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تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارساییهای
شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر هفت هفته تمرينات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسايیهای شناختی
زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس بود .بدينمنظور 61 ،نفر از زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس (با مقیاس وضعیت ناتوانی
گستردة  7تا  3/1و میانگین سنی 91/11±1/17سال) براساس شرايط ورود به پژوهش بهطور هدفمند انتخاب شده و
بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند (گروه کنترل  67نفر و گروه تجربی هشت نفر) .جهت ارزيابی
عملکرد حرکتی از آزمون  71فوت راهرفتن و آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار استفاده شد و بهمنظور بررسی
نارسايیهای شناختی از پرسشنامة نارسايیهای شناختی بهره گرفته شد .درادامه ،گروه تجربی بهمدت هفت هفته و
بهصورت سه جلسه در هفته تمرينات را انجام داد .اين تمرينات شامل :تمرينات ثبات مرکزی روی توپ سويیسی و زمین و
تمرينات تعادلی بود .شايانذکر است که طی اين مدت گروه کنترل هیچ برنامة ورزشی را انجام نداد .جهت تحلیل نتايج از
تحلیل کواريانس استفاده گرديد .نتايج نشان میدهد که عملکرد حرکتی گروه تجربی درمقايسه با گروه کنترل پس از هفت
هفته بهبود يافته است ( P=0.002برای آزمون  71فوت راهرفتن و  P=0.001برای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار)؛
اما نمرة کلی نارسايیهای شناختی ) ،(P=0.001نمرة خردهمقیاس حواسپرتی ) ،(P=0.001مشکلات حافظه ) (P=0.001و
مشکلات سهوی گروه تجربی کاهش داشته است )(P=0.001؛ بنابراين ،میتوان تمرينات ثبات مرکزی و تعادلی را برای
بهبود عملکرد حرکتی و کاهش نارسايیهای شناختی از قبیل حواسپرتی ،مشکلات حافظه و مشکلات سهوی در زنان مبتلا
به مولتیپل اسکلروزيس بهکار برد.
واژگان کلیدی :عملکرد حرکتی ،نارسايیهای شناختی ،زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزيس ،تمرينات تعادلی و ثبات مرکزی
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مقدمه
(ام.اس) بیماری ازبینبرندة غلاف میلین سیستم عصبی مرکزی است که نواحی
مولتیپل
متعددی از این سیستم را درگیر میکند .این بیماری اغلب در سنین جوانی آشکار میشود و شروع
علائم آن بین  11تا  04سالگی و اوج آن در سنین  24تا  34سالگی میباشد .ام.اس در زنان شایعتر از
مردان است؛ بهطوریکه در زنان  1/3یا  1/0برابر مردان میباشد ( .)1طبق گزارش سازمان بهداشت
جهانی ،بیش از  1/3میلیون نفر در جهان از بیماری ام.اس رنج میبرند که از این تعداد 034 ،هزار نفر
در اروپا 124 ،هزار نفر در آمریکا و  00هزار نفر در آسیای مدیترانه پراکنده شدهاند ( .)2در ایران نیز
میزان شیوع این بیماری  11تا  34نفر در هر  144هزار نفر گزارش شده است ( .)3درحقیقت ،ام.اس
بیماری مزمن پیشروندة التهابی و ازبینبرندة عصب با انواع علائم و عوارض حرکتی میباشد .اولین علائم
حرکتی عبارت هستند از :ضعف عضلانی ،هیپرتونیک و مشکلات هماهنگی که اغلب در پاها مشاهده
میشوند .اختلالات حرکتی ممکن است باعث کاهش تحرک و سطح فعالیت جسمانی بیماران مبتلا به
ام.اس گردد که این امر نیز منجر به ناتوانی و اختلالات حرکتی بیشتر خواهد شد .این بیماران کاهش
عملکرد حرکتی پاها و راهرفتن را بهعنوان محدودکنندهترین ویژگی این بیماری بیان میکنند ( )0و
ادامة روند ازدستدادن تحرک خود را مهمترین نگرانی خود برای آینده میدانند ( )1ازدستدادن قدرت
پاها فرد را مجبور به استفاده از وسایلی از قبیل عصا و صندلی چرخدار برای راهرفتن میکند ( )0و این
درحالی است که پژوهشگران استفاده از وسیلة کمکی و کاهش توانایی راهرفتن را از عوامل افزایندة
خطر سقوط در بیماران مبتلا به ام.اس برشمردهاند ( .)7در این ارتباط ،فنلیسین 2و همکاران ()2440
طی پژوهشی مشکلات مرتبط با حرکت و مشکلات شناختی از قبیل تمرکز ضعیف و فراموشی را
بهعنوان عوامل افزایندة خطر افتادن گزارش کردهاند ( .)8در بیماران مبتلا به ام.اس ،اختلالات شناختی
مانند اختلال در تعادل در مراحل ابتدایی فرایند بیماری بروز کرده و در 14درصد از بیماران مبتلا به
ام.اس اتفاق میافتد ( .)9وجود اختلالات شناختی در این بیماران به عواملی از قبیل جنسیت ،ژنتیک،
هوش ،مدت بیماری ،وجود بیماریهای عصبشناختی دیگر و نوع سبک زندگی بستگی دارد و در
مردانی با تحصیلات و هوش پایین و شیوع زودهنگام بیماری ام.اس ،مدارکی دال بر تخریب مادة
خاکستریرنگ مخ دیده شده است که این امر بیانگر وجود اختلالات شناختی میباشد ( .)14بیماران
مبتلا به ام.اس که بیماری آنها پیشرفت کرده است ،اختلالات شناختی بیشتری را نشان میدهند (.)11
دراینراستا ،آمیتو 3و همکاران گزارش نمودهاند که اختلال در عملکرد شناختی بیماران مبتلا به ام.اس
اسکلروزیس1

1. Multiple Sclerosis
2. Finlayson
3. Amato
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طی بازة زمانی  14ساله از  20درصد به  13درصد افزایش یافته است ( .)12زایوادینو 1و همکاران نیز
همان مقدار افزایش ( 20درصد تا  13درصد) در اختلالات شناختی را برای گروهی از بیماران مبتلا به
ام.اس تحت مطالعة خود طی دو سال گزارش کردهاند ( .)13لازمبهذکر است که اختلالات شناختی با
پردازش آهستة فرایندهای شناختی و تخریب یادگیری و حافظه آشکار میگردد ( )14و با بیکاری،
کنارهگیری از اجتماع و ازدستدادن توانایی رانندگی و بهخطرافتادن کیفیت زندگی بیماران مبتلا به
ام.اس مرتبط میباشد ( .)10در 21ـ 22درصد از بیماران مبتلا به ام.اس مشکلات توجه و حواسپرتی
گزارش شده است ( .)11هنگامیکه شخصی دارای حواسپرتی بوده و یا بهعبارتدیگر ،فاقد ظرفیت
توجهی چندگانه است ،هنگام اجرای یک عمل و یا بیش از یک عمل دچار دردسر میگردد ،بهویژه
هنگامیکه یکی از این فعالیتها حرکت و راهرفتن باشد ،امنیت فرد به خطر میافتد ( .)10برمبنای
مطالعات ،هیچ گونه درمان دارویی و غذایی برای درمان اختلال شناختی حاصل از بیماری ام.اس وجود
ندارد و مدارکی ناسازگار درمورد سودمندی مداخلات بازتوانی شناختی در ارتباط با این جمعیت بهدست
آمده است ( .)17این امر اهمیت یافتن راهکارهای جایگزین برای مدیریت اختلالات شناختی را نشان
میدهد که برنامة تمرینی یکی از این راهکارها میباشد ( .)18در طول دهة گذشته برنامة تمرینی مورد
قبول بیماران مبتلا به ام.اس قرار گرفته است؛ زیرا ،نهتنها برای آنها بیخطر بوده و آنها توانایی تحمل
اجرای آن را دارند ،بلکه تأثیرات مثبتی بر حوزههای عملکردی ،جسمانی و روانشناختی آنها بههمراه
دارد ( .)19،24دراینمیان ،تمرینات ثبات مرکزی نیز نوعی از تمرینات است که محل اثرگذاری آنها
ناحیة مرکزی بدن میباشد .ناحیة کمر ـ لگن بههمراه عضلات اطراف آن بهعنوان ناحیة مرکزی بدن
خوانده میشود و با توجه به اینکه موقعیت آناتومیکی مرکز ثقل در این ناحیه واقع شده است و حرکات
انسان از آنجا ناشی میشود ،ثبات این ناحیه از اهمیت بسیاری برخوردار است ( .)21لیتون)2440( 2
ثبات مرکزی بدن را بهعنوان یکی از عوامل مرتبط با آسیب اندام تحتانی دانسته است ( .)22تمرینات
ثبات مرکزی بخش عمدة برنامه های بازتوانی و تمرینات تقویتی افراد مبتلا به کمر درد را بهخود
اختصاص داده است ( .)23دراینراستا ،اریک و جانسون )2447( 3اثر تمرینات پیلاتس را که اساس آنها
بر تقویت عضلات تنه و بهویژه ناحیة کمری ـ لگنی میباشد ،بر تعادل پویای افراد سالم بررسی کرده و
افزایش تعادل پویای آزمودنیها را گزارش نمودند ( .)20کاسیولیما  0و همکاران ( )2443نیز به بررسی
اثر برنامة تمرینی ثبات مرکزی روی توپ سوییسی 1و زمین بر تعادل زنان سالم پرداختند و نتیجه
1. Zivadinov
2. Leetun
3. Johnson & Larsen
4. Caseloama
5. Swiss Ball
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گرفتند که تعادل گروه تجربی که با توپ سوییسی تمرین میکردند درمقایسه با گروه کنترل افزایش
معناداری داشته است ( .)21همچنین ،فریمن 1و همکاران ( )2414طی پژوهشی که به بررسی تأثیر
تمرینات ثبات مرکزی بر بیماران مبتلا به ام.اس پرداخته بودند ،دریافتند که پس از هشت هفته
تمرینات ثبات مرکزی ،زمان قدمزدن و تعادل آزمودنیها بهشکل معناداری بهبود یافته است (.)20
سنگلجی و همکاران ( )2410نیز که به بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی بر مسافت قدمزدن ،تعادل قامتی،
خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام.اس پرداخته بودند ،مشاهده کردند که اعضای گروه تجربی
درمقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری نمرات بالاتری را در مسافت قدمزدن ،تعادل ،خستگی و
کیفیت زندگی بهدست آوردند .لازمبهذکر است که در پژوهش سنگلجی و همکاران ،تمرین ترکیبی
شامل :تمرینات هوازی ،تعادلی و قدرتی بود ( .)27علاوهبراین ،شانظری و همکاران ( )1391طی
پژوهشی به بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس و ورزش در آب بر سرعت راهرفتن زنان مبتلا به ام.اس
پرداختند و مشاهده کردند که هر دو نوع تمرینات اثر مثبتی بر سرعت راهرفتن بیماران داشته است
( .)28پیلوتی 2و همکاران ( )2411نیز بیان کردند که  12هفته تمرین روی تردمیل بر سرعت راهرفتن
بیماران مبتلا به ام.اس تأثیر معناداری نداشته است ( .)29همچنین ،بریکن 3و همکاران ( )2413در
پژوهش خود به بررسی اثرات تمرینات بر آمادگی جسمانی و عملکرد شناختی بیماران پرداختند و بهبود
معناداری را در آمادگی هوازی و حافظة کلامی گزارش نمودند؛ اما بهبودی را در سرعت پردازش
شناختی نسبت به گروه کنترل مشاهده نکردند ( .)34بیر 0و همکاران نیز که به بررسی بهبود آمادگی
جسمانی و ارتباط آن با عملکرد شناختی بیماران مبتلا به ام.اس پرداخته بودند ،مشاهده کردند که
عملکرد شناختی با گذشت زمان و هماهنگ با افزایش آمادگی جسمانی بهبود مییابد ( .)31دراینراستا،
اوکن 1و همکاران ( )2440که به بررسی اثر تمرینات یوگا و تمرینات هوازی بر روی سه گروه تمرینات
یوگا ،تمرینات هوازی و گروه کنترل پرداختند ،گزارش نمودند که عملکرد شناختی از قبیل توجه در هر
دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل تغییری پیدا نکرده است (.)32
با توجه به اینکه اختلالات شناختی ،انجام فعالیتهای روزمره ( ،)33میزان پاسخ به تمرینات توانبخشی
( )30و ظرفیتکاری بیماران مبتلا به ام.اس را تحتتأثیر قرار میدهد ()10؛ اما راهکار دارویی و غذایی
برای درمان آن وجود ندارد و علیرغم این که مشکلات حرکتی یکی از مهمترین نگرانیهای بیماران
مبتلا به ام.اس میباشد؛ اما مطالعات معدودی به بررسی تأثیر مداخلات ورزشی بر عملکرد حرکتی و
1. Freeman
2. Pilutti
3. Briken
4. Beier
5. Oken
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شناختی این بیماران پرداختهاند و نتایج ضدونقیضی را در این ارتباط ارائه کردهاند؛ ازاینرو ،با توجه به
اهمیت اثر درمانی که تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر بیماران مبتلا به ام.اس دارند ،پژوهش حاضر در
پی بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر روی زمین ،روی توپ سوییسی و تمرینات تعادلی بر عملکرد
حرکتی و عوامل شناختی از قبیل توجه و حافظه در زنان مبتلا به ام.اس میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با یک گروه مداخلة تمرینی و
گروه کنترل بود .جامعة آماری پژوهش را کلیة بیماران مبتلا به ام.اس مراجعهکننده به انجمن ام.اس و
مطب متخصص مغز و اعصاب (دکتر ن.ا) در شهر سمنان تشکیل دادند که ازاینمیان  24نفر از زنان
مبتلا به ام.اس (با دامنة سنی  24تا  09سال) با دارابودن شرایط موردنظر در این پژوهش شرکت کردند
و بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند .معیارهای شرکت در پژوهش عبارت بود
از :تأیید بیماری ام.اس آزمودنیها توسط متخصص مغز و اعصاب ،برخورداری از سواد خواندن و نوشتن
فارسی ،عدم عود بیماری آزمودنی طی  34روز قبل از شروع پژوهش و دارابودن  EDSSصفر تا .0/1
( EDSSمقیاس وضعیت ناتوانی گسترده )1بهمنظور ارزیابی میزان ناتوانی و سطح آسیب نورولوژیکی
بیماران مبتلا به ام.اس مورد استفاده قرار میگیرد .در این مقیاس ،بیماران بسته به شدت بیماری،
امتیازی از صفر تا  14را کسب میکنند .با افزایش میزان آسیب و ناتوانی ،امتیاز بالاتر میرود؛ بهگونهای
که صفر برابر با نرمالبودن وضعیت بیمار و  14برابر با مرگ در اثر ام.اس میباشد .شایانذکر است که
بیماران با  EDSSبالاتر از شش برای حرکت و راهرفتن نیازمند حمایت و استفاده از وسایل کمکی
هستند ( .)31معیارهای خروج از مطالعه نیز غیبت بیش از پنج جلسه برای افراد گروه تجربی ،نداشتن
شرایط ورود به مطالعه ،اختلال روانی عمده ،سابقة آسیبهای مغزی و بیماریهای عصبی (به غیر از
ام.اس) و ابتلا به بیماریهای زمینهای نظیر بیماریهای ارتوپدیک و بیماریهای قلبی و عروقی بود.
براساس معیارها ،دو نفر از افراد گروه تجربی بهدلیل غیبت بیش از پنج جلسه و عود بیماری طی زمان
اجرای پژوهش از پژوهش حذف شدند و تعداد افراد گروه تجربی به هشت نفر رسید .شایانذکر است که
به تمامی آزمودنیهای شرکتکننده در پژوهش دربارة هدف ،پروتکل و نحوة اجرای پژوهش ،کاربردها و
خطرات احتمالی اجرای آن اطلاعاتی اراده گردید .سپس ،تمامی آنها رضایتنامة کتبی شرکت در
پژوهش را امضا نموده و متعهد شدند که از انجام برنامة ورزشی دیگر طی زمان اجرای پژوهش خودداری
کنند .علاوهبراین ،از شرکتکنندگان هر دو گروه پیش از شروع و پایان پروتکل تمرینی جهت

1. Expanded Disability Status Scale
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اندازهگیری عملکرد حرکتی ،آزمون  21فوت راهرفتن 1و آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار 2بهعمل
آمد و جهت بررسی مشکلات شناختی آزمودنیها ،پرسشنامة نارساییهای شناختی توسط افراد
شرکتکننده در پژوهش تکمیل گردید .آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار جهت اندازهگیری تعادل
پویا بهکار میرود و تعادل پویا بهعنوان توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوة سطح اتکا در وضعیتهای
حرکت یا حرکت فعال مرکز فشار 3در حین انجام یک مهارت ،زمانیکه یک قسمت از سطح اتکا در
انجام آن مهارت درگیر نباشد ،تعریف میگردد (.)30
در آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار ،زمان صرفشده برای اینکه فرد از روی یک صندلی
دستهدار معمولی با نشیمنگاه  01سانتیمتر (درحالیکه به پشت صندلی تکیه داده است و کف پاهای
او بر روی زمین و پشت خط مشخصکننده قرار دارد) برخیزد و با حداکثر سرعت مطمئنة خود مسافت
سه متری را طی کرده و برگردد و دوباره روی صندلی بنشیند و تکیه دهد ،توسط کرنومتر ثبت
میگردد .حین آزمون به آزمونشونده اجازه داده میشود از وسیلة کمکی (عصا) جهت راهرفتن استفاده
کند؛ اما نباید کمک جسمانی به آزمونشونده ارائه گردد و تنها آزمونگر برای جلوگیری از زمینخوردن
آزمودنی نزدیک وی راه میرود ( .)37لیرمانث 0و همکاران ( )2412پایایی زمانی این آزمون را ()4/97
گزارش کردهاند ( .)38کاتنئو 1و همکاران ( )2440نیز طی پژوهشی نشان دادند که این آزمون از روایی
همزمان قابلقبولی برخوردار است (میزان همبستگی این آزمون با شاخص راهرفتن هاوزر 0معادل 4/70
بهدست آمد) ( .)39در ایران نیز اصلانخانی و همکاران ( )2411به تعیین روایی و پایایی آزمون برخاستن
و حرکتکردن زماندار در بین سالمندان پرداخته و همسانی درونی و پایایی زمانی آن را بهترتیب
( )4/81و ( )4/98عنوان کردهاند (.)04
آزمون  21فوت راهرفتن برای اندازهگیری سرعت راهرفتن بهکار میرود .لیرمانث و همکاران ()2412
پایایی زمانی این آزمون را ( )4/90ثبت نمودهاند ( .)38دراینزمینه ،کاکر 7و همکاران ( )2444نشان
دادند که این آزمون همبستگی بالایی با نمرة  EDSSبیماران مبتلا به ام.اس دارد و هرچه نمرة EDSS
بالاتر رود ،زمان اجرای آزمون  21فوت راهرفتن نیز افزایش مییابد (به نقل از  .)01مطالعات نشان داده
است که در بیماران مبتلا به ام.اس حداقل تغییر  24درصد در نمرة آزمون  21فوت راهرفتن بهطور

1. Timed 25-Foot Walk
2. Timed Up and Go Test
3. Center of Pressure
4. Learmanth
5. Cattaneo
)6. Hauser Deambulation Index (DI
7. Kalkers
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معناداری با تغییرات قابلمشاهده از نظر بالینی و تغییرات قابلدرک توسط بیمار برابری میکند (به نقل
از .)01
1
علاوهبراین ،پرسشنامة نارساییهای شناختی در سال ( )1982توسط برادبنت و همکاران ساخته شد.
ابوالقاسمی در مطالعهای مقدماتی بهمنظور اعتباریابی پرسشنامة نارساییهای شناختی این آزمون را در
ارتباط با  144نفر اجرا نمود و ضریب همسانی درونی و ضریب پایایی بازآزمایی آن را (پس از یک ماه)
بهترتیب ( )4/89و ( )4/77بهدست آورد ( .)02نارسایی شناختی عبارت است از :ناتوانی فرد در انجام
تکالیفی که بهطور طبیعی قادر به انجام آن میباشد .پرسشنامة نارساییهای شناختی دارای  21سؤال
است که با یک مقیاس پنج طیفی (صفر برابر با هرگز تا چهار برابر با همیشه) نمرهگذاری میشود و
دامنة نمرات آن از صفر تا  144از فقدان لغزش تا بالاترین حد لغزش میباشد .علاوهبراین ،این
پرسشنامه دارای چهار مؤلفه است که عبارت هستند از :مشکلات حافظه ،حواسپرتی ،اشتباهات سهوی
و عدم یادآوری اسامی ( .)03عامل حافظه دارای هفت سؤال میباشد که نارساییهای حافظه و فراموشی
را میسنجد و عامل حواسپرتی با داشتن نه سؤال به جنبههای وظایفی که توجه منحرفشده در آن
وجود دارد ،اشاره میکند (مانند اینکه آیا میشود مطلبی را بخوانید و متوجه شوید؛ نمیتوانید آن را به
یاد بیاورید و مجبور شوید آن را دوباره بخوانید) .علاوهبراین ،عامل اشتباهات سهوی شامل هفت سؤال
است که با حوادث فیزیکی مانند ضربهزدن به دیگران ارتباط دارد و عامل یادآوری اسامی دربرگیرندة دو
سؤال بوده که با نامهای افراد در ارتباط میباشد (.)00
برنامة تمرینی گروه تجربی شامل سه بخش گرمکردن ( 14تا 11دقیقه) ،سردکردن (پنج دقیقه) و
تمرینات ثبات مرکزی ( 31دقیقه) و تمرینات تعادلی بود که طی آن ابتدا آزمودنیهای گروه تجربی
تمرینات ثبات مرکزی را بهصورت دایرهای انجام میدادند .شایانذکر که در طول اجرای پروتکل تمرینی
اضافهبار اعمال میگردید؛ بهگونهایکه طی هفتة اول ،اعضای گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی را با
یک دور و طی هفتة هفتم با تعداد دور سهتایی انجام دادند .در جدول شمارة یک ترتیب اجرا ،تکرار و
مدتزمان تمرینات ثبات مرکزی ارائه شده است .لازمبهذکر است که این تمرینات از سایت تراپیستز این
اماس 2انتخاب شدهاند.
پس از اجرای تمرینات ثبات مرکزی ،افراد گروه تجربی تمرینات تعادلی از قبیل تمرین تعادلی
جابهجایی کنترلشدة وزن در سمت راست ،چپ ،جلو و عقب را انجام دادند .شیوة اجرای این تمرینات
بدینترتیب بود که شخص در حالت ایستاده با دستان چسبیده به ران قرار میگرفت و بهترتیب بهسمت
چپ ،راست ،جلو و عقب متمایل میشد و تلاش مینمود در سمت مربوطه تعادل خویش را حفظ نماید
1. Broadbent
2. www.therapistsinms.org.uk/research.jsps
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و از برداشتن گام اجتناب ورزد .شایانذکر است که گروه تجربی تمرینات تعادلی را طی هفتة اول و دوم
بهمدت  12دقیقه ،هفتة سوم و چهارم  10دقیقه ،هفتة پنجم و ششم  10دقیقه و هفتة هفتم  17دقیقه
انجام داد .علاوهبراین ،برنامة تمرینی بهمدت هفت هفته و بهصورت سه جلسه در هفته با مدتزمان هر
جلسة تمرینی  02تا ( 07بهترتیب برای هفتة اول و هفتة هفتم) برای بیماران گروه تجربی تحتنظارت
پژوهشگر در سالن ورزشی انجام گرفت .در این دورة هفت هفتهای ،اعضای گروه کنترل هیچ برنامة
تمرینی نداشتند و روال طبیعی زندگی خود را در پیش گرفتند .در بخش تجزیهوتحلیل آماری ،ابتدا
دادههای مربوط به عملکرد حرکتی و پرسشنامة نارساییهای شناختی با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار توصیف گردید و سپس ،با استفاده از روشهای آمار استنباطی
(تحلیل کواریانس) تفاوتهای بین گروه تجربی و کنترل بررسی شد .بهدلیل اینکه جهت بررسی
فرضیهها طرح نیمهآزمایشی بهکار گرفته شد ،بهمنظور تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس (آنکوا برای
نتایج مربوط به عملکرد حرکتی در سطح معناداری ( )4/41و منکوا برای نتایج مربوط به پرسشنامة
نارساییهای شناختی در سطح معناداری ( ))4/412استفاده گردید تا اثرات پیشآزمون بهعنوان یک
متغیر کمکی کنترل شود .استفاده از این روش مستلزم رعایت دو پیشفرض میباشد :نرمالبودن دادهها
و همگنبودن واریانسها (که در پژوهش حاضر هر دو پیشفرض برقرار بود) .لازمبهذکر است که
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 124انجام گرفت.

1. SPSS 20
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جدول 6ـ تمرينات ثبات مرکزی طی هفت هفته
تمرين

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

اول

دوم

سوم و
چهارم

پنجم و
ششم

هفتم

یک ست

دو ست

سه ست

سه ست

سه ست

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

 12تکرار

هشت ثانیه

هشت ثانیه

هشت ثانیه

 12ثانیه

 12ثانیه

یک ست

دو ست

سه ست

سه ست

سه ست

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

 12تکرار

هشت ثانیه
هر دو پا

هشت ثانیه
هر دو پا

هشت ثانیه
هر دو پا

 12ثانیه
هر دو پا

 12ثانیه
هر دو پا

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

 14تکرار

 14تکرار

 11تکرار

 11تکرار

 24تکرار

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

پنج ثانیه

پنج ثانیه

هشت ثانیه

هشت ثانیه

 14ثانیه

هر دو پا

هر دو پا

هر دو پا

هر دو پا

هر دو پا

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

پنج ثانیه

پنج ثانیه

هشت ثانیه

هشت ثانیه

 14ثانیه

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

 14تکرار

 14تکرار

 11تکرار

 11تکرار

 24تکرار

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

هشت تکرار

پنج ثانیه

پنج ثانیه

هشت ثانیه

هشت ثانیه

 14ثانیه

یک ست

دو ست

دو ست

سه ست

سه ست

 14تکرار

 14تکرار

 11تکرار

 11تکرار

 24تکرار
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نتایج
در پژوهش حاضر میانگین و انحراف معیار سن و مدت بیماری برای گروه تجربی و کنترل بهترتیب
عبارت هستند از )33/9±87/43( :و ( )1/3±47/12( ،)38/8±94/43و( )1/3±98/72سال .علاوهبراین،
عملکرد حرکتی شامل :آزمون  21فوت راهرفتن و آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار میباشد که در
جدول شمارة دو ،میانگین و انحراف معیار نمرات عملکرد حرکتی هر دو گروه ارائه شده است.
جدول 7ـ میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون  71فوت راهرفتن و آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار
آزمون تحتبررسی
 21فوت راهرفتن
آزمون برخاستن و حرکتکردن
زماندار

گروهها
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

پیشآزمون
میانگین
انحراف معیار
1/00
4/07
1/901
4/90
7/40
1/39
7/41
1/19

پسآزمون
میانگین
انحراف معیار
1/49
4/39
1/904
4/90
1/78
4/00
7/12
1/01

درادامه ،جهت بررسی تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی زنان مبتلا به
ام.اس از آنکوا استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة سه ارائه گردیده است.
جدول  9ـ نتايج تحلیل کواريانس تأثیر هفت هفته تمرينات ثبات مرکزی و تعادلی بر میانگین نمرات پسآزمون
عملکرد حرکتی زنان مبتلا به ام.اس در گروه آزمايش و کنترل
آزمون تحتبررسی

 21فوت راهرفتن

برخاستن و حرکتکردن زماندار

منبع
پیشآزمون
گروه
خطا
جمع
پیشآزمون
گروه
خطا
جمع

مجموع
مجذورات
7/77
1/139
1/01
109/90
17/22
7/99
7/71
8/14

درجة
آزادی
1
1
11
18
1
1
11
18

میانگین
مجذورات
7/77
1/139
111
17/22
7/99
11
-

شاخص
اف
7/32
13/91
33/30
11/00
-

سطح
معناداری
1
2
1
1
-

چنانچه جدول شمارة سه نشان میدهد ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر عامل بین آزمودنیها بر
زمان اجرای هر دو آزمون  21فوت راهرفتن ) (F=13.9, df=1, P=0.002و برخاستن و حرکتکردن
زماندار ) (F=15.46, df=1, P=0.001معنادار میباشد؛ بدینمعناکه برنامة تمرینی سرعت اجرای هر دو
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آزمون  21فوت راهرفتن و برخاستن و حرکتکردن زماندار را افزایش داده است .در جدول شمارة چهار،
آمار توصیفی پرسشنامة نارساییهای شناختی ارائه شده است.
جدول 3ـ میانگین ،انحراف معیار نمرات نارسايیهای شناختی و مؤلفههای آن
پرسشنامة نارسايیهای شناختی

نمرة کل نارساییهای شناختی
مؤلفههای پرسشنامة نارساییهای شناختی

بعد حواسپرتی
بعد مشکلات مربوط
به حافظه
بعد مشکلات سهوی
بعد عدم یادآوری
اسامی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل

34/84

12/38

32/24

10/19

تجربی

22/02

14/10

11/02

8/47

کنترل
تجربی

12/24
9/21
8/24

0/47
1/12

8/44
0/37

0/10
3/40

0/13

8/24

3/73

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

1/21
7/44
7/02
3/04

2/01
3/00
3/02
1/17

3/87
8/44
1/12
3/04

2/81
0/10
2/94
1/91

تجربی

4/14

4/13

4/21

4/00

کنترل

همانطور که در جدول شمارة چهار قابلمشاهده است ،در هر دو گروه طی پیشآزمون ،بیشترین و
کمترین نمره در بین مؤلفههای پرسشنامة نارساییهای شناختی را بهترتیب مؤلفههای حواسپرتی و
عدم یادآوری بهخود اختصاص دادهاند.
در جدول شمارة پنج نتایج مربوط به تحلیل کواریانس نمرة نارساییهای شناختی کلی و
خردهمقیاسهای مربوط به آن نشان داده شده است.
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جدول 1ـ نتايج تحلیل کواريانس تأثیر هفت هفته تمرينات ثبات مرکزی و تعادلی بر میانگین نمرههای
پسآزمون نارسايیهای شناختی و مؤلفههای آن در زنان مبتلا به ام.اس در گروه آزمايش و کنترل
پرسشنامة نارسايیهای
شناختی

نارساییهای شناختی (کل)

حواسپرتی
مؤلفههای پرسشنامة نارساییهای شناختی

مشکلات حافظه

مشکلات سهوی

عدم یادآوری
اسامی

مجموع

درجة

میانگین

شاخص

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

اف

معناداری

پیشآزمون
گروه
خطا
جمع

221/00
180/13
31/31
10091/4

1
1
12
18

221/00
180/13
2/04
-

80/87
71/08
-

1
1
-

پیشآزمون

3/38

1

3/38

09/33

1

گروه
خطا

30/18
11/93

1
12

30/18
99

30/78
-

1
-

جمع

1187/4

18

-

-

-

پیشآزمون

11/10

1

11/10

83/73

1

گروه
خطا

10/27
7/39

1
12

10/27
01

20/02
-

1
-

جمع

971/4

18

-

-

-

پیشآزمون
گروه

3/71
33/9

1
1

3/71
33/9

38/18
01/9

1
1

خطا

9/00

12

84

-

-

جمع

1401/4

18

-

-

-

پیشآزمون

19/88

1

19/88

91/71

1

گروه
خطا
جمع

1/00
2/09
112/4

1
12
18

1/00
24
-

7/92
-

10
-

منبع

با توجه به اینکه پرسشنامة نارساییهای شناختی دارای چهار خردهمقیاس میباشد ،بهمنظور دستیابی
به سطح معنادار آماری از روش تصحیح بونفرونی استفاده گردید که طی آن ( )4/41تقسیم بر چهار
(تعداد متغیرهای وابسته) گردید و سطح معناداری ( )4/412حاصل شد که این امر ارتکاب خطای نوع
اول را کاهش میدهد ()01؛ ازاینرو ،معناداری نتایج پرسشنامة نارساییهای شناختی براساس سطح
معناداری جدید تحتبررسی قرار گرفت .چنانچه جدول شمارة چهار نشان میدهد ،پس از تعدیل نمرات
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پیشآزمون ،اثر عامل بین آزمودنیها بر نمرة نارساییهای شناختی کلی )،(F=71.48, df=1, P=0.001
مؤلفة حواسپرتی ) ،(F=36.78, df=1, P=0.001مشکلات مربوط به حافظه
) (F=26.42, df=1, P= 0.001و مشکلات سهوی ) (F=41.09, df=1, P=0.001معنادار است؛ اما تأثیر
آن بر مؤلفة عدم یادآوری اسامی معنادار نمیباشد ) .(F=7.92, df=1, P=0.016این بدانمعنا است که
تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر کاهش نمرة نارساییهای شناختی کلی و مؤلفههای حواسپرتی،
مشکلات مربوط به حافظه و مشکلات سهوی بیماران تأثیر مثبتی داشته است.
بحث و نتیجهگیری
بیماری ام.اس قشر جوان جامعه را که در سنین اشتغال و ازدواج هستند ،درگیر میکند و منجر به
ناتوانیهای حرکتی ،شناختی و روانی میگردد ( .)00درحقیقت ،ناتوانیهای حرکتی ،مشکلات مربوط به
راهرفتن و تحرک هستند که از نگرانیهای اساسی این بیماران بهشمار میروند .از مشکلات شناختی
بیماران ام.اس میتوان به مشکلات مربوط به حافظه ،تمرکز و توجه اشاره کرد که در اوایل بیماری خود
را نشان داده و منجر به کنارهگیری از اجتماع ،ازدستدادن توانایی رانندگی و بهخطرافتادن کیفیت
زندگی بیماران میشود ،اشاره کرد؛ ازاینرو ،با عنایت به اینکه هر دو عامل حرکتی و شناختی زندگی
بیماران مبتلا به ام.اس را تحتتأثیر قرار میدهند میبایست به این بیماری و عوارض آن که درحال
گسترش میباشد ،اهمیت داده شود.
یافتههای پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد
حرکتی و مشکلات شناختی بیماران مبتلا به ام.اس صورت گرفت نشان داد که هفت هفته تمرینات
ثبات مرکزی و تعادلی (سه جلسه در هفته) تأثیر معناداری بر عملکرد حرکتی این بیماران دارد.
بهعبارتدیگر ،سرعت راهرفتن آزمودنیها در آزمون  21فوت راهرفتن (مسافت  7/02متر) و آزمون
برخاستن و حرکتکردن زماندار (مسافت رفت و برگشت سه متری) بهبود پیدا کرد .همچنین ،نمرة کلی
نارساییهای شناختی افراد گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری کاهش یافت.
علاوهبراین ،هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر حواسپرتی ،مشکلات حافظه و مشکلات
سهوی بیماران مبتلا به ام.اس تأثیرگذار بود.
نتایج مربوط به عملکرد حرکتی در پژوهش حاضر با یافتههای فریمن و همکاران ( )2414مبنیبر اینکه
تمرینات ثبات مرکزی منجر به بهبود سرعت راهرفتن آزمودنیهای گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل
شده است ،همراستا میباشد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای سنگلجی و همکاران ( )2410و
شانظری و همکاران ( )1391همسویی دارد؛ اما با نتایج پژوهش پیلوتی و همکاران ( )2411مغایر
میباشد .دلیل احتمالی این تفاوت را میتوان به متفاوتبودن نوع پروتکل تمرینی نسبت داد؛ زیرا،
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پروتکل تمرینی مورداستفاده در پژوهش حاضر تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بود؛ اما در پژوهش
پیلوتی و همکاران از تمرین روی تردمیل بهره گرفته شده بود .دلیل احتمالی دیگر را میتوان به نوع
ام.اس بیماران نسبت داد .در پژوهش پیلوتی و همکاران بیماران با نوع ام.اس پیشرونده مورد مطالعه
قرار گرفتند؛ اما در پژوهش حاضر نوع ام.اس بیماران ترکیبی از چهار نوع ام.اس بود .در رابطه با نتایج
مربوط به بخش دوم پژوهش میتوان گفت که یافتههای مربوط به تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی
بر عوامل شناختی از قبیل حواسپرتی و توجه با نتایج پژوهش اوکن 1و همکاران ( )2440که به بررسی
اثر تمرینات یوگا و تمرینات هوازی بر روی سه گروه تمرینات یوگا ،تمرینات هوازی و گروه کنترل
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که عملکرد شناختی از قبیل توجه و حواسپرتی در هر دو گروه
تمرینی نسبت به گروه کنترل تغییری پیدا نکرده است؛ مغایر میباشد ( .)32بااینوجود ،بخشی از
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعة بریکن و همکاران ( )2410مبنیبر اینکه تمرینات بر حافظه
(یادآوری کلمات) و میزان توجه بیماران تأثیر مثبتی داشته است ،همراستا میباشد .دلیل احتمالی این
اختلاف را میتوان به متفاوتبودن نوع ابزار مورداستفاده نسبت داد .ابزار سنجش توجه (عدم
حواسپرتی) در پژوهش حاضر ،خردهمقیاس حواسپرتی پرسشنامة نارساییهای شناختی بود؛
درحالیکه در پژوهش اکن و همکاران ،آزمون رنگ و کلمة استروپ 2برای سنجش توجه مورد استفاده
قرار گرفته بود .در رابطه با نحوة اثرگذاری تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر کاهش حواسپرتی،
مشکلات حافظه ،مشکلات سهوی و نمرة نارسایی شناختی کلی باید گفت که احتمالاً افزایش آمادگی
جسمانی منجر به کاهش مشکلات شناختی گردیده است .دراینراستا ،بیر و همکاران ( )2410بر این
باور هستند که عملکرد شناختی با گذشت ز مان و هماهنگ با افزایش آمادگی جسمانی بهبود مییابد
( .)31گروهی دیگر از پژوهشگران نیز معتقد هستند که در بیماران مبتلا به ام.اس ،آمادگی جسمانی بالا
با افزایش ساختارهای ارتباطی بیشتر در مغز و چگالی بالای مادة خاکستریرنگ اعصاب همراه بوده و
این امر بیانگر این نکته است که افزایش آمادگی جسمانی ممکن است به کاهش آسیبهای شدید
عصبی و افزایش ساختارهای مغزی سالم منجر گردد که هر دو مورد نقش بهسزایی در عملکرد شناختی
دارند (به نقل از )34؛ بنابراین ،میتوان گفت که احتمال ًا بهبود آمادگی جسمانی بر کاهش نمرة
نارسایی های شناختی و مشکلات سهوی بیماران تأثیر مثبتی داشته است؛ اما دربارة دلیل احتمالی بهبود
عملکرد حرکتی و یا بهعبارتدیگر ،سرعت راهرفتن بیماران باید گفت که انقباض عضلات ناحیة مرکزی
قبل از حرکت عضو ،واکنش پیش بین قامتی از سوی سیستم عصبی مرکزی بوده که از اختلالات قامت
جلوگیری میکند و در سازماندهی تعادل پویا مشارکت دارد؛ بنابراین ،برنامة تمرینی ثبات مرکزی منجر
به بهبود پیشبینی فعالیت و درنتیجه ،کاهش اختلال در جابهجایی و نوسان مرکز ثقل میشود (.)07
1. Oken
2. The Stroop Color and Eord Test
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علاوهبراین ،در افراد سالم ،هنگام انجام عمل دسترسی ،گامبرداری و اعمال جبرانی برای حفط تعادل در
هنگام اختلالات غیرقابلپیشبینی تعادل ،عضلة عرضی شکمی قبل از دیگر عضلات تنه و اندام تحتانی
فعال می شود تا ستون فقرات را ثبات بخشیده و تعادل را حفظ نماید ()08؛ ازاینرو ،هرگونه ضعف در
این عضله منجر به تأخیر در فعالسازی عضلات اندام تحتانی میشود .همچنین ،این عضله مسئول حفظ
قامت ناحیة لگن میباشد و ضعف این عضله منجر به ازدسترفتن راستای صحیح لگن شده و لذا،
عضلات اندام تحتانی که به این ناحیه متصل هستند ،بهدلیل برهمخوردن رابطة طول ـ تنوس مناسب
دچار کاهش کارایی میشوند ( .)09درحقیقت ،تمرینات ثبات مرکزی با افزایش کارایی سازوکار
پیشخوراند باعث پیشرفت عملکرد عصبی ـ عضلانی و زنجیرة حرکتی پایینتنه میگردد ()22؛ بنابراین،
با تقویت عضلة عرضی شکمی ،تأخیر در فعالسازی اندام تحتانی کاهش یافته و راستای لگن توسط این
عضله حفظ میگردد و این امر منجر به بهبود احتمالی سرعت راهرفتن زنان مبتلا به ام.اس میشود .با
توجه به اینکه بیماران مبتلا به ام.اس با جنسیت مرد و  0/1 EDSSبه بالا از اختلالات شناختی بالاتری
رنج میبرند ،پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،اثرگذاری برنامة تمرینی بر این گروه از بیماران مورد
بررسی قرار گیرد .همچنین ،پیشنهاد میگردد که از ابزارهای دیگری نظیر آزمون وجوه تمایز نماد ـ
رقم 1جهت بررسی مشکلات شناختی از قبیل توجه در بیماران مبتلا به ام.اس استفاده گردد؛ زیرا ،با
توجه به مطالعات معدود در این حیطه و نتایج ناهمخوان ،جهت دستیابی به نتیجة ثابت ،به بررسی و
مطالعه با ابزارهای دیگر نیاز میباشد.
پیام مقاله :این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسیارشد تربیتبدنی در سال تحصیلی 90ـ93
میباشد .بدینوسیله از تمامی بیماران عزیز شرکتکننده در این کار پژوهشی و تمامی دوستانی که ما را
یاری نمودند ،صمیمانه تشکر میکنیم.
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Abstract

The aim of this study was investigating the effect of 7 weeks of core stability and
balance training on Motor function and Cognitive Failures in women with multiple
sclerosis. For this purpose, 18 women with multiple sclerosis (Expanded Disability
Status Scale 0-4.5, mean ± SD age; 36.66 ± 8.62 years) were selected based on the
research entrance conditions with purposefully method and divided randomly to
experimental and control groups (control group 10 persons and experimental group 8
persons). For evaluate Motor function, were used Timed 25 Foot Walking Test and
Timed Up and Go Test. Too for evaluate Cognitive Failures was used Cognitive Failures
Questionnaire, Then Experimental group conducted training for 7 weeks, 3 sessions in
week, training consist of Core stability training with Swiss ball, Core stability training
without Swiss ball and balance training. At that time, Control group didn’t conduct any
sport training. For analyzing data used analysis of covariance .Result showed that after 7
weeks, Experimental group in Compare with Control group improved Motor function
(P=0.002 for Timed 25-Foot Walking Test, P=0.001 for Timed Up and Go Test) and
decreased total score of Cognitive Failures (P=0.001), scores of subscales like
Distractibility (P=0.001), Memory (P=0.001) and Blunders problems (0.001) for
Experimental group. So, core stability and balance training can be used for improvement
Motor function and decreasing Cognitive Failures like Distractibility, Memory and
Blunders problems in women with multiple sclerosis.

Keywords: Motor Function, Cognitive Failures, Women with Multiple Sclerosis,
Core Stability and Balance Training

* Corresponding Author

Email: shiri.hajar2013@gmail.com

