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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر هشت هفته مداخلة تمرينی در آب بر تعادل ايستا و پويای کودکان
فلج مغزی همیپلژی بود .اين پژوهش بهصورت نیمهتجربی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون انجام شد.
جامعة آماری شامل کودکان فلج مغزی همیپلژی هشت تا  10سالة بدون معلولیت ذهنی تهران بود.
ازبین آنها 30 ،نفر بهصورت دردسترس و هدفمند در سطح ناتوانی يک تا سه از مرکز کودکان
استثنايی اسالمشهر انتخاب شدند و بعد از انجام پیشآزمون بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری
مداخله و کنترل قرار گرفتند .گروه مداخله در يک برنامة تمرينی ويژه در آب بهمدت هشت هفته ،در
هر هفته سه جلسة يک ساعتی شرکت کردند .گروه کنترل نیز درمدت اجرای اين پژوهش در هیچيک
از اين تمرينات شرکت نکردند .از دستگاه تعادلسنج بايودکس برای سنجش کنترل قامت در سطح
معناداری  P < 0.05استفاده شد .نتايج تحلیل واريانس مرکب نشان داد که در گروه تجربی بهبود
معناداری در تعادل ايستای قدامی -خلفی ( ،)P = 0.001تعادل ايستای جانبی ( )P = 0.001و تعادل
پويا ( )P = 0.001رخ میدهد .اين يافته نشان میدهد که انجام تمرينات موردنظر تأثیر دارند و موجب
بروز تفاوت در گروهها میشوند .بهطورکلی ،تمرين در آب بر تعادل ايستا و پويای کودکان مبتال به فلج
مغزی همیپلژی اثر معناداری دارد؛ بنابراين ،استفاده از فعالیتها و تمرينات آبی بهعنوان يک روش
مداخلة سودمند برای کودکان مبتال به فلج مغزی توصیه میشود.
واژگان کلیدی :کودکان ،همیپلژی ،تمرين در آب ،تعادل ايستا و پويا ،بايودکس
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Email: saeedarsham1@gmail.com
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مقدمه
برای بهبود عملکرد افراد با ناتوانیهای بدنی ،متخصصان رفتار حرکتی پژوهشهای گستردهای را
انجام دادهاند و بهطور خاص ،انواع مهارتها را (مانند مهارتهای روانی یا حرکتی) مدنظر قرار
دادهاند .افراد مبتال به فلج مغزی ،)CP(1ازجمله افراد با ناتوانی بدنی هستند .فلج مغزی ،اختالل
حرکتی ناشی از ضایعة نورون حرکتی فوقانی مغز درحالرشد است .فلج مغزی دربردارندة دامنة
وسيعی از درجات است که در ایاالت متحده ،شایعترین اختالل حرکتی در دوران کودکی با 3/6
مورد بهازای هر  1000نفر است و هنوز با پيشرفتهای پزشکی کاهش نيافته است ( .)1فلج مغزی
میتواند قبل از رشد و تکامل مغز؛ یعنی در دورة جنينی ،حين تولد یا طفوليت روی دهد و
ناهنجاریهای حرکتی مربوط به آن اغلب با اختالل در احساس ،شناخت ،ادراك یا احساس همراه
هستند ( .)2در کودکان مبتال به فلج مغزی ،افزایش تون عضالنی ،وضعيت قامتی غيرعادی ،حرکات
غيرارادی تصادفی و پاسخهای رفلکسی برجسته مشاهده میشوند؛ اما این ویژگیها در سرتاسر
زندگی آنها میتوانند تغيير کنند ( .)3همچنين ،افزایش نوسانات قامتی ،بهکارگيری گروه عضالت
بزرگتر و چرخش بدن ،نوعی سازوکار جبرانی برای کاهش تعادل آنها محسوب میشوند (.)4
ازجمله اهداف اصلی مداخالت تمرینی برای کودکان مبتال به فلج مغزی ،کاهش آثار اختالالت
ایجادشده در کارکرد حرکتی درشت ،راهرفتن ،ظرفيت هوازی ،قدرت کارکردی ،تعادل و درنتيجه،
کاهش محدودیتهای آنها برای فعاليت و افزایش مشارکت ورزشی است .چن2و همکاران ( )5با
اشاره به سکتة مغزی بهعنوان یکی دیگر از دالیل بروز فلج مغزی ،اظهار کردند که اختالالت کاهش
کارکردهای حسی ،حرکتی و شناختی ،همگی منجر به ازدسترفتن تعادل افراد مبتال میشوند.
آنها با مطالعة تأثير برنامههای تمرینی تعادل ایستا و پویا بر  41بيمار مبتال به فلج مغزی ناشی از
سکته دریافتند که کارکرد تعادل پویا در بيماران گروه تمرین ،همراه با بازخورد بينایی نسبت به
گروه کنترل بهطور قابلتوجهی بهبود یافته است؛ اما ،مقادیر کارکردی تعادل ایستا در افراد
تمریندیده نسبت به گروه کنترل پيشرفت معناداری نداشتند .این پژوهشگران دليل نتایج متفاوت
دو نوع تعادل را به مهارت تغيير مکان وزن بدن نسبت دادند .چرنگ 3و همکاران ( )6و رز 4و
همکاران ( )7نيز باوجود دامنة سنی بسيار متفاوت آزمودنیها در مطالعاتشان ،هنگام دستکاری

)1. Cerebral Palsy (CP
2. Chen
3. Cherng
4. Rose

اثرات  8هفته مداخله تمرينی در آب بر تعادل ...

51

حسی تعادل ایستا تفاوتی بين کودکان مبتال به فلج مغزی و عادی گزارش نکردند .شاموی-کوك1و
همکاران ( )8نتایج مشابهی را درزمينة تعادل پویا ارائه کردند .آنها با مطالعة ثبات قامت شش
کودك مبتال به فلج مغزی پس از مداخلة تمرینی روی سکوی نيروی متحرك ،کاهشی را در زمان
بازیافت تعادل پویا و درنتيجه ،بهبود تنظيمات کنترل قامتی افراد گزارش کردند.
تورپ2و همکاران ( )9دریافتند که تمرین در آب بر پيشرفت اجزای تعادل ،ازجمله آزمون زماندار
برخاستن و رفتن )TUG(3و آزمون دسترسی کارکردی )FRT(4کودکان مبتال به فلج مغزی تأثير
دارد و کودکان انجام تمرین در محيط آب را بهصورت گروهی ترجيح میدهند .اوکانر )10( 5با
مطالعة اثر هفت هفته تمرین در آب بر تعادل کودکان هفت تا  14سالة مبتال به فلج مغزی ،عالوهبر
مشاهدة تغييرپذیری زیاد در شرایط جسمانی آنها ،به مشکالت استفاده از ابزار سنجش تعادل
(دستگاه نوروکام) 6برای کودکان مبتال به فلج مغزی و تعميمپذیری یافتهها اشاره کرد.
بههميندليل ،استفاده از یک گروه بزرگتر همگن که امکان پيروی از یک پروتکل همسان و کنترل
شدت فعاليت را فراهم میآورد ،توصيه شد.
درهمينراستا ،فراگاال-پينکهام 7و همکاران ( )11افزونبر مشاهدة پيشرفت در کارکرد حرکتی
درشت و استقامت راهرفتن کودکان مبتال به فلج مغزی ،هيچگونه پيشرفتی درزمينة تعادل و قدرت
کارکردی آنها پس از تمرین در آب مشاهده نکردند .آنها تعادل را بهصورت بالينی با استفاده از
مقياس برگ ویژة کودکان8بررسی کردند .عالوهبراین ،دو محدودیت اصلی مطالعة آنها شامل مدت
زمان متفاوت انجام آزمون توسط آزمودنیها و نبود گروه کنترل بود .ليم9و همکاران ( )12پس از
مداخالت آبدرمانی برای کودکان و نوجوانان مبتال به فلج مغزی ،پيشرفتهایی را در تعادل و
توانایی راهرفتن آنها گزارش دادند .آنها بدون توجه به جنبههای ایستا و پویای تعادل ،فقط از نمرة
کلی آزمون بالينی دسترسی کارکردی استفاده کردند و بدون ذکر دليل تأثير این مداخالت ،فقط به

1. Shumway-Cook
2. Thorpe
3. Timed Up-and-Go
4. Functional Reach Test
5. O’Conner
6. NeuroCom
7. Fragala-Pinkham
8. Pediatric Berg Balance Scale
9. Lim
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لزوم بررسی مجدد کارایی تمرینات و مقایسة آن با تمرینات در خشکی اشاره کردند .بداوی و
ابراهيم )13(1با مقایسة اثرهای تمرین در آب و خشکی بر تعادل و راهرفتن کودکان مبتال به فلج
مغزی اسپاستيک ،پيشرفت قابلتوجهی را در شاخصهای تعادل و پارامترهای سينماتيکی راهرفتن
هر دو گروه مشاهده کردند .آنها وضعيت بهتر ثبات قامت گروه تمرین در آب را به کاهش اثر
نيروی گرانش ناشی از تمرین در آب و خستگی نسبت دادند .کيم و شين )14( 2با مطالعة تأثير
برنامههای تمرین در آب بر کنترل قامت کودکان مبتال به فلج مغزی پيشدبستانی دریافتند که
عالوهبر کاهش تغييرپذیری توزیع وزن کودکان ،شاخصهای تعادل نشستة ایستا و پویا در آنها
بهبود یافته است .آنها بر انجام پژوهشهای بيشتر و افزودن یک گروه کنترل برای مقایسهکردن
تأکيد کردند.
در کودکان مبتال به فلج مغزی ،ترکيب و استفاده از الگوهای حرکتی کنترلشدة رفلکسی و فعاليت
عضالت آسيبدیده ممکن است موجب ایجاد کوتاهی در عضالت ،تاندونها و ليگامنتها شوند؛
بنابراین ،حرکات جبرانی آنها وضعيت بدنی غيرطبيعیای را ایجاد میکند که در طوالنیمدت مانع
از رشد مهارتهای حرکتی میشوند .بهدليل ضعف و اسپاسم عضالنی ،این دسته افراد در انجام
فعاليتهایی نظير راهرفتن و دویدن مستقل دچار مشکل میشوند و مشارکتشان در فعاليت بدنی
کاهش مییابد ( .)15پژوهشهای مبتنی بر مداخالت تمرینی نشان میدهند که برنامههای تقویتی
بهطور چشمگيری موجب افزایش توانایی توليد نيرو میشوند و تمرینات کوتاهمدت میتوانند راه
رفتن ،راندن ویلچر و سایر جنبههای کارکرد حرکتی را بهبود بخشند؛ اما ازآنجاییکه تعادل در
آخرین مرحلة رشد حرکتی قشر مغزی کودکان برقرار میشود ،افراد مبتال به فلج مغزی نيز اختالالت
تعادلی از خود نشان میدهند و این امر یافتن بهترین و مؤثرترین شيوة مداخالت تمرینی را ازبين
تمرینات مختلف ،برای بهبود کارکرد حرکتی آنها ضرورت میبخشد .همانگونهکه مالحظه شد،
پيشينة مطالعات انجامشده در این زمينه چند نقطة ضعف دارد :نخست اینکه ،نتایج مربوط به تعادل
ایستا و پویا در افراد مبتال به فلج مغزی بهوضوح از هم تفکيک نشده است و در برخی موارد یا فقط
بر یکی از آنها تمرکز شده است یا اینکه ابزار مورداستفاده امکان سنجش هر دو نوع تعادل را
نداشته است؛ دوم اینکه ،در بيشتر پژوهشهای قبلی ،اندازهگيری دقيق و عينی از تعادل افراد (مثالً
با دستگاه تعادل بایودکس) 3صورت نگرفته و فقط از آزمونهای بالينی مانند دسترسی کارکردی یا
مقياس برگ استفاده شده است؛ چالش سوم به مشکل تعميمپذیری نتایج حاصل از پژوهشهای
1. Badawy & Ibrahem
2. Kim and Shin
3. Biodex Balance System
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موردی یا پژوهشهای با حجم نمونة کم مربوط می شود .حتی در آنها طبقات متفاوت و ناهمگنی
از آزمودنیها بهلحاظ نوع فلج مغزی یا سطح کارکرد حرکتی درشت مشاهده میشود؛ مسئله چهارم
به طرح پژوهشهای انجامشده براساس پروتکل تمرینی منتخب مربوط است که نتيجهگيری کلی
دربارة تأثير تمرین در آب بر کودکان مبتال به فلج مغزی را دشوار میسازد؛ برای مثال ،برخی
پژوهشگران مانند حسينآبادی و همکاران ( )16تنها به اثر تمرینات بدنی در شرایط عادی و بدون
مقایسه با سایر مداخالت تمرینی یا استفاده از گروه کنترل اشاره کردهاند .تنها در پژوهش جدید
بداوی و ابراهيم ( )13نقاط ضعف سایر مطالعات مشاهده نشد که البته در این پژوهش نيز به
ضرورت بررسی مجدد موضوع با درنظرگرفتن مدت زمان مداخله و مقایسه با گروه کنترل با هدف
ارائة مستندات قویتر تأکيد شده است؛ بنابراین ،پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد
که آیا تمرین در آب به بهبود تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتال به همیپلژی منجر میشود یا
خير؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع نيمهتجربی ،بهصورت مقطعی مقایسهای و با طرح پيشآزمون-پسآزمون است.
جامعة آماری شامل پسران هشت تا  10سالة مبتال به فلج مغزی همیپلژی بدون معلوليت ذهنی
تهران بود که  30نفر به روش نمونهگيری در دسترس و هدفمند از مرکز کودکان استثنایی
اسالمشهر انتخاب شدند و پس از پيشآزمون بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفری مداخله و
کنترل قرار گرفتند .معيارهای خروج از مطالعه شامل وجود بيماریهای عصبی و روانی ،مشکالت
قلبی ،زخم و عفونت ،ضربه به سر پس از سانحه ،صرع ،سابقة عمل جراحی ،اختالل سيستم دهليزی
و بينایی بود که این معيارها براساس سابقة پزشکی آنها مشخص شدند.
همچنين ،طبقهبندی شدت و توپوگرافی ناتوانی حرکتی توسط درمانگران بخش توانبخشی مرکز
طبی کودکان بيمارستان امام خمينی با استفاده از سيستم طبقهبندی کارکرد حرکتی درشت1
( )GMFCSانجام شد .این سيستم ،یک سيستم طبقهبندی پنجسطحی است که کارکرد حرکتی
درشت کودکان مبتال به فلج مغزی را براساس حرکت مستقل با تأکيد بر نشستن ،راهرفتن و حرکت
چرخشی توصيف میکند .افراد در سطوح یک تا سه بدون استفاده از صندلی چرخدار میتوانند به
خودتحرکی دست یابند؛ اما در سطوح چهار و پنج (محدودیت متوسط تا شدید در کنترل حرکتی)
)1. Gross Motor Function Classification System (GMFCS
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نمیتوانند حرکت کنند ()17؛ بنابراین ،شرکتکنندگان این مطالعه از سطوح یک تا سه انتخاب
شدند .تشخيص و نوع  CPتوسط ارتوپد اطفال و پزشک توانبخشی انجام شد .ابتدا ،فرم رضایتنامه
توسط والدین تکميل شد .سپس ،مشخصات فردی آزمودنیها که شامل نام ،نام خانوادگی ،تاریخ
تولد ،قد ،وزن و وضعيت سالمتی بود ،ثبت شد.
برای سنجش کنترل قامت ،از دستگاه اندازهگيری پایداری قامت ساخت شرکت بایودکس آمریکا
استفاده شد .دستگاه موردنظر دارای صفحة نمایش رنگی لمسی ،دستگيرههای حمایتی قابلتنظيم
برای جلوگيری از افتادن حين آزمون و صفحة مدور ایستادن با قابليت تنظيم پایداری از یک تا 12
سطح و  20درجه تغيير زاویه نسبت به سطح افقی در تمام جهات است .صفحة متحرك این دستگاه
قابليت لغزش به اندازة  20درجه دارد که میتواند گيرندههای مفصلی را تحریک کند و انقباضات
رفلکسی عضالنی ضروری موردنياز را برای ثبات مفصل افزایش دهد .این دستگاه ميزان چرخش و
لغزش را حين شرایط دیناميک ارزیابی میکند و درنهایت ،شاخص ثبات ميانی -جانبی )M-L(1و
شاخص ثبات قدامی -خلفی )A-P(2و نيز شاخص کلی ثبات را مشخص میکند .این نوسانات مرکز
فشار ،درواقع نشاندهندة نوسان حول نقطة صفر مرکز است؛ برای مثال ،یک شاخص ثبات پنج،
نشاندهندة ميانگين جابهجایی از مرکز به اندازة پنج درجه است ( .)18این دستگاه دارای شش
متغير تمرینی و چهار آزمون است که در این پژوهش از آزمون پایداری قامتی آن استفاده شد.
عالوهبر گزارش شرکت آمریکایی بایودکس مبنی بر استانداردبودن دستگاه ،پژوهشهای زیادی با
استفاده از معيار طالیی و مقایسه با دستگاه سکوی نيرو انجام شدهاند که هرکدام روایی و پایایی آن
را در دامنهای بين  0/77تا  0/96تأیيد کردهاند (.)19
قبل از شروع انجام کوششهای تمرینی در مرحلة پيشآزمون ،به شرکتکنندگان نحوة صحيح انجام
آزمون پایداری قامت در دستگاه تعادل سنج بایودکس نشان داده شد .هریک از گروههای تمرینی
(مداخله و کنترل) شامل  15نفر بودند .قبل و پس از هشت هفته تمرین ،از هر دو گروه ،آزمون
تعادل (ثبات قامت) به دو صورت تعادل ایستا با استفاده از سطح اتکای پایدار و تعادل پویا با
استفاده از سطح اتکای ناپایدار روی دستگاه تعادل سنج بایودکس گرفته شد .شایان ذکر است که
در این آزمون نمرات کمتر نشانگر تعادل بهتر است .آزمودنیهای گروه آزمایشی ،در برنامة تمرینی
ویژة خود (تمرین در آب) بهمدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه شرکت کردند .زمان تمرین

1. Medio-Lateral
2. Anterior-Posterior
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آنها صبح بود .تمرینات در استخر قصر آبی پارس با دمای آب  32درجه و عمق آب بين کمر تا
سينة آزمودنی ها انجام شدند.
مدت زمان هر جلسة تمرینی یک ساعت و شامل سه بخش بود -1 :گرمکردن بهمدت  10الی 15
دقيقه با راهرفتن در عرض استخر؛  -2برنامة تمرینات اصلی بهمدت  35-40دقيقه که شامل حرکات
کششی اندام تحتانی و فوقانی ،وضعيتهای مختلف ایستادن ،حرکات تعادلی پا با گرفتن ميلة
استخر ،راهرفتن در جهات مختلف و جاگينگ در آب بود که توسط مربی ورزش در آب با توجه به
وضعيت و توانایی بيماران و براساس دستورالعمل انجمن طب فيزیکی آمریکا ارائه شد .با
سختترشدن حرکات ،استفاده از حرکات ترکيبی و کوتاهشدن زمان استراحت بين ستها ،اصل
اضافهبار اعمال شد؛  -3سردکردن بهمدت پنج تا  10دقيقه که آزمودنیها آن را با راهرفتن آرام و
انجام حرکات سادة با شدت کم و خوابيدن روی آب انجام دادند ( .)13،20درمدت اجرای پژوهش،
گروه کنترل در هيچیک از این تمرینات شرکت نکردند و به فعاليتهای روزمرة خود ادامه دادند.
برای بررسی طبيعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپيرو -ویلک 1و برای تأیيد فرض همگنی
واریانسها از آزمون لون2استفاده شد .سپس ،برای تعيين اثر متغير مستقل (تمرین) بر متغيرهای
وابسته (سه شاخص تعادل) و مقایسههای دو گروه ،از تحليل واریانس مرکب ( 2×2دو گروه در دو
زمان) استفاده شد .تحليلها با استفاده از برنامة اس.پی.اس.اس 3.نسخة  20و در سطح معناداری
 P < 0.05انجام شدند.
نتایج
در جدول شمارة یک ،ویژگیهای شرکتکنندگان به تفکيک طبقة سنی ارائه شدهاند .در ستون
آخر ،مقادیر قد و وزن تمام افراد بهصورت ميانگين ارائه شدهاند .همچنين ،در جدول شمارة دو،
مقادیر ميانگين و انحراف معيار سه شاخص تعادل از هر دو گروه نشان داده شدهاند .همانگونهکه
مشاهده میشود ،ميانگين تعادل پویا بهجز در پسآزمون گروه تجربی ،در سایر شرایط با
شاخصهای تعادل ایستا تفاوت زیادی دارد.

1. Shapiro-Wilk
2. Levene
3. SPSS
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جدول  -1ويژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان
متغیر
سن (سال)
وزن (کيلوگرم)
قد (سانتیمتر)

گروه کنترل

گروه تجربی

(9 )0/84
(33/86 )4/96
(120/4 )11/67

(9/07 )0/88
(32/84 )4/59
(121/2 )10/30

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای تعادل در شرايط مختلف دو گروه
گروه

پيشآزمون

کنترل

تجربی

پسآزمون

کنترل

تجربی

متغیر
تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا
تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا
تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا
تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا

انحراف معیار  ±میانگین
(درجه)
0/79 ± 0/10
1/46 ± 0/14
3/90 ± 0/31
0/82 ± 0/11
1/45 ± 0/13
3/98 ± 0/24
0/78 ± 0/083
1/45 ± 0/14
3/89 ± 0/300
0/43 ± 0/15
1/00 ± 0/25
1/51 ± 0/15

همانگونهکه در جدول شمارة دو مشخص است ،سه شاخص تعادل ایستای قدامی -خلفی ،تعادل
ایستای جانبی و تعادل پویا ،بهترتيب با  47درصد 31 ،درصد و  163درصد کاهش درجة نوسان
همراه بودند که بهمعنای بهبود و افزایش ثبات بيشتر آنها است.
در جدول شمارة سه ،نتایج آزمون شاپيرو -ویلک نشان میدهد که سطح معناداری متغيرها بيشتر از
مقدار بحرانی  0/05است و از اینرو ،طبيعیبودن توزیع دادهها تأیيد میشود .عالوهبراین،
همانطورکه نتایج آزمون لون در جدول شمارة چهار نشان میدهد ،پيشفرض تساوی واریانس
نمرات دو گروه تجربی و کنترل رعایت شده است.
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جدول  -3نتايج آزمون توزيع طبیعی دادهها (شاپیرو -ويلک)
گروه
کنترل

تجربی

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا
تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی

917
706
469
281
73

905
940
435
71
79

تعادل پویا

68

584

جدول  -4آزمون لون برای بررسی مفروضة برابری واريانسها
مقدار F

درجه آزادی يک

درجه آزادی دو

معناداری

تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی

2/943
517

1
1

28
28

97
478

تعادل پویا

3/406

1

28

76

متغیرها

جدول  -5نتايج تحلیل واريانس مرکب برای بررسی اثرهای اصلی و تعاملی گروه و مرحلة آزمون بر تعادل
کودکان
شاخص
آزمون

ایستا،
قدامی-خلفی

ایستا ،ميانی-
جانبی

پویا

آماری
نوع اثر
گروه
مرحلة آزمون
گروه × مرحلة
آزمون
گروه
مرحلة آزمون
گروه × مرحلة
آزمون
گروه
مرحلة آزمون
گروه × مرحلة
آزمون

درجه آزادی

درجه آزادی

بینگروهی

درونگروهی

مقدار F

معناداری

اندازه
اثر

1
1

28
28

20/339
74/181

0/001
0/001

0/421
0/726

1

28

66/454

0/001

0/704

1
1

28
28

19/445
34/586

0/001
0/001

0/410
0/553

1

28

32/209

0/001

0/535

1
1

28
28

177/034
953/148

0/001
0/001

0/863
0/971

1

28

939/899

0/001

0/971
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جدول شمارة پنج نشان میدهد که اثرهای اصلی گروه در هر سه شاخص ثبات قدامی -خلفی
( ،)A-Pثبات ميانی -جانبی ( )M-Lو تعادل پویا معنادار است ( .)P = 0.001همچنين ،در هر سه
شاخص ،اثر مرحلة آزمون و اثر تعاملی گروه و مرحلة آزمون معنادار ( )P = 0.001بود.
در جدول شمارة شش نيز نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسة دو گروه در پيشآزمون نشان داد
که نمرات پيشآزمون دو گروه در سه شاخص تعادل تفاوت معناداری ندارند و میتوان تفاوتهای
مشاهدهشده در جدول شمارة پنج را به تأثير تمرین ربط داد.
جدول  -6آزمون تی مستقل برای مقايسة پیشآزمون دو گروه تجربی و کنترل
مرحلة آزمون
پيشآزمون

متغیرها

مقدار تی

درجه آزادی

معناداری

تعادل ایستا ،قدامی -خلفی
تعادل ایستا ،جانبی
تعادل پویا

-0/739
0/066
-0/816

28
28
28

0/466
0/948
0/422

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،تعيين اثر تمرین در آب بر تعادل کودکان مبتال به فلج مغزی و مقایسة آن با
کودکانی بود که با وجود داشتن مشکل فلج مغزی در برنامة مداخلة تمرینی خاصی شرکت نداشتند.
کودکان مبتال به فلج مغزی از اختالالت حرکتی رنج میبرند که این اختالالت میتوانند بر توانایی
آنها در فعاليتهای کارکردی و بهویژه فعاليتهای وابسته به تعادل تأثير بگذارند.
یافتههای پژوهش نشان داد که برخالف گروه تجربی ،در گروه کنترل بين شاخصهای تعادل بين
مراحل پيشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود نداشت .در پيشآزمون سه شاخص تعادل ،دو
گروه کنترل و تجربی تفاوت معناداری با هم نداشتند؛ اما این تفاوت در پسآزمون معنادار بود که
حاکی از اثر مداخلة تمرینی بر گروه تجربی است.
نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات دانيار و همکاران ( )21و اسماعيليان و همکاران ( )15همخوانی
دارد؛ اما براساس این مطالعات ،سازوکار پيشرفت تعادل آزمودنیها در محيط خشکی بيشتر متکی بر
بهبود حس پيکری ناشی از بارگيری مفاصل است تا اثرهای تسهيلکنندهای که شناوری در آب
برای حرکت ایجاد میکند .در پژوهش دانيار و همکاران ( )21انجام تمرینات مقاومتی موجب بهبود
کارکرد حرکتی درشت ،تعادل و توانایی راهرفتن کودکان مبتال به فلج مغزی شده بود؛ بنابراین ،این
احتمال وجود دارد که نتایج مشابه با آن در پژوهش حاضر بهدليل نقش مقاومتی آب و افزایش
نسبی قدرت کارکردی باشد که بهنوبةخود منجر به بهبود تعادل میشود.
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امارا1

صرفنظر از نوع مداخله ،پژوهشهای حسينآبادی و همکاران ( ،)16کيانی و همکاران ( )22و
( )23نيز تأثير مداخلة تمرین جسمانی را بر بهبود عملکرد تعادل کودکان مبتال به فلج مغزی تأیيد
کردهاند .همچنين ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات مرادی و همکاران ( ،)20جانگ 2و
همکاران ( )24و باالز3و همکاران ( )25همسو است .آنها پس از اعمال مداخالت تمرینی در آب بر
گروههای مختلف مانند بزرگساالن قطع عضو ،بزرگساالن مبتال به فلج مغزی ناشی از سکته و
کودکان و نوجوانان مبتال به فلج مغزی دریافتند که تمرین در آب باعث بهبود تعادل افراد میشود؛
اما در یک مطالعه مشابه با پژوهش حاضر ،دیمتریجویچ 4و همکاران ( )26پيشرفتهای تقریباً
یکسانی در کارکرد حرکتی کودکان مبتال به فلج مغزی هر دو گروه تمرین و گروه کنترل گزارش
کردند .آنها دليل نبود تفاوت فاحش دو گروه تمرین را به کوتاهبودن مدت زمان مداخله در آب
(شش هفته) نسبت دادند؛ اما احتماالً نوع تمرین آنها که بيشتر جنبة تکنيکی داشته است و
همچنين ،وجود کودکانی با طبقات بسيار مختلف کارکرد حرکتی ،بر نتایج آنها تأثير گذاشته است؛
اما در پژوهش ليم و همکاران ( )12با اینکه هفتهای فقط یک جلسه تمرین  35دقيقهای درنظر
گرفته شده بود ،مدت کلی مداخله ( 15هفته) بهنوعی بر استدالل دیميتریجویچ صحه میگذارد و
نشان میدهد که مدت زمان تمرین میتواند بهعنوان یک عامل تلقی شود.
همانگونهکه کِلی و داراه )27(5در مطالعة مروری خود درزمينة تمرین در آب برای کودکان مبتال
به فلج مغزی گزارش کردند ،کاهش اثرهای منفی ضعف تعادل میتواند با بهبود سایر عوامل در این
محيط تمرینی مرتبط باشد .ازآنجاییکه در سه پژوهش بهبود چشمگيری در انعطافپذیری ،کارکرد
تنفسی ،قدرت عضالنی و کارکرد حرکتی درشت پس از مداخالت تمرین آبی مشاهده شد (،)27
احتماالً در پژوهش حاضر نيز تمرین در آب ،انجام بهتر فعاليتهای تعادلی و درنتيجه ،افزایش
قدرت افراد را بهدنبال داشته است؛ زیرا ،نقش قدرت عضالنی در هر دو تعادل ایستا و پویا بهاثبات
رسيده است .شاید انتظار همخوانی نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعة رز 6و همکاران ()7
منطقی نباشد .آنها با مقایسة تعادل ایستای کودکان مبتال به فلج مغزی و عادی با استفاده از

1. Emara
2. Jung
3. Ballaz
4. Dimitrijević
5. Kelly & Darrah
6. Rose
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دستکاری حسی در محيط خشکی تفاوت معناداری را مشاهده نکردند؛ درحالیکه طبق پژوهش
تورپ 1و همکاران ( )9و اوکانر )10( 2ماهيت محيط آب و اثر شناوری آن عالوهبر کاهش نيروی
جاذ به و آزادی بيشتر عضالت برای حرکت و افزایش دروندادهای عمقی ،موجب بهبود دامنة حرکتی
و حفظ بهتر تنظيمات قامتی می شود؛ مورد اخير بهویژه دراثر دمای آب رخ میدهد .در آب گرم با
افزایش دمای بدن از فعاليت عصب گاما کاسته میشود و این امر موجب کاهش فعاليت دوك
عضالنی میشود و درنتيجه ،تسهيل آرامش عضله و کاهش سفتی آن را بههمراه دارد که بهنوبةخود
بر هر دو تعادل ایستا و پویا اثر مثبت میگذارد (.)13
افزونبراین ،در پژوهش فراگاال-پينکهام 3و همکاران ( )11با اینکه تمرین در آب موجب افزایش
قدرت و بهبود وضعيت هوازی کودکان مبتال به فلج مغزی شد ،نتایج متناقضی درزمينة تعادل
بهدست آمد .به عقيدة آنها ،شدت فعاليت (با تلفيقی از تکرار و مدت زمان) و استفاده از
مقياسهای عينی بهجای مقياس برگ برای اندازهگيری تعادل بهتر میتواند تأثير مداخلة تمرین آبی
ال در
را بر کودکان مبتال به فلج مغزی تعيين کند .همچنين ،آنها سایر اندازهگيریهای تعادل (مث ً
جهات مختلف) و توجه به سطح کارکرد حرکتی درشت را در تعداد بيشتری از آزمودنیها بهعنوان
عواملی که میتوانند پيشرفت تعادل را بهتر نشان دهند ،پيشنهاد دادند (.)11،28
در تأیيد این موضوع ،فرجاال4و همکاران ( )29هنگام مطالعة وضعيت تعادل کودکان سالم و کودکان
مبتال به فلج مغزی به لزوم ارزیابی دقيق و عينی تعادل و همچنين ،به تأثير برنامة مداخله بر اجزای
آن باوجود تنوع الگوهای حرکتی در افراد مبتال به فلج مغزی اشاره کردهاند .آنها عالوهبر گزارش
بيشترین بهبودی درجهت قدامی خلفی ( ،)A-Pدليل آن را افزایش کنترل عضالت مچ پا دانستند.
در پژوهش حاضر ،شاخصهای مختلف تعادل با استفاده از دستگاه تعادل بایودکس سنجيده شد و
اثرهای مداخله برای همة آنها مثبت بود.
در پژوهش حاضر ،تأثير مداخلة تمرینی بهویژه تمرین در آب بر تعادل تأیيد شد؛ اما همانگونهکه
مينز5و همکاران ( )30اشاره کردهاند ،پيچيدگی سيستم کنترل قامت؛ یعنی وجود عوامل عضالنی-
اسکلتی چون ویژگیهای بافت عضله ،دامنة حرکت مفصل و ارتباط بيومکانيکی بخشهای مختلف

1. Thorpe
2. O’Connor
3. Fragala-Pinkham
4. Ferdjallah
5. Means
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بدن یا وضعيت سایر دستگاههای حسی بههمراه سطح اختالل و شيوة مداخله ،همگی
محدودیتهایی را درزمينة انتخاب بهترین روش مداخلة تمرینی بهوجود میآورند.
از نقاط قوت پژوهش حاضر این بود که شدت تمرین در آب تاحدامکان برای تمام آزمودنی در یک
سطح رعایت شد .عالوهبر این ،پزشک به ما کمک کرد تا کودکانی با سطح فلج مغزی تقریباً همسان
انتخاب شوند؛ اما یکی از محدویتهای پژوهش امکاننداشتن شرکت گروه دیگری از کودکان با
همان ویژگی ها در تمرینات خشکی برای مقایسة دو گروه تجربی بود .عالوهبراین ،احتماالً پيگيری
بلندمدت وضعيت افراد پس از پایان مداخله میتوانست ميزان پایداری اثرهای مداخالت را نشان
دهد؛ درحالیکه انجام چنين کاری در پژوهش حاضر امکانپذیر نبود .همچنين ،ازآنجاییکه پژوهش
حاضر فقط روی نمونههای پسر انجام شد و به تفاوتهای جنسيتی توجه نشد ،باید در تعميمپذیری
نتایج به کل جامعة فلج مغزی احتياط کرد.
بهطورکلی ،برنامة تمرین در آب بر تعادل کودکان مبتال به فلج مغزی همی پلژی با سطوح توانایی
یک تا سه اثر مثبت و معناداری داشت .این تمرینات احتماالً توانستهاند با افزایش کارایی دستگاه
حرکتی و عصبی و تقویت سازوکار گيرندههای عمقی عضالت و مفاصل ،موجب بهبود و پيشرفت
تعادل در آنها شوند .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان اظهار کرد که تمرین بدنی در آب
میتواند ازطریق افزایش توده و قدرت عضالنی بهویژه در خمکنندههای زانو و نيز با افزایش انعطاف
پذیری ،ميزان کمتحرکی این طبقه از افراد مبتال به فلج مغزی را جبران کند و تعادل را بهبود
بخشد.
پیام مقاله :با توجه به یافتههای پژوهش پيشنهاد میشود که برنامههای تمرین در آب ویژة این
افراد دراختيار سازمانها ،والدین و مراکز توانبخشی قرار گيرند تا با ایجاد یک محيط جذاب
تمرینی ،انگيزة مشارکت ورزشی برای بهبود کيفيت زندگی آنها فراهم شود.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aquatic exercise
on the static and dynamic balance of children with hemiplegic cerebral palsy. It
was a quasi-experimental study with pre- and post-test design. The population
consisted of 8 to 10 years old children with hemiplegic cerebral palsy without
intellectual disabilities from Tehran. Thirty subjects classified in level 1-3 were
selected with available and targeted sampling method from Eslamshar's Center
of Exceptional Children, and randomly assigned to intervention and control
groups (each including 15 children) base on a pre-test. Subjects in the
intervention group participated in an aquatic exercise program for three one-hour
sessions per week over 8 weeks. The control group did not participate in any of
these exercises and continued their daily activities. Postural control was
evaluated using Biodex Balance SystemTM in the significance level of P <0.05.
The Mixed ANOVA results showed significant improvements in anteriorposterior and medial-lateral static balance (P=0.001), as well as in dynamic
balance (P=0.001) for the experimental group. It is indicated that
aquatic exercise program had its effects and led to differences between two
groups. Overall, it was observed a significant effect of aquatic exercise on static
and dynamic balance in children with cerebral palsy. It is recommended to use
aquatic exercise as a helpful intervention for children with cerebral palsy.

Keywords: Children, Hemiplegia, Aquatic Exercise, Static and Dynamic
Balance, Biodex
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