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 بررسی تاثیر تمرینات ورزشی برکاهش تنیدگی بیماران مبتال به صرع

 هذسع هذػَ داًـگاُ پیام ًَسٍاحذ اًگَت –سضاػثذلی  -1

 داًـجَی اسؿذ ػلَم تشتیت ٍدتیش آهَصؽ  ٍ پشٍسؽ –یَػف ػثذلی  -2

 واسؿٌاع اسؿذ آهَصؽ صتاى فاسػی ٍ دتیش آهَصؽ ٍپشٍسؽ –لطفؼلی تاّشی  -3

 داًـجَی اسؿذ آهَصؽ سیاضی ٍ دتیش آهَصؽ ٍپشٍسؽ -هشین هْذٍی پیشلَ -4

 واسؿٌاع اسؿذحشوات اكالحی ٍآػیة ؿٌاػی ٍسصؿی -حافظ هْذٍی -5

 چىیذُ :

كشع اص فشاگیشتشیي اختالالت هغضی اػت وِ دسجَاهغ هختلف تیي ًین تا یه دسكذ اص افشاد  ػاتمِ ٍّذف:

ػثه ٍدٍّای تَكیِ هی ؿَد اص ٍسصؿْای واساى تشای تیٍدساًتخاب ًَع ٍسصؽ تیـتش جاهؼِ سا هثتال هی ػاصد.

پظٍّؾ تشسػی تاثیش توشیٌات ٍسصؿی تشواّؾ تٌیذگی تیواساى هثیتال تِ  ّذف اص اًجام ایيد.آّؼتِ تجَیض گشد

 كشع تَد. 

 هَاد ٍ سٍؿْا :

هَاد ٍ سٍؽ ّا : سٍؽ ایي پظٍّؾ اص ًَع تجشتی اػت. جاهؼِ آهاسی ایي پظٍّؾ اػضای اًجوي كشع 

 اػتاى اػضا اًجوي كشع تَدًذوِ تلَست تلادفی اص لیؼت1391آرستایجاى ؿشلی دسؿؾ هاُ دٍم ػال

 دس ٍسصؽ توشیٌی لشاس گشفتٌذ.ػپغ تشًاهِ وٌتشل ٍ ًفشُ آصهایؾ33ٍدس دٍگشٍُ آرستایجاى ؿشلی اًتخاب ؿذُ

 شدگی،اػتشعاص اجشای توشیت هیماع اضطشاب ، افؼ ٍپغ ػاػت اجشا ؿذ.پیؾ ًین ٍ ّفتِ دس یه ّـت

 تىویل ؿذ 

دسكذ افشاد گشٍُ وٌتشل صى تَدًذ. تیـتش 4/53دسكذافؼشدگی گشٍُ آصهایؾ 63ًٍتایج ًـاى داد وِ  :ًتایج

دسكذ دس هحذٍدُ  33ٍدسگشٍُ وٌتشل 18-24دسكذ( دسهحذٍدُ ػٌی 7/36پاػخگَیاى دسگشٍُ آصهایؾ )

 .(P<./.1تٌیذگی افشاد هلشٍع هَثشاػت )ػال تَدُ اًذ.یافتِ ّای ًـاى هیذّذ توشیي تشواّؾ 18-24ػٌی 

ًتیجِ گیشی: یافتِ ّای ایي پظٍّؾ حاوی اصآى اػت وِ توشیٌات ٍسصؿی تِ ػٌَاى یه سٍؽ دسهاًی هی تَاًذ 

 دس طشح دسهاى تیواساى كشػی اًجام ؿَد
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 تیواسی كشع -توشیٌات ٍسصؿیٍاطُ ّای ولیذی : 

 همذهِ :

 (وِ خَد سا تا تـٌجات هىشسدس یه دٍسُ صهاًی4هشوضی اػت)اص اختالالت هْن ػیؼتن ػلثی  كشع یىی

 تا داسٍّای چِ كشع اگش (5افشاد جاهؼِ سا هثتال هی ػاصد) دسكذ یه (دسجَاهغ هختلف ًین تا3)ًـاى هی دّذ

هحذٍدیت ٍتغییش دس سٍاتط تیي فشدی ،ایي تیواساى دچاس  ػلت ٍجَد تِ ٍلی ؿَد تَاًذ وٌتشل ضذ كشع هی

هی ًاهین وِ  هلشع (افشادی سا1ّؼتٌذ وِ ّوشاُ تا احؼاع تٌیذگی هی تاؿذ) ذگی سٍصهشُ ؿاىهـىالتی دس صً

  ثاس دچاس حولِ ًاگْاًی تـٌج ـذى طی ػالْای هتوادی دسفَاكل هؼیي ٍحذالل ػالی یىدس كَست دسهاى ً

.كشع دس (7هغض ٍاختالل ػول هغضی اػت) تیؾ اص حذ ًتیجِ فؼالیت هی ؿًَذ وِ هٌـاءآى دسهغض اػت ٍ

اص جولِ اػتشع  اهل تشٍص دٌّذُ هثل ػَاهل تٌیذگیتا ایٌىِ یه ػ تاؿذ هی تؼیاسی اص افشاد تلَست هخفی

صگشی هـخلی هثل اػتشع ٍّیجاى ا(.ّوچٌیي دس تؼضی اص وَدواى آغ2هَجة ؿشٍع حوالت كشع هی ؿَد)

كشػْا دس دٍساى ًَجَاًی تذلیل .تؼیاسی اصپظٍّـگشاى هؼتمذًذ وِ (3هی ؿَد) صدگی ؿذیذ تاػث ؿشٍع كشع

(ٍاص آًجا وِ 2كشع آغاصهی ؿَد) اضطشاب ًَجَاًاى تاال هی سٍد تیَلَطی اػتشع ٍ اختالالت َّسهًَی ٍ

 اص ّوَاسُ كشع تِ هثتال افشاد ٍاتؼتگاى ٍ الذیيٍ (6توشیٌْای ٍسصؿی تاػث واّؾ تٌیذگی هی ؿَدًذ)

 داًین هی.تشًذ هی ػش تِ اضطشاب ٍ تشع دس تیایذ پیؾ ای حادثِ ٍ تلادف ٍسصؽ ٌّگام ایٌىِ

 داسد، ٍجَد ّوِ تشای ٍ ّویـِ خطش ایي ًتیجِ دس ًیؼت، اتفاق ٍ تلادف تذٍى ٍسصؿی ّیچ وِ

 وِ اػت دادُ ًـاى ًیض تجشتِ.اػت ًـذُ ٍسصؽ تشن هَجة ّیچَلت ٍ اػت ًادس تؼیاس اها

 دسافشاد وِ ای حادثِ.ًیؼت ػالن افشاد اص تیـتش تیواس افشاد هَسد دس تلادفات ٍ اتفالات تؼذاد

 صیاد صدى ًفغ ًفغ گاّی .تاؿذ هی حولِ تشٍص دلیل تِ ًذست تِ آیذ هی پیؾ كشع تِ هثتال

 ػشق دلیل تِ ٍسصؽ ٌّگام دس تذى ًوه ٍ آب دادى دػت اص ٍسصؿی، ػولیات اًجام حیي دس

 تذًی حشوات.وٌذ كشع حولِ تشٍص آهادُ سا فشد اػت هوىي ّا، هاّیچِ صیاد فؼالیت ٍ صیاد وشدى

 خطشًان هحیطْای دس ٍسصؽ ٍسصؽ، ّوشاُ ؿذیذ سٍاًی ٍ ّیجاًی فـاسّای وٌٌذُ، خؼتِ صیاد

 .تاؿذ خطشصا هلشٍع فشد تشای تَاًذ هی تلٌذی ٍ آب هاًٌذ

 وٌٌذ؟ ٍسصؽ تَاًٌذ هی وؼاًی چِ

 .اػت صیاد ّا حولِ فاكلِ وِ هَاسدی دس ۱

 تی صهاى یا داسٍ هلشف اص لثل هثال .اػت تـخیق ٍ تیٌی پیؾ لاتل صهاًی ًظش اص حولِ ۲

 .اػت خَاتی

 .اػت ًیاهذُ پیؾ طَالًی هذت تِ حولِ ۳

 .افتذ هی اتفاق ؿثْا دس تیـتش حولِ ۴

 .اػت اػتشاحت صهاى یا ٍ صٍد كثح دس تیـتش ّا حولِ ٍلَع ۵
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 اًجام هؼالج پضؿه ًظش ٍ هشالثت تا سا خَد ػاللِ هَسد ٍسصؿْای افشاد ایي ؿَد هی تَكیِ

ٍاًگیضؽ ٍایجاد اػتوادتِ ًفغ توشیٌات ٍسصؿی دسوٌتشل ٍواّؾ اػتشع ٍاضطشاب چَى  .(8)دٌّذ

ٍسصؿی تشواّؾ تٌیذگی  داسد،تٌاتشایي ّذف ایي پظٍّؾ تشسػی تاثیشتوشیٌاتٍاجتواػی وشدى افشادًمؾ 

 تیواساى هثتال تِ كشع هی تاؿذ.

اػضای اًجوي اػت. جاهؼِ آهاسی ایي پظٍّؾ  تجشتیؾ اص ًَع سٍؽ ایي پظٍّ  طرح پژوهشی:           

اص  تلَست تلادفیتَد وِ ًفش 63ًوًَِ پظٍّؾ ؿاهل  .(N=360كشع آرستایجاى ؿشلی تـىیل هی دّذ)

ًفشدسگشٍُ وٌتشل 33ًفش دسگشٍُ آصهایؾ 33ًٍفش ًوًَِ ًیض تلَست تلادفی 63جاهؼِ اًتخاب ؿذًذ.ّوچٌیي 

  لشاسگشفتٌذ.

 ابسار:

 صیش اػتفادُ ؿذُ اػت. ّا اص اتضاسّای جوغ آٍسی دادُپظٍّؾ حاضشدس 

ػاختِ Lovibondتَػیلِ 1995ایي همیاع دسػال :(DASSافؼشدگی ،اػتشع ٍاضطشاب ) همیاع -1

ؿذُ اػت.وِ ػِ ٍضؼیت سٍاًی اضطشاب ،افؼشدگیَاػتشع سادسهَسد اسصیاتی لشاس هی دّذٍیظگیْای 

همیاع  د تشسػی ٍتاییذلشاسگشفتِ اػت ٍّوثؼتگی خشدُدسایشاى هَسDASSپشػـٌاهِ  ػٌجی سٍاى

اضطشاب تا آصهَى اضطشاب صًٍگ  ،خشدُ همیاع498/3افؼشدگی ایي آصهَى تا تؼت افؼشدگی ته 

گضاسؽ ؿذُ اػت .ّوچٌیي 758/3ٍخشدُ همیاع اػتشع تا ػیاِّ اػتشع داًؾ آهَصاى 138/3

، 94/3اضطشاب ٍاػتشع تِ تشتیة آلفای وشًٍثاخ هحاػثِ ؿذُ تشای همیاع افؼشدگی ، ضشیة

 گضاسؽ ؿذُ اػت 87/3ٍ 85/3

 ّشجلؼِ یه ًٍین ػاػت   ٍدٍیذى آّؼتِ ًٍشهـْای ٍسصؿی دس ّـت ّفتِ ،ػِ سٍص دسّفتِ  -2

 سًٍذاجشای پظٍّؾ:

ٍ اًتخاب ًوًَِ طی تواع تشای ؿشوت دسجلؼات دػَت سضایت آصهَدًی ّا  اص جلة پغ

ؿذًذ.ّذف تحمیك تشای آًْا تیاى ؿذٍپشػـٌاهِ دس اختیاس ّش گشٍُ لشاس گشفت)پیؾ آصهَى( ٍ اص آًْا 

خَاػتِ ؿذ وِ تِ دلت ػَاالت سا تخَاًٌذ ٍپاػخْای هَسرد ًظش سا هتٌاػة تا ٍیظگی ّای خَد 

تی جَاب ًگزاسًذ. تؼذ اص ایي هشحلِ جلؼات توشیٌات ٍسصؿی  اًتخاب ًوایٌذ ٍػَالی سا تا حذ اهىاى

دلیمِ حشوات وــی تا حذ 13دلیمِ دٍی آّؼتِ ،33تا آػتاًِ ون دلیمِ اٍل حشوات وــی  13اٍل 

دلیمِ 1دلیمِ ی داسصًـؼت 2دلیمِ دساص ًـؼت وِ تِ كَست ػِ ػت 13آػتاًِ دسد ٍ پشتاتی 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دلیمِ 13دلیمِ اػتشاحت ،2دلیمِ ی فؼالیت 3ست دٍ ػت دلیمِ ؿٌای ػَئذی وِ تِ ك13َاػتشاحت ،

ػثه  دلیمِ آخش حشوات ٍسصؿی13دلیمِ اػتشاحت 2دلیمِ ی فؼالیت 3طٌثاب صًی تِ كَست دٍػت 

 جْت تشگـت تِ حالت اٍلیِ آصهَدًی ّا 

تشسٍی ّش دٍگشٍُ )پغ اصآصهَى(اًجام ؿذ.ػشاًجام دادُ جوغ آٍسی DASSهشحلِ ػَم پشػـٌاهِ 

هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت ٍ تشای تجضیِ تحلیل دادُ ّایاص spssؿذُ ٍتا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 هیاًگیي اًحشاف هؼیاس تحلیل وَاسیاًغ اػتفادُ ؿذ. 

 ًتایج :

ًـاى هی دّذ اگش 1م ؿذ.ًتایج جذٍل ؿواسُ تیواسی كشع اًجا ًفشافشاد داسای63ایي پظٍّؾ تش سٍی

چِ هیاًگیي ًوشات تٌیذگی دس دٍگشٍُ آصهایؾ ٍ وٌتشل یىؼاى اػت ٍلی پغ اص آصهَى هتفاٍت اػت 

 اػت. هٌؼىغ ؿذ2ُدس دسجذٍل ؿواسُ ى آ ،تحلیل

 

همایؼِ هیاًگیي اًحشاف هؼیاس گشٍُ آصهایؾ ٍوٌتشل دس ًوشات تٌیذگی دسهشحلِ پیؾ ٍ پغ  -1جذٍل 

 آصهَى 

 پغ آصهَى          آصهَى               پیؾ              ؿاخق ّای آهاسی    

    X+SD                                  X+SD همیاع                   خشدُ     

 

   73/14+34/8                  63/25+41/9    آصهایؾ  تٌثذگی

 23/28+  16/9                     33/26+  87/8       وٌتشل 

 

 ًتایج تحلیل وَاسیاًغ ًوشُ تٌیذگی دس گشٍُ ّای هَسد هطالؼِ  -2جذٍل

 آهاسی  ًَع       تتاهمذاس   ػطح هؼٌاداسی      Fدسجِ آصادی   هجوَع هیاًگیي          هجوَع هجزٍسات    هٌثغ      
       153/3        333/3       717/9       238/663              1          238/663      پیؾ آصهَى

865/3 
        3338/3      /  535      453/3 568/33                   1 568/33            جٌغ

131/3 
          331/3        941/3 336/3 378/3 1   378/3            ػي 

351/3 
      427/3       331/3     173/43         535/27298               1            535/2729              گشٍُ 

333/1 
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 تحث ًٍتیجِ گیشی :

 تاثیشتوشیٌات ٍسصؿی تش واّؾ تٌیذگی تیواساى كشع اًجام ؿذ.ًتایج هطالؼِ تا ّذف تشسػی ایي     

 (p<./.1توشیٌات ٍسصؿی تش واّؾ تٌیذگی افشاد هلشٍع هَثشاػت)داد  ًـاى پظٍّؾ ّای ایي دادُ

 توشیٌات (هثٌی تش ایٌى2ِ(هیالًی فش)3ًتایج پظٍّؾ ّای حؼیٌی پَس) تا پظٍّؾ ّای ایي یافتِ.

 دسػطح اػاع ٍتْثَد تیواساى كشػی هَثشاػت،ّوؼَ هی تاؿذ.تشایي تٌیذگی ٍسصؿی دس واّؾ

هی تَاًذ تاػث افضایؾ داًؾ سٍاًـٌاختی دس صهیٌِ ػَاهل ّای ایي پظٍّؾ  یافتِ پیاهذّای ًظشی

تاثیشگزاسدستْثَد تیواسی كشع ؿَد ّوچٌیي دسػطح پیاهذ ّای ػولی ػثة الذاهات هٌاػة پیـگشاًِ 

اصجولِ هحذٍدیت پظٍّؾ اصایي لثیل هثوش هثوش ٍالغ ؿَد.دسهجوَع  دستیواساى كشع ٍهَاسدی

وِ دسهحذٍدیت تؼوین پزیشی ع اػتاى آرستایجاى ؿشلی اػضاءاًجوي كش تَدى ًوًَِ تِ حاضشهختق

تِ ًتایج ؿیَُ ّای دیگش سا هحذٍد هی وٌذ. دسّویي ساػتا پیـٌْاد هی ؿَددس هطالؼات تؼذی ًوًَِ ّا 

اص هشوض هختلف اًتخاب گشددٍّوچٌیي ٍسصؿْا ػثه ًٍشهؾ ٍدٍیذى ّای آّؼتِ دس وٌاس داسٍّای 

 یشد.ضذ كشع تشای تیواساى هثتال اًجام گ
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 هٌاتغ:

تخـی آهَصؽ هْاستْای هماتلِ ای (اثش1393هأهي یَؽ ، م؛ آلایَػفی،ع؛اتشاّیوی ؛هیش هْذی) -1

 121-116،ف2تشواّؾ تٌیذگی تیواساى كشع.دٍهاُ ًاهِ ػلوی پظٍّـی فیض،دٍسُ ّیجذّن،ؿواسُ 

 (.سٍاًـٌاػی وَدواى ًٍَجَاًاى اػتثٌایی،تْشاى،لَهغ1386هیالًی فش،تْشٍص) -2

(.آؿٌایی یا كشع،ًٍحَُ هماتلِ تا آى ،تؼلین ٍتشتیت اػتثٌایی،ؿواسُ 1388حؼیٌی پَس،اػظن الؼادات) -3

  23-12،ف93

4-Cavalheiro EA,Leite JP.Bortolotto ZA,Turski WA,Ikonomidou C,Turskl. Long-Term 

Effects of pilocarping in Rats:Struturol Damage of the Brain Triggers Kindling and 

spontaneous IRecurrent seizures Epilepsia(2007)82-778:(6)36؛ 

5- Hauser WA . Recent development in the epidemiology of epilepsy . Acta Neural 

Scand Suppl . (1995),162:12-17 

6-Pierce ,E.F. and pate,D.W.(1994)Mood alterationsin older adults followimy 

acute exercise, perceptual and motor skills 79, 191-4. 

7-Stefanescu RA ,Shivakeshavan RG. Talathi SS.Computational models of 

epilepsy.Jseizure (2012).21(10):748-59 

http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10005205.html -8 
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