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Abstract
Background & Aim: Anxiety is a common psychological disorder among the elderly, which
could deteriorate social and cognitive functions and lead to disabilities and low quality of life
in this population. Physical exercise is an important, inexpensive therapeutic approach to
improving geriatric psychological disorders. The present study aimed to investigate the
effects of tai chi chuan on the level of anxiety in elderly women.
Materials & Methods: This clinical trial was conducted with a pretest-posttest design on 60
elderly women in the intervention and control groups in 2014. The subjects were the retired
members of Tehran Petroleum Industry. The subjects were selected via stratified random
sampling and allocated to two groups of intervention (n=29) and control (n=31). The
intervention involved 24 sessions of tai chi chuan exercises for eight weeks (three times per
week). Data were collected using demographic questionnaires and Spielberger’ state-trait
anxiety inventory (STAI).
Results: Mean score of anxiety before the intervention was 41.79 in the intervention group
and 39.54 in the control group, which indicated no significant difference (P=0.368). After the
intervention, the mean score of anxiety in the intervention and control groups was 29.41 and
39.38, respectively. According to the results of ANCOVA, the intervention could
significantly reduce anxiety in elderly women (P=0.001).
Conclusion: According to the results, tai chi chuan exercises could decrease the level of
anxiety in elderly women. Therefore, the implementation of this safe and economical method
seems essential to enhancing the psychological health of the elderly.
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چکیده
زمینه و هدف :اضطراب یکی از اختالالت روانی شایع در دوران سالمندی است که میتواند سبب کاهش فعالیتهای اجتماعی،
اختالل در عملکردهای شناختی ،ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در سالمندان شود .ورزش یکی از مهمترین ،سادهترین و
کمهزینهترین رویکردهای درمانی است که می تواند اختالالت روانی سالمندان را بهبود بخشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر
ورزش تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند انجام گرفته شد.
مواد و روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع پیشآزمون پسآزمون با دو گروه مداخله و شاهد روی  03نفر از زنان
سالمند عضو کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران در سال  1050انجام شد .نمونهها بهصورت تخصیص تصادفی در دو گروه
مداخله ( 95نفر) و کنترل ( 01نفر) قرار گرفتند .مداخله شامل برگزاری  90جلسه ورزش تای چی چوآن به مدت  2هفته ( 0بار در
هفته) بود .دادهها از طریق فرم اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیلبرگر ( )IATSجمعآوری شدند..
یافتهها :میانگین نمرات اضطراب قبل از انجام مداخله در گروه مداخله  01/25و در گروه شاهد  05/50بود که با هم تفاوت
معنیداری نداشتند ( .)p=3/002پس از اجرای مداخله ،میانگین نمرات اضطراب در گروه مداخله  95/01و در گروه شاهد 05/02
بود .بر اساس نتایج تحلیل کواریانس مداخله به طور معنیداری منجر به کاهش اضطراب زنان سالمند شده بود (.)p=3/331
نتیجهگیری :انجام ورزش تای چی چوآن میتواند سبب کاهش میزان اضطراب زنان سالمند گردد .اجرای این ورزش ایمن و
مقرون به صرفه جهت بهبود سالمت روانی سالمندان ضروری به نظر میرسد.
واژههایکلیدی :تای چی چوان ،اضطراب ،سالمند

مقدمه

عاطفی آنها اهمیت خاصی پیدا میکند .مطالعات نشان

به دلیل پیشرفتهای پزشکی و کاهش مرگومیر،

داده است ،تفاوتهای جنسیتی عامل مهمی در

جمعیت سالمندان افزایش یافته است .این افزایش

مرگومیر و ناتوانی در سالمندان میباشد ( .)0 ،9زنان

جمعیت بهطور ویژهای در مورد زنان صدق میکند،

در مقایسه با مردان ،در معرض تهدیدات بیشتری در

زیرا امید به زندگی در زنان  0-2سال بیش از مردان

زندگی خود مانند میزان باالتر فقر ،تبعیضات جنسیتی،

است .بر خالف این افزایش امید به زندگی ،زنان بیشتر

وقایع منفی زندگی بوده ،همچنین با افزایش سن ،در

از مردان دچار بیماری و ناتوانی میشوند ( .)1با افزایش

معرض فشار بیشتری در محیط کار ،فشارهای ناشی از

جمعیت سالمندان ،توجه به نیازهای جسمی ،روانی و

خانواده مانند مراقبت از همسر ،والدین و فرزندان بوده
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پژوهشی

تأثیر ورزش تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند

زهرا خصالی

سالمند به دلیل تغییرات هورمونی دوران یائسگی ،در

و اضطراب در زندگی پیچیده امروزی ،بخصوص در

معرض خطر بیشتری جهت ابتال به بیماریهای قلبی

سالمندان که قدرت تطابق و سازگاری آنها کاهش

عروقی و اختالالت روانی میباشند (.)9

مییابد میتواند منجر به عوارض وخیم و

اضطراب یکی از مشکالت شایع دوره سالمندی

جبرانناپذیری در ابعاد سالمت آنان شود (.)13

میآید اما در سالمندان ناتوانکنندهتر است ،زیرا این

زندگی ،ناتوانی و نیاز بیشتر به خدمات بهداشتی و

دوره مملو از انواع احساس کمبودها و ناتوانیها

افزایش مرگومیر میباشد و شناسایی زودهنگام و

میباشد ( .)5سالمندان در نتیجه کاهش اعتمادبهنفس یا

درمان مناسب از ایجاد این عواقب جلوگیری میکند

از دست دادن آن ،کاهش فعالیت و تحرک ،از دست

( .)5 ،2 ،5استفاده از روشهای غیر داروئی در درمان

دادن دوستان و نزدیکان ،کاهش استقالل مادی و

مشکالت روانی سالمندان ،به دلیل اینکه اکثر سالمندان

جسمانی و بیماریهای مزمن ،تغییرات در زندگی

خود تحت درمان چند داروئی به دلیل بیماریهای

روزمره یا محیط زندگی ،ترس از مرگ و فقدان

متعدد میباشند و ممکن است دچار خطر بیشتر عوارض

حمایت اجتماعی ،در معرض استرس و اضطراب

داروئی گردند و نیز به دلیل هزینه کمتر از درمان،

بیشتری هستند ( .)5 ،0بیش از  03میلیون از بالغین در

ایمنتر بودن این روشها ،امروزه کاربرد زیادی

آمریکا از اختالالت اضطرابی رنج میبرند ( .)5جنسیت

پیداکردهاند ( .)11این روشها طب مکمل نام دارند.

مؤنث بهعنوان یکی از عوامل خطر ابتال به اضطراب در

یکی از انواع طب مکمل ،طب ذهن بدن است که

دوران سالمندی میباشد .تحقیقات نشان داده است

طراحی آن بهگونهای است که توانایی ذهن را برای

هورمون استروژن عامل مهمی در ایجاد اضطراب

تحت تأثیر قرار دادن عملکرد بدن افزایش میدهند،

میباشد .به این صورت که هورمون استروژن میتواند

ورزش تای چی چوآن در این گروه قرار دارد ( .)19از

بر میزان ناقلین شیمیائی مانند گابا و سروتونین مؤثر

طرفی یکی از مهمترین ،سادهترین و کمهزینهترین

باشد (.)0

رویکردهای درمانی موجود ،خصوصاً برای قشر

شیوع عالئم اضطرابی در سالمندان  15-59درصد

سالمند ،فعالیت بدنی و ورزش میباشد و تأثیرات مثبت

و اختالالت اضطرابی  0-15درصد میباشد و در

آن در بهبود اختالالت روانی سالمندان توجه زیادی را

سالمندان با بیماریهای مزمن ،افسرده و اختالالت

به خود جلب نموده است (.)10

شناختی شایع میباشد ( .)2بیقراری ،غم و اندوه،

تای چی چوآن نوعی ورزش باستانی چین است

بیاشتهایی ،افزایش فشارخون ،بینظمی تنفس و تپش

( .)10حرکات تای چی چوآن بر اساس هماهنگی بین

قلب ،اختالل در به یادآوری مطالب ،احساس نگرانی

ذهن ،درون و بیرون بدن قرار دارد .در این هنر رزمی،

در اغلب اوقات ،احساس عدم آرامش ،احساس ضعف

تأکید بر پرورش ذهن است ،زیرا ذهن را میتوان

یا وحشت از عالئم و نشانههای اضطراب هستند.

فراسوی محدودیت زمان و مکان تا بینهایت گسترش

اضطراب در سالمندان بیشتر بهصورت عالئم جسمانی

داد (.)15

همچون بیخوابی ،اختالالت رفتاری ،حسی ،ادراری،
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره سوم ،شماره چهارم ،بهار 6931

61

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 8:31 +0430 on Wednesday May 22nd 2019
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و مسئولیت اداره خانه را نیز بر عهده دارند ( .)0زنان

قلبی عروقی و گوارشی ظاهر میشوند ( 2و  .)5استرس

تأثیر ورزش تای چی چوان بر ...

وضعیت را شامل میشوند که نام بسیاری از آنها از

به اینکه ورزش تای چی چوآن ،مداخلهای ایمن،

طبیعت گرفته شده است( ،مثل تکان دادن دستها به

مقرون به صرفه و بدون نیاز به امکانات خاص میباشد

شکل ابر ،گرفتن دم پرنده ،جدا کردن یال اسب و .)...

و نیز با عنایت به این امر که مطالعهای در مورد تأثیر این

حرکات چرخهای و ریتمیک هستند و هر وضعیت به

ورزش بر افسردگی زنان سالمند مقیم جامعه در ایران

آرامی به وضعیت بعدی فرم تبدیل میشود ( .)10این

انجام نشده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی

ورزش ،شامل یکسری حرکات مداوم ،اما آهسته

تأثیر ورزش تای چی چوآن بر میزان افسردگی زنان

قسمتهای مختلف بدن میباشد که با حرکات کنترل

سالمند عضو کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران

شده آرام ،تنفس عمیق آرام ،وضعیت بدنی صحیح که

انجام شد.

با حالت آگاهی و تمرکز همراه است نمایش داده
میشود ( .)10این مجموعه حرکات آهسته و سیال که

مواد و روشها

به زیبایی و وقار و تأثیرات آرامبخش شهرت دارد ،با

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو

ورزیده ساختن و پرورش جسم و ذهن بهصورت یک

گروهی ،قبل و بعد میباشد .محیط پژوهش کانون

واحد منسجم و یکپارچه میتواند آرامش و سالمت را

بازنشستگان صنعت نفت تهران بود .جامعه هدف تمامی

به ارمغان آورد .رمز تعادل و هماهنگی در تای چی

زنان سالمند عضو کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران

چوآن ،برقراری سکون در قالب حرکت است ،تخلیه

در سال  1050بودند .زنان سالمند بر حسب ویژگیهای

ذهن از افکاری که باعث عدم تعادل و تنش میشوند و

مورد نظر محقق از میان زنان سالمند عضو کانون

یافتن جوهر درونی (حقیقت فردی) به شخص

بازنشستگان صنعت نفت تهران انتخاب شدند .حجم

یکپارچگی میبخشد ( .)10مطالعات کارآزمایی در

نمونه بر اساس مطالعات مشابه ( )12و با احتساب دقیق

زمینه ورزش تای چی چوآن به عنوان یک مداخله

ریزش نمونهها 01 ،نفر در هر گروه (مداخله و شاهد)

درمانی در افراد سالمند محدود بوده است Lee .در

در نظر گرفته شد.

مطالعه خود نشان داد که ورزش تای چی چوآن سبب

طبق اطالعات بهدستآمده توسط محقق ،تعداد

بهبود وضعیت جسمی و روانی و افزایش کیفیت

 195نفر واجد شرایط مطالعه بودند که پس از توجیه و

زندگی سالمندان میگردد ( .)10نتایج مطالعه

اخذ رضایت آگاهانه ،به روش تخصیص تصادفی تعداد

 nalrafcaMنشان داد که ورزش تای چی چوآن

 01نفر در هر گروه قرار داده شد که  9نفر از گروه

سبب بهبود عملکرد جسمی ،روانی سالمندان زن

مداخله (یک نفر به دلیل مسافرت و یک نفر به دلیل

میگردد ( .)15عظیم زاده ( )1051در مطالعه خود نشان

عدم تمایل به ادامه برنامه حذف شدند) در نهایت 95

داد انجام ورزش تای چی چوآن میتواند سبب ارتقای

نفر در گروه مداخله و  01نفر در گروه شاهد قرار داده

میزان کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل

شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن باالی 03

اسکلروزیس گردد (.)12

سال ،تمایل به شرکت در مطالعه ،عدم وجود
ناتوانیهای حسی و حرکتی ،عدم انجام اخیر تمرین
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فرمهای تای چی چوان در تعداد وضعیتها تفاوت

در مجموع با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در

زهرا خصالی

اضطراب بودند .معیارهای خروج شامل عدم شرکت

نشان از روایی باالی بین  %29-53میباشد (.)93 ،2

منظم در جلسات ،بروز درد و دیگر مشکالت جسمانی

مداخله به صورت آموزش و اجرای فرمهای کوتاه

یا روانی که مانع ادامه مداخله شوند ،عدم تمایل به ادامه

مقدماتی و تمرینات تعادلی ورزش تای چی چوان،

برنامه ورزشی بودند.

سبک یانگ به مدت  2هفته ،هفتهای سه بار به مدت

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل اطالعات فردی

صنعت نفت تهران بود که توسط محقق اجرا شد .بعد از

(سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال

انجام  90جلسه ورزش تای چی چوآن ،مجدداً از افراد

در حال حاضر ،ابتال به بیماری جسمی ،مصرف دارو،

دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه اضطراب را کامل

سابقه انجام ورزش گروهی) ،همچنین پرسشنامه

کنند .بعد از اتمام مداخله از واحدهای پژوهش

اضطراب آشکار اشپیلبرگر ( )IATSاستفاده شد.

قدردانی به عمل آمد .مالحظات اخالقی در مطالعه

پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر در سال  1520توسط

حاضر شامل اخذ کد کمیته اخالق از دانشگاه علوم

اشپیلبرگر طراحی شد ( .)15 ،2ای پرسشنامه شامل دو

بهزیستی

تهران

بخش میباشد .قسمت اول دارای  93سؤال است که

( ،)USWR.REC.1393.176ثبت مطالعه در مرکز

اضطراب وضعیتی (آشکار) ،یا اضطراب فرد در زمان

کارآزمایی بالینی (،)IRCT 2015020420955N1

آزمون را میسنجد و قسمت دوم اضطراب شخصیتی

اخذ مجوز از کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران بود

(پنهان) یا اضطراب به عنوان ویژگی فرد را مورد

همچنین اطالعات کامل در مورد هدف مطالعه ،نحوه

ارزیابی قرار میدهد .در این مطالعه از پرسشنامه

اجرا ،فواید و ماهیت آن به شرکتکنندگان داده شد و

اضطراب آشکار (وضعیتی) استفاده شد .فرد باید

از آنها رضایت آگاهانه اخذ گردید .به

احساسات خود را در لحظه کنونی (در زمان تکمیل

شرکتکنندگان اطمینان داده شد که در هر مرحله از

فرم) بیان نماید .این پرسشنامه حاوی  93سؤال کوتاه

تحقیق میتوانند از مطالعه خارج شوند .همچنین

است که به صورت مثبت و منفی تنظیم شده است .هر

اطالعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند .تجزیه و

سؤال دارای پاسخ  0گزینه (خیلی کم ،کم ،زیاد و

تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  10و با

خیلی زیاد) میباشد که آزمودنی بر اساس نوع احساس

آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .سطح

خود یکی از آنها را انتخاب میکند .به هر کدام از

معنیداری  3/35در نظر گرفته شد.

و

توانبخشی

پاسخها وزنی بین  1-0تخصیص مییابد .وزنهای
نمرهگذاری شده برای عباراتی که وجود اضطراب را

یافتهها

نشان میدهد ،به صورتی است که نمره  0نشاندهنده

نتایج مطالعه نشان داد دو گروه مداخله و شاهد از

وجود اضطراب زیاد و نمره  1برای حداقل اضطراب

نظر متغیرهای زمینهای ،با هم همسان بودند ،به عبارتی

است .دامنه نمرات کسب شده بین  93-23میباشد.

دو گروه از نظر متغیرهای زمینهای و مداخلهگر که

کسب نمره باالتر نشانه اضطراب بیشتر میباشد ( .)2این

میتوانستند بر نتایج مطالعه تأثیر داشته باشند از جهت
آماری همگن بودند (.)p=3/331
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در مطالعه حاضر جهت جمعآوری دادهها از

 05-03دقیقه که در یک سالن بزرگ در باشگاه

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.4.15

ورزش تای چی چوآن ،عدم مصرف داروی ضد

پرسشنامه در اکثر تحقیقات کشور بکار رفته است که

تأثیر ورزش تای چی چوان بر ...

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.4.15

جدول  :1مشخصات دموگرافیک دو گروه مداخله و شاهد
متغیر

مؤلفهها

گروه مداخله

گروه شاهد

p

میانگین سن (سال)

-

00/53

00/13

3/202

متأهل

)%25/5( 99

)%20/5( 90

مجرد

)%0/5( 9

)%0/5( 9

مطلقه

)%0/5( 9

)%0/9( 1

بیوه

)%13/0( 0

)%0/35( 9

دیپلم

)%51/2( 15

)%01/0( 15

دانشگاهی

)%02/0( 10

)%02/2( 19

دارد

)%01( 5

)%05/5( 11

ندارد

)%05( 93

)%00/5( 93

دارد

)%92/0( 2

)%95( 5

ندارد

)%29/0( 91

)%21( 99

دارد

)%93/2( 0

)%10/1( 5

ندارد

)%25/0( 90

)%20/5( 90

شاغل

)%0/5( 9

)%0/5( 9

غیر شاغل

)%50/1( 92

)%50/5( 95

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

بیماری جسمی
شرکت در ورزش گروهی
وضعیت اشتغال در حال حاضر

3/030
3/225
3/531
3/002
3/555

همچنین بر اساس نتایج ،تفاوت آماری معناداری در

پسآزمون کمتر از گروه شاهد بود .با توجه به تفاوت

میانگین نمرات اضطراب گروه مداخله و شاهد قبل از

میانگین نمرات اضطراب گروهها در پیشآزمون و

مداخله (پیشآزمون) وجود نداشت ( .)p=3/002پس

پسآزمون و با توجه به اندازه اثر ،این فرضیه که انجام

از اجرای مداخله این تفاوت معنیدار شد (،)p>3/331

ورزش تای چی چوآن سبب کاهش میزان اضطراب

بهطوریکه میانگین نمرات اضطراب گروه مداخله در

زنان سالمند میگردد تأیید شد.

جدول  :2مقایسه میانگین اضطراب دو گروه مداخله و شاهد
پیشآزمون

گروه

پسآزمون

p

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مداخله

01/25

5/53

95/01

2/00

>3/331

شاهد

05/50

5/05

05/02

5/35

3/550

>3/331

3/902

p

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین اضطراب در دو گروه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

0312/22

1

0312/22

150/02

گروه

9335/05

1

9335/05

130/12

خطا

1355/01

52

15/95

منبع

02

آماره F
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مقدار

اندازه اثر

توان آزمون

>3/331

3/200

1 /3

>3/331

3/000

1 /3

احتمال
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مصرف دارو
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زهرا خصالی

اضطراب زنان سالمند مورد بررسی قرار گرفت .بر

عملکرد جسمی ،روانی سالمندان زن مؤثر بوده است

اساس نتایج ،میانگین نمرات اضطراب دو گروه در

( .)15مرتضوی و همکاران نیز مطالعهای با هدف

پیشآزمون تفاوت معنیداری نداشتند اما بین میانگین

بررسی تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سالمت روان

نمرات اضطراب گروه مداخله و شاهد در پسآزمون

سالمندان انجام دادند .در این مطالعه نیمه تجربی029 ،

تفاوت معنیداری وجود داشت؛ به طوری که در گروه

نفر سالمند زن و مرد شرکت داشتند .نتایج مطالعه نشان

مداخله کاهش نمرات اضطراب مشاهده شد .از آنجا

داد انجام تمرینات بدنی ،یک استراتژی مهم جهت

که گروه مداخله و شاهد در ویژگیهای جمعیت

حفظ و افزایش سالمت روانی سالمندان میباشد (.)90

شناختی همسان بودهاند میتوان نتیجه گرفت که تفاوت

 Demelloو همکاران مطالعهای توصیفی با عنوان

معنیدار ایجاد شده ،به دلیل انجام مداخله است ،به

بررسی تأثیر فعالیت بدنی و ورزش بر افسردگی و

عبارت دیگر انجام ورزش تای چی چوآن بر کاهش

اضطراب انجام دادند .نتایج مطالعه نشان داد بین

میزان اضطراب زنان سالمند عضو کانون بازنشستگان

اختالالت خلقی و عدم تحرک و فعالیت بدنی رابطه

صنعت نفت تهران مؤثر بوده است .یافتههای این مطالعه

مستقیمی وجود دارد به طوری که انجام فعالیت بدنی و

با یافتههای سایر مطالعاتی که اثر مثبت ورزش تای چی

ورزش منجر به بهبود وضعیت روانی افراد میگردد؛ و

چوآن را در کاهش میزان اضطراب گزارش کردهاند

اگر این فعالیت بدنی به طور منظم و در حد متوسط

همخوانی دارد Uhlig.و همکاران مطالعهای با هدف

انجام گردد مؤثرتر خواهد بود ( .)90بر اساس یافتههای

بررسی تأثیر ورزش تای چی چوآن بر فعالیت ،عملکرد

مطالعه ،انجام ورزش تای چی چوآن در کاهش میزان

جسمی ،وضعیت سالمتی و تجارت بیماران مبتال به

اضطراب زنان سالمند مؤثر بوده است .لذا میتوان

آرتریت روماتوئید انجام دادند که نتایج آن نشان داد

چنین استنباط کرد که گنجاندن این برنامه ورزشی در

بعد از انجام مداخله ،اثرات مثبتی در سالمت روانی

برنامه زندگی سالمندان منجر به افزایش سالمت روانی

گروه مداخله به وجود آمد که از جمله آنها کاهش

آنها میشود.

استرس بود ( Mridha.)91و همکاران مطالعهای با
هدف بررسی تأثیر انجام یک سال برنامه ورزشی بر
وضعیت روان سالمندان در کشور هند انجام دادند.
مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که در آن  03مرد
در محدوده سنی  03-05سال شرکت داشتند .نتایج
مطالعه نشان داد که انجام ورزش در حد متوسط و
منظم ،میتواند منجر به کاهش عالئم اختالل روحی و
ثبات روحی گردد (.)99
 Macfarlenو همکاران مطالعهای با هدف بررسی

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری
سالمندی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی میباشد.
محقق بر خود الزم میداند ،مراتب سپاس خود را از تمام
اساتید گروه پرستاری ،کارشناسان کمیته اخالق دانشگاه و
مسئولین محترم کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران و نیز
تمام سالمندان محترمی که با همکاری مناسب خود
راهگشای مطالعه بودند ،اعالم دارد.

تأثیر ورزش تای چی چوآن بر وضعیت جسمی و
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره سوم ،شماره چهارم ،بهار 6931
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در این مطالعه ،تأثیر ورزش تای چی چوآن بر میزان

مطالعه نشان داد انجام ورزش تای چی چوآن در بهبود

] [ DOI: 10.29252/sjnmp.3.4.15

بحث و نتیجهگیری

روانی زنان سالمند در هنگ کنگ انجام داد .نتایج
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... تأثیر ورزش تای چی چوان بر
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