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 تاثیر شش هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویاي مردان مبتال به کمردرد مزمن
 اعظم انفرادي،ناهید خوشرفتار یزدي، میالد عاملی،کاظم نوروزي، مهدي مهجور

 دانشجوي کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد .1
 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. 2

 مشهد فردوسی دانشگاه حرکتی رفتار ارشد کارشناسی دانشجوي. 3

 مقدمه
تا  10کنند و درصد مردم ایران و جهان در طول زندگی آن را تجربه می 80تا  70که  بهداشتی درمانی مشکالت یکی از عنوان به کمردرد

محدوده پایداري که توسط  در بدن ثقل مرکز و برگشت حفظ عنوان توانایی تعادل به .)1(درصدشان وارد فاز مزمن بیماري می شوند 20
مان و همکاران به بررسی تاثیر کمردرد مزمن بر کنترل پاسچر پرداختند و نشان دادند که ). 2(شودشود، تعریف میتعیین میسطح اتکا 

از آنجایی که در تحقیقات گذشته بر سودمندي تمرین درآب براي ). 3(سرعت جابجایی در افراد مبتال به کمردرد بیشتر از افراد سالم بود
کید شده است و با توجه به اینکه از دست دادن تعادل یکی از مشکالت اساسی این افراد ذکرشده است هدف این مبتالیان به کمردرد تا

 .پژوهش بررسی یک دوره تمرینات تعادلی در آب بر تعادل نیمه پویاي مردان مبتال به کمردرد مزمن می باشد
 شناسیروش

 نفر 24 آنها بین از که .مشهد بود) ع(کننده به کلینیک ویژه بیمارستان قائمراجعهجامعه آماري تحقیق کلیه مردان مبتال به کمردرد مزمن م
 شکل به نامهارتوپدي بعد از اخذ رضایت متخصص تشخیص با 14/2±08/23 (BMI)بدنی  توده شاخص و 75/26±32/3سنی میانگین با

جلسه در  4هفته و با تواتر  6به مدت تمرینات گروه تمرین در آب . شدند تقسیم کنترل و تمرین در آب گروه دو به و هدفمند تصادفی
گروه کنترل نیز در این مدت هیچگونه فعالیت خاصی نداشته و مانند گذشته به برنامه هاي . دقیقه انجام شد 60هفته و هر جلسه حدوداً 

) ,balance system sd ٣٠٠-٩۵٠(بایودکس مدل  سنجافراد بوسیله دستگاه تعادل تعادل نیمه پویا .پرداختندزندگی خود می معمول
 postural(و از آزمون  8 ایستایی سطح از بیماران شرایط به توجه با حاضر تحقیق براي .شد گیرياندازه درمان دوره از بعد و قبل

stability (افزار نرم از و تحلیل آماريتجزیه  منظور به .استفاده شدspss  آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با و از  شد استفاده 18 نسخه
 .استفاده گردید) p >05/0(داري معنی سطح

 یافته هاي تحقیق

خارجی و ثبات کلی بعد از برنامه تمرین در آب در افراد مبتال به کمردرد  بهبودي  -خلفی، داخلی -دهد که سه شاخص قدامیمی نشان
 .)1جدول(حاصل شده است

 هاي دو گروه تمرین در آب و گروه کنترلمقایسه میانگین ثبات کلی آزمودنیهاي مربوط به آماره)  1ول جد

 ه گرو*مرحله مرحله کنترل تمرین در آب هاگروه
 P F P F آزمونپیش آزمونپس پیش آزمون آزمونپس متغیرها

 ٠/٠٠۵ ٩/٩۶ ٠/٠٠١ ٢۵/١٣ ۵/٢١±١/۴٩ ١/١٢٨±١/۵٧ ٠٧٢٣±٠/٨٣٣ ٢/۵۴±١/٢ ثبات کلی

 ٠/٠٣۶ ۴/٩۶ ٠/٠٠۵ ۵/۶١ ٩/۵٨±٠/٩٣٢ ۴/٢٢±٠/٩۴١ ٧/٢٣±٠/۵٧۵ ٧/٠١±٠/٨٧۵  خلفیثبات قدامی 

 ٠/٠٠۶ ٩/۴٣ ٠/٠٠۵ ۶/٧۵ ٣/٨٩±٠/٩٩١ ٠١/٢±٠/٩٩۵ ١/۵۵±٠/۵٠٨ ۵/٧٠±٠/٧٠٨ ثبات داخلی خارجی
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 بحث و نتیجه گیري
 افراد مفاصل تنه، تحرك و تعادل ایستاي عضالت استقامت قدرت، بر درمانی که بیان کرد آب مطالعه اولسن  نتایج با تحقیق نتایج
یعقوبی و همکاران در تحقیقی بیان کردند که تمرینات کوتاه  همچنین). 4( است، مطابقت دارد تأثیرگذار مزمن کمردرد به مبتال

گروه تمرین  بهبود تعادل در). 5(رد که با این تحقیق همسو می باشد مدت در خشکی بر روي تعادل افراد با کمردرد تاثیر می گذا
در آب را می توان به خواص فیزیکی آب مانند ماهیت مقاومتی، خاصیت ویسکوزیته، شناوري و انجام تمرینات تعادلی در آب 

 هاي عمقی غوطه ور شدن بدن در محیط آب باعث افزایش درونداد گیرنده. نسبت داد
بنابراین بازخورد حسی در محیط آب افزایش . شودنجر میمی شود و بدین طریق با تنظیم و ثبات بیشتر بدن به بهبود تعادل م

نهایتاً با توجه به نتایج این تحقیق می توان دریافت که تمرینات تعادلی در آب  .شودیابد و باعث باال رفتن حس آگاهی بدن میمی
ش درمانی موجب افزایش تعادل در تاثیرات مثبتی در بهبود تعادل نیمه پویاي مردان مبتال به کمردرد مزمن داشته است و این رو

 .بیماران شده است

 ثبات و تعادل، کمردرد مزمن، تمرین در آب: کلید واژه ها
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