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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع
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تاثير هشت هفته تمرينات ايروبيک بر سبک زندگی و 
افسرگی و اضطراب در زنان مبتال به صرع

سعيد آهار۱، محمد علی اصالنخانی۲، احسان زارعيان۳ 

١. دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. 

٢. استاد رفتار حرکتی دانشگاه شهيد بهشتی تهران. 

٣. استاديار رفتار حرکتی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران. 

مقدمه: صرع يکی از شــايع ترين بيماری های جدی مغزی اســت. در حدود ٥٠ ميليون نفر از 

افراد در جهان به اين بيماری مبتال هستند. اين بيماری به تبع خود اختالالت و مشکالتی را برای 

مبتاليان در پی دارد که افسردگی و اضطراب نمونه ای از اين اختالالت هستند. امروزه سبک زندگی 

مرتبط با ســالمت در ســير بيماری های مزمن نقش تعيين کننده ای ايفا می کند و عالوه بر تداوم و 

تقويت سطح سالمت و رفاه، باعث احساس رضايت، عزت نفس و خودشکوفايی می شود. لذا تحقيق 

حاضر با هدف بررسی تاثير هشت هفته ای تمرينات ايروبيک برسبک زندگی و افسردگی و اضطراب 

در بيماران زن مبتال به صرع انجام گرفت. 

روش شناســی: اين تحقيق از نوع نيمه تجربی بود. جامعه آماری تحقيق، کليه بيماران مبتال 

به صرع شهرســتان يزد بودند. اين افراد دارای پرونده های پزشــکی معتبر تاييد کننده بيماريشان 

بودند که به صورت در دسترس تعداد ٢٤ نفر از آن ها (با ميانگين سنی ٠/٠٦±٣٦) به عنوان نمونه 

آمــاری انتخاب شــدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايــش و کنترل (١٢=N) قرار گرفتند. 

آزمودنی های گروه آزمايش به مدت هشــت هفته و هر هفته ســه جلسه چهل دقيقه ای تمرينات 

ايروبيــک را زيــر نظر متخصص انجام دادند، در حالی که گروه کنترل تنها به کارهای روزمره خود 

مشــغول بودند. برای اندازه گيری ســبک زندگی از پرسشنامه سبک زندگی در افراد مبتال به صرع 

(ديلوريو وهمکاران، ٢٠٠٣) و پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک در دو نوبت پيش آزمون و پس 

آزمون استفاده شد. برای تجزيه و تحليل آماری داده های تحقيق، از آزمون کلموگروف- اسميرنوف 

و آزمون تحليل کواريانس چند متغيره با سطح معناداری P٠/٠٥ استفاده شد. 

يافته ها: يافته های حاصل از تحليل داده های آماری نشان داد که هشت هفته تمرينات ايروبيک 

به طور معنی داری (٠/٠٠١=p) بر ســبک زندگی و افسردگی (٠/٠٤=p) و اضطراب (٠/٠٢=p) در 
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زنان مبتال به صرع تاثير دارد. 

نتيجه گيری: با توجه به يافته های حاصل از اين تحقيق می توان بيان کرد با توجه به شــيوع و 

گستردگی مشکالت در سبک زندگی و همچنين افزايش افسردگی و اضطراب در بيماران مبتال به 

صرع، انجام تمرينات ورزشی و شرکت در برنامه های با فعايت بدنی به خصوص تمرينات ايروبيک 

که دارای جنبه های ذهنی و جسمی هستند، می تواند به بهبود اين اختالالت و مشکالت در بيماران 

مبتال به صرع تاحدودی کمک کند. لذا هم دست اندرکاران و برنامه ريزان برنامه های درمانی و هم 

خود بيماران مصروع بايد به نقش مهم و موثر تمرينات ورزشــی در کاهش عوارض و اختالالت پی 

برده و اختصاص زمانی خاص برای اين تمرينات را در دستور کار خود قرار دهند. 

واژگان کليدی: ايروبيک، افسردگی، اضطراب، سبک زندگی، صرع. 
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