزاٖ
 .4دا٘ؾیبر ٌز ٜٚفیشیِٛٛصی ٚرسػ دا٘ؾٍب ٜفزدٚعی ٔؾٟذ ،ایزاٖ
* ٘ٛیغٙذٔ ٜغئ :َٛسٞزا ػبثذیبٖ
دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال بیستودوم-شماره 111

چکیذٌ
مقذمٍ ي َذف :در قرى حاضر 25 ،درصذ هردم ،دارای اختاللّای رٍاًی قابلتطخیص ّستتٌذ ٍ حتذٍد
 450هیلیَى ًفر در سراسر جْاى ،از ًَعی اختالل رٍاًتی رًت هتیبرًتذّ .تذ

از ایتي هطالعتِ ،تعیتیي

اثربخطی برًاهِ ٍرزضی طراحیضذُ ،بر سالهت رٍاى هاهاّاست.
مًاد ي ريش َا :در ایي کارآزهایی بالیٌی تصادفی ،ابتذا بِ رٍش تصادفی ،هراکتس بْذاضتتی ٍ درهتاًی
ضتوارُ  3ٍ 1اًتختا ضتتذًذ ٍ ّتر هرکتس بتتِ رٍش تخصتیص تصتادفی بتتِ دٍ هترٍُ هذاخلتِ ٍ کٌتتترل

دریافت3131/40/40 :
آخزین اصالحها3131/40/40 :
پذیزش6131/70/61 :

تخصیصیافت؛ سپس  60هاهتای ضتا ل در هراکتس بْذاضتتی ٍ درهتاًی هٌتختو بتِ رٍش ًوًَتِهیتری
هبتٌیبر ّذ

اًتخا ضذًذ .پیص ٍ پس از [اًجام] توریيّای ٍرزضیٍ ،احذّای پژٍّص در ّر دٍ هرٍُ،

پرسصًاهِ سالهت عوَهی 22پرسطی را تکویلکردًذ ٍ بٍِسیلِ دستگاُ تریذهیل تکٌَجین بتِهٌظتَر
تعییي حذاکثر اکسیژى هصرفی ،آزهَى برٍس هرفتِ ضذ .افراد هرٍُ هذاخلِ ،در توتریيّتای ٍرزضتی 45
دقیقِ ای ،سِ جلسِ در ّفتِ بِهذت ّطت ّفتِ ضرکتکردًذ .دادُّا بتا استتفادُ از ًترمافتسار ٍ SPSS11

آزهَىّای تی هستقل ،تی زٍجی ،هيٍیتٌیٍ ،یلکاسیَى ،کایاسکَئر ٍ تحلیل واریانس دوطرفه تجسیتٍِ-
تحلیلضذًذ p>0/05 .هعٌیدار درًظرهرفتِضذ.
وتایج :توریيّای ٍرزضتی ،رٍی ًوترُ کلتی ستالهت رٍاى ( ٍ )P=0/002ختردُهقیتاسّتای اضتطرا ٍ
بیخَابی ( ،)P=0/002ضکایات جسواًی ( ٍ )P=0/002اختالل در عولکرد اجتواعی ( ،)P=0/011تأثیر هثبتت
ٍ هعٌیدار دارًذ درحالیکِ تأثیر هعٌیدار بر خردُهقیاس افسردهی (ً )P=0/312ذاضتِاًذ.
وتیجٍگیریٍ :رزش طراحیضذُ ،سالهت رٍاى هاهاّا را از طریق کاّص اضطرا ٍ بیختَابی ،ضتکایات
جسواًی ٍ اختالل در عولکرد اجتواعی ارتقاهیدّذ.
ياشگان کلیذیٍ :رزش طراحیضذُ ،سالهت رٍاى ،هاهاّا.
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دانشور
پزشكي

سییتم

ريان ماماَییا :ی ی

کارآزمییای بییانیى

اثربخطی برًاهِ ٍرزضی طراحیضذُ ،بر سالهت رٍاى هاهاّا :یک کارآزهایی بالیٌی تصادفیضذُ

مقذمٍ
2

افشایؼیبفاٝاعت .ثزاعبط ٔغبِؼبت اپیذٔیِٛٛصیىی

ٚرسؽی را ثٙٔٝظٛر ارتمبی عالٔت رٚا٘ی  ٚفیشیىی ثٝ

ا٘دبْؽذ ،ٜس٘بٖ ٘غجتثٔ ٝزداٖ در ٔؼزك خغزی ثیؾاز

تٕبْ افزاد پیؾٟٙبدوزدٜا٘ذ ( .)8عؼبدتعّت در

ثزای اثاال ث ٝاخاالَٞبی رٚا٘ی لزاردار٘ذ ( .)1س٘بٖ،

ٔغبِؼٝای ثب ٞذف تأثیز ٞؾت ٞفا ٝتٕزیٗ ٛٞاسی ثز

ػالٜٚثز ایفبی ٘مؼٞبی ؽغّیٔ ،دجٛر ث ٝایفبی عبیز

عالٔت رٚاٖ دا٘ؼآٔٛساٖ ث ٝایٗ ٘اید ٝدعتیبفت وٝ

٘مؼٞب ٔب٘ٙذ حفظ ؽجى ٝخب٘ٛاد ،ٜدٚعابٖ  ٚفزس٘ذاٖ ٘یش

ٔیبٖ پیؼآسٔ ٚ ٖٛپظآسٔ ،ٖٛتفبٚتی ٔؼٙبدار در خٟت

ٞغاٙذ؛ ثٙبثزایٗ ،تالػ ثیؾاز ثزای ایدبد ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ

ثٟجٛد ؽبخـٞبی ٔخاّف عالٔت رٚاٖ ٚخٛددارد (.)9

ٌبعىٌ )2004( 3ٛشارػوزد و ٝتٕزیٗٞبی ٛٞاسی،

٘مؼٞبی حزفٝای  ٚخب٘ٛادٌیٔ ،یتٛا٘ذ رضبیت ؽغّی

ثبػث وبٞؼ اضغزاة ٔیؽ٘ٛذ ( .)10فزضیٞٝبی

 ٚعالٔت رٚاٖ س٘بٖ را تحت تأثیز لزاردٞذ (.)2
ثبیذ در تٕبْ ػزفٞٝبی س٘ذٌی (س٘ذٌی فزدی،

عبیىِٛٛصیىبَ ٔخاّفی ثزای تٛضیح آثبر ٔفیذ فؼبِیت

اخإبػی  ٚؽغّی) ث ٝثٟذاؽت رٚاٖ تٛخٟی ٚیضٜ

ثذ٘ی ثز عالٔت رٚاٖ ارائٝؽذٜا٘ذ و ٝاس ٟٔٓتزیٗ

ٔؼغٛفداؽت؛ ؽغُ ،تأثیزی لبثُتٛخ ٝثز س٘ذٌی افزاد

فزضیٞٝبی ایٗ ٔجحثٔ ،یتٛاٖ ث ٝفزضیٞٝبی پزتؽذٖ

دارد  ٚتٛخ ٝث ٝثٟذاؽت رٚاٖ افزاد ؽبغُ ،ثغیبر حبیش

حٛاط ،خٛدوبرآٔذی  ٚتؼبُٔ اخإبػی اؽبرٜوزد.
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إٞیت اعت ( .)3ػذْ تٛخ ٝث ٝعالٔت رٚاٖ ،یىی اس

فزضی ٝپزتؽذٖ حٛاط ثیبٖٔیوٙذ و ٝا٘حزاف فىز

ػٛأُ ٔ ٟٓدر وبٞؼ وبرایی ،اسدعترفاٗ ٘یزٚی

اس ٔحزنٞبی ٘بٔغّٛة ،اس عزیك ا٘دبْ فؼبِیتٞبی

ا٘غب٘ی  ٚایدبد ػٛارك خغٕی  ٚرٚا٘ی ،ثٝخقٛؿ در

ٚرسؽی ث ٝثٟجٛد خّك  ٚخٛی افزاد ٔٙدزٔیؽٛد .فزضیٝ

خذٔبت حزفٝای اعت ( .)4ؽزایظ وبری در ثؼضی اس

خٛدوبرآٔذی اػامبددارد پظ اس =اخزای< چٙذ ٞفاٝ

حزفٞٝب ثٚٝیض ٜارائٝدٙٞذٌبٖ ٔزالجتٞبی ثٟذاؽای

ٚرسػ ٔٙظٓ ،ػضالت ٔ ٚبٞیچٞٝب تمٛیتٔیؽ٘ٛذ؛

ث ٌٝ٘ٛٝای اعت و ٝرٚسا٘ ٝدر ٔحُ وبر ثب ػٛأُ

ا٘ؼغبفپذیزی  ٚاعامبٔت افشایؼٔییبثذ  ٚاس ایٗ عزیك،

اعازطسای سیبدی ٔٛاخٔ ٝیؽ٘ٛذ؛ ایٗ اعازطٞب

حظ ٘یزٙٔٚذی  ٚخٛدوبرآٔذی در فزد افشایؼیبفا ،ٝثٝ

ٔیتٛا٘ٙذ تأثیزٞبیی ٘بٌٛار ثز ٚضؼیت عالٔت رٚا٘ی آٟ٘ب

حفظ عغٛحی ثبالتز اس عالٔت خغٕب٘ی  ٚرٚاٖؽٙبخای

داؽاٝثبؽٙذ( .)5ثزاعبط ٔغبِؼٌّ ٝیبٖ تٟزا٘ی ٕٞ ٚىبراٖ

ٔٙدزخٛاٞذؽذ .فزضی ٝتؼبُٔ اخإبػی ایٗ ٔٛضٛع را

( ،)1386رٚی ٔ 370بٔب 35/1 ،درفذ ٚاحذٞبی

ٔغزحٔیوٙذ و ٝحٕبیای ٔامبثُ و ٝدر افزاد

پضٞٚؼ ،عالٔت رٚا٘ی ٔغّٛثی ٘ذار٘ذ (.)4

ؽزوتوٙٙذ ٜدر فؼبِیتٞبی ٚرسؽی ایدبدٔیؽٛد٘ ،مؾی
ٔ ٚ ٟٓتأثیزٌذار ثز عالٔت رٚاٖ ایفبٔیوٙذ (.)11

عجك آٔبر عبسٔبٖ خٟب٘ی ثٟذاؽت در عبَ 52 ،2005
ٔیّی٘ ٖٛفز اس ٔزدْ خٟبٖ در عٙیٗ ٔخاّف اس ثیٕبریٞبی

ثزاعبط ٔغبِؼ ٝیٕٞ ٚ 4ً٘ٛىبراٖ ،أزٚسٚ ٜرسػ

ؽذیذ رٚا٘ی ر٘حٔیثزد٘ذ ٔ 250 ٚیّی٘ ٖٛفز ثیٕبری

ثٝػٛٙاٖ ٘ٛػدارٚیی ٍٕٞب٘یٛٔ ،رد تٛخ ٝلزارٌزفا،ٝ

خفیف رٚا٘ی داؽاذ ()6؛ در ایزاٖ ٘یش ٔیشاٖ

عیفی ٌغازد ٜاس فٛایذ خغٕب٘ی  ٚرٚا٘ی را درثزدارد

اخاالَٞبی رٚا٘ی در خٕؼیت ػٕٔٛی اس دأ11/7 ٝٙ

()12؛ أب ثزاعبط ٔغبِؼ ٝسیجبیی٘ضاد ٔ ٚحجی ،تؼذاد

درفذ تب  43/4درفذ اعت  ٚحای ایٗ ٔیشاٖ تب 53/8

س٘ب٘ی و ٝدر ایزاٖ ٚرسػٔیوٙٙذ ،ثغیبر ٘بچیش اعت ٚ

درفذ ٘یش ٌشارػؽذٜاعت (.)7

فمظ  30درفذ س٘بٖ وؾٛر ٔب ٚرسػٔیوٙٙذ ( .)13عجك

ثغیبری اس عبسٔبٖٞبی پشؽىی خٟب٘ی ،ؽبُٔ ٔزاوش

ثزرعیٞبی ا٘دبْؽذ ،ٜدر ایزاٖ پضٞٚؼ درسٔیٝٙ

 ٚوبِح

2

وٙازَ  ٚپیؾٍیزی اس

ثیٕبریٞب(CDC) 1

-Centers of Disease Control and Prevention

-American College of Sports Medicine
3
- Gaszkow
4
- Yeung Robert R

1
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در د ٚدٌ ٝٞذؽا ،ٝإٞیت ث ٝعالٔت رٚاٖ س٘بٖ

ٚرسػٞبی عجی آٔزیىب ) ،(ACSMا٘دبْ فؼبِیتٞبی

هیٌَ صفایی ٍ ّوکاراى

تٛخٝ

ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی  30یب وٕاز اس  »30ثٛد٘ذٔ .ؼیبرٞبی

لزارٌزفاٝاعت ِذا ٞذف اس ایٗ ٔغبِؼ ،ٝتؼییٗ اثزثخؾی

خزٚج اس پضٞٚؼ« ،ثیؼ اس پٙح خّغ ٝغیجت در وُ

ثز٘بٔٚ ٝرسؽی عزاحیؽذ ،ٜثز عالٔت رٚاٖ ٔبٔبٞب ثٛد.

ٔذت تٕزیٗ ٛٔ ٚاخٝؽذٖ ثب ٔؾىُ ٚرؽىغاٍی ،عالق

ٔخقٛؿ

ٔبٔبٞب،

وٕاز

ٔٛرد

یب ٔزي یىی اس ٘شدیىبٖ در ع َٛدٔ ٚبٔ ٜغبِؼ »ٝرا
درثزٔیٌزفاٙذ.

ريش کار

ٚاحذٞبی

ایٗ وبرآسٔبیی ثبِیٙی دٌ ٚزٞٚی ،ثب وغت ٔدٛس اس

پضٞٚؼ،

عالٔت

پزعؼ٘بٔٝ

رٚاٖ

28پزعؾی را در دٌ ٚز ٜٚوٙازَ ٔ ٚذاخّ ٝدر اثاذا ٚ

وٕیا ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ا٘دبْؽذ.

ا٘اٟبی ٔغبِؼ ٝتىٕیُوزد٘ذ .آسٔ ٖٛثزٚط ثٚٝعیّٝ

خبٔؼ ٝپضٞٚؼ ،ؽبُٔ تٕبٔی ٔبٔبٞبی ؽبغُ در ٔزاوش

تزیذٔیُ ٔذَ تى ٛٙخیٓ ٚالغ در آسٔبیؾٍب ٜدا٘ؾىذٜ

ثٟذاؽای  ٚدرٔب٘ی ؽٟز ٔؾٟذ در عبَ  1392ثٛد .اثاذا

تزثیت ثذ٘ی دا٘ؾٍب ٜفزدٚعی ٔؾٟذ ،اس تٕبْ ٚاحذٞبی

اس ٔیبٖ ٔزاوش ثٟذاؽای ؽٕبر ٚ 5 ،3 ،2 ،1 ٜثبٔٗ ،ثٝعٛر

پضٞٚؼ ثٙٔٝظٛر ٔمبیغ ٝآٔبدٌی خغٕب٘ی در اثاذا ٚ

تقبدفی (اس عزیك لزػٝوؾی ،ثذیٗ فٛرت و ٝاعبٔی

ا٘اٟبی ٔغبِؼٌ ٝزفاٝؽذ .در ٌزٔ ٜٚذاخّ ،ٝثز٘بٔٚ ٝرسؽی

ٔزاوش رٚی وبغذ ٘ٛؽاٝؽذ ،ٜدر ویغٔ ٝخقٛؿ

عزاحیؽذ ٜتحت ٘ظز ٔزثی تزثیت ثذ٘ی  ٚپضٞٚؾٍز در

ریخا ٚ ٝد ٚوبغذ ثزداؽاٝؽذ٘ذ)ٔ ،زاوش ثٟذاؽای ؽٕبرٜ

خبرج اس عبػبت اداری ( 18تب  )18/45ؽبُٔ 24خّغٝ

 3 ٚ 1ا٘اخبةؽذ٘ذ؛ عپظ فٟزعای اس تٕبْ ٔزاوش

تٕزیٗ ،ثب تٛاتز ع ٝخّغ ٝدر ٞفا ٝدر ثبؽٍبٚ ٜرسؽی

ثٟذاؽای  ٚدرٔب٘ی ؽٟزی  ٚپبیٍبٜٞبی تبثغ ایٗ ٔزاوش

ٔذیزیت ا٘زصی اخزاؽذ  ٚدر ٌز ٜٚوٙازَٞ ،یچٌٝ٘ٛ

تٟیٝؽذ ،ٜث ٝؽی ٜٛتقبدفی عبدٞ ،ٜز ٔزوش ث ٝیىی اس

ٔذاخّٝای فٛرتٍ٘زفت.

ٌزٜٞٚبی ٔذاخّ ٝیب وٙازَ تخقیـیبفت؛ پضٞٚؾٍز ثٝ

دادٜٞب ثب اعافبد ٜاس ٘زْافشار

ٔغامُ ،تی سٚخیٚٗٔ ،یاٙیٚ ،یّىبعی ،ٖٛوبیاعىٛئز ٚ

ؽیٔ ٜٛجاٙیثز ٞذف(ثزاعبط ٔؼیبرٞبی ٚرٚد  ٚخزٚج)

تحّیُ ٚاریب٘ظ دٚعزف ٝتدشیٚٝتحّیُؽذ٘ذ.

تب تىٕیُ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘اخبةٔیوزد؛ ثزای تؼییٗ حدٓ

p>0/05

ٔؼٙیدار در٘ظزٌزفاٝؽذ.

ٕ٘ ٝ٘ٛاس ٘ابیح ٔغبِؼ ٝداال٘ذار ٕٞ ٚىبراٖ ( ٚ )14فزَٔٛ
ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗٞب اعافبدٜؽذ و ٝثب ضزیت احإبَ 95
درفذ ،حدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحبعجٝؽذ ٜدر ٞز ٌز٘ 23 ٜٚفز

ابسار جمعآيری اطتعات

لزارٔیٌیز٘ذ أب ثزای اػٕبَ دلت ثیؾاز  ٚأىبٖ ثزرعی

پزعؼ٘بٔ ٝعالٔت رٚاٖ :در ایٗ پضٞٚؼ ثزای

ٔاغیزٞبی ٔذاخٌّٝز ،تؼذاد ٘ 30فز در ٞز ٌزٛٔ ٜٚرد

عٙدؼ عالٔت رٚاٖ ٔبٔبٞب اس پزعؼ٘بٔ ٝعالٔت رٚاٖ

ٔغبِؼ ٝلزارٌزفاٙذٔ .ؼیبرٞبی ٚرٚد ،ؽبُٔ «رضبیت واجی

28پزعؾی )ٌّ ،(GHQ-28ذثزي

ٞیّز ()1979

ؽزوت در پضٞٚؼّٔ ،یت ایزا٘ی ،عى٘ٛت در ٔؾٟذ،

اعافبدٜؽذ؛ ایٗ پزعؼ٘بٔ ،ٝؽبُٔ چٟبر خزدٜٔمیبط

ٔذرن تحقیّی وبردا٘ی ٔبٔبیی یب ثبالتز ،ػذْ ثبرداری

ؽىبیت

اضغزاة

 ٚیبئغٍی ،ػذْ اثاال ثٔ ٝؾىالت رٚحی  ٚرٚا٘ی و ٝثٝ

(پزعؼٞبی 8تب ،)14اخاالَ در ػّٕىزد اخإبػی

ثغازی در ثیٕبرعابٖ رٚا٘ی ٔٙدزؽذٜثبؽذ ،ػذْ ؽزوت

(پزعؼٞبی 22تب ٚ )28افغزدٌی (پزعؼٞبی 22تب)28

در والط یب دٚرٚ ٜرسؽی اس عٔ ٝب ٜپیؼ،

اعت ()16؛ داال٘ذار ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)1389ضزیت پبیبیی

خغٕب٘ی(پزعؼٞبی

ٚ
اتب،)7

2

ػذْ ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ٚرسؽی ثٝعٛر ٔٙظٓ٘ ،1ذاؽاٗ
دستکم  07دقیقه در هر مرتبه

 -6انجام تمرینهای ورزشی یا پیادهروی ،دستکم سه مرتبه در هفته و

-Coldberg & Hiller

79

2
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 ٕٝٞایٗ ٔزاوش ٔزاخؼٝوزد ،ٜافزاد ٚاخذ ؽزایظ را ثٝ

SPSS19

 ٚآسٖٔٞٛبی تی
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تأثیزٞبی ٚرسػ ثز عالٔت رٚاٖ س٘بٖ ؽبغُ ث-ٝ

ؽیفت د ْٚوبری ،داؽاٗ عبثم ٝوبری یه عبَ  ٚثبالتز

اثربخطی برًاهِ ٍرزضی طراحیضذُ ،بر سالهت رٍاى هاهاّا :یک کارآزهایی بالیٌی تصادفیضذُ

وز٘ٚجبخ ثٝتزتیت0/79 ٚ0/67 ،0/77 ،0/81 ،0/88 :

درفٛرت تٛا٘بیی ثزای ادأ ٝفؼبِیت ،دٚیذٖ را

ٌشارػوزد٘ذ ()15؛ در پضٞٚؼ حبضز ٘یش ،ضزیت

آغبسٔیوٙذٞ .ز ٔزحّ ٝاس آسٔ ٖٛثزٚط  3دلیمٝ

پبیبیی عالٔت رٚاٖ  ٚخزدٜٔمیبطٞبی آٖ ث ٝرٚػ

عَٔٛیوؾذ  ٚؽیت  ٚعزػت دعاٍب ٜدر ٞز ٔزحّٝ

آِفبی وز٘ٚجبخ ثٝتزتیت،0/87 ،0/75 ،0/69 ،0/86 :

افشایؼٔییبثذ؛ ٞزٌب ٜفزد ث ٝخغاٍی ٔفزط ،دچبر ؽٛد

ٔ 0/65 ٚ0/82حبعجٝؽذ.

 ٚدیٍز لبدر ٘جبؽذ فؼبِیت را ادأٝدٞذ ،فؼبِیت ٔاٛلف
ٔیؽٛد ٔ ٚیشاٖ حذاوثز اوغیضٖ ٔقزفی فزد ،رٚی

آسٔ ٖٛثزٚط :آسٔ ٖٛثزٚط ،رٚی ٘ٛارٌزداٖ

ففحٔ ٝب٘یاٛری ًٙدعاٍبٕ٘ ٜبیؼدادٜٔیؽٛد (.)16

ا٘دبْٔیؽٛد ٞ ٚفت ٔزحّ ٝدارد .اغّت در آغبس ،فزد
رٚی ٘ٛارٌزداٖ رأٜیرٚد  ٚثب افشایؼ عزػت  ٚؽیت
پريتکل تمریه
هراحل توریي
حرکات کششي ٍ گرمکردى
شدت برًاهِ ٍ حرکات اصلي
برگشت بِ حالت اٍلیِ ٍ
سردکردى

هراحل توریي
حرکات کششي ٍ گرمکردى
شدت برًاهِ ٍ حرکات اصلي

دٍهاٌّاهِ علوي -پژٍّشي داًشَر پسشكي /داًشگاُ شاّد /آباى  /3161سال بیستٍ دٍم /شوارُ 331

برگشت بِ حالت اٍلیِ ٍ
سردکردى

ّفتِ اٍل
 52دقیقِ
31دقیقِ جاگیٌگ با شدت
VO2MAX %11

ّفتِ دٍم
 51دقیقِ
35دقیقِ جاگیٌگ با
شدت VO2MAX %12

 31دقیقِ

ّفتِ پٌجن
 34دقیقِ
35دقیقِ جاگیٌگ با
شدت VO2MAX %21

 31دقیقِ

ّفتِ ششن
 32دقیقِ
51دقیقِ جاگیٌگ با
شدتVO2MAX %22

 31دقیقِ

 31دقیقِ

ّفتِ سَم
 53دقیقِ
31دقیقِ جاگیٌگ با
شدت VO2MAX %11

ّفتِ چْارم
 36دقیقِ
33دقیقِ جاگیٌگ با
شدتVO2MAX %12

 31دقیقِ

ّفتِ ّفتن
 32دقیقِ
51دقیقِ جاگیٌگ با
شدتVO2MAX %31

 31دقیقِ

ّفتِ ّشتن
 32دقیقِ
51دقیقِ جاگیٌگ با
شدتVO2MAX %31

 4دقیقِ

 4دقیقِ

یافتٍَا

در ٚاحذ ٔبٔبیی ث ٝوبر اؽاغبَداؽاٙذٔ .یبٍ٘یٗ حذاوثز

ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در ٔحذٚد ٜعٙی  27تب  49عبَ

لزارداؽأ ،ٝیبٍ٘یٗ عٙی آٟ٘ب  41/2 ±5/1عبَ ثٛد.

اوغیضٖ ٔقزفی ٔحبعجٝؽذ ٜتٛعظ آسٔ ٖٛثزٚط در

ثیؾاز ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در ٌزٔ ٜٚذاخّ 86/7( ٝدرفذ)

اثاذای ٔغبِؼ ٝدر ٌزٔ ٜٚذاخّ ٚ ٝوٙازَ ثٝتزتیت/8 :
 24/5±7/4 ٚ 23/4±6ثٛد.

 ٚوٙازَ ( 86/7درفذ)ٔ ،اأ ُٞثٛد٘ذ .ثیؾاز افزاد در
ٌز ٜٚوٙازَ ( 86/7درفذ) ٌ ٚزٔ ٜٚذاخّ 86( ٝدرفذ)،

ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در دٌ ٚز ٜٚاس ٘ظز عٗ

تحقیالت وبرؽٙبعی داؽاٙذٚ .ضؼیت الاقبدی ثیؾاز

(ٚ ،)p;0/290ضؼیت تأ ،)p;1/000( ُٞتحقیالت

ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در ٌز ٜٚوٙازَ (100درفذ) ٚ

(ٚ ،)p;0/757ضؼیت الاقبدی (ٛ٘ ،)p;0/355ع

ٔذاخّ 93/3( ٝدرفذ) در حذ وفبف ثٛد٘ذ .ثیؾاز افزاد

اعاخذاْ ( ،)p;0/974عبثم ٝوبر (ٚ ،)p;0/572احذ ٔحُ

در ٌز ٜٚوٙازَ(76/7درفذ) ٔ ٚذاخّ80( ٝدرفذ)

خذٔت ( ٚ ) p;0/584حذاوثز اوغیضٖ ٔقزفی در

ثٝفٛرت اعاخذاْ رعٕی ثٛد٘ذٔ .یبٍ٘یٗ عبثم ٝوبری

اثاذای ٔغبِؼ ٍٕٗٞ )p;0/691( ٝثٛد٘ذ

در ٌز ٜٚوٙازَٔ ٚ14/8±6/5 ،یبٍ٘یٗ آٖ در ٌزٜٚ

ثب اعافبد ٜاس آسٔ ٖٛتی ٔغامُ ٘ؾبٖدادٜؽذ و ٝتفبٚت

ٔذاخّ 15/7±5/3 ،ٝعبَ ثٛد .ثیؾاز ٚاحذٞبی پضٞٚؼ

آٔبری ٔؼٙیداری ٔیبٖ دٌ ٚز ٜٚدر اثاذای ٔغبِؼ ٝاس ٘ظز

در ٌز ٜٚوٙازَ ( 63/3درفذ) ٔ ٚذاخّ 70/3( ٝدرفذ)

ٕ٘ز ٜوّی عالٔت رٚاٖ  ٚسیزٔمیبطٞبی آٖ ٚخٛد٘ذارد
80
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ایٗ پزعؼ٘بٔ ٚ ٝسیزٔمیبطٞبی آٖ را ث ٝرٚػ آِفبی

اس ٔزحّ ٝع ٚ ْٛچٟبرْ ث ٝراٜرفاٗ عزیغ ٔیپزداسد ٚ

هیٌَ صفایی ٍ ّوکاراى

ٔؼٙیداری در اثاذا  ٚا٘اٟبی ٔغبِؼ ٝاس ٘ظز ٕ٘ز ٜوّی

 ٚدٌ ٚز ٜٚدر اثاذای ٔغبِؼ ٝاس ٘ظز ٕ٘ز ٜوّی عالٔت

عالٔت رٚاٖ ( ٚ )P>0/0001سیزٔمیبطٞبی ؽىبیبت

رٚاٖ  ٚسیزٔمیبطٞبی آٖ ٍٕٗٞ ،ثٛد٘ذ ()P<0/05
(خذ .)1َٚآسٔ ٖٛتی ٔغامُ در ا٘اٟبی ٔغبِؼ ،ٝتفبٚت

در ػّٕىزد اخإبػی ( )P>0/0001در ٌزٔ ٜٚذاخّٝ

آٔبری ٔؼٙیداری را در خٟت وبٞؼ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜوّی
خغٕب٘ی

٘ؾبٖدادٜؽذ أب در سیزٔمیبط افغزدٌی در ٌزٔ ٜٚذاخّٝ

عالٔت

رٚاٖ

(،)p;0/002

ؽىبیبت

( ،)p;0/008اضغزاة ( ،)p;0/004اخاالَ در ػّٕىزد

ثزاعبط آسٔ ٖٛتی سٚخی ،تفبٚت آٔبری ٔؼٙیداری در

اخإبػی ( )p;0/011در ٌزٔ ٜٚذاخّ٘ ٝؾبٖداد أب

اثاذا  ٚا٘اٟبی ٔغبِؼٚ ٝخٛد٘ذاؽت ( .)P=0/133ثزاعبط

آسٔ ٖٛتی ٔغامُ در ا٘اٟبی ٔغبِؼ ،ٝتفبٚت آٔبری

آسٔ ٖٛتی سٚخی در ٌز ٜٚوٙازَ ،تفبٚت آٔبری

ٔؼٙیداری را در ٕ٘ز ٜافغزدٌی ٔیبٖ دٌ ٚزٔ ٜٚذاخّٚ ٝ

ٔؼٙیداری در اثاذا  ٚا٘اٟبی ٔغبِؼ ٝاس ٘ظز ٕ٘ز ٜوّی

وٙازَ ٘ؾبٖ٘ذاد (( ،)p;0/318خذٕٛ٘( ٚ )2َٚدار.)1

عالٔت رٚاٖ  ٚسیزٔمیبطٞبی آٖ ٚخٛد٘ذاؽت

ثزاعبط آسٔ ٖٛتی سٚخی ٘یش ،تفبٚت آٔبری
جذيل .1میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ کل ستم

(.) P >0/05

ريان ياحذَای پصيَش در ابتذا ي اوتُای مطانعٍ بٍ تفکی

گريٌ

مذاخلٍ ي کىترل
گرٍُ
هتغیر
ًورُ کلي سالهت رٍاى

ابتدای هطالعِ
اًتْای هطالعِ

ًتیجِ آزهَى ًي زٍجي

کٌترل
هداخلِ
اًحراف هعیار  ±هیاًگیي اًحراف هعیار  ±هیاًگیي
55/5±4/4
51/1±4/5
51/3±5/3
34/3±3/3
T=6/3 P>1/1113

جذيل .2میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ زیرمقیاضَای ستم

ًتیجِ آزهَى تي هستقل
T= 1/3 P= 1/611
T= 1/5 P= 1/115

T=3/3 P= 1/335

ريان ياحذَای پصيَش در ابتذا ي اوتُای مطانعٍ بٍ تفکی

گرٍُ
هتغیر

هداخلِ
ابتدای هطالعِ
اًتْای هطالعِ

شكایات جسواًي
ًتیجِ آزهَى ًي زٍجي
ابتدای هطالعِ
اضطراب
اًتْای هطالعِ
ًتیجِ آزهَى ًي زٍجي
اختالل در عولكرد ابتدای هطالعِ
اجتواعي
اًتْای هطالعِ
ًتیجِ آزهَى ًي زٍجي
ابتدای هطالعِ
افسردگي
اًتْای هطالعِ
ًتیجِ آزهَى تي زٍجي

کٌترل
اًحراف هعیار  ±هیاًگیي
2/3±5/3
1/4±5/3
T=3/5P>1/1113
2/3±1/2
1/5±1/3
T=4/2 P>1/1113
6/3±1/1
4/4 ±5/3
T=1/4 P>1/1113
5/1±5/2
5/3 ±5/1
T= 3/2 P=1/311

اًحراف هعیار  ±هیاًگیي
2/2±5/4
2/2±5/6
T=1/5 P= 1/513
2/1±1/3
2/2±5/6
T=3/1 P= 1/333
6/1±1/3
6/1 ±1/1
T=1/5 P= 1/151
5/2±5/2
5/1±5/1
T=3/2 P= 1/315

ًتیجِ آزهَى تي هستقل
T= 1/3 P= 1/551
T=5/2 P= 1/115
T= 1/1 P= 1/364
T=5/2 P= 1/115
T= 5/5 P= 1/445
T= 5/ 3 P= 1/133
T= 1/2 P= 1/241
T= 3/1 P= 1/135

ضٕٙبً ٘ابیح آسٔٚ ٗٔ ٖٛیاٙی در ا٘اٟبی ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ

ٔیبٍ٘یٗ تغییز ٕ٘ز ٜوّی عالٔت رٚاٖ اثاذا  ٚا٘اٟبی

داد ٔیشاٖ حذاوثز اوغیضٖ ٔقزفی ٌزٔ ٜٚذاخّ ٝث ٝعٛر

ٔغبِؼ ،ٝثزحغت ٌز ٚ ٜٚتهته ٔاغیزٞبی عٗٚ ،ضؼیت

ٔؼٙی داری ثیؾاز اس ٌز ٜٚوٙازَ اعت(.)p;0/023

تأ ،ُٞتحقیالتٚ ،ضؼیت الاقبدیٛ٘ ،ع اعاخذاْ،
عبثم ٝوبریٚ ،احذ ٔحُ خذٔت ٔ ٚیشاٖ حذاوثز

٘اید ٝآسٔ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘ظ دٚعزف٘ ٝؾبٖداد،
81
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گريٌ مذاخلٍ ي کىترل
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خغٕب٘ی ( ،)P>0/0001اضغزاة ( ٚ)P>0/0001اخاالَ

اثربخطی برًاهِ ٍرزضی طراحیضذُ ،بر سالهت رٍاى هاهاّا :یک کارآزهایی بالیٌی تصادفیضذُ

ثز ٔیبٍ٘یٗ تغییز ٕ٘ز ٜوّی عالٔت رٚاٖ در اثاذا ٚ

اوغیضٖ ٔقزفی در اثاذا  ٚا٘اٟبی ٔغبِؼ ،ٝتفبٚتی

ا٘اٟبی ٔغبِؼٚ ٝخٛد٘ذارد(.)p<0/05

ٔؼٙیدار ٘ذارد (.)p<0/05

بحث ي وتیجٍگیری

ٚرسػ عزاحیؽذ ٜثز ٔیشاٖ عالٔت رٚاٖ ٚ

ٞؾت ٞفا ٝتٕزیٗٞبی ٛٞاسیٛٔ ،خت ثٟجٛد سیزٔمیبط

خزدٜٔمیبطٞبی ؽىبیبت خغٕب٘ی ،اضغزاة  ٚاخاالَ

اخاالَ در ػّٕىزد اخإبػی دا٘ؾدٛیبٖ پغز ٘ؾذٜاعت

در ػّٕىزد اخإبػی ٔبٔبٞب در ٌزٔ ٜٚذاخّ ،ٝتأثیزی

()18( )p;0/688؛ یبفاٞٝبی ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٔغبِؼ ٝحبضز

ٔؼٙیدار داؽت ( ٚ )p>0/05ثٝتزتیت20 ٚ 32 ،34 ،26 :

ٕٞخٛا٘ی٘ذار٘ذ ؤٕ ٝىٗ اعت ایٗ اخاالف ث ٝدِیُ

درفذٛٔ ،خت ثٟجٛدی ؽذ؛ أب ثز سیزٔمیبط افغزدٌی،

خٙغیت ٔزد در ایٗ ٔغبِؼ ٝیب ٘ٛع ثز٘بٔ ٝعزاحیؽذٜ

تأثیزی ٔؼٙیدار ٘ذاؽت ( ٚ )p<0/05تٟٙب  9درفذ

ثبؽذ.

افغزدٌی را ثٟجٛدثخؾیذ .ثز٘بٔٚ ٝرسؽی عزاحیؽذ ٜدر

در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ا٘دبْ ٚرسػ عزاحیؽذ ،ٜرٚی

ٔغبِؼ ٝحبضز ،ثیؾازیٗ تأثیز را ثز وبٞؼ ؽىبیبت

سیزٔمیبط افغزدٌی ٘اٛا٘غا ٝتأثیزٌذار ثبؽذٌٛ .دٚیٗ ٚ

خغٕب٘ی داؽت .در ٌز ٜٚوٙازَٞ ،یچ تفبٚت ٔؼٙبداری

ٕٞىبراٖ در پضٞٚؼ خٛد ٘ؾبٖداد٘ذ ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘زٜ

ٔیبٖ ٔیشاٖ عالٔت رٚاٖ  ٚخزدٜٔمیبطٞبی آٖ در اثاذا ٚ

افغزدٌی عالٔت رٚاٖ در ٌز ٜٚس٘بٖ ثبردار ٚرسؽىبر ٚ

ا٘اٟبی ٔغبِؼٔ ٝؾبٞذٜ٘ؾذ (.)P<0/05

غیزٚرسؽىبر ،تفبٚت ٔؼٙیدار ٘ذارد ( )19و ٝثب یبفاٝ
1

ٔغبِؼ ٝحبضزٕٞ ،خٛاٖ اعت؛ ٕٞچٙیٗ ،ثبرت ،

در پضٞٚؼ عؼبدتعّت ٕٞ ٚىبرأٖ ،یبٖ پیؼآسٖٔٛ
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 ٚپظآسٔ ٖٛدرخقٛؿ چٟبر خزدٜٔمیبط ؽىبیبت

اعٕزدِی٘ ٚ 2یش عبِٕ 3ٖٛدر تحمیكٞبی خٛد ،ارتجبعی

خغٕب٘ی ،افغزدٌی ،اضغزاة  ٚاخاالَ در ػّٕىزد

ٔؼٙیدارٔ ،یبٖ فؼبِیت ثذ٘ی  ٚوبٞؼ ؽذت افغزدٌی

اخإبػی ،تفبٚتی ٔؼٙبدار در خٟت ثٟجٛد ؽبخـٞبی

ٔؾبٞذٜ٘ىزد٘ذ (20تب .)22ثزاعبط ٔغبِؼ ٝخالِی٘یب ٚ

ٔخاّف عالٔت رٚاٖ ٚخٛدداؽت ( .)9ثزاعبط ٔغبِؼٝ

ٕٞىبرأٖ ،یبٖ عغح افغزدٌی در دٌ ٚز ٜٚؽبٞذ ٚ

داال٘ذار ٕٞ ٚىبراٖ(٘ )1389یشٚ ،رسػ فجحٍبٞی ثز

ٔذاخّ ،ٝپظ اس ا٘دبْ تٕزیٗٞبی ٚرسؽی ،اخاالفی

عالٔت رٚاٖ  ٚخزدٜٔمیبطٞبی آٖ ،تأثیزی ٔؼٙیدار

ٔؼٙیدار ٔؾبٞذٜؽذ ()23()p=0/001؛ ٘اید ٝایٗ ٔغبِؼٝ

داؽت( .)14یبفاٞٝبی پضٞٚؼ عؼبدتعّت  ٚداال٘ذار

٘یش ثب ٘ابیح ٔغبِؼ ٝحبضزٔ ،غبیز اعت و ٝایٗ اخاالف

ثب یبفاٞٝبی پضٞٚؼ حبضز ٕٞخٛا٘یدار٘ذ ثب ایٗ تفبٚت

ٔیتٛا٘ذ ث ٝدِیُ ٘ٛع خبٔؼ ٝپضٞٚؼ ،خبٔؼ ٝپضٞٚؼ

و ٝدر پضٞٚؼ عؼبدتعّت  ٚداال٘ذار ،تٕزیٗٞبی

س٘بٖ افغزد ٜدر ایٗ تحمیك  ٚخبٔؼ ٝپضٞٚؼ س٘بٖ ثذٖٚ

٘یش

عبثم ٝثیٕبری رٚا٘ی در پضٞٚؼ حبضز ثبؽذ؛ ٕٞچٙیٗ،

ٚرسؽی

ثٝعٛر

ٔؼٙیداری،

افغزدٌی

را

اثشار ا٘ذاسٌٜیزی افغزدٌی در ایٗ ٔغبِؼ(ٝخالِی٘یب)،

وبٞؼدادٜا٘ذ.

پزعؼ٘بٔ ٝاعاب٘ذارد ثه اعت؛ أب در ٔغبِؼ ٝحبضز،

در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ا٘دبْ ٚرسػ عزاحیؽذ ٜثٝعٛر
ٔؼٙبداریٛٔ ،خت ثٟجٛد اخاالَ ػّٕىزد اخإبػی

ؽذٜاعت و ٝثب ٘ابیح ٔغبِؼ ٝتمیسادٜ

پزعؼ٘بٔ ٝعالٔت ػٕٔٛی ثٛدٜاعت.

ثٙبة

در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ا٘دبْ ٚرسػ عزاحیؽذ ٜثٝعٛر

ٕٞخٛا٘یدارد؛ عجك یبفاٞٝبی ٔغبِؼ ٝتمیساد ٜثٙبة،

وبٔال ٔؼٙبدارٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜؽىبیبت خغٕب٘ی را در

تٕزیٗٞبی ٛٞاسی تٛا٘غاٝا٘ذ ،ثٝعٛر ٔؼٙبداری ،اخاالَ

ٌزٔ ٜٚذاخّ ٝوبٞؼداد .در ٔغبِؼ٘ ٝبظزٔحٕذ ٚ

در ػّٕىزد اخإبػی را در ٌزٔ ٜٚذاخّ ٝثٟجٛدثخؾٙذ

1

- Barrett
2
-Smerdely
3
- Salmon

(.)17()P>0/05؛ أب عجك ٔغبِؼ ٝضزغبٔی( ،)1388ا٘دبْ
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ٕٞچٙیٗ ،اثزی ٔامبثُٔ ،یبٖ ایٗ ٔاغیزٞب ٔ ٚاغیز ٌزٜٚ

هیٌَ صفایی ٍ ّوکاراى

ٕٞىبراٖ ( ،)1391افزاد ٌزٔ ٜٚذاخّ 44 ( ٝدخاز

ؽزوتٕ٘یوٙٙذ ٕٞ ٚیٗ ث ٝایٗ ادران ٔٙدزٔیؽٛد وٝ

٘ٛخٛاٖ) در یه ثز٘بٔ ٝآٔٛسؽی ٚرسؽی ؽزوتوزد٘ذ

آٟ٘ب دارای عالٔای رٚا٘ی  ٚخغٕب٘ی ثٟازی ٞغاٙذ (.)25
وتیجٍگیری وُای

اخزأیؽذ؛ ٘ابیح ٘ؾبٖداد٘ذ وٕ٘ ٝزات پظآسٔ ٖٛدر
ٔمیبط

ؽىبیبت

خغٕب٘ی

ثٝعٛر

اخزای ٚرسػ عزاحیؽذ ،ٜتٛا٘غت عالٔت رٚاٖ ٚ

ٔؼٙیداری

وبٞؼیبفاٙذ ()24()P>0/05؛ یبفاٞٝبی ایٗ ٔغبِؼ ٝثب

خزدٜٔمیبطٞبی ؽىبیبت خغٕب٘ی ،اضغزاة  ٚاخاالَ
در ػّٕىزد اخإبػی ٔبٔبٞب را ثٟجٛدثخؾذ أب ثز

ٔغبِؼ ٝحبضز ٕٞخٛا٘یدار٘ذ.

سیزٔمیبط افغزدٌی ،تأثیزی ٔؼٙیدار ٘ذاؽت .ثب تٛخ ٝثٝ

ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜاضغزاة در ٌزٔ ٜٚذاخّ ،ٝپیؼ  ٚپظ
اس ٔغبِؼ ٝاخاالفی ٔؼٙیدار دارد

(( P=0/0001

ایٙىٚ ٝرسػ عزاحیؽذ(ٜخبٌی )ًٙدر ٔغبِؼ ٝحبضز،

أب ایٗ

ٚرسؽی وٓٞشی ٚ ٝٙوٓخغز اعت ،پیؾٟٙبدٔیؽٛد

اخاالف در ٌز ٜٚوٙازَ ٔؼٙبدار ٘یغت(.)P= 0/161

ثٙٔٝظٛر ارتمبی عالٔت رٚاٖ س٘بٖ ؽبغُ ،ثٔٝخقٛؿ

ٚرسػ ٛٞاسی ،عجت خٌّٛیزی اس تزؽح ٛٞرٖٔٞٛبی

ٔبٔبٞب ٔٛرد اعافبد ٜلزارٌیزد.

تٙؼسا  ٚاعازطسا ؽذ ،ٜثٝخقٛؿ سٔب٘یو ٝثٝفٛرت
ٌزٞٚی ا٘دبٌْیزد ،ثبػث ایدبد آرأؼ  ٚرفغ اضغزاة

محذيدی

ٔیؽٛد .ضزغبٔیٔ ،غبِؼٝای را ثب ٞذف تأثیز ٞؾت ٞفاٝ

آٌبٞی اس ٔذاخّ ٝدر ٌز ٜٚوٙازَٕٔ ،ىٗ اعت ثٝ

تٕزیٗ ٛٞاسی ثز ٔیشاٖ عالٔت رٚاٖ دا٘ؾدٛیبٖ پغز

افشایؼ =ا٘دبْ فؼبِیتٞبی< ٚرسػ در ٔیبٖ افزاد ایٗ

دا٘ؾٍب ٜؽٟیذ چٕزاٖ اٛٞاس ا٘دبْداد؛ ثزاعبط ٘ابیح

ٌزٙٔ ٜٚدزؽٛد و ٝاِجا ٝثزای رفغ آٖ ٔحذٚدیت اس ایؾبٖ

حبفُ اس ایٗ ٔغبِؼ ،ٝتٕزیٗ ٛٞاسی ثز ٔمیبط اضغزاة

خٛاعاٝؽذ و ٝدر عٔ َٛذت دٔ ٚبٔ ٜغبِؼ ٝدر ثز٘بٔٝ

عالٔت رٚا٘ی ،تأثیزی ٔثجت ٔ ٚؼٙبدار داؽت

ٚرسؽی رٚسا٘ ٝخٛد تغییزی٘ذٙٞذ  ٚاٌز تغییزی

()18()p>0/005؛ ٘ابیح ایٗ ٔغبِؼ ٝثب ٔغبِؼ ٝحبضز،

ػذْ تجبدَ اعالػبت در ٔیبٖ ٚاحذٞبی پضٞٚؼ در ٌزٜٚ

ٔیتٛاٖ ث ٝتغییزٞبی فیشیِٛٛصیىی در٘ایدة فؼبِیت

وٙازَ ٔ ٚذاخّٞ ،ٝز ٔزوش درٔب٘ی ث ٝیىی اس ٌزٜٞٚبی

ٚرسؽی ٘غجتداد (.)18

وٙازَ یب ٔذاخّ ٝتخقیـیبفت.

در ٔغبِؼ ٝحبضز ،ا٘دبْ ثز٘بٔٚ ٝرسؽی عزاحیؽذ،ٜ
تٛا٘غت آٔبدٌی خغٕب٘ی افزاد را افشایؼدٞذ؛

سپاض ي قذرداو

ثٝعٛریو 30 ٝدرفذ حذاوثز اوغیضٖ ٔقزفی ٚاحذٞبی

ایٗ ٔغبِؼ ٝثب حٕبیت ٔبِی ٔؼب٘ٚت پضٞٚؾی دا٘ؾٍبٜ

پضٞٚؼ در ٌزٔ ٜٚذاخّ ٝافشایؼیبفت أب در ٌزٜٚ

ػّ ْٛپشؽىی ٔؾٟذ ثب ؽٕبر ٜثجت  920621ا٘دبْؽذ

وٙازَٞ ،یچ تغییزی ٔؾبٞذٜ٘ؾذ؛ در ایٗ خقٛؿ،

و ٝثذیٗٚعیّ ٝاس ایؾبٖ تمذیزٔیؽٛد.

ثٛتچبرد ٚ 1ؽپبردٔ ،1993 2ذِی را عزحوزد٘ذ و ٝدر
آٖ ،آٔبدٌی خغٕب٘ی را ٔاغیز ٔیب٘دی ٔیبٖ ٚرسػ ٚ
عالٔت رٚا٘ی  ٚخغٕب٘ی ٔؼزفیوزد٘ذ؛ ث ٝاػامبد آٟ٘ب
افزاد ؽزوتوٙٙذ ٜدر فؼبِیتٞبی ٚرسؽی ،فىزٔیوٙٙذ
آٔبدٌی خغٕب٘یؽبٖ را ثٟجٛد ثخؾیذٜا٘ذ  ٚخٛدؽبٖ را
آٔبدٜتز اس آٟ٘بیی ٔیدا٘ٙذ و ٝدر ایٗ ثز٘بٔٞٝب
1
2
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ٔالحظٔٝیؽذ اس ٔغبِؼ ٝخبرجٔیؽذ٘ذ ٘ ٚیش ثٙٔٝظٛر

ٕٞغٞ ٛغاٙذ .ثزاعبط ٔغبِؼ ٝضزغبٔی ،ایٗ ثٟجٛدی را

-Butchard
-Shepard

َا
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و ٝد ٚثبر درٞفاٞ ٚ ٝز خّغ ٝثٔٝذت  45دلیمٝ
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Abstract
Background and Objective: In this century, 25 percent of people are with
diagnosable mental disorders and approximately 450 million people worldwide
are suffering from some forms of mental disorders. The aim of this study was to
determine the effect of designed sport programs on mental health of midwives.
Materials and Methods: In this RCT, health care centers no. 1 and no. 3 were
randomly selected and each center were randomly assigned to two groups of
intervention and control. Then, 60 employed midwives who were working in
these centers were selected by purposeful sampling. Participants filled up
General Health Questionnaire 28, before and after the study and Bruce test was
taken by techno gym treadmill in order to determine maximal oxygen uptake.
The intervention group performed 45-minute sport training program three times
a week, within 8 weeks. Data were analyzed with SPSS 19 software using
independent student t test, paired sample t-test, Mann-Whitney u, Chi squared
and two-way ANOVA tests. Meanwhile, p<0.05 was considered significant.
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Results: Sport training had a significant effect on mental health total score
(p=0.002), subscales of anxiety and insomnia (p=0.008), physical complaints
(p=0.008) and social dysfunction (p=0.011). However sport training has no
significant effect on subscale of depression (p=0.318).
Conclusion: Designed sport training promotes mental health of midwives by
reducing anxiety and insomnia, physical complaints and social dysfunction.
Keywords: Designed sport, Mental health, Midwives

