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Abstract
Background and Objective: LBP is one of the most important health problems
and the main cause of people's disability in most countries that has reached a stage of
the epidemic. The aim of this study was to evaluate the effect of six-weeks aquatic
exercise on pain, disability, static balance and function of the trunk and pelvic girdle
muscles in women with chronic low back pain.
Methods: The statistical population of this study were selected among 20 to 40
year old woman who referred to orthopedic clinics in Hamadan. This is a semiexperimental research. A total of 24 female patients with chronic low back pain were
involved in the study and randomly were divided into two groups of 12 individuals:
experimental and control groups. The tools for measuring the data were 2 standard
questionnaires including Quebec Pain and Oswestry Disability, and also Stork
Equilibrium, Seats Up Test, Sorensen Test, and Scott Test. The experimental group
performed a six-week training protocol (three sessions per week), and during this
period, the control group did not perform any practice. Evaluation and measurements
were performed before and after the intervention. In order to analyze the data, using
SPSS -19, dependent and independent t-test were used at a significant level of 0/05.
Results: The results of t-test showed that the experimental group had
significantly improved dependent variables (p <0/05). However, no significant
improvement was observed in control group and the independent t-test showed that
there was a significant difference in the change of variables between two groups (P ≤
0/05).
Conclusion: The results of this study demonstrated that the aquatic therapy
protocol used in this study can be an effective therapeutic method to improve the
physical condition, health, pain, disability, and patients’ balance.
KeyWords: aquatic exercise therapy, static balance, function of trunk muscle,
chronic low back pain.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریان

بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر تعادل ایستا ،عملکرد عضالت تنه و کمربند لگنی ،درد و
ناتوانی در زنان مبتالبه کمردرد مزمن

علی یلفانی ،لیال احمدنژاد  ،بهنام غالمی بروجنی  ،فاطمه میاحی
گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

دریافت0316/10/01 :

و به مرحلۀ همه گیری رسیده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر درد،
ناتوانی ،تعادل ایستا و عملکرد عضالت تنه و کمربند لگنی در زنان مبتال به کمردرد مزمن است.

پذیرش0316/10/02 :
انتشار آنالین0316/11/02 :
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نویسندۀ مسئول:
علی یلفانی
گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

مواد و روشها :آزمودنیهای این پژوهش از میان زنان  82تا  02ساله مراجعهکننده به کلینیکهای ارتوپدی شهر
همدان انتخاب شدند .این تحقیق از نوع نیمهتجربی است .تعداد  80زن مبتال به کمردردِ مزمن انتخاب و بهطور تصادفی
به دو گروه  28نفرۀ شاهد و تجربی تقسیم شدند .ابزارهای اندازهگیری تحقیق دو پرسشنامۀ استاندارد درد کیوبک و
ناتوانی اسوستری و همچنین آزمون تعادلی استورک ،آزمون دراز و نشست ،آزمون سورنس و آزمون اسکات بود .گروه
تجربی ،پروتکل تمرینی شش هفته ای (سه جلسه در هفته) را انجام دادند و در این مدت گروه کنترل ،تمرینی نداشتند.
ارزیابی و اندازهگیریها قبل و بعد از مداخله انجام شدند .به منظور تجزیه تحلیل دادهها از نرمافزار  Spssویرایش  22و
آزمون  tهمبسته و  tمستقل در سطح معناداری  2/20به کار گرفته شد.

یافتهها:

نتایج آزمون  tوابسته نشان داد که در گروه تجربی متغیرهای وابسته بهبود معناداری داشته است

تلفن22225200092 :

( .)P>2/20ولی در گروه کنترل بهبود معناداری حاصل نشد و در آزمون  tمستقل تفاوت معناداری بین گروهها در
متغیرهای وابسته وجود داشت (.) P>2/20

پست الکترونیک:

نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پروتکل آبدرمانی استفادهشده در این پژوهش میتواند بهعنوان یک

ali_yalfani@yahoo.com

روش درمانی مفید و مؤثر در راستای بهبود وضعیت جسمانی ،درد ،ناتوانی و تعادل بیماران استفاده شود.
کلمات کلیدی :تمرین درمانی در آب ،تعادل ایستا ،عملکرد عضالت تنه ،کمردرد مزمن
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
کمردرد یکی از مشکالت رایج در جوامع امروزی است
و تالشهای بسیاری به منظور تشخیص علتهای آن انجامشده
ولی متأسفانه تاکنون دلیل کامالً مشخصی برای آن ذکر نشده
است .نوع مزمن آنیک مشکل پزشکی اقتصادی و اجتماعی است
که در زنان بهمراتب بیشتر از مردان دیده میشود ( .)0علت این
امر بهدرستی مشخص نیست ولی احتماالً بارداری ،زایمان و
نگهداری از کودک باعث آسیبپذیری بیشتر زنان است .در اغلب
موارد کمردرد ناشی از ضعف عضالت و وضعیت نامناسب بدن
است ( .)0ازجمله عضالت مهم ثبات دهندۀ مرکزی عضلۀ راست
شکمی ،مورب خارجی ،عرضی شکمی ،عضالت عمقی ،مولتی
فیدوس و راست کنندۀ ستون فقرات است که ضعیف شدن این
عضالت باعث بازگشت کمردرد میشود ( .)3به منظور مدیریت

کمردرد مزمن دستورالعملهایی توصیهشده است که نشان
میدهد ورزش و فعالیت بدنی کنترلشده ،نخستین گام درمانی
برای کاهش درد و محدودیت حرکتی است ( .)2شواهد نشان
داده است که فعالیت ورزشی سبب کاهش درد و بهبود عملکرد
بیماران مبتال به کمردرد میشود .ازاینرو ،به فعالیت ورزشی
بهعنوان بخش مهمی از رویکرد چند مرحلهای درمان کمردرد
مزمن توجه میشود ( .)0توانبخشی و ورزشدرمانی مزایا و فواید
بسیاری برای ستون فقرات دارند .بااینوجود ،در اغلب موارد
انتخاب مناسبترین فعالیت ورزشی برای آسیبهای مختلف
ستون فقرات ،امری دشوار و چالشبرانگیز است .بخشی از مشکل
ناشی از این واقعیت است که برخالف زانو و ران ،ستون فقرات از
چند بخش تشکیلشده است .ستون فقرات  55مهره 80 ،پیوند
822
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زمینه و هدف :کمردرد یکی از مهمترین معضالت بهداشتی و از عمدهترین دالیل ناتوانی افراد در اکثر کشورها بوده
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زمستان 9316

علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

علی یلفانی وهمکاران | بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب....

در سال  2222به این نتیجه رسیدند که استفاده از ورزش در آب،
فشار وارده بر ستون فقرات را کاهش میدهد ( .)6تحقیق
Ariyoshiو همکاران در سال  8222نشان داد که اگرچه
مداخالت تمرینات آبی و خشکی افزایش مهمی درمجموع ارتفاع
ستون مهرهها فراهم کرد ولی تمرینات آبی منجر به تسکین درد
بیشتر در افراد مبتالبه کمردرد میشود ( .)7توجه به اینکه در
آب هیچ وضعیت استراحتی ایستایی وجود ندارد ،عضالت برای
تثبیت وضعیتهای بدن به صورت مداوم در حال فعالیتاند لذا
ممکن است این مسئله (تثبیت وضعیتها) به فردِ تحت درمان در
آب اجازۀ کسب قدرت ،انعطافپذیری و از همه مهمتر بهبود
تعادل را بدهد ( .)8همچنین آب به علت خاصیت ویسکوزیتۀ
بیشتر نسبت به هوا مقاومت بیشتری دارد؛ ازاینرو بازخورد حسی
را افزایش داده و باعث باال رفتن بیشتر حس آگاهی میشود (.)8
به این دالیل محیط آب میتواند برای انجام تمرینات تعادلی
مناسب باشد .اگرچه فواید آبدرمانی در مطالعات قبلی ذکر شده
است اما در مقاالت هیچ مطالعه نظاممندی در بررسی اثرات این
شکل درمان وجود ندارد ( .)1بنابراین محقق قصد دارد در این
تحقیق به بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب بر تعادل
ایستا و عملکرد عضالنی ،درد و ناتوانی در زنان مبتالبه کمردرد
مزمن بپردازد.

روش بررسی
این مطالعه به روش نیمه تجربی روی  80نفر از
مراجعهکنندگان واجد شرایط انجام گرفت که با راهنمایی پزشک
مربوطه بهطور داوطلبانه برای شرکت در پژوهش گزینش شدند.
سپس شرایط الزم برای شرکت در پژوهش بررسی شد که از این
قرار بود :بودن در دامنۀ سنی  82تا  02سال ،ناشناخته بودن نوع

میزان حداقل نمونۀ آماری بیشتر بوده است .فرم رضایتنامه و
اطالعات مربوط بهسالمت پزشکی را هریک از آزمودنیها تکمیل
کردند که طبق این پرسشنامه افرادی که سابقۀ جراحیِ ستون
فقرات یا اندام تحتانی داشته یا در بینایی و دستگاه گوش
دهلیزی اختالل داشتند یا مبتالبه مشکالت ساختاری بودند ،از
تحقیق خارج شدند .به منظور همتاسازی نمونهها ،قد و وزن آنها
با استفاده از متر نواری و ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شد.
متغیرهای وابسته تحقیق در پیشآزمون و پسآزمون در
آزمایشگاه دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان را
مسئ ول آزمایشگاه ،بدون آگاهی از هدف پژوهش و گروههای
تحقیق اندازهگیری کرد .به منظور ارزیابی تعادل ایستا ،از آزمون
تعادلی استورک (ایستادن روی یکپا) استفاده شد .بدین ترتیب
که آزمودنی روی پای برتر خود میایستد و کف پای غیر برتر
خود را به نحوی روی کنارۀ داخلی زانوی پای غیر اتکا قرار
میدهد که انگشتان رو به پایین قرار گیرد .دستها در طرفین
کمر روی تاج خاصره قرار میگرفت و با فرمان محقق ،آزمودنی
این عمل را سه مرتبه تکرار میکرد و بهترین رکورد بهعنوان
رکورد وی ثبت میشد .پایایی این آزمون  2/66گزارششده است.
الزم به ذکر است در این تحقیق تعادل ایستا در چهار حالت پای
اتکا و غیر اتکا با چشمان باز و بسته ارزیابی شد .برای سنجش
استقامت عضالت تا کنندۀ تنه از آزمون دراز و نشست استفاده
شد .بدینصورت که آزمودنیها با حداقل لباس به پشت روی
زمین دراز کشیدند؛ طوری که کف پاها روی زمین ،زانوها 22
درجه خم و دستها در کنار گوش قرارگرفته باشد .طی آزمون،
پاهای آزمودنی به کمک فرد دیگر با نواری روی تخت آزمایش
ثابت میشد .تعداد دراز و نشستهای صحیح انجامشده در
مدتزمان یک دقیقه محاسبه شد .روایی این آزمون باال بوده و
پایایی آن  2/22گزارش شده است ( .)00استقامت عضالت تنه با
822
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محیطهای بالینی نیز ضرورت دارد ( .)0داور  Dowzerو همکاران

( .)01به این ترتیب تعداد نمونه نهایی انتخاب شدۀ محقق از
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زنجیرهای و  5مفصل در هر پیوند و سیستم عصبی و عروق
تغذیهکنندۀ اطراف آن دارد .هر بخش از ستون فقرات با
لیگامنتها ،کپسولها ،دیسکها و عضالت مرتبط است .این امر
احتمال نیاز به مجموعهای از تشخیصها و درمانها را افزایش
میدهد .با توجه به خواص منحصربهفرد آب ،آبدرمانی روشی
ایدهآل برای درمان و توانبخشی آسیبهای ستون فقرات است.
نیروی بایونسی آب سب برداشتن فشار از روی ستون فقرات
میشود .ازاینرو ،نسبت به خشکی زمینه را برای شروع تمرینات
ورزشی ،زودتر فراهم میکند Waller .و همکاران در سال 8222
در پژوهش خود نشان دادند که آبدرمانی بهطور بالقوه در
بهبودی کمردرد مزمن و درد کمرِ مربوط به بارداری مفید است
ولی آنها پیشنهاد کردند که انجام پروتکل آبدرمانی در

درد با توجه به معاینههای پزشک ،سابقۀ ابتال به کمردرد حداقل
به مدت  5ماه و مصرف نکردن سیگار توسط افراد ،استفاده نکردن
از داروهای اثرگذار بر کنترل وضعیت بدن ،نداشتن سابقۀ دریافت
مداخالت درمانی مثل بریس ،جراحی و فیزیوتراپی ،نداشتنِ
اختالالت بینایی ،دهلیزی ،عصبی ـ عضالنی ،نداشتن سابقۀ
شکستگی ،نداشتن فتق دیسک ،نداشتن مشکالت قلبی تنفسی.
آزمودنیها انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی
 28نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند .برای تعیین حداقل تعداد
نمونه برای این پژوهش از نرمافزار آماری برآورد حجم نمونه
( ،)G*POWERبرای توان آزمونی  ،2/20اندازۀ اثر  2/22و سطح
معنی داری  ،2/20تعداد حداقل  22نفر برای هر گروه تعیین شد

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 0شماره ▐ 0زمستان 2526

غیراختصاصی  2/22گزارش شده است ( .)00برای اندازهگیری

کششی پرداختند ( .)00گروه کنترل در این مدت هیچگونه
ورزش منظمی انجام ندادند .براساس دستورالعمل تجویز ورزشی
 ACSMبرنامۀ تمرینی شامل سه بخش گرم کردن ،برنامۀ اصلی
تمرین و سرد کردن است ( .)06الزم به ذکر است که مدتزمان
برنامۀ اصلی تمرین براساس تعداد هر حرکت و پیشرفت آن در
ازدیاد حرکت ،از  52تا  02دقیقه در جلسات پایانی متغیر است.
تمرینات مرحلۀ سرد کردن با انجام تمرینات کششی با شدت
کمتر انجام میشد .بعد از انجام پسآزمون ،برای تجزیه و تحلیل
آماری دادههای جمعآوری شده از  Spssویرایش  22استفاده شد.
برای بررسی توزیع دادهها و بهکارگیری آزمودنیهای پارامتریک از
آزمون شاپیرو و نیز برای بررسی اختالف آزمونها در دو گروه
پژوهش و نیز پیش و پسآزمون گروه تجربی به ترتیب از t
مستقل و وابسته استفاده شد.

خم کردن زانوها به داخل سینه کشش عضالت همسترینگ مارچینگ ایستاده

نیست ( .)03پرسشنامۀ اسوستری برای تشخیص میزان ناتوانی
بیماران مبتال به کمردرد در فعالیتهای روزمره به کار برده شد.
این پرسشنامه سطح توانایی عملکردی بیمار در  22سؤال 6
گزینهای (حداقل صفر و حداکثر  )0در زمینههای تحمل و مقابله
با شدت درد ،مراقبت شخصی ،بلند کردن اشیاء ،راه رفتن،
نشستن ،ایستادن ،خوابیدن ،زندگی اجتماعی ،مسافرت و تغییر
درجات درد را ارزیابی میکند .در بدترین حالت ناتوانی (بیشترین
ناتوانی) ،نمرۀ  0به هر سؤال داده میشود که در مجموع حداکثر
امتیازهای  22سؤال ،برابر  02خواهد بود و ناتوانی کلی با
حاصلضرب مجموع نمرههای هر سؤال در عدد  8محاسبه
میشود .در حقیقت این پرسشنامه ناتوانیِ عملکرد را بین 2-222
ارزشگذاری میکند .الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر
نمونهها از بین افرادی انتخاب شدند که امتیاز درد و ناتوانی آنها
بیشتر از  80بود .در مطالعات گذشته روایی پرسشنامۀ کیوبک و
اسوستری در سنجش میزان درد و ناتوانی در فعالیتهای روزمره

فشار دادن رو به پایین ضربات دوچرخه تیلت لگن

شکل  .0نمونهای از تمرینات انجامشدۀ گروه تجربی

*با توجه به اینکه نمونههای حاضر در این تحقیق زنان
مبتالبه کمردرد بودهاند ،لذا تصاویر آورده شده صرفاً برای آشنایی
با تمریناتی است که نمونههای تحقیق انجام دادهاند.
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استقامت عضالت چهارسرِرانی و عضالت تثبیتکنندۀ کمری ـ
لگنی از آزمون اسکات روبه دیوار استفاده شد .آزمودنی در کنار
دیوار قرار میگرفت و پاهایش به میزان  02سانتیمتر از دیوار
فاصله داشت .سپس بهطور آهسته پایین آمده بهطوریکه زانو در
فلکشن  22درجه قرار میگرفت و دستها در کنار بدن قرار داده
میشد و کمر صاف به دیوار میچسبید .آزمودنی تا جایی که توان
داشت این وضعیتها را نگه میداشت و زمان با کرنومتر ثبت
میشد .در پژوهش حاضر برای اندازهگیری درد کمر از پرسشنامۀ
استاندارد کیوبک استفاده شد .این پرسشنامه  80سؤال 0
گزینهای (حداقل صفر و حداکثر  )0دارد که میزان درد در
فعالیتهای روزمره بین  2-222ارزشگذاری میشود .درمجموع
امتیاز صفر دلیل بر سالمت کامل فرد 2-80 ،نشاندهندۀ درد
خفیف 80-02 ،درد متوسط 02-90 ،درد زیاد 90-222 ،درد
خیلی زیاد و کامالً حاد است که فرد قادر به انجام فعالیت مدنظر

متغییر مستقل تحقیق ،اجرای برنامۀ حرکتدرمانی ویژۀ کمردرد
در محیط آب بود :گروه تجربی برنامۀ تمرینی آبدرمانی زیر نظر
مربی را به مدت  6هفته و هر هفته سه جلسه (مدتزمان هر
جلسه  22دقیقه) انجام دادند و به تمرینات تعادلی ،استقامتی و
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آزمون سورنسن ارزیابی شد .در این آزمون ،فرد باید رو به شکم
بخوابد بهنحویکه تنۀ او از لبۀ تخت بیرون باشد؛ سپس از او
خواسته شد قفسۀ سینۀ خود را به حالت افقی باال آورد و نگه
دارد ،برای باال آوردن تنه میتوانست دستهایش را روی یک
صندلی که در مقابل او قرار داده شده بود ،بگذارد و تنه را تا خط
افق باال آورد .سپس دستها را از روی صندلی برداشته و حالت
افقی را بدون حمایت دستها تا زمانی که ممکن بود ،نگه
میداشت ،کل زمانی که فرد حالت افقی را حفظ میکرد تا زمانی
که دستهایش صندلی مقابل را لمس میکرد با یک کرنومتر
ثبت میشد .پایای این آزمون در افراد مبتال به کمردرد

را تأیید میکند و پایایی آنها را  2/20گزارش کردهاند (.)02

علی یلفانی وهمکاران | بررسی تأثیر شش هفته تمرین درمانی در آب....

جدول  .0نتایج بهدست آمده از آزمون  tمستقل و  tوابسته
متغیر
درد
(امتیاز)

گروه
تجربی
کنترل
تجربی

ناتوانی
کنترل
تعادل پای

تجربی

(چشم باز)
تعادل پای

تجربی

اتکا (چشم
بسته)

تعادل پای

کنترل
تجربی

غیراتکا
(چشم باز)

کنترل

تعادل پای

تجربی

غیر اتکا
(چشم
بسته)
استقامت
عضالت
فلکسور
تنه
استقامت
عضالت
اکستنسور
تنه
استقامت
عضالت
چهارسر
ران

کنترل

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

پیشآزمون

00/5±29/2

پسآزمون

85/9±28/2

پیشآزمون

55/80±6/52

پسآزمون

58/22±6/00

پیشآزمون

06±22/20

پسآزمون

80/6±22/9

پیشآزمون

55/66±9/2

پسآزمون

55/66±2/22

پیشآزمون

55/92±25/26

پسآزمون

05/65±22/20

پیشآزمون

55/02±25/22

پسآزمون

55/58±25/92

پیش آزمون

9/05±0/98

پسآزمون

22/02±0/22

پیش آزمون

6/2±5/52

پسآزمون

6/59±5/08

پیشآزمون

52/09±26/22

پسآزمون

06/66±82/02

پیشآزمون

82/29±22/55

پسآزمون

82/60±22/9

پیش آزمون

0/90±8/96

پسآزمون

6/00±8/29

پیش آزمون

0/28±8/22

پسآزمون

0/82±8/60

پیشآزمون

20/0±0/62

پسآزمون

88/02±0/02

پیشآزمون

22/25±5/20

پسآزمون

22/22±5/68

پیشآزمون

80/55±9/22

پسآزمون

09/0±22/22

پیشآزمون

86/25±2/22

پسآزمون

86±2/00

پیشآزمون

80/55±5/82

پسآزمون

02/02±25/02

پیشآزمون

22±6/58

پسآزمون

22/02±6/02

بحث
این پژوهش با هدف ارزیابی میزان درد و ناتوانی ،عملکرد
عضالنی و تعادل ایستا در بیماران مبتال به کمردرد مزمن قبل و

T
وابسته

P

28/22

* 2/222

2/220

2/558

89/222

* 2/222

288226

88/228
2/520

2/969

22/220

* 2/222

2/806

2/222

9/08

* 2/222

2/926

2/09

20/228

0/622

*2/222

*2/222

2/222

*

*2/222

80/920
82/020
2/252

5/200

2/562

2/22

*

5/628
8/209

22/929

* 2/222

2/528

2/962

29/222

* 2/222

20/222

86/822

*2/222

*2/222

2/059
* 2/222

85/222
2/652

*2/28

2/26

22/208

2/229

*2/222

*2/222

2/056

پس از درمان انجام گرفت .چرا که کمردرد یکی از مشکالت
عضالنی ـ اسکلتی در بین نوع بشر است؛ بهگونهای که به نظر
میرسد بخش طبیعی از چرخه زندگی فرد باشد ( .)07نتایج
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اتکا
کنترل

مرحله آزمون

میانگین±انحراف معیار

T
مستقل

P
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یافته ها

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 0شماره ▐ 0زمستان 2526

همکاران(، )00( Hayden ،)01( Barker ،)01( Douris ،)08
 ،)0( Wallerرفیعیان( Sedaghati ، )03( Sjogren ،)00و
همکاران ( )02همسو است .در توجیه این نتایج میتوان گفت
که بهاحتمالقوی ورزشدرمانی در آب یکی از روشهای فعال
کمردرد است که این مزیت را دارد که فرد با کاهش وزن و فشار
ناشی از آن میتواند به فعالیت بپردازد .در آب به علت شناوری،

 ،)30( Suomiهمخوانی دارد؛ ولی با نتایج

 Lundو

همکاران( )33همخوانی ندارد .علت همخوانی نداشتن ،احتماالً
به دلیل تفاوت در ویژگیهای آزمودنیهای تحقیق بوده است که
شاخصهای تعادل در تحقیق آنها در افراد میانسال و فعال
(برخالف تحقیق حاضر که افراد مبتالبه کمردرد مزمن و
غیرفعال) بودند بررسی شده بود .عامل اصلی در تمرینات آبی که
در بهبود تعادل مؤثر باشد به دلیل تحریک سیستم دهلیزی
است ،چراکه ورزش در آب ،ورودیهای دهلیزی را تسهیل
میکند .عالوه بر این حس عمقی در محیط آب تحتفشار قرار

مقاومت ایجادشده در برابر حرکت در آب  0تا  00مرتبه بیشتر از
هواست که این مسئله بستگی بهسرعت حرکت در آب دارد

آب درمانی روی عضالت تنه و کمربند لگنی برای افزایش قدرت و
استقامت این عضالت و کاهش و رفع درد کمر مؤثر بوده است .در
حقیقت مکانیسم اثربخشیِ برنامۀ تمرین درمانی تحقیق حاضر
اینگونه بوده است که تمرینات ظرفیت تحمل عضالت تا کننده و
راست کننده را در ایجاد ثبات و پایداری تنه افزایش داده و از
طریق باال بردن آستانۀ خستگی عضالت تنه ،درد و ناتوانی در
عم لکرد را به میزان زیادی در بیماران مبتال ،بهبود بخشیده است.
نتایج این تحقیق با یافتههای تحقیق صداقتی و همکاران
همخوانی دارد که به بررسی تأثیر برنامۀ تقویتی عضالت ثبات
دهندۀ مرکزی ستون فقرات در آب بر میزان شدت درد و لوردوز

( .)00بنابراین سرعت راه رفتن در آب  80تا  62درصد کم
میشود ،بهطوریکه فعالیت عضالت صاف کنندۀ ستون فقرات و
عضالت رانی خاصرهای در حالت راه رفتن در آب بهاندازۀ حداکثر
فعالیتشان در زمین است ( .)06همچنین نیروی شناوری عالوه
بر کاهش وزن به افزایش دامنۀ حرکتی مفاصل کمک میکند و
بهطور همزمان در مقابل حرکت در جهات مختلف مقاومت ایجاد
میکند که تمامی این موارد به جبران کوتاهی و تقویت عضالت
کمک شایانی میکند ( .)07بهطوریکه بیماران بدون تحمل
نیروی جاذبه ،توانایی تقویت عضالت را دارند .این نوع ورزش به
افزایش هماهنگی و مهارتهای عملی و بهبود عملکرد کمک
کرده و بازخوردهای حسی برای عضالت منقبضشده را فراهم
میکند .همچنین آب ،مثل کمربندی ،ناحیۀ لگنی را حمایت
میکند و اجازه میدهد فرد بدون هیچگونه افزایش دردی
وضعیت راحتی داشته باشد ( .)08حفظ پوسچر و تعادل نیازمند
پردازش حسی ،حرکتی و بیومکانیکی است .به دلیل اینکه تعادل
مناسب برای انجام فعالیتهای روزمره الزم و ضروری است ،افراد
مبتال به کمردرد دچار نقض در سازوکارهای فیزیولوژی آوران و
وابران کنترل تعادل و کاهش سفتی ،قدرت و استقامت عضالت
هستند ( .)0همچنین مطالعات نشان میدهد که در این افراد،
توانایی ایستادن روی یک پا با چشمان بسته بهطور معنیداری
کمتر از افراد سالم است ( )01مطابق نتایج بهدست آمده در این
پژوهش تعادل افراد مبتالبه کمردرد مزمن بعد از شش هفته
برنامۀ آبدرمان ی افزایش یافت .توانایی بیماران در کنترل تعادل با
چشمان باز و روی یک پا (اتکا و غیر اتکا) بهطور چشمگیری
بهبودیافته بود؛ اگرچه کنترل تعادل با چشمان بسته چندان
چشمگیر نبود ( .)p=2/8نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات

کمری پرداختند ( .)02همچنین با یافتههای مشابه تحقیقات
 Rainvillو همکاران ( Farahpour ، )32و همکاران (، )30
 Moonو همکاران()36

مطابقت داشته و با یافتههای

 Renkawitzو همکاران ( )37همخوانی ندارد .این تحقیق
ازجمله معدود تحقیقاتی است که وجود ارتباط بین استقامت
عضالت راست کنندۀ تنه و کمردرد را رد میکند .متفاوت بودن
نمونهها و روش اندازهگیری استقامت عضالت راست کننده شاید
ازجمله دالیل همخوانی نداشتن تحقیق حاضر با این تحقیق
باشد .چراکه در مطالعۀ رنکاوتیز ،نمونههای تحقیق شامل 28
ورزشکار مبتال به کمردرد بودند و برای اندازهگیری استقامت
عضالت راست کننده از روش الکترومیوگرافی سطحی استفادهشد
اما در تحقیق حاضر ،نمونهها از بین افراد غیر ورزشکار انتخاب
شدند و برای اندازهگیری استقامت عضالت راست کننده از آزمون
سورنس استفاده شد.

نتیجهگیری
درمانهای توانبخشی مختلفی برای بیماران مبتال به
کمردرد از سالها پیش به صورت درمانهای فعال و غیرفعال
مطرح شده است .از میان این درمانها بیشتر درمانهای فعال به
825
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فشار اضافی روی ستون فقرات بهآسانی کنترل میشود (.)7

میگیرد ( . )2نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن بود که اجرای برنامۀ

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.288

حاصل از بررسی شدت درد کمر و ناتوانی در گروه تجربی بعد از
درمان نشان داد که برنامۀ آبدرمانی سبب بهبود این برگ
خریدها در فرد شده است و شدت آنها کاهشیافته
است( .)p=2/222نتایج تحقیق حاضر با نتایج  Dundarو

مشابه Lord ،و همکاران ( Bressel ،)31و همکاران (،)30
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این پژوهش نداشتنِ کنترل بر فعالیتهای بدنی افراد
شرکتکننده در زمان خارج از تحقیق بوده است و پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده به شرکتکنندهها برنامۀ خود
 پیشنهاد محققان این است که تأثیر.مدیریتی نیز داده شود
،پروتکلهای آبدرمانی بر فاکتورهای دیگر ازجمله قدرت
انعطافپذیری و ویژگیهای روحی و روانی در این افراد بررسی
.شود

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد با شماره
 از کلیه افراد. دانشگاه بوعلی سینا است2295259 ثبت
.شرکتکننده در این پژوهش قدردانی میشود

.منظور جلوگیری از تحلیل و ضعیف شدن عضالت مطرح میشود
ورزشدرمانی در آب یکی از روشهای درمان فعال کمردرد است
که خواص منحصربهفردِ آب موجب کاهش فشار روی ستون
 افزایش ثبات ستون فقرات و انجام بدون درد تمرینات،فقرات
 آبدرمانی زمینه را برای، بنا به دالیل ذکر شده.ورزشی میشود
شروع زود هنگام فعالیتهای ورزشی در افراد مبتال به کمردرد و
 آبدرمانی، همچنین.آسیبهای ستون فقرات فراهم میکند
عالوه بر شکستن چرخۀ درد و افزایش تحرک افراد مبتال به
 زمینه را برای شروع زودتر،کمردرد و آسیبهای ستون فقرات
 یکی از محدودیتهای.تمرینات ورزشی در خشکی فراهم میکند
این پژوهش کنترل نداشتن بر شرایط روانی شرکتکنندگان بود
که میتواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد و پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده از یک روانشناس یا روانپزشک برای دادن
 محدودیت دیگر.مشاوره به پژوهشگر در این زمینه استفاده شود
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