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مقدمه :اختالل خواب یکی از آشکارترین عالئم دوران یائسگی می باشد .هورمون درمانی عالئم ناشی از یائسگی مانند
بی خوابی را بهبود می بخشد ،اما هورمون درمانی به دلیل اثرات جانبی که به همراه دارد ،از طرف زنان انتخاب نمی
شود .لذا بسیاری از زنان به راه های درمان جایگزینی دیگر متوسل می شوند .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر پیاده
روی منظم با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب زنان یائسه در مراکز بهداشتی درمانی اهواز انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال  1313بر روی  112زن یائسه واجد شرایط در مراکز بهداشتی
درمانی اهواز انجام شد .افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی مداخله و کنترل قرار گرفتند .گروه مداخله هفته
ای حداقل  5بار و هر بار حداقل یک ساعت پیاده روی داشتند و تعداد قدم ها با گام شمار ثبت شد .در این پژوهش
ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ بود که در چهار مرحله (قبل از مداخله 4 ،هفته و
 8هفته و  12هفته بعد) جمع آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )18و
آزمون های آماری تی تست ،کای اسکوئر و آزمون غیرپارامتری من ویتنی و اندازه گیری تکراری فریدمن انجام شد.
میزان  pکمتر از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :میانگین نمره کیفیت ذهنی خواب در گروه مداخله از  2/1±5/6به  1/2±5/6به طور معناداری کاهش پیدا
کرد ( )p=5/551که نشانه بهبود وضعیت خواب می باشد و در گروه کنترل از  2/1±5/5به  2/5±5/6با اختالف آمار
بی معنایی تغییر پیدا کرد (.)p=5/45
نتیجه گیری :پیاده روی منظم در زنان یائسه کیفیت ذهنی خواب را حفظ می کند و می تواند باعث ارتقاء کیفیت
ذهنی خواب زنان شود .لذا با توجه به نتایج مطالعه در دسترس بودن منابع حمایتی در سیستم های بهداشتی
درمانی ،لزوم برگزاری جلسات آموزشی در مورد فعالیت فیزیکی و پیاده روی در مراکز مختلف بهداشتی درمانی هرچه
بیشتر آشکار می شود.
کلمات کلیدی :خواب ،پیاده روی ،یائسگی
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مقدمه
یائسگی که در گذشته به عنوان اتفاقی صرفاً
فیزیولوژیک در زندگی زنان شناخته می شد ،امروزه
یکی از بحرانی ترین دوران زندگی برخی از آنان
محسوب می شود ،لذا برخالف گذشته این زنان عالوه
بر مراقبت های ویژه در برخی موارد به درمان نیز نیاز
دارند ( .)2 ،1در دهه های اخیر با توجه به پیشرفت
های علم پزشکی و افزایش امید به زندگی در سطح
جهان ،همواره تعداد بیشتری از زنان به این مرحله وارد
می شوند .بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 1111
در جهان تعداد  466میلیون نفر زن یائسه زندگی می
کردند ( .)1این جمعیت در سال  2535به میزان یک
میلیارد و  2هزار نفر با افزایش ساالنه  46میلیون مورد
جدید در سال خواهد رسید ( .)3بر اساس مستندات
سالنامه آماری کشور در سال  ،1385ایران دارای
 4852585زن  45-65ساله می باشد که حدود %13/8
جمعیت را شامل می شوند ( .)4با توجه به این که سن
متوسط یائسگی  51سالگی است و تقریباً  %15زنان به
سن  65سالگی و  %35به سن  85سالگی می رسند
بنابراین جمعیت زیادی در این سن قرار می گیرند (.)5
انسان ها حدود یک سوم از دوران زندگی خود را به
خواب اختصاص می دهند ( .)6در واقع خواب یک حالت
تکرار شونده ( )6و زمان استراحت برای بدن و مغز است
که باعث تجدید قوای روحی و جسمی می شود و از آن
به اساسی ترین نیازهای بشر یاد شده است (.)8
شیوع مشکالت خواب در زنان یائسه تا  %65گزارش شده
است .عوامل مختلفی بر اختالل خواب زنان یائسه تأثیر
دارد از جمله گرگرفتگی و تعریق شبانه ،همچنین
خرناس کشیدن که در زنان یائسه شایع تر است ،می
تواند موجب اختالل خواب بسیار شود .همچنین با
افزایش سن زنان خواب آن ها نیز سبک تر می شود (.)1
از سوی دیگر در دوران یائسگی به دلیل کاهش سطح
هورمون های بدن ،زنان دچار تغییرات زیادی از جمله
گرگرفتگی ،تعریق شبانه ،تپش قلب ،سردرد ،گیجی،
خستگی و تحریک پذیری می شوند .در این میان یکی از
شایع ترین مشکالت ،اختالل خواب است (.)1
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خواب یک رفتار سازمان یافته ،به منظور هماهنگی
ریتم بدن و زندگی روزانه بوده که هر روز تکرار می
شود .اهمیت خواب و استراحت تا آنجایی است که جزء
نیازهای فیزیولوژیک و اساسی انسان محسوب شده و
برآورده نشدن آن حیات انسان را به خطر می اندازد
(.)15
اشخاصی که اختالل خواب دارند نه تنها از خستگی،
بلکه از اشکال در ترمیم سلولی ،نقص در حافظه و
یادگیری ،افزایش استرس و اضطراب و کاهش کیفیت
زندگی روزمره نیز رنج می برند .بنابراین اختالل خواب
می تواند اثرات زیانباری بر سالمت افراد بر جای
بگذارد؛ به طوری که امروزه یکی از دالیل اصلی
مراجعات زنان یائسه به مراکز درمانی و استفاده از
داروهای آرام بخش ،اختالل خواب است که این داروها
عوارض بسیاری برجای می گذارند ( .)11در کتب و
مقاالت مختلف ،روش های متعددی جهت بهبود و
درمان اختالالت خواب از جمله کیفیت ذهنی خواب
بیان شده است که از میان این روش ها می توان به
تغییر در سبک زندگی ،استفاده از داروها ،تغذیه
درمانی ،مکمل های محتوی اسید آمینه تریپتوفان و
مالتونین اشاره کرد .همچنین روش های دیگر بهبود
خواب شامل :موسیقی درمانی ،لمس درمانی ،آرام
سازی ،یوگا و طب سوزنی می باشد (.)12
در مورد مکانیسم اثر ورزش بر خواب ،شواهد و نظریه
های متعددی وجود دارد .گزارش شده است که
مالتونین که از غده پینئال 1ترشح می شود ( ،)13از
تمرین و فعالیت بدنی تأثیر می پذیرد ( .)14شایان ذکر
است مقدار ترشح این ماده به شدت و نوع تمرین،
جنس ،سن و زمان تمرین به عنوان عوامل مداخله گر
وابسته است ( .)15مشخص شده است که مالتونین با
تغییراتی که در دمای مرکزی بدن ایجاد می کند ،آثار
خواب آور دارد و بر خواب انسان تأثیر می گذارد (.)16
در بررسی تأثیر ورزش بر خواب افراد جوان نشان داده
شد که انجام تمرینات ورزشی کیفیت خواب را تحت
تأثیر قرار می دهد و افرادی که فعالیت های جسمی
بیشتری داشتند ،کیفیت ذهنی خواب بهتر و خواب

 فرزانه فرشادبخت و همكاران

و عوارض جانبی به همراه دارد و استفاده مکرر داروهای
خواب آور منجر به وابستگی مصرف دارو می شود (،)15
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پیاده روی بر کیفیت
ذهنی خواب زنان یائسه انجام شد.

آلودگی کم تری را گزارش کردند ( ،)16ولی در زنان
یائسه اولین خط درمانی که معموالً توسط پزشکان به
کار گرفته می شود ،تجویز هورمون ها می باشد ،ولی
بسیاری از زنان ممکن است شرایط استفاده از هورمون
درمانی را نداشته باشند (.)1
شایع ترین راه درمان یا مقابله با مشکالت خواب،
استفاده از داروهای خواب آور است که به غیر از عوارض
جانبی ،مشکل اعتیاد را نیز به دنبال دارد .اثربخشی
روش های درمانی بدون استفاده از دارو ،کندتر از
اثربخشی مصرف داروهای خواب آور است ،اما دوام
بیشتری دارند .یکی از این روش ها ،پیاده روی به
صورت منظم است که باعث آرامش بیشتر و افزایش
دمای مرکزی بدن می شود و به عنوان راهی برای آغاز
و حفظ خواب خوب و کیفیت ذهنی خواب می باشد
( .)18در مطالعه استرنفیلد و همکاران ( )2514که به
بررسی تأثیر ورزش بر روی عالئم یائسگی که بر 248
زن یائسه در طول  12هفته پرداختند ،انجام تمرینات
ورزشی بر روی عالئم یائسگی مانند گرگرفتگی اثری
نداشت ،اما عالئمی مانند بی خوابی و کیفیت ذهنی
خواب و افسردگی را بهبود بخشید ( .)11لیو و همکاران
( )2555بیان کردند که کم خوابی ،کیفیت ذهنی
خواب را کاهش داده و سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی
و عاطفی را به مخاطره می اندازد (.)25
اختالالت خواب به دو صورت بی خوابی و بدخوابی
نمایان می شوند .بی خوابی شامل :اختالل در خواب ،از
جمله اشکال در به خواب رفتن ،اشکال در باقی ماندن در
حالت خواب ،بیدار شدن متناوب ،بیدار شدن صبح خیلی
زود ،یا ترکیبی از این حاالت و بدخوابی شامل خواب
بیش از اندازه ،خواب ناکافی ،خواب با کیفیت ذهنی
پایین ،اشکال در به خواب رفتن ،بیداری های پیاپی و
مشکالت تنفسی در هنگام خواب می باشد (.)21
به دلیل اهمیت رضایت مندی فرد از خواب خود (بدین
معنی که شخص پس از بیدار شدن خواب خود را
چگونه توصیف می کند) ( )22و این که اختالل کیفیت
ذهنی خواب از بیشترین دالیل مراجعه کنندگان زنان
یائسه به کلینیک های درمانی زنان در دنیا می باشد و
هورمون درمانی از طرف این زنان مورد قبول نمی باشد

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال
 1313بر روی زنان یائسه انجام شد .در این مطالعه ابتدا
پژوهشگر پس از کسب مجوز از کمیته اخالق و ثبت در
کارآزمایی بالینی با کد IRCT 2515522221184N1
به مراکز بهداشتی درمانی علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز مراجعه کرد .از میان زنان یائسه ای که شرایط ورود
به مطالعه را داشتند با در نظر گرفتن میزان خطای نوع
اول برابر با  5/55و توان آزمون برابر با  5/85و بر اساس
مطالعه رحمانی نیا و همکاران ،تعداد  112نفر ( 56نفر
در هر گروه)( )23به طور تصادفی ساده با استفاده از
جدول اعداد تصادفی وارد مطالعه شدند .علت انتخاب
این جامعه به خاطر در دسترس بودن زیادی از زنان
یائسه بود .نمونه ها بین  55-55سال سن داشتند و
حداقل یک سال از قطع قاعدگی آن ها (به طور
طبیعی) گذشته و نمره خواب آن ها بر اساس
پرسشنامه پیتزبورگ  5یا بیشتر از  5بود (نمره  5یا
بیشتر از  5نشان دهنده اختالل خواب قابل مالحظه
است) و فعالیت جسمی آن ها بر اساس پرسشنامه بین
المللی فعالیت بدنی ( )IPAQ1پایین یا سبک در نظر
گرفته شده بود .افرادی که از قبل برنامه ورزشی
داشتند و دارای هرگونه مشکل فیزیکی و بیماری قلبی-
عروقی ،بیماری اسکلتی -عضالنی ،مشکالت مفاصل
زانویی ،سابقه شکستگی استخوان لگن و پا که مانع از
انجام پیاده روی می شد و افراد مصرف کننده هرگونه
داروی هورمونی ،دیگر داروها و ترکیبات دارویی گیاهی
دیگر از مطالعه خارج شدند.
در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها شامل برگه های
ثبت اجرای پیاده روی به صورت جدول زمان بندی
شده بود که شرکت کنندگان را پایان هر هفته ملزم
International Physical Activity Questionnaire
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کرده بود تا تعداد قدم هایشان را ثبت کنند .همچنین
پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ ()PSQI1
و پرسشنامه مشخصات فردی که در بدو ورود به مطالعه
توسط واحدهای پژوهش تکمیل شده بود.
بر اساس پیشنهاد مطالعه دویل و همکاران ()2556
پس از تنظیم گام شمار به منظور کنترل درستی و
پایایی عملکرد آن از زنان خواسته شد گام شمار را بر
روی کمربند نصب کرده در حالی که شمارش دستی
گام ها توسط پژوهشگر انجام شد .مقایسه عدد به دست
آمده با گام شمار ضریب همبستگی  5/118به دست
آمد که نشان از پایایی باالیی دارد (IPAQ .)24
پرسشنامه ای بین المللی است که در  15کشور مورد
استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی آن مورد
تأیید و در شبکه جهانی در دسترس است (.)25
یکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت
خواب طراحی و ساخته شده است ،پرسشنامه کیفیت
خواب پیتزبورگ ( )PSQIاست .این پرسشنامه توسط
بویس و همکاران ( )1181در مؤسسه روانپزشکی
پیتسبورگ ساخته شد .این پرسشنامه دارای  6زیر
مقیاس است که شامل :کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر در
به خواب رفتن ،مدت زمان خواب ،میزان بازدهی خواب،
اختالالت خواب ،استفاده از داروهای خوابآور و
اختالالت عملکردی روزانه می باشد .بویس و همکاران
که این پرسشنامه را برای اولین بار ساخته و معرفی
کردند ،انسجام درونی پرسشنامه را با استفاده از آلفای
کرونباخ  5/83به دست آوردند ( .)26در نسخه ایرانی
این پرسشنامه روایی  5/86و پایایی  5/81به دست آمد.
همچنین در مطالعه حیدری ،پایایی پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ  5/46و به روش تنصیف  5/52به دست
آمد و ترجمه گردید .کیفیت ذهنی خواب بر اساس
نمره سؤال  1پرسشنامه پیتزبورگ تعیین می شود که
در یک طیف لیکرت  4درجهای از  5تا  3نمرهگذاری
میشود که به نبودِ مشکل خواب :نمره  ،5مشکل خواب
متوسط :نمره  ،1مشکل خواب جدی :نمره  2و مشکل
خواب بسیار جدی :نمره  3داده می شود (.)26

Pittsburgh Sleep Quality Index

در این مطالعه هدف از انجام تحقیق برای همه نمونه ها
توضیح داده شد و رضایت نامه کتبی دریافت شد.
همچنین به افراد اجازه داده شد که چنانچه در حین
پیاده روی با گام شمار دچار هرگونه مشکل غیر قابل
تحمل شدند یا در صورت عدم تمایل به ادامه پیاده روی
از مطالعه خارج شوند .پس از ویزیت پزشک و تأیید
سالمتی آن ها ،پرسشنامه شاخص کیفیت خواب به
منظور تعیین نمره کیفیت ذهنی خواب در کل نمونه ها
قبل از شروع مداخله و سپس  4هفته اول و  4هفته دوم
و در پایان پژوهش ( 12هفته) در جلسات مالقات
حضوری در مراکز بهداشتی به صورت مصاحبه تکمیل
شد.
به هرکدام از افراد گروه مداخله پس از توجیه طرح یک
گام شمار امرون مدل  Hj-152k-Eساخت چین داده
شد .برای تنظیم اولیه گام شمار مشخصات فردی به
دستگاه داده شد که شامل طول گام و زمان شروع
روزانه ثبت گام ها بود .به منظور به دست آوردن طول
گام هر فرد مسافت  15متری تعیین شده در مرکز
بهداشت را در نظر گرفته و سپس از هر نفر خواسته شد
که مسیر را به طور کامالً عادی راه برود و در طی راه
رفتن پژوهشگر گام ها را شمارش کرده و با تقسیم بر
 15متر ،طول هر گام به دست آمد (به طور متوسط
 45 -55سانتی متر) .پس از تنظیم گام شمار ،نحوه
استفاده از آن آموزش داده شد .به منظور کنترل و
صحت عملکرد دستگاه از زنان خواسته شد که همان
مسافت را به مدت  15دقیقه راه بروند و ثبت گام ها
توسط گام شمار را خودشان کنترل کنند ،درحالی که
شمارش گام ها به طور شفاهی نیز توسط پژوهشگر
انجام می شد.
هرگام شمار اطالعات  1هفته را در حافظه نگه می
دارد .پس از مراجعه افراد ،تعداد گام های ثبت شده
توسط گام شمار را در نظر گرفته و میانگین  3روزه ،به
عنوان گام های پایه در نظر گرفته شد .سپس یک
تقویم که تمام اطالعات الزم جهت استفاده از گام شمار
و راه های ارتباط با پژوهشگر در آن ذکر شده بود ،به
هر فرد داده شد و به افراد آموزش داده شد که روزانه
 65گام به گام های روز قبل اضافه کنند (هفته ای

 فرزانه فرشادبخت و همكاران

مدت پایان قاعدگی به طور میانگین در گروه مداخله 3
سال و  4ماه و در گروه کنترل  3سال و  6ماه بود
( .)p=5/66تعداد فرزند به طور متوسط در گروه مداخله
 4/6±1/4و در گروه کنترل  4/6±1/6بود (.)p=5/85
 45نفر ( )%61/4از افراد گروه مداخله و کنترل
تحصیالت ابتدایی داشتند و دو گروه از نظر تحصیالت
همگن بودند ( .)p=5/85تمامی زنان گروه مداخله خانه
دار بودند و تنها  1نفر از زنان گروه کنترل شاغل بود
که از نظر آماری معنادار نبود ( 41 .)p=5/51نفر
( )%63/2از زنان گروه مداخله و  46نفر ( )%83/1از
گروه کنترل وضعیت اقتصادی متوسطی داشتند که از
نظر آماری معنادار نبود ( .)p=5/18اکثر زنان در دو
گروه مداخله و کنترل ( )%16/4متأهل بودند و هر دو
گروه با یکدیگر همگن بودند ( .)p=5/61اکثر همسران
این زنان شاغل بودند ( %16/6در گروه مداخله و %66/8
در گروه کنترل) ( )p=5/68که در جدول  1نشان داده
شده است.

 555گام) و هر شب آن را در تقویم یادداشت کنند تا
در نهایت تعداد گام ها به بیش از  5555گام در روز
برسد (بر اساس پیشنهاد مطالعه تئودورالک و باست 1به
منظور حفظ سالمت عمومی) .به هر کدام از افراد گروه
مداخله توصیه شد گام شمار را حداقل  5روز در هفته به
مدت یک ساعت در روز بر روی کمربند در سمت پای
غالب (راست یا چپ) نصب و پیاده روی را انجام دهند
( )28و توصیه به عدم در اختیار گذاشتن اطالعات به
گروه کنترل برای جلوگیری از انتشار آن شد.
همچنین به گروه شاهد توصیه شد که پس از  4هفته
اول و  4هفته دوم و پایان پژوهش ( 12هفته) به منظور
بررسی شرایط محیطی خواب و تکمیل کردن
پرسشنامه پیتزبورگ به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه
کنند .در این حین به افراد گروه کنترل آموزش های
الزم به منظور کاهش دیگر عالئم این دوران ارائه و
توصیه شد تا در این مدت بر اساس پرسشنامه IPAQ
به فعالیت بدنی سبک یا پایین ادامه دهند.
در صورت عدم انجام  3جلسه ممتد یا پنج جلسه
منقطع از اجرای تمرینات پیاده روی (گروه مداخله) و
پیدایش هر گونه بیماری جسمی و روانی در طول انجام
پژوهش که موجب اختالل خواب می شد و مصرف
هرگونه داروی هورمونی و گیاهی در طول مطالعه و یا
تغییر قابل توجه شرایط خواب از جمله مسافرت ،تغییر
مکان و  ،...افراد از مطالعه خارج می شدند .در این
مطالعه به دلیل وعده هدیه به شرکت کنندگان و انگیزه
داشتن به اتمام مطالعه هیچ کدام از مطالعه خارج
نشدند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار
آماری ( SPSSنسخه  )18و آزمون های آماری تی
تست ،کای اسکوئر و آزمون غیرپارامتری من ویتنی و
اندازه گیری تکراری فریدمن انجام شد .میزان  pکمتر
از  5/55معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها
در این مطالعه محدوده سنی زنان در گروه مداخله
 52/3±1/6سال و در گروه کنترل  52/4±1/6سال بود
که از نظر آماری با یکدیگر همگن بودند (.)p=5/63
Tudor – Locke and Basset

1
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مداخله

گروه

کنترل

انحراف معیار ±میانگین

متغیر
سن یائسگی

3/4±1/1

تعداد فرزند

4/6±1/4

 تاثیر پیاده روی با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب

جدول  -1توزیع فراوانی و مقایسه مشخصات فردی واحدهای پژوهش به تفكیك گروه
سطح معنی داری

3/6±1/5

5/66

4/6±1/6

5/8

(درصد) تعداد

میزان تحصیالت

بی سواد

(14 )25

(12 )21/4

ابتدایی

(45 )61/4

(45 )61/4

راهنمایی

(2 )3/6

(2 )3/6

دیپلم
شاغل

شغل

(5 ) 5

(1 )1/8

خانه دار

(56 )155

(55 )18/2

خوب

(1 )61/1

(3 )5/4

متوسط

(41 )63/2

(46 )83/1

ضعیف

(6 )15/6

(6 )15/6

متاهل

(54 )16/4

(54 )16/4

بیوه

(2 )3/6

(2 )3/6

مجرد

) 5( 5

) 5( 5

شاغل

(31 )61/6

(43 )66/8

بیکار

(2 )3/6

(1 )1/8

بازنشسته

(13 )23/2

(1 )16/1

وضعیت اقتصادی

وضعیت تاهل

شغل همسر

(5 ) 5

(2 )3/6

(5 ) 5

فوت شده

5/54

5/51

5/18

5/61

5/68

(1 )1/8

کرد ( )p=5/85و در گروه کنترل (از  2/1±5/5به
 )2/5±5/6با اختالف آمار بی معنایی تغییر پیدا کرد
(.)p=5/85

بر اساس جدول  2و با استفاده از آزمون غیرپارامتریک
من ویتنی و آزمون اندازه گیری تکراری فریدمن،
میانگین نمره کیفیت ذهنی خواب در گروه مداخله (از
 2/1±5/6به  )1/2±5/6به طور معناداری کاهش پیدا

جدول  -2توزیع فراوانی و مقایسه میانگین نمرات کیفیت ذهنی خواب زنان یائسه در دو گروه قبل از مداخله و ماه اول و ماه دوم
و پایان پیاده روی
زمان
نمره کیفیت
ذهنی خواب

قبل از مداخله
کنترل

مداخله

ماه اول
مداخله

ماه دوم
کنترل

مداخله

ماه سوم
کنترل

مداخله

آزمون فریدمن

کنترل

تعداد (درصد)

نبود مشکل خواب

)5(5

)5(5

)5(3

)5(5

)5(3

)5(5

)12/5(6

)5(5

مشکل خواب متوسط

)16/8(15

)15/6(6

)21/4(12

)16(1

)31(22

)25(11

)45(25

)18(15

مشکل خواب جدی

)58(33

)64/2(36

)55(31

)62/5(35

)44/6(25

)16(1

)35(16

)51(33

مشکل خواب بسیار جدی

)23/2(13

)25(14

)16/8(15

)21/4(12

)15/6(6

)62(36

)12/5(6

)23(13

انحراف معیار±میانگین

2/1±5/6

2/1±5/5

1/6±5/65

2/12±5/6

1/4±5/6

2/1±5/6

1/2±5/6

2/5±5/6

سطح معنی داری

مداخله

کنترل

5/1

5/551

5/51

01

5/551

5/551

5/45

3.5
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3
2.5
2
مداخله

1.5

کنترل

1
0.5
0
ماه سوم

ماه اول

ماه دوم

قبل از مداخله

نمودار  -1مقایسه میانگین رتبه ای کیفیت ذهنی خواب قبل از پژوهش ،ماه اول ،ماه دوم ،ماه سوم در دو گروه مداخله وکنترل

معناداری نداشت ( .)35( )p<5/55نتایج مطالعه دیانا و
همکاران با مطالعه حاضر همخوانی نداشت که احتماالً
می تواند ناشی از تفاوت در سن افراد و عوامل محیطی
دیگر و یا نوع تمرینات ورزشی باشد .در مطالعه گربر و
همکاران ( )2515تحت عنوان "تندرستی ،ورزش و
ارتباط آن ها با مشکالت خواب" در دانشگاه باسل واقع
در شمال غرب سوئیس ،افرادی که فعالیت جسمی
بیشتری داشتند ،کیفیت خواب بهتر و خواب آلودگی
کمتری را گزارش کردند و کیفیت خواب بهتر با سطح
سالمت و شادابی بیشتر همراه بود .شرکت کنندگانی
که احساس سالمت بیشتری داشتند درک باالتری از
وجود فعالیت های فیزیکی داشتند و صبح ها زودتر از
خواب بیدار می شدند و در طول روز کمتر خواب آلود
بودند ( .)16رحمانی نیا و همکاران ( )2515مطالعه ای
را تحت عنوان اثر پیاده روی بر کیفیت و کمیت برخی
پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان
سالمند با دامنه سنی  62/4±6/8سال به صورت نیمه
تجربی در شهر بروجن انجام دادند .به منظور انجام
پیاده روی از تردمیل استفاده شد .بر اساس نتایج این
پژوهش در گروه پیاده روی ،امتیاز کلی کیفیت خواب
از  6/6به  4/6کاهش داشت که نشان دهنده %31
بهبود در کیفیت خواب آزمودنی ها بود و کمیت خواب
آزمودنی ها نیز  45دقیقه افزایش داشت که از نظر

بحث
در مطالعه حاضر دو گروه زنان یائسه ای که پیاده روی
را انجام دادند و زنانی که پیاده روی را انجام ندادند از
نظر میزان نمره کیفیت ذهنی خواب سه ماه پس از
اجرای این برنامه تفاوت آماری معنی داری داشتند.
میانگین نمره کیفیت ذهنی خواب پس از پایان مداخله
در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کمتر بود و این
امر بیانگر تأثیر مثبت پیاده روی منظم بر کیفیت ذهنی
خواب زنان یائسه است .در مطالعه میرمحمدعلی و
همکاران ( )2515که با هدف بررسی تأثیر تمرینات
ورزشی بر خستگی و کیفیت خواب  85زن در شهر
رفسنجان انجام شد ،میانگین نمره کیفیت خواب در
ابتدای مطالعه در گروه تمرینات ورزشی  1/16±2/21و
در گروه شاهد  15/1±2/68بود که اختالف معناداری
نداشت و در پایان مطالعه یعنی  4هفته دوم در گروه
تمرینات ورزشی  5/45±1/51و در گروه شاهد ±1/86
 8/35بود که با یکدیگر اختالف معناداری داشت و
نشان داد که ورزش در بهبود کیفیت خواب مادران و
زنان یائسه مؤثر است ( )21که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی داشت .در مطالعه دیانا و همکاران ()2511
که با هدف بررسی اثر یوگا بر اختالل خواب زنان یائسه
 55-85ساله انجام شد ،نمره خواب در گروه مداخله از
 1/3به  8/1کاهش پیدا کرد که اختالف آماری
01

نتیجه گیری
بر اساس نتایج مطالعات به منظور ارتقاء کیفیت ذهنی
خواب بایستی برنامه های پیاده روی های روزانه برنامه
ریزی کرد .در نهایت با توجه به رابطه کیفیت ذهنی
خواب با میزان پیاده روی منظم روزانه طراحی
مداخالت ارتقایی برای ارتقاء کیفیت ذهنی خواب آن
ها پیشنهاد می شود

تشكر و قدردانی
این مطالعه بخشی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
نویسنده اول مقاله در دانشکده پرستاری و مامایی علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد .بدین وسیله از
معاونت محترم پژوهشی و اساتید محترم تشکر و
قدردانی می شود.
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 تاثیر پیاده روی با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب

آماری معنی دار بود ( ،)p>5/55در حالی که در گروه
شاهد این امتیاز از  8/6به  1/4افزایش داشت که نشان
دهنده  %6/6کاهش در کیفیت خواب آزمودنی ها بود و
کمیت خواب آن ها نیز  8/8دقیقه کاهش داشت که
هیچ کدام معنی دار نبودند .بنابراین می توان نتیجه
گرفت  8هفته پیاده روی کیفیت و کمیت خواب را به
همراه برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در
سالمندان بهبود می بخشد و به عنوان راهی برای
مشکالت خواب در سالمندان مفید خواهد بود ( )31که
با مطالعه حاضر همخوانی داشت .البته باید توجه داشت
عواملی نظیر روش اجرای مطالعه ،سن ،جنس ،سطح
سواد ،وضعیت تأهل ،شاخص توده بدنی ،نوع تمرینات
ورزشی ،مدت زمان انجام آن ها و زمان انجام تمرینات
قبل از خواب نتایج مطالعات مختلف را تحت تأثیر قرار
می دهد.
در مطالعه نیک خواه و همکاران ( )2515تحت عنوان
تأثیر پیاده روی با گام شمار بر میانگین سالمت عمومی
 156زن یائسه در مراکز بهداشتی درمانی اهواز،
میانگین سالمت عمومی گروه مداخله در ابتدا و پایان
مطالعه به ترتیب  25±6/6و  )p=5/551( 11/4±4/6و
در گروه کنترل به ترتیب  22/6±6/6و  24±5بود
( .)p=5/85میانگین اضطراب و بی خوابی در گروه
مداخله در ابتدا و پایان مطالعه به ترتیب  6/8±3/8و
 4/2±2/8بود ( )p=5/552و در گروه کنترل به ترتیب
 6/8 ±3/3و  6/2±2/5بود ( .)p=5/8بر اساس نتایج این
مطالعه با انجام تست اندازه گیری های تکراری بین
مقاطع مختلف پژوهش در متغیرهای سالمت عمومی
اضطراب و بی خوابی گروه مداخله نسبت به گروه کنترل
بهبود معنی داری مشاهده شد ( )32که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت.
ورزش و فعالیت های بدنی به تغییرات زیستی و
بیوشیمیایی منجر می شوند و سالمت جسمانی و روانی
را بهبود می بخشند و به تبع آن ارتقای کیفیت خواب
را به دنبال خواهد داشت ( .)33از طرف دیگر ،سالمت
انسان با کمیت و کیفیت ذهنی خواب او در ارتباط
است؛ به گونه ای که بی خوابی شبانه می تواند کیفیت
زندگی را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش احتمال

ابتالء به افسردگی و اضطراب شود و توانایی مقابله با
تنش های روزمره را کاهش دهد ( .)34در همین راستا
نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که درمان اختالل
های خواب نظیر بیدار شدن های مکرر که منجر به
نارضایتی های کیفیت ذهنی خواب می شود ،باعث
افزایش عملکرد فیزیکی و افزایش کیفیت زندگی
بیماران می شود (.)33
از نقاط قوت این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی با
تصادفی سازی و کنترل متغیرهای مداخله گر بود به
منظور پیگیری مرتب نمونه ها از طرف پژوهشگر یک
خط تلفن مشخص شد که نمونه های پژوهش در هر
زمان بتوانند با پژوهشگر در تماس باشند و همچنین به
صورت هفتگی از طرف پژوهشگر تماس تلفنی به
منظور انجام پیاده روی و اطالع از تعداد قدم ها انجام
شد .از محدودیت های این مطالعه می توان به انجام
پیاده روی در قشر خاص مانند زنان زیر دیپلم و خانه
دار اشاره کرد .همچنین اطالعات مربوط به میزان قدم
ها در پیاده روی و فعالیت فیزیکی در این مطالعه بر
اساس گزارشات فردی جمع آوری شد .بنابراین علی
رغم تالش فراوان جهت کسب اطالعات دقیق به هر
حال ضعف های مطالعات توأم با گزارش فردی شامل
این مطالعه نیز می شود.
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