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مقدمه
به طور کلی بیماریها میتوانند اثرات منفی بر روی خواب گذاشته و بالعکس کیفیت پائین خواب میتواند منجر به بروز عالئم
بروز بیماری در فرد شود ( .)1بی خوابی میتواند اثرات سوء بر روی حیطههای مختلف زندگی انسان از جمله ارتباط با دیگران،
شغل ،وضعیت سالمتی بیماران و باعث افسردگی ،کاهش سیستم ایمنی و بیماریهای قلبی گردد ( .)1رزنیک 1و همکاران
( ،)2002به منظور بررسی رابطة دیابت و اختالل خواب 292 ،مورد ابتال به دیابت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان
داد که بین دو گروه دیابتیک و غیر دیابتیک از نظر مراحل خواب و زمان خواب تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)2بنابراین به
نظر می رسد که خواب و دیابت (یکی به عنوان یک رفتار فیزیولوژیک و یکی به عنوان یک اختالل متابولیک) تأثیر متقابلی روی
همدیگر دارند .از طرفی تحقیقات گذشته نشان داده انجام ورزش و خصوصاً ورزشهای هوازی موجب بهبود کیفیت خواب در
افراد بیمار و سالمند میشود .صارمی و همکاران ( ،)1291گزارش کردند تمرین هوازی موجب بهبود کیفیت خواب در افراد
چاق و داری اضافه وزن میشود ( .)2یوگا به عنوان یکی از رشتههای ورزشی پر طرفدار و به عنوان یک ابزار مؤثر و با ارزش
جهت غلبه بر مشکالت متعدد و روانشناسی انسان شناخته شده است .یوگا به معنای وحدت ،اتحاد و یگانگی است .ریشه
سانسکریت آن  YOJیعنی هماهنگی تن و روان و ریشه آریایی آن یوغ یعنی ملحق شدن جسم و روح برای متعالی شدن می-
باشد ( .)4خالسا ،)2004( 2در تحقیقی تأثیر  12هفته ورزش یوگا را در کاهش بیخوابی سالمندان مؤثر دانست ( .)5با توجه به
اینکه تحقیقات بسیار اندکی بر روی تأثیر تمرینات یوگا بر کیفیت خواب زنان دیابتی انجام شده و معدود تحقیقات انجام شده
هم بیشتر بر تأثیر این تمرینات بر مشکالت فیزیولوژیکی متمرکز شده است و به مشکالت روحی و روانی توجه کمتری شده
است لذا تحقیق حاضر قصد دارد اوالً تأثیر  2هفته تمرین یوگا و تمرین هوازی را بر کیفیت خواب زنان دیابتی نوع  2بررسی
کند و دوماً بین تأثیر تمرینات یوگا و تمرینات هوازی مقایسه ای انجام دهد و بهترین نوع تمرین را برای بهبود کیفیت خواب به
بیماران دیابتی پیشنهاد کند در نتیجه هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر  2هفته تمرین هوازی (دویدن روی نوار گردان) و
تمرین یوگا بر کیفیت خواب زنان دیابتی نوع  2میباشد.
روششناسی
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل  1000نفر بیمار دیابتی نوع  2انجمن دیابت
شهرستان سمنان که در بیمارستان کوثر سمنان پرونده داشتند .از این جامعه آماری که شامل مرد و زن بودند 45 ،بیمار زن
دیابتی نوع  2با دامنه سنی ( 23تا  52سال) به عنوان نمونه در دسترس و داوطلب شرکت در پژوهش انتخاب شدند .آزمودنی-
ها به روش تصادفی ساده در  2گروه تمرین یوگا ،تمرین هوازی و کنترل قرار گرفتند .در انتهای  2هفته با افت آزمودنیها به
دلیل شخصی گرو یوگا  15نفر ،گروه تمرین هوازی  14نفر و گروه کنترل  12نفر شدند .آزمودنیها عوارض دیابتی )نوروپاتی،
نفروپاتی ،رتینوپاتی) نداشتند ،تحت درمان با انسولین و یائسه نبودند .پروتکل تمرین هوازی شامل  2هفته که هر هفته سه
جلسه و با شدت  20تا  05درصد حداکثر ضربان قلب دویدن روی نوارگردان بود .همچنین پروتکل تمرین یوگا شامل  2هفته
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تمرین هاتا یوگا (به روش تیموتی کال) هر هفته سه جلسه و زمان هر جلسه  90دقیقه می باشد .برای اندازهگیری کیفیت
خواب آزمودنیها از پرسشنامة کیفیت خواب پیتزبرگ )PSQI( 1استفاده شد .این پرسشنامه یک ابزار با  0جزء (کیفیت
خواب ،تأخ یر در خواب رفتن ،مدت زمان خواب ،کارایی خواب ،اختالالت خواب ،مصرف داروهای خواب آور و عملکرد روزانه) و
 13سوال است .اعتبار  0/30 ،PSQIو پایایی آن که با آزمون مجدد بررسی شده بین  0/92تا  0/93گزارش شده است (.)2
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل ،تی همبسته و آنالیز واریانس با اندازهگیری مکرر در سطح معنیداری
( )p≤0/05استفاده شد؛ و تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  20انجام گرفت.
یافتهها
جدول  .1مقایسه میانگین نمرات بین پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
متغیر وابسته

کیفیت خواب

گروه

موقعیت

میانگین

انحراف معیار

تمرین یوگا
)(N=15

پیش آزمون

15/20

0/02

پس آزمون

0/22

5/00

پیش آزمون

14/25

2/15

پس آزمون

10/42

5/99

پیش آزمون

12/32

2/20

پس آزمون

14/22

2/44

تمرین هوازی
)(N=14
گروه کنترل
)(N=12

t

df

sig

2/035

14

*0/000

2/213

12

*0/020

-1/032

11

0/201

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج آماری حاصل از آزمون تی ،مشخص شد که  2هفته تمرین یوگا در بهبود کیفیت خواب زنان دیابتی مؤثر بوده
است .هر چند نمرة کیفیت خواب در مطالعة حاضر بهبود یافت اما در پایان هفتة ششم تمرین هنوز نمرة  PSQIدر محدودة
نامناسب خواب (امتیاز پرسشنامه باالتر از  ) 2بود ،البته شاید اگر مدت تمرین افزایش پیدا میکرد روند بهبود کیفیت خواب نیز
ادامه پیدا میکرد .نتایج تحقیق حاضر در زمینة تأثیر تمرین یوگا بر کیفیت خواب با یافتههای سپهریان و همکاران (،)1291
مبنی بر تأثیر آساناهای یوگا بر مشکالت خواب زنان سالمند در دورهی پیش یائسگی همسو میباشد ( .)4تبیین احتمالی
ممکن است این باشد که تمرینات یوگا موجب میشود که فرد خواب خوبی در طول شب داشته باشد ،اضطراب کمتری در
طول روز داشته باشد ،شادکامی فرد افزایش یابد و همچنین اختالل در عملکرد روزانه کاهش یابد و بر اثر این عوامل کیفیت
خواب در افراد دیابتی افزایش پیدا کند .همچنین نتایج پژوهش حاضر در زمینة تأثیر تمرین هوازی بر کیفیت خواب نشان داد
 2هفته تمرین هوازی منظم (دویدن روی نوار گردان) ،موجب بهبود کیفیت خواب زنان دیابتی میشود .اما کیفیت خواب
بیماران دیابتی با  2هفته تمرین هوازی ،هنوز در سطوح نامطلوب (امتیاز پرسشنامه باالتر از  )2قرار دارد .در تأیید نتایج تحقیق
حاضر صارمی و همکاران ( ،)1291گزارش کردند که  12هفته تمرین هوازی موجب بهبود کیفیت خواب در افراد میانسال با
کیفیت پائین خواب میشود ( . )2با توجه به سازوکارهای احتمالی تأثیر فعالیت بدنی بر کیفیت خواب ،به نظر میرسد کاهش
سطح اضطراب و افسردگی ناشی از فعالیتهای بدنی ،موجب ارتقاء بهداشت روانی و بخبود کیفیت خواب میشود.
واژههای کلیدی :کیفیت خواب ،دیابت نوع  ،2تمرین یوگا ،تمرین هوازی ،پرسشنامه PSQI
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