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هاي پیشگیرانـه در پرسـتاري و مـامـایـی ي مراقبـت مجـله   

  58 تا 46 صفحات ،94 بهار و تابستان ،1 ي ارهـشم ،5 ي دوره
  

 2روي و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتال به دیابت نوع  هاي پیاده ثیر ورزشأمقایسۀ ت
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    چکیده

اي نیاز دارند.  دیابت ملیتوس یک بیماري مزمن بوده که بیماران مبتال به دیابت به جهت ارتقاء کیفیت زندگی خود به برنامۀ مراقبتی ویژه زمینه و هدف:
شود. مطالعۀ  هایی است که موجب بهبود ادارة بیماري و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت می داشتن برنامۀ ورزشی مدون یکی از این برنامه

   .م شده استانجا 2روي بر کیفیت زندگی افراد مبتال به دیابت نوع  هفته تمرینات یوگا و پیاده 4 حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر
روي و کنترل تقسیم  پیاده ساله به صورت تصادفی ساده به سه گروه یوگا، 55 تا 30 زن مبتال به دیابت و مرد 60تجربی نیمه مطالعۀدر این  :بررسی روش
دو نوبت قبل  در SF-36ۀ رسشنامپ ۀه وسیلبها  داده. دقیقه تحت مداخله قرار گرفتند 45 هر روز به مدت هفته 4 روي به مدت روه یوگا و پیادهگ شدند.

 . انجام شد درصد 95 داري در سطح معنیSPSS  16 ها با نرم افزار آنالیز آماري داده. پایان مداخله جمع آوري شدند و

نقش  - جتماعیرد اـعملک- سرزندگی -یسالمتی عموم - نقش جسمانی -انیـرد جسمـابعاد عملک ا با کنترل،ـگروه یوگکیفیت زندگی  ۀدر مقایس :ها یافته
نقش و  ابعاد عملکرد کنترل،گروه روي با  گروه پیادهکیفیت زندگی  ۀدر مقایس). P>05/0( دار داشتند معنی در گروه یوگا بهبودروانی و سالمت روانی 

اد کیفیت ـان ابعـی همزمدر بررس )P>05/0( دار داشتند معنی بهبود روي در گـروه پیـاده مت روانیـسال و نقش -سرزندگی -سالمتی عمومی -جسمانی
در دار  سالمت روانی تفاوت معنی نقش و -زندگی سر -ومیـسالمتی عم-انیـنقش جسمو  عملکرد در ابعاد ه گروه،ـمداخله در س قبل و بعد از یـزندگ
  .)P>05/0( مشاهده شدهاي مداخله  گروه
 ابعاد سایر در بهبودروي  یادهروي است در حالیکه ورزش پ از ورزش پیادهتر مؤثر کیفیت زندگی ورزش یوگا درارتقاء بعد سالمت عمومی گیري: نتیجه

  .از ورزش یوگا استمؤثرتر کیفیت زندگی 
  ایران ،ملیتوس دیابت ،زندگی کیفیت ورزش، یوگا،پیاده روي، :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

  

 را جهانی، سالمتی بهداشت سازمان که زمانی 1948 سال از

 ناتوانی و فقدان بیماري تنها یسالمت" کرد تعریف گونه این

 و روانی رفاه جسمی، از است عبارت سالمتی بلکه نیست

 تحقیقی و در بخش بالینی زندگی کیفیت ، موضوع"اجتماعی

  ).1یافته است ( بسیاري اهمیت بهداشتی مراقبت
 وسیع مفهومی که چرا امر مشکلی است زندگی کیفیت تعریف

رضایت  و خوشحالی احساس داشتن که با دارد پیچیده و
 فردي از تجربیات اي آمیزه سالم، شخصیت .شود می شناسایی

 هم با دو هر که باشد وراثتی می عوامل و زندگی طول در
را  زندگی کیفیت بودن ضعیف یا از خوب فرد ذهنی تصور

 ).2( سازند می

 الیـو خوشح تـرضای اسـاحس زندگی در رديـف که یـزمان
 رژيـان داردـن نارضایتی اسـود احسبیماري خ از و کند می

فرد  که زمانی و کند صرف می خود از براي مراقبت بیشتري
بهتري  روز احساس به روز باشد داشته خوبی خود مراقبتی

 ). بین2خواهد داشت ( نیز بهتري زندگی داشته و کیفیت
چرا که  دارد وجود ارتباط متقابل یک زندگی کیفیت و بیماري
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 زندگی هاي کیفیت جنبه تمام روي مستقیم راث عالیم بیماري
 مزمنی هاي بیماري از یکی دیابت آمریکا انجمن نظر طبق دارد.

ردد ـگ می رادـاف در یـروان -یـجسم بروز مشکالت بـسب که
  ).2دیابت ملیتوس است (

الالت ـی از اختـه گروهـرین بـا دیابت شیـت ملیتوس یـدیاب
زایش سطح گلوکز خون به ـاف ه باـود کـش ی گفته میـمتابولیک

علت اختالل در ترشح انسولین، عملکرد انسولین یا هر دو 
  ). 3شود ( ایجاد می

به دلیل  2دهند که شیوع دیابت نوع  برخی مطالعات نشان می
رعت در حال ـی به سـت بدنـاهش فعالیـاقی و کـش چـافزای

میلیون نفر در  311و هم اکنون بیش از  )3،4(افزایش است 
میلیون  470به  2030جهان مبتال به دیابت هستند و در سال 

 2/1ا از ـدر آسی 2نوع ـوع دیابت ـ). شی5د (ـنفر خواهند رسی
 40به  درصد 6/4و در خاورمیانه از  درصد 6/14به درصد 
 2009در سال  درصد 7/14به  درصد 3/1و در ایران از  درصد

  ).6رسیده است (
 عوارض توسعۀ جسمی، و یزیکیعملکرد ف بر تواند می دیابت

 خانوادگی فردي، ارتباطات و روانی، روحی وضعیت بیماري،
باشد  ثیرگذارأت سالمتی از و درك جنسی عملکرد اجتماعی، و
 اًـعمدت و گذاشته رـاث شغل و اعیـروابط اجتم بر بیماري ).7(

 دیابت به مبتالیان در زندگی کیفیت مختلف هاي کاهش جنبه

  ).8د (خور می چشم به
ی ـارایـی در کـادرند تطبیق فیزیولوژیکـوازي قـهاي ه ورزش

رد را ـسیستم انرژي هوازي ایجاد نموده، توانایی عملکردي ف
رفیت ـاري، ظـرفت بیمـرایط پیشـی در شـش داده و حتـافزای

هاي  ). از دیگر مزایاي ورزش9بخشند ( عملکردي را بهبود
ود ـانی، بهبـدرت جسمـتوان به افزایش ق یـم هوازي مـمنظ

ام تمرینات ـاره کرد. انجـی اشـاهش خستگـوضعیت بدن و ک
دهد و نه تنها منجر به  بدنی هوازي استقالل فرد را افزایش می

اهنگی ادل فرد و همـر تعـگردد بلکه ب بهبود کیفیت زندگی می
  ).9گذارد ( هاي فوقانی و تحتانی تأثیر مثبت می اندام

باعث افزایش خود باوري و خود  ورزش با کاهش اضطراب
شود. بر اساس برخی گزارشات افزایش خود باوري  کفایی می

ممکن است مربوط به تنظیم سیستم آندوکرین، کاتکوالمین و 
سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق 

). 11ها ورزش یوگا است ( ). یکی از این ورزش10افتد ( می
زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از تمرین هـا به مجموعـیوگ

)asanaی (ـدة تنفسـرل شـ)، تمرینات کنتpranayama و (
شود  ) گفته میshavasanaآرامی ( سازي و تن تمرینات رها

. تمرینات جسمی و تنفسی یوگا انعطاف پذیري و )11،12(
 ذبـردش خون، جـد، گـده میزایش ـالنی را افـدرت عضـق

بخشد. به  د سیستم هورمونی را بهبود میاکسیژن و عملکر
عالوه آرام سازي و رهاسازي مدیتیشن در یوگا باعث تثبیت 

ود ـث بهبـو باع واطفـرل عـونومیک، کنتـی اتـسیستم عصب
در ورزش  ). همچنین12شود ( احساس سالمتی در فرد می

شوند و بر اساس  یوگا تمامی مفاصل در حد کمال استفاده می
کاهش درد، خستگی،  تأثیري که یوگا در برخی گزارشات

د خون، ـرول، قنـرم، کراتینین، کلستـاورة سآشفتگی خـواب، 
ها  خون، کورتیزول و استرس دارد، نسبت به سایر ورزش لیپید

  ).13تواناتر است (
 تواند زندگی می کیفیت که داده نشان بالینی هاي کارآزمایی نتایج

ی جزئ باشد و بهداشتی هاي مراقبت کیفیت شاخص عنوان به
در  آن گیري اندازه و شود محسوب ها بیماري درمان برنامۀ از

 وضعیت مورد در را بیشتري اطالعات مزمن، هاي بیماري
  .)14،15(دهد  می قرار اختیارمان در بیماري سالمتی و

یید نمودند که انجام ورزش در بیماران مبتال أت مطالعات متعدد
هاي جسمانی  انگین نمرات حیطهموجب افزایش میه دیابت ب

رل ـا گروه کنتـه بـدگی در مقایسـاجتماعی کیفیت زن –روانی
) در مطالعۀ خود گزارش Jyotsna) و جیوتسنا (1،8گردد ( می

ماه تمرینات ورزشی در بیماران مبتال  3کرد که بعد از انجام 
هاي روانی و اجتماعی در  به دیابت، میانگین نمرات حیطه

اند با گروه کنترل افزایش  مرینات یوگا را داشتهگروهی که ت
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 روزافزون به افزایش توجه ). با16داري داشته است ( معنی
 روي بر این بیماري ثیرأت که اهمیتی دیابت و شیوع و بروز
دارد، انجام این  مبتال به دیابت افراد کیفیت زندگی ابعاد تمام

زندگی  تنمودن تغییرات کیفی روشن تواند ضمن مطالعه می
کیفیت زندگی  ارتقاء براي را زمینه بیماران مبتال به دیابت،

آورد. بر این اساس مطالعۀ حاضر با هدف  فراهم مبتالیان
روي و یوگا بر کیفیت  هاي پیاده مقایسۀ تأثیر انجام ورزش

  انجام شد. 2زندگی افراد مبتال به دیابت نوع 
  

  روش بررسی
 گروهی سه با طراحی نیبالی کارآزمایی نوع از پژوهش این
شهر  در 1391 سال ماه تیر تا خرداد از پژوهش این. باشد می

 انجام شد.  قزوین

مراجعه کننده  2در ابتدا لیستی از بیماران مبتال به دیابت نوع 
شد. طبق فرمول به درمانگاه تخصصی بیمارستان بوعلی تهیه 

ر نف 20، تعداد افراد پژوهش در هر گروه گیري زیر نمونه
نفر  25، این تعداد به سبه شد. اما به دلیل احتمال ریزشمحا

فرد مبتال به دیابت نوع  75در هر گروه افزایش داده شد لذا از 
ت در مطالعه به مراجعه کننده به درمانگاه و خواستار شرک 2

هاي اتفاقی  صورت تصادفی ساده با استفاده از روش شماره
  (قرعه کشی) ثبت نام به عمل آمد. 

 
                       

 2سپس با توجه به معیارهاي ورود (افراد مبتال به دیابت نوع 
میلی گرم  500قرص متفورمین  سال که از 30-55 با رده سنی

فرم رضایت  کردند و میلی گرم استفاده می 5کالمید  ی بنیا گل
نامه را امضا کرده بودند) و معیارهاي خروج (افرادي که به 

نسولین استفاده کردند، در بیمارستان بستري شدند و اجبار از ا
-اسکلتی و قلبی -هاي عضالنی افرادي که مبتال به بیماري

عروقی و تنفسی و آرتریت بودند و محدودیت در انجام 
فرد که واجد شرایط نبودند  15هاي جسمانی داشتند)  ورزش

مداخله تمامی قوانین  از مطالعه حذف شدند. قبل از شروع
روي و یوگا و معیارهاي ورود و خروج  هاي پیاده م ورزشانجا

براي افراد شرکت کننده توضیح داده شد افراد شرکت کننده 
 60بعد از قبول قوانین مطالعه وارد این طرح شدند. در نهایت 

اي  هـجلس یـط د. ابتداـی ماندنـه باقـام مداخلـت انجـنفر جه
روش  و اهداف طرح، نوع با طرح این در شرکت داوطلبان

ان ـداوطلب به د.ـشدن اـآشن شفاهی و یـکتب ورـط به آن اجراي
 محرمانهً کامال ایشان از دریافتی اطالعات که شد داده اطمینان

 ادهـگذاري استف دـک از ها داده بررسی تـجه و دـمان دـخواه
طرح  در شرکت نامۀ جلسه رضایت این در ضمناً شد. خواهد

ء شد. سپس جهت سنجش متغیرهاي توسط افراد نمونه امضا
 15توسط که روایی آن اي  پرسشنامه از پژوهش دموگرافیک

بود، استفاده شده یید أاستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین ت
نفر بیمار مبتال به  10در اختیار  بزاریید پایایی، اأشد. جهت ت
 قرارداده و تکمیل شد و بعد از دو هفته مجداً 2دیابت نوع 

ا تکمیل شد و ضریب همبستگی آن محاسبه شد که توسط آنه
). پرسشنامه r ،05/0<p<9/0گرفت ( یید قرارأپایایی آن مورد ت

 -سوال درمورد اطالعات سنی و جنسیت 4سوال ( 15حاوي 
سوال درمورد تاریخچۀ  5 -سوال درمورد تاریخچۀ دیابت 6

ورزش کردن) بود. جهت سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامۀ 
استفاده شد. این پرسشنامه توسط  SF-36دگی کیفیت زن
ازي ـبومی س همکـاران در جهاد دانشگـاهی تهران منتظري و

). 17( شده است و روایی و پایایی آن به اثبات رسیده است
 36استاندارد پرسشنامۀ یک SF- 36زندگی کیفیت پرسشنامۀ

المت س ۀ کلیـمؤلف 2 داراي هـپرسشنام نـای است. یـسوال
بعد مرتبط به سالمت جسمی  8سالمت روانی و در جسمی و 

پردازد. مؤلفۀ  یـراد مـی افـی کیفیت زندگـی به ارزیابـو روان
  هاي  نقش -جسمانی عملکرد بعد 4خود شامل  جسمی سالمت
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مت درد جسمی و سالمتی عمومی است. مؤلفۀ سال -جسمانی
نقش  - عملکرد اجتماعی -بعد سرزندگی 4روانی خود شامل 

. افراد شرکت کننده به صورت باشد می و سالمت روانی روانی
 روي، یوگا و کنترل تقسیم شدند. کشی به سه گروه پیاده قرعه

برنامۀ آموزشی و قوانینی که براي گروه پیاده روي ثبت شده 
  بود به شرح زیر بود: 

روز و  30روي را باید بعد از خوردن صبحانه به مدت  پیاده
دقیقه انجام دهند. در طول  45مدت  روزانه در نوبت صبح به

روي اجازة خوردن غذا و تنقالت به جز آب را نداشتند،  پیاده
ه دلیل ـهمچنین اجازة گوش کردن موسیقی را هم نداشتند (ب

رنامۀ ـرایط محیطی یکسان در دو گروه). بـدم وجود شـع
شرح زیر  اي که براي گروه یوگا مطرح کرده بودیم به آموزشی
روز و روزانه  30بعد از صبحانه، در  تمرینات یوگا بود: باید

ن تنفسی مدل تمری 3شد.  دقیقه انجام می 45صبح ها به مدت 
  اي یوگا  دقیقه 15تمرکزي  -اي دقیقه 20کششی  -اي دقیقه 10

انجام شد. تمرینات هر دو گروه توسط مربی در سالن و دسته 
. در هر جمعی و به صورت دو گروه مردان و زنان انجام شد

پرسشنامۀ  اي هفته 4سه گروه قبل و بعد از برنامۀ ورزشی 
کیفیت زندگی تکمیل شد. اطالعات مربوط به قبل و بعد از 

مورد تجزیه و  SPSS 16مداخله با استفاده از نرم افزار آماري
 Pairedو Anova – LSDهاي  آزمون رار گرفت. ازـتحلیل ق

t test 95 اطمینان سطح در ماريآ هاي آزمون شد. کلیۀ استفاده 
  .)P>05/0است ( شده درصد انجام

  
  یافته ها

سال بود  46±8نتایج نشان داد که میانگین سنی در سه گروه 
). P=793/0داري بین آنها مشاهده نشد ( است که تفاوت معنی

 35درصد) مرد و  7/41نفر( 25نفر افراد مورد مطالعه  60از 
یسۀ جنس در سه گروه درصد) زن بودند. در مقا 3/58نفر(

  ).1) (جدول p=937/0داري مشاهده نشد ( تفاوت معنی

  

  مقایسۀ سن و جنس در سه گروه: 1جدول

  گروه
  جنس  سن

  تعداد و درصد زن  و درصد مردتعداد   میانگین و انحراف معیار
  %)60(12  %)40( 8  6/47±21/6  یوگا

  %)60( 12  %)40( 8  8/45±0/10  پیاده روي
  %)55( 11  %)45( 9  9/46± 8/7  کنترل

  937/0  793/0 مقدار احتمال سه گروه
  
  

  
  

 التی در حدـد) تحصیـدرص 35راد (ـا بیشتر افـروه یوگـدر گ
 40درصد) و کنترل ( 30روي ( دیپلم داشتند. در دو گروه پیاده

د، البته در ـابتدایی داشتنرصد) بیشترافراد تحصیالتی در حد د
اهده ـاري مشـروه تفاوت آممقایسۀ سطح تحصیالت در سه گ

  ). P=765/0نشد (
 8هاي قبل از مداخله و بعد از مداخلۀ ابعاد  در بررسی داده

داري مشاهده  گانه در سه گروه در ابتداي مداخله تفاوت معنی

هاي حاصل از آزمون تی زوجی نشان  ). یافتهP>05/0نشد (
گروه بین میانگین قبل از مداخله و بعد از مداخله در داد که 

ی سالمت -نقش جسمانی -یـرد جسمانـاد عملکـا در ابعـیوگ
 تـداشود ـداري وج یـی اختالف معنـش روانـی و نقـعموم

)05/0<P(اوت میانگین در ابعاد نقش روي تف روه پیادهـ. در گ
 از بعد روانی نقش و سرزندگی –عمومی سالمتی –جسمانی
  .)2) (جدول P>05/0( دار بود یمعن مداخله
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  گانه کیفیت زندگی در سه گروه در قبل و بعد از مداخله 8مقایسۀ میانگین ابعاد : 2 جدول

  ابعاد

  گروه
 کنترل  پیاده روي  یوگا

میانگین قبل 
  از مداخله

میانگین بعداز 
  مداخله

مقدار 
  احتمال

میانگین قبل از 
  مداخله

میانگین بعداز 
  مداخله

مقدار 
  احتمال

میانگین قبل از 
  مداخله

گین بعداز میان
  مداخله

مقدار 
 احتمال

عملکرد 
  جسمانی

0/59±89/27  00/70±54/25  035/0 00/75±59/21  83/85±23/15  057/0 50/49±99/29  25/44±66/26  259/0 

نقش 
  جسمانی

25/46±67/34  25/76±96/24  0001/0<  75/58±28/38  75/83±99/25  002/0 21/59±46/37  75/28±71/33  060/0  

 412/0  60/12±00/47  48/18±50/44 096/0  68/12±50/48  46/10±00/46 841/0  08/12±50/42  23/9±00/43  درد جسمانی

سالمتی 
  عمومی

50/57±89/16  75/65±89/16  038/0 75/61±20/13  25/67±43/15  036/0 00/45±55/15  50/42±97/11  268/0 

 585/0  62/11±00/55  62/25±25/52 030/0  31/9±00/70  36/27±25/55 128/0  63/11±25/62  23/17±50/54  سرزندگی

عملکرد 
  اجتماعی

37/64±32/29  00/75±96/25  056/0 12/63±11/23  25/66±71/20 536/0 00/70±91/16  87/56±12/13  323/0 

 267/0 89/37±33/38  69/39±33/48 001/0  00/36±66/81  30/37±33/65 024/0  35/28±00/75  24/45±00/50  نقش روانی

سالمت 
  روانی

00/55±54/17  50/34±04/13  237/0 80/59±70/19  00/33±70/12  378/0 20/58±86/20  80/45±97/10 067/0 

  
  

  

در  روي، ادهـا و پیـروه یوگـانه بین دو گـگ 8ه ابعاد ـدر مقایس
دار مشاهده شد که  میانگین بعد عملکرد جسمانی تفاوت معنی

دگی زن ن بعد سرـروه یوگا بود و همچنین در میانگیـبه نفع گ
ود ـروي ب روه پیادهـد که به نفع گـمشاهده ش دار اوت معنیـتف
)05/0<Pا گروه ـروه یوگا بـه در گـگان 8اد ـه ابعـ). در مقایس

 -نقش جسمانی -انیـرد جسمـاد عملکـن ابعـمیانگی رل،ـکنت
دار  زندگی و نقش روانی تفاوت معنی رـس -یـی عمومـسالمت

 روي و گروه کنترل، روه پیادهگ ۀدر مقایس ) وP>05/0( داشتند
سالمتی  –انیـنقش جسم - یـاد عملکرد جسمانـمیانگین ابع

 دار داشتند اوت معنیـش روانی تفـزندگی و نق رـس -یـعموم
)05/0<P .(  

گانه کیفیت زندگی ابتدا و انتهاي  8در بررسی همزمان ابعاد 
 -اد عملکرد جسمانیـن ابعـروه، در میانگیـه گـه در سـمداخل

رد ـعملک - زندگی رـس -یـی عمومـسالمت–ی ـش جسمانـنق
دار  یـاوت معنـی تفـت روانـی و سالمـنقش روان - یـاجتماع

اوت ـد درد تفـبع نا در میانگیـام ،)P>05/0( دـده شـمشاه
  .)3) (جدول P>05/0دار مشاهده نشد( معنی

  
  



 51و همکاران          حمیده عظیمی

 94 بهار و تابستان ،1 ي شماره ،5 ي دوره و مامایی، پرستاريپیشگیرانه در هاي  ي مراقبت مجله

  له در سه گروهگانه کیفیت زندگی انتهاي مداخ 8بررسی همزمان ابعاد  :3جدول
  

  مقدار احتمال Fآماره   میانگین مکعبات  مجذور مکعبات    ابعاد

  عملکرد جسمانی
  >0001/0 521/15  841/8430 681/16861  بین گروه ها
    205/543 250/29876  در گروه ها

    931/46737  کل

  نقش جسمانی
  >0001/0 912/21  667/17791 333/35583  بین گروه ها
   952/811 250/46281  در گروه ها

    583/81864  کل

  درد جسمانی
 293/0 256/1  000/195 000/390  بین گروه ها

    263/155 000/8850  در گروه ها
    000/9240  کل

  سالمتی عمومی
  >0001/0 528/18  917/3712 833/7425  بین گروه ها
    395/200 500/11422  در گروه ها

    333/18848  کل

  سرزندگی
  >0001/0 401/9  417/1125 833/2250  بین گروه ها
    715/119 75/6823  در گروه ها

    583/9074  کل

  عملکرد اجتماعی
 027/0 364/3  229/1643 458/32864  بین گروه ها

    302/425 188/24242  در گروه ها
    646/27528  کل

  نقش روانی
  >0001/0 428/9  889/10888 778/21777  بین گروه ها
    971/1154 333/65833  در گروه ها

    111/87611  کل

  سالمت روانی
 003/0 372/6  267/960 533/1920  بین گروه ها

    709/150 400/8590  در گروه ها
    933/10510  کل

  بحث و نتیجه گیري 
  

هفته فعالیت ورزشی یوگا  4 مطالعۀ حاضر نشان داد که انجام
گی در ابعاد عملکرد جسمانی و نقش بهبود کیفیت زندموجب 

جیوتسنا شود. در مطالعۀ  جسمانی نسبت به گروه کنترل می
)Jyotsna(  فرد مبتال  49نیز ورزش یوگا روي  2012در سال

ماه انجام شد و نتایج نشان داد که  6به مدت  2به دیابت نوع 
نمره  3میانگین ابعاد عملکرد جسمانی و نقش جسمانی حدود 

). 16دار بود ( دا کرده است که از لحاظ آماري معنیافزایش پی

 رـرامـج مطالعۀ کـا نتایـن بـر همچنیـش حاضـج پژوهـنتای
)Cramer (همخوانی دارد 2013سال  در )یوگا با افزایش  ).18

ایمنی، تعدیل  -عصبی -هاي روانی توان سازگاري دستگاه
 سیستم عصبی خودکار، افزایش پایداري جسمانی و مقاومت

ی و ـدگـش کیفیت زنـم ایمنی بر افزایـل سیستـدن و تعدیـب
ات ـ). تمرین12ذارد (ـگ ثیر میأدن تـت کل بـاس سالمـاحس

ا، انعطاف پذیري و قدرت عضالنی را ـی و تنفسی یوگـجسم
افزایش داده، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم 



 ...روي و یوگا بر هاي پیاده مقایسۀ تأثیر ورزش         52

 94 بهار و تابستان ،1 ي شماره ،5 ي دوره اري و مامایی،پیشگیرانه در پرستهاي  ي مراقبت مجله

رد ـعملک ث بهبودـد و در نهایت باعـده هورمونی را بهبود می
  ). 6،12شود ( جسمانی و نقش جسمانی می

اد ـی در ابعـرات کیفیت زندگـۀ حاضر میانگین نمـدر مطالع
روي افزایش  مانی و نقش جسمانی در گروه پیادهعملکرد جس

در گروه یوگا ت. ـرل داشـروه کنتـت به گـري نسبـدارت معنی
 و نقش جسمانی نسبت بهتفاوت در ابعاد عملکرد جسمانی 

در مطالعه دار بود.  روي معنی گروه کنترل بیشتر از گروه پیاده
مبتال به دیابت فرد  52) که روي 19( 2012تادیبی در سال 

هفته ورزش هوازي، بهبود  8 بدنبال انجامانجام شد،  2نوع 
نمرات عملکرد جسمانی و نقش جسمانی در گروه میانگین 

حاضر با  نمره گزارش شد. نتیجۀ پژوهش 50ورزش بیش از
)، مایرز 9( 2009) در سال Randallنتایج مطالعات رندال (

)Myers 21( 2011) و کریمیان در سال 20( 2013) در سال (
  نیز همخوانی دارد.

تأثیر مثبت فعالیت بدنی در بهبود سالمت جسمی و کیفیت 
وط به اثرات ـت مربـن اسـزندگی بیماران مبتال به دیابت ممک

ژن ـالت و اکسیـی عضـار و بیوشیمـختتمرین هوازي در سا
ا آن و ـراه بـه تغییرات مطلوب همـر و در نتیجـمصرفی بیشت

بهبود فرآیند حمل گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین باشد. 
در نهایت فرد مبتال به دیابت نیاز کمتري به انسولین خواهد 

هاي هوازي باعث فعال سازي سیستم عصبی  داشت، ورزش
شوند. بنابراین تمرین  ) می22ها ( ح اندروفینـترشزي و ـرکـم

هوازي بر بهبود حساسیت به انسولین و کنترل بهتر بیماري در 
  ).19گذار است (تأثیر 2فراد مبتال به دیابت نوع ا

ابعاد سالمت روانی و  در مطالعۀ حاضر در میانگین نمرات
 شـرل افزایـروه کنتـه گـروه یوگا نسبت بـش روانی در گـنق

 2004) در سال Leeدار مشاهده شد. در مطالعۀ لی ( معنی
انجام شده بود،  2بت نوع فرد مبتال به دیا 168) که روي 23(

نمره  15نمرات سالمت روانی و نقش روانی حدود  میانگین
دو بعد ) نیز افزایش میانگین 16( جیوتسناافزایش داشت. 

زارش پس از انجام ورزش گرا سالمت روانی و نقش روانی 
  . کرده است

توان به این موضوع اشاره کرد که  با توجه به این نتایج می
استرس و  –رهاي روانی اغلب به صورت افسردگیفاکتو

شوند و اغلب افراد مبتال  رفتارهاي خود مراقبتی توصیف می
به دیابت به علت داشتن روند مزمن بیماري دیابت، ناامید 

ر خود را کمتر ـالمتی بـسح اداره ـه روز سطـد و روز بـهستن
ا ـردگی آنهـرس و افسـر به استـه منجـه این واقعـکنند، ک می
شود  شود که در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی آنها می می

دار نبودن سالمت روانی،  رسد علت معنی به نظر می ).16(
ناکافی بودن مدت مداخله جهت تغییر در بعد سالمت روانی 

  بوده باشد.
روي نسبت به گروه  بعد نقش روانی در گروه پیاده میانگین

  ن افزایش ـه ایـوري کـت به طـداري داش رل افزایش معنیـکنت
بعد سالمت  ةنسبت به گروه یوگا بسیار بیشتر بود ولی نمر

. در مطالعۀ رید دار نبود روانی نسبت به گروه کنترل معنی
)Reid 2نوع فرد مبتال به دیابت  218) 24( 2010) در سال 

ورزش هوازي انجام دادند. میانگین دو بعد سالمت روانی و 
هفته ورزش هوازي افزایش داشت.  22نقش روانی بعد از 

 2012نتیجۀ پژوهش حاضر با نتایج مطالعات تادیبی در سال 
ی ـوکسـولـ)، نیک21( 2011ال ـان در سـریمیـ)، ک19(
)Nicolucci الی ) همخوانی دارد، در ح25( 2012) در سال

فرد  60ه رويـ) ک26( 2011) در سال Taiکه در مطالعۀ تاي (
سال سن داشتند انجام  58که بیشتر از  2مبتال به دیابت نوع 

 8شد، میانگین دو بعد سالمت روانی و نقش روانی پس از 
داري نشان نداد. به طور کلی نقش پیاده  هفته افزایش معنی

شده است. این امواج  روي در افزایش امواج آلفا در مغز اثبات
دهندة آرامش  باشند که نشان الگوي الکتریکی فعالیت مغز می

ها را که باعث  ذهنی فرد است. پیاده روي منظم آندروفین
  کنند، این ماده  شود در خون وارد می احساس مثبت در فرد می
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سرور در  بخشی دارد و باعث قطع درد و حالتخاصیت آرام 
المت روانی و نقش روانی ـود بنابراین در بهبود سـش رد میـف

).تفاوت در دامنه سنی واحدهاي مورد 27( ر استـار موثـبسی
) 26( بررسی می تواند علت این عدم همخوانی با مطالعه تاي

  باشد.
گروه یوگا  زندگی در بعد سردر مطالعۀ حاضر تفاوت میانگین 

راوال ـۀ آگـطالعود. در مـدار ب روه کنترل معنیـه گـت بـنسب
)Agrawalفرد مبتال  154ه بر روي ـ) ک28( 2003ال ـ) در س

 3سرزندگی بعد از به دیابت نوع دو انجام شد، میانگین بعد 
نمره افزایش داشت. همچنین این  17به میزان ماه ورزش یوگا 

) 13(  2010ال ـ) در سRossۀ راس (ـۀ مطالعـه با نتیجـنتیج
  همخوانی دارد.

ح ـزایش سطـا باعث افـات وضعیتی یوگـه تمرینـاینکبه دلیل 
توان از آن به منظور  شود، می اهش خستگی فرد میـانرژي و ک

  ).23رد (ـتر کردن بیماران مبتال به دیابت هم استفاده ک سرزنده
زندگی در گروه پیاده  رـد سـبع در مطالعۀ مـا تفاوت میانگین

ري نسبت به گروه زایش بیشتـروه کنترل افـت به گـروي نسب
) نیز 1( 2010یوگا داشت. در مطالعۀ شهرجردي در سال 

 2فرد مبتال به دیابت نوع  18میانگین بعد سرزندگی در بین 
هفته ورزش هوازي افزایش داشت. همچنین نتیجۀ  8بعد از 

)، احمدي در 21پژوهش حاضر با نتایج مطالعات کریمیان (
  ) همخوانی دارد.14( 2011سال 

ز ـرین، سنتـی نفـور اپـزایش نـث افـروي باع یـادهورزش پ
شود که این عوامل همگی  ها می سروتونین و افزایش آندروفین

خستگی فرد مبتال به  در ایجاد سرزندگی و جلوگیري از بروز
رژي ـان انـروي به انس ). پیـاده10ـذار هستنـد (گدیابـت تأثیر

شادابی خود  دهد تا احساس آرامش کند و از سرزندگی و می
  ).27لذت ببرد (

ت به گروه ـروي نسب در ایـن پژوهـش گرچـه در گـروه پیاده
دیده شد ی عمومی ـد سالمتـداري در بع ش معنیـرل افزایـکنت

گروه پیاده روي افزایش بیشتري  ولی گـروه یوگا در مقایسه با

) در Reidرا نسبت به گروه کنترل نشان داد. در مطالعه رید (
) تفاوت میانگین بعد سالمتی عمومی پس از 24( 2010سال 

 دار نبود. همچنین در مطالعۀ هفته ورزش هوازي معنی 22
هفته  8، 2فرد مبتال به دیابت نوع  52) که روي 19تادیبی (

بار در هفته انجام شد  3دقیقه  45ورزش هوازي به مدت 
نمره افزایش داشت، ولی از  9میانگین سالمتی عمومی اگرچه 

دار نبود. این نتیجه با نتایج مطالعات کرامر  اظ آماري معنیلح
  ) همخوانی دارد.21) و کریمیان (20)، مایرز (18(

توانند  اند که یوگا و پیاده روي می مطالعات بسیاري ثابت کرده
هاي مزمن مثل فشارخون، آسم، دیابت و  درادارة بیماري

نقش  )16،29( 2وع ـوس نـابت ملیتـوط به دیـربـوارض مـع
مؤثري را داشته باشند. کنترل بیماري در افراد مبتال به دیابت 

این افراد خواهد شد که  باعث حل چالش بزرگی در زندگی
خواهد  یـعموم تـد سالمـبع شـب افزایـموج در نتیجه

  ).16د (ـش
سال از بیشترین افراد مبتال به  46حاضر گروه سنی  ۀدر مطالع

 2009در سال حقدوست  ۀا مطالعکه ب ،دیابت برخوردار بود
سال به عنوان بیشترین گروه سنی  60- 40) که سنین بین 30(

وانی دارد. ـهمخ ،رده بودـر کـه دیابت ذکـل افراد مبتال بـشام
) انجام شد، 31( 1390در سال  اي که توسط محمدي مطالعه

سال  70نشان داد که شیوع دیابت در کسانی که سن باالي 
 سال دارند. 65-35برابر کسانی است که سن  3 دارند تقریباً

اند که با افزایش سن، فرد دچار کاهش  تحقیقات نشان داده
ث ـود و در نتیجه باعـش زایش وزن میـت فیزیکی و افـفعالی

کاهش فعالیت انسولین بدن شده و مقاومت به انسولین ایجاد 
  ).31( شود می

ها بیشتر از آقایان  حاضر در هر سه گروه تعداد خانم ۀدر مطالع
) 5( 2008در سال نژاد  عظیمی ۀبود. این نتایج با نتایج مطالع

 1/5و مردان  درصد 8/5که شیوع دیابت را در بین زنان 
در حقدوست  ۀدر مطالع ذکر کرده بود، همخوانی دارد. درصد

 درصـد 7/1ان ـت در زنـوع دیابـ) میزان شی30( 2009ال ـس
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د بیشتر بودن دیابت ـرس ت. به نظر میـبیشتر از مردان بوده اس
چون بیشتر  در زنان به علت سبک زندگی زنان ایرانی است،

گذرانند و حداقل فعالیت فیزیکی را  وقت خود را در خانه می
دارند و همچنین به دلیل بیشتر داشتن توده بدنی، مستعد ابتال 

  ). 12،30( به دیابت هستند
اند که با  ت ابتدایی داشتهدر این مطالعه بیشتر افراد تحصیال

که شیوع دیابت را در افراد کم سواد ) 5( عظیمی نژاد ۀمطالع
رسد به دلیل  به نظر می بیشتر ذکر کرده است همخوانی دارد.

کاهش دانش در رابطه با پیشگیري یا درمان دیابت و دیگر 
  ).12( دیابت در این سطح تحصیالت بیشتر است ها، بیماري

فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار  توان گفت به طور کلی می
د در ـتوان یـه مـود کـش ه میـر گرفتـی در نظـی عمومـسالمت

ی ـاي جسمی و روانـه اري از بیماريـان بسیـپیشگیري و درم
ات متعدد ـره برد. تحقیقـراب از آن بهـردگی و اضطـمثل افس

مبتال به اران ـم در بیمـی منظـه فعالیت جسمـاند ک ان دادهـنش
هاي  انجام فعالیت باشد. داراي اثر حفاظتی می 2دیابت نوع 

احساسی، عاطفی و  بدنی و فیزیولوژیک از مزایاي روانی،
با انجام ورزش ظرفیت اکسیداسیون  اجتماعی برخوردار است.

عضالت افزایش یافته و در نتیجه سیستم بیوشیمیایی هوازي 
عث افزایش میزان تحریک گردیده و با جهت ایجاد انطباق،

ه در ورزش ـود. از آنجایی کـش دن میـژن دریافتی در بـاکسی
شوند و یوگا  استفاده می کاملیوگا، تمامی مفاصل در حد 

ی را در کاهش استرس و رسیدن به آرامش عمومی ـنقش مهم
کند،  هاي منظم و بهبود کیفیت زندگی بازي می از طریق تنفس

بتالیان به دیابت مفید واقع تواند براي م این نوع ورزش می

اده فراوان ورزش پیاده ـر به دلیل استفـویی دیگـود و از سـش
روي و در دسترس و رایگان بودن این ورزش، نویسندگان 

هفته تمرینات یوگا وپیاده  4نمایند که  یري میگ چنین نتیجه
دگی ـروانی کیفیت زن ی وـروي باعث بهبودي ابعاد جسم

ی در ـایستـود و بـش یـم 2 وعـت نـدیاب ال بهـاران مبتـبیم
اگرچه ورزش یوگا  رار گیرد.ـد نظر قـاي بیماران مـه شآموز

یفیت زندگی مؤثرتر از ورزش درارتقاء بعد سالمت عمومی ک
سایر ابعاد  روي در بهبود روي بود ولی ورزش پیاده پیاده

  کیفیت زندگی مؤثرتر از ورزش یوگا بود. 
نویسندگان انجام  ش به جامعه بزرگترجهت تعمیم نتایج پژوه

تر  طوالنی ۀاي مشابه با تعداد نمونه بیشتر و زمان مداخل مطالعه
  کنند. را پیشنهاد می

  
  تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشکده 
با شماره  قزوین پزشکی دانشگاه علوم پرستاري و مامایی

هاي  ررسی مقایسه تأثیر ورزشب« /د و با عنوان 3659/6مجوز 
رص ـداد قـا، تعـد خون ناشتـروي بر میزان قن ـا و پیادهیوگ

» دو ت نوعـاران مبتال به دیابـدگی بیمـمصرفی و کیفیت زن
 از ،دانشگاه پژوهشی معاونت از دانیم می الزم خود برباشد،  می

مبتال به  افراد یپیام دل استان قزوین و تمام یوگاي کانون
 و کمال قدردانی که در این پروژه شرکت کردند دیابت

  .داشته باشیم  را سپاسگزاري
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Background and Objectives: Diabetes, as a chronic disease, needs self-management efforts. It is shown that 

having a regular exercise can lead to an increase in quality of life among patients with chronic diseases. The 

aim of this study was to compare the effect of yoga exercise with walking on quality of life among patients 

with type 2 diabetes. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 60 patients with type 2 diabetes 

aged 30-55 years. The participants were randomly assigned into three: yoga, walking and control groups. 

Patients in the yoga and walking groups, had 45-minutes daily exercise for four weeks. Data were gathered 

using the SF-36 quality of life questionnaire and were analyzed using the one-way ANOVA in the SPSS-16. 

Results: There were significant differences between the yoga and control groups after the intervention in 

terms of physical function, physical role, general health, vitality living, social function, mental role and 

mental health of the quality of life dimensions (P<0/05). There were significant differences between walking 

and control groups after the intervention in terms of physical function, physical role, general health, vitality 

living, mental role and mental health of the quality of life dimensions (P<0/05). Repeated measure ANOVA 

showed significant differences in terms of physical function, physical role, general health, vitality living, 

mental role and mental health of the quality of life dimensions in the three groups (P<0/05). 

Conclusion: According to the results of or study, yoga exercise was more effective in improving general 

health dimension of the quality of life.  
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