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1کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران
 *3دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران

(دریافت – 9795/90/99 :پذیرش)9795/94/99 :
چکیده
مقدمه :قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و سطح کیفت زندگی در سنین باال به دالیل متعددی کاهش می یابد.
هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین در آب بر قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیت زندگی زنان
سالمند سالم  06- 57سال بود.
روش :مطالعه ی حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد .جامعه ی پژوهش شامل کلیه سالمندان زن  06-57سال شهر تهران غیر
مقیم خانه ی سالمندی بود .نمونه های تحقیق را  22زن سالمند تشکیل می داد؛ که به طور تصادفی به دو گروه تجربی و
کنترل تقسیم شدند .گروه تجربی در یک برنامه ی ورزشی  8هفته ای تمرینات در آب (هفته ای سه جلسه) شرکت کردند؛ و
گروه کنترل نیز به برنامه های عادی روزانه ی خود ادامه دادند .برای محاسبه ی قدرت عضالت اندام تحتانی ،انعطاف پذیری
اندام تحتانی و کیفیت زندگی به ترتیب از آزمون برخاستن از روی صندلی ،آزمون نشستن و کشش و فرم کوتاه پرسشنامه ی
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOQOL-BREFاستفاده شد .داده ها در نرم افزار  SPSSv.21مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت؛ و از آزمون تی زوجی و مستقل جهت مقایسه ی نتایج به دست آمده بین گروههای تحقیق استفاده شد.
یافته ها :نتایج ،اختالف معنا داری را در میانگین کلی کیفیت زندگی( ،)p≥6/611قدرت عضالنی ( )p≥6/661و میزان
انعطالف پذیری ( )p≥6/662بعد از دوره ی تمرینی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد؛ به طوری که متغیر های
فوق ،بعد از مداخله ی تمرینی در گروه تجربی ،به طور معنی داری بهبود پیدا کرده بود.
نتیجه گیری :به کارگیری برنامه ی ورزشی ترکیبی و جامع در آب ،به علت ماهیت کم خطر بودن ،با فراهم نمودن شرایط
محیطی مناسب و ایمن ،می تواند شیوه ی موثری در بهبود قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و متعاقب آن بهبود کیفیت زندگی
در زنان سالمند  06 -57سال باشد.
کلید واژه ها :زنان ،سالمند ،قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری ،کیفیت زندگی
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تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیت زندگی زنان

جاودانه و همکاران

تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر 45/...

سازمان بهداشت جهانی 1دوران سالمندی را عبـور از مـرز

خوردن سالمندان معرفی شده است)3( .

 06سالگی تعریف می کند .فرایند سـالمندی را مـی تـوان

سارکوپنی ( ،کم شدن توده ی عضـالنی) پدیـده ای اسـت

مجموعه ای از تغییرات نـامطلوب سـاختاری و عملکـردی

که با افزایش سن به صورت شایعی بروز می کنـد؛ کـه بـه

خواند؛ که به ویژه با افـزایش سـن بـه صـورت فزاینـده ای

کاهش ناخواسته ی حجـم عضـالت اسـکلتی و در نتیجـه

روی هم انباشته می شوند .ایـن تغییـرات نـامطلوب مـانع

قدرت بدنی ،اطالق می شود )2( .همان طور که از تعریـف

اجرای مهارت های حرکتی می شود؛ و سـازگاری افـراد را

بر می آید؛ این پدیده با کاهش قدرت عضالنی همراه است؛

با محـیط کـاهش مـی دهـد؛ و هـم سنـین سـبب شـروع

بنابراین می توانـد نقـش عمـده ای در نـاتوانی سـالمندان

تغییراتی در وضعیت اجتماعی و روانـی مـی گـردد )1( .بـا

داشته باشد .شواهد موجـود نشـان مـی دهـد کـه کـاهش

ورود به دورهی سالمندی ،تغییراتـی در عملکـرد سیسـتم

قدرت عضالنی با شروع و پیشرفت ناتوانی در دوران پیـری

های اسکلتی ـ عضالنی ،دهلیزی ،حسی ـ پیکری و بینایی

در ارتباط است )7( .ضعف اندام تحتانی منجر به مشکالتی

رخ می دهـد؛ کـه سیسـتم هـای فیزیولودیـک در گیـر در

در عملکرد روزمره مانند بلند شدن از صندلی ،خارج شدن

تعــادل هســتند .آن ســه مســلم اســت؛ بــا افــزایش ســن،

از تخــت خــواب )0( ،کــاهش ســرعت راه رفــتن ( )5و

فرسایش پیش رونده در قسمت های مختلف بدن ،از دست

مشکالت تعادل و زمین خوردن می گردد )8( .سـارکوپنی

دادن آمادگی جسمانی و در پی آن بی تحرکـی و افـزایش

بیش از هر سیز ،معلـول تغییـرات فعالیـت هـای فیزیکـی

خطر بیماریهای حـاد و مـزمن ،توانـایی هـای عملکـردی

است؛ بنابراین کاهش فعالیت بـا افـزایش سـن مـی توانـد

افراد و قدرت حواس و ادراک آن ها کاهش می یابد)2( .

موجب تسریع سارکوپنی یا حتی علت آن باشد؛ و بنـابراین

زمین خوردن از جمله مشکالت شـایع در بـین سـالمندان

بیش از هر سیز تحت تاثیر فعالیت های ورزشی قـرار دارد.

است؛ که محققان در مطالعات متعددی علل زمین خوردن

()9

سالمندان را بررسی کرده اند .براساس نتـایج آن هـا ،علـل

در ســالمندان ،تــوان عضــالت ســاجیتالی ران ،مرحلــه ی

زمین خوردن افراد سالمند به دو دسته عوامل خـارجی یـا

استقرار و تعادل در حین راه رفتن نسبت به افراد جوان تـر

محیطی (مانند نور کم محیط و سطح اتکا) و عوامل داخلی

تحت تاثیر قرار می گیرد .ضعف عضـالنی در ابـداکتورهای

ارتعـا ،

ران ،اکستنسور ها و فلکسـورهای زانـو و عضـالت دورسـی

کند شدن پاسخ های حرکتی و تعادل) تقسیم مـی شـوند.

فلکسور مچ پا ،با خطر افتادن هنگـام حرکـت و راه رفـتن،

از میان عوامل داخلی ،کاهش ضعف عضالت اندام تحتـانی

ارتباط دارند .عالوه براین ،توانایی ایجاد نیروی عضـالنی ،از

1

عوامل موثر برقراری تعادل است که بـا افـزایش سـن ،کـم

(مانند ضعف عضالت اندام تحتانی ،کاهش حـ
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مقدمه

و به تبع آن ،کاهش تعـادل از اصـلی تـرین عوامـل زمـین

 /40پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9795

ســبب کــاهش ســرعت راه رفــتن و قابلیــت حرکتــی و در

پذیری ،عواملی تـاثیر گـذار در قابلیـت حرکتـی و کنتـرل

نتیجه ،افزایش خطر زمین خوردن می شود و فعالیت های

سالمت افراد سـالمند محسـوب مـی شـوند؛ راهکـار هـای

روزمره را مختل مـی کنـد؛ کـه ایـن خـود باعـ کـاهش

معمول نیز برای بهبود قـدرت عضـالنی ،تحـرک و قابلیـت

رضایت مندی افراد سالمند از زندگی می شود)1( .

حرکتی افراد سالمند ،استفاده از وسایل کمکی مانند عصـا،

کاهش قدرت عضالنی در سیستم عضالنی ،براساس عوامـل

واکر و برنامه ی تمرینی است Lord .و همکاران با بررسـی

متعددی از  27تا 36سالگی شروع می شـود؛ کـه متعاقـب

تاثیر انواع تمـرین بـر الگـوی راه رفـتن در زنـان سـالمند،

آن تغییرات منفی در فاکتورهـای گونـاگون ماننـد کـاهش

دریافتند که تمرین ممکن است قابلیت حرکتـی و عوامـل

انعطاف پذیری می شود .کاهش دامنه ی حرکتی به عنوان

وابسته به آن از جمله قدرت عضالت را افزایش دهد)12( .

پیامد سفت شدن واحد عضالنی تاندونی و سفتی بافتهای

هم سنین می توان به مطالعهی  Madureiraو همکاران

اطراف مفاصل ،نشان داده است که ارتباط مثبتی با شـیوع

اشاره کرد؛ که گزار

دادند تمرینات بدنی باعـ افـزایش

زمین خوردن دارد )16( .مطالعات دیگری نیـز نشـان داده

تعادل و کاهش افتادن سالمندان می شود)13( .
مزایــای اجــرای تمرینــات در خشــکی،

است که کاهش دامنه ی حرکتی ،به ویژه اطـراف مفاصـل

بــا وجــود گــزار

ران و زانو یکی از علت های اصلی زمین خوردن است؛ کـه

(سالنهای ورزشی و مکـان هـای رو بـاز) انجـام ایـن نـوع

علت آن تاثیر سفتی ران روی دینامیـک انـدام تحتـانی در

تمرینات به علت برخـی مسـا ل روانـی و بـدنی حاصـل از

حین راه رفتن می باشد )12،11( .کاهش حرکـت مفصـل

افزایش و کهولت سن ،برای بسـیاری از افـراد سـالمند بـه

ران یکی از مهم ترین فاکتورهای وابسته به سن می باشـد

ویژه افـراد مبـتال بـه بیمـاری هـایی ماننـد درد مفاصـل و

که می تواند بر الگوی راه رفتن تـاثیر بگـذارد .نشـان داده

ناتوانی های حرکتی یا دارای محدودیت های فیزیولـودیکی

شــده اســت کــه حــداکثر دامنــه ی اکستنشــن ران و

و آناتومیکی ،مناسب نیست )12( .برخـی محققـان اجـرای

پالنتارفلکشن مچ پا در حین راه رفـتن در افـراد سـالمند،

تمرینات بدنی در محیط آب را به عنوان یکی از رو

های

کمتر از افراد جوان می باشد)11( .

جایگزین مناسب برای این افراد معرفی کـرده انـد .تمـرین

مسلما ناتوانی طوالنی مدت معموال تاثیرات مخرب زیـادی

در آب به دلیل خواص فیزیکی آب مانند شـناوری و فشـار

بر کیفیت زندگی مانند بی تحرکی ،کاهش استقالل فـردی

هیدرواستاتیک ،به سالمندان امکان می دهد تا در محیطی

و دشواری در انجام فعالیت های روزمـره مـی گـذارد؛ کـه

ایمن و بدون درد ،تمرین یا فعالیت بـدنی را انجـام دهنـد.

منجر به انزوای اجتماعی ،محدودیت فعالیت های ورزشـی،

( )12،1017،آب محیطــی فــراهم مــی آورد کــه در آن

شغلی و نیز کاهش درآمد می شود.

حرکات اولیه می توانند در یک محیط حمایتی انجام گیرد.
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تحرکی و تأثیر بیماری ها کاهش می یابد؛ و از این طریـق

از آنجــایی کــه قــدرت عضــالنی انــدام تحتــانی و انعطــاف

جاودانه و همکاران

تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر 43/...

حرکت آهسته در داخل آب زمان بیشتری را برای کنتـرل

انتخاب و به صورت آگاهانه وارد مطالعه مـی کـرد .پـ

حرکت فراهم آورده و به فرد اجازه می دهد تـا خطـا هـای

همگن کردن نمونه ها از لحاظ معیارهای ورود به تحقیـق،

متعدد حرکتی را بدون عواقب شـدید تجربـه نمایـد)17( .

افراد به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربـی قـرار

این مزیت در اندام تحتانی که در آن تعادل و ح

عمقـی

از

می گیرند.

اینکــه مطالعــات مختصــری در خصــوص جامعــه ی زنــان

سال به باال ،عدم ترس از تمرینـات آبـی ،عـدم شـرکت در

سالمند سالم صـورت گرفتـه اسـت؛ و هـم سنـین کمبـود

طول  2ماه پیش از شروع پروتکل در تمرینات آبی و شـنا،

تحقیقاتی در مورد مجموع عواملی که می توانند روی هـم

توانایی ایستادن به مدت حداقل یک دقیقه و راه رفـتن بـه

تـأثیر بگذارنــد؛ ماننــد بررســی قــدرت ،انعطــاف پــذیری و

مسافت ده متر به طور مستقل ،بـود .هـم سنـین از جملـه

کیفیت زندگی ،لذا هدف از این تحقیق بررسـی یـک دوره

معیارهای خروج افـراد از تحقیـق ابـتال بـه بیمـاری هـای

تمرین در آب بر قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیـت

قلبی -عروقی ،ریوی ،دیابت ،اختالالت نورولودیک ،صـرع و

زندگی زنان سالمند سالم باالی شصت سال بود.

فشار خون ،داشتن سابقه ی عمل باز قلب ،ابتال به بیمـاری

روش مطالعه

های عفونی ،پوستی مسری و زخم های باز ،وجـود سـابقه

تحقیق در این پژوهش از نـوع نیمـه تجربـی اسـت.

ی شکستگی در اندام تحتانی در  16سال گذشته ،استفاده

جامعه ی آماری این تحقیق شامل زنان سالمند سالم شهر

از وسایل کمکی برای راه رفتن ،داشتن محدودیت حرکتی

تهران مـی باشـند .بـرای انجـام ایـن تحقیـق ،سـالمندانی

در مفاصل ران ،لگن و زانو و قرار داشتن تحت فیزیـوتراپی

انتخاب شدند که دارای دامنه ی سنی بـین 06 - 57سـال

در ناحیه ی انـدام تحتـانی ،عـدم حضـور در دو جلسـه ی

بودند .تحقیق حاضر در پاییز  1393صـورت گرفتـه اسـت.

متوالی و یا سه جلسه ی غیر متوالی پروتکل تمرینی مورد

فرمول آماری تعیین حجم نمونه ی زیر دست کـم 12نفـر

نظر ،بود .تحقیق تا پایان ،هیچ گونه ریزشی از لحاظ تعداد

رو

بود؛ که با احتساب ریز

ها  17نفر در نظر گرفته شد.

آزمودنی نداشت.
برای محاسبه ی قدرت عضـالت انـدام تحتـانی ،از آزمـون
برخاستن از روی صندلی 1استفاده شد .به این صـورت کـه

از کسب

که فرد آزمودنی بـر روی صـندلی بـدون دسـته بـا ارتفـاع

مجوزهای الزم با مراجعه بـه اسـتخر آب درمـانی واقـع در

36تا 26سانتی می نشیند .از او خواسته می شد تـا دسـت

شهرک غرب شهر تهران ،تعدادی از سالمندان را که واجـد

های خود را به صورت ضربدر بر روی سـینه ی خـود قـرار

جهت جمع آوری داده های پژوهش ،محقق پ

معیارهای ورود بودنـد؛ بعـد از تکمیـل فـرم رضـایت نامـه

Stand up Chair

1
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دسار اختالل شده اند؛ مفیـد مـی باشـد )10( .باتوجـه بـه

معیارهای ورود به تحقیق; زنان دارای دامنـه ی سـنی 06

 /42پرستاری گروههای آسیب پذیر
داده و پ ـ

سال سوم /شماره  /9زمستان 9795

از شــنیدن فرمــان رو ،از روی صــندلی بــدون

استفاده از دستانش بایستد و سـس

بنشـیند .مـدت ایـن

امتیاز تال

آخر ،تا نزدیکتـرین یـک سـانتی متـر توسـط

آزمونگر ثبت می شود(.)15

رکورد فرد آزمودنی بود که توسط آزمونگر محاسبه می شد

کیفیت زندگی سـازمان بهداشـت جهـانی (WHOQOL-

()10

 )BERFکه از  15سوال تشـکیل شـده و بـرای جمعیـت

برای محاسبه ی میزان انعطـاف پـذیری انـدام تحتـانی ،از

ایرانیان اعتبار آن نشان داده شده اسـت; اسـتفاده گردیـد.

آزمون نشستن و کشـش (SR)1اسـتفاده شـد .وسـیله ی

( )18این پرسشـنامه ی کیفیـت زنـدگی را از سهـار بعـد

مورد استفاده در این آزمون تخته ی انعطاف مـدرج اسـت.

ســالمتی جســمانی5 ( ،ســوال ،مجمــوع نمــرات)17-3

ابتدا تخته ی انعطاف را به تکیه گـاهی ماننـد دیـوار تکیـه

سالمتی روان شـناختی0( ،سـوال ،مجمـوع نمـرات)0-36

می دادیم تا حرکت نداشته باشد .از آزمودنی خواسته مـی

سالمت روابط اجتماعی3( ،سوال ،مجموع نمرات  )17-3و

شد بنشیند و پاهای خود را به صورت کشیده به تختـه ی

کیفیت کلی زندگی (1سوال ،مجموه نمرات )7-1سـواالت

انعطاف بچسباند .خط شاخص(خط پاشنه) بایـد در فاصـله

تشکیل دهنده ی این پرسشنامه هستند .هـر سـوال دارای

ی  23سانتی منری قرار داشته باشد .قوزک هـای داخلـی

پنج گزینه بوده که نمره ی آن بین یک تا پنج متغیر است.

باید حدود  26سانتی متر از یکدیگر فاصله داشـته باشـند.

شایان ذکر است که برخی سواالت امتیـاز معکـوس دارنـد.

هنگام انجام آزمون ،آزمونگر بایـد یـک دسـت خـود را بـه

امتیاز در همه ی ابعاد به عنوان امتیاز نهـایی فـرد در نظـر

آرامی بر روی زانوهای آزمودنی قرار مـی داد؛ تـا اطمینـان

گرفته شد)18( .

حاصل شود که زانوهای آزمودنی در حالـت کـامال کشـیده

شیوه ی اجرای پروتکل تمرینی آزمودنی هـا قبـل از ورود

قرار دارد .آزمودنی دست های خود را به سمت جلو برده و

به تحقیق ،ابتـدا بـا پرکـردن رضـایت نامـه ی شـرکت در

در حالی که دست ها روی یکدیگر قرار دارند؛ کـف دسـت

تحقیق و پرسشنامه ی سالمت عمومی ،از سـالمت آن هـا

ها را رو به پایین می آورد و به آرامی در امتداد نوار انـدازه

اطمینان حاصل می شد؛ و به طـور تصـادفی بـه دو گـروه

گیری به جلو خم می شود .حرکـت مـذکور را آزمـودنی 3

تجربی و کنترل تقسـیم مـی شـدند .طـول دوره 8 ،هفتـه

مرتبه انجام می دهد .در مرتبه ی آخر ،از آزمودنی خواسته

(هفته ای 3جلسه) بود .به این شکل که از دو گروه ،پـیش

خود را انجام دهد؛ و در عـین

آزمون گرفتـه شـد؛ و گـروه کنتـرل بـدون انجـام فعالیـت

می شود که بیشترین تال

حال دستهای خود را در وضعیت انتهایی برای حـداقل 1

ورزشی خـاص ،بعـد از گذشـت  8هفتـه بـرای دادن پـ

ثانیه نگه دارد ( .نیازی به مک بیشـتر از  2ثانیـه نیسـت)

آزمون حاضر گردیدند .این در حالی است که گروه تجربـی
به مـدت  8هفتـه و هـر هفتـه سـه جلسـه در اسـتخری

Sit and Reach

1
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آزمون  36ثانیه بود؛ که تعداد حرکت مذکور در این مدت،

جهت بررسی کیفیت زنـدگی،از فـرم کوتـاه پرسشـنامه ی

جاودانه و همکاران

تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر 49/...
واقـع

مخصوص آب درمانی ،در شهرک غرب واقع در شهر تهران

تمرین و تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی مورد پذیر

به فعالیت های بدنی مشخصی به مدت  27دقیقـه در هـر

شد .الزم به ذکر است تحقیق حاضر برگرفته از پایان نامه

جلسه پرداختند؛ که در شروع شامل گرم کردن ،تمرینـات

ی کارشناسی ارشد گروه حرکات اصالحی و آسیب شناسی

کششی ،راه رفتن و تمرینات قدرتی در آب و در آخر هم با

ورزشی دانشگاه خوارزمی می باشد.

تمرینات کششی و سرد کردن بـود؛ کـه شـدت و تـواتر و

رو

سرعت آن از کم شروع و درحد متوسط پایان می یافـت؛ و

استفاده شد .سطح معنی داری در سراسر تحقیق در سـطح

آزمـون حاضرشـدند( .جـدول )1

 97درصد با آلفای کوسک تر یا مساوی  ./67در نظر گرفته

تمرینات ،زیر نظر محقق به همراه یـک مربـی آب درمـانی

شد .با توجه بـه نرمـال بـودن دادههـا کـه توسـط آزمـون

توسـط

کولموگروف اسمیرنوف مشخص شد؛ از تی تست مستقل و

محققین بدون حمایت مالی دانشگاه پرداخت می شد .هـم

زوج برای ارزیابی داده هـای قبـل و بعـد از دوره تمرینـی،

سنین تمرینات و پروتکل تمرینی توسط محققین ،طراحی

استفاده شد .

در پایان دوره برای پـ

انجام مـی گرفـت؛ و هزینـه ی اسـتخر و آمـوز

شد؛ و روایی آن به وسـیله ی متخصصـین گـروه طراحـی

جدول شماره ی ( :)9پروتکل تمرینی مورد استفاده در تحقیق
تعداد در هفته

نوبت

تکرار

برنامه

هفته

3

3

8

3

3

16

آشنایی با آب ،ایستادن روی پنجه/روی پاشنه  ،ابداکشن و اداکشن ران حرکت زانو
بلند  ،راه رفتن تاندم (16گام) ،حرکت اسکوات با زانو 06درجه خم
مثل هفته اول

1

3
3

3
3

12
17

3
3

3
3

17
26

3
3

3
2

27
26

مثل هفته دوم
حرکت کشویی(کشش لترال با یک زانو خم)،حرکت استپ تاچ  ،حرکت زانو بلند ،
راه رفتن تاندم (17گام) ،حرکت اسکوات با زانو 06درجه خم  ،راه رفتن باکش (16
گام)،راه رفتن دایره وار ( 16گام) ،ایستادن لک لک (برای هر پا16ثانیه)
مثل هفته سهارم
حرکت کشویی(کشش لترال با یک زانو خم)  ،حرکت استپ تاچ ،حرکت زانو بلند ،
راه رفتن تاندم (26گام) ،حرکت اسکوات با زانو 06درجه خم  ،راه رفتن باکش
(17گام) ،راه رفتن دایره وار ( 17گام) ،ایستادن لک لک (برای هر پا 17ثانیه)
مثل هفته ششم
حرکت کشویی(کشش لترال با یک زانو خم)  ،حرکت استپ تاچ ،حرکت زانو بلند ،
راه رفتن تاندم (26گام) ،حرکت اسکوات با زانو 06درجه خم  ،راه رفتن باکش
(26گام) ،راه رفتن دایره وار (26گام) ،ایستادن لک لک (برای هر پا26ثانیه)

2
3
2

7
0

5
8
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آماری جهت آنالیز آماری از نرمافـزار SPSSv.19

 /79پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9795

یافته ها
مشخصات فیزیکی مربوط به سن ،قد و وزن افراد شرکتکننده در این مطالعه در جدول  2نشان داده شده است.
جدول شماره ی ( :)4مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها (انحراف استاندارد ±میانگین) و نتایج  tمستقل جهت بررسی
همگن بودن متغیرهای دو گروه کنترل و مداخله( )n=12

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

قد ( سانتی متر)

157/7±2/7

88/179±2

./277

28

./861

وزن ( کیلو گرم)

08/22±2/5

5/56±0/2

./932

28

./379

سن (سال)

07/7±2/2

02±01/2

./965

28

./752

متغیر

نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که در پیش آزمون ،در میزان قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیت زندگی بین دو گروه
کنترل و تمرینی ،تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ ( )p≥./05.اما در میزان قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیت زندگی بین
دو گروه در پ

آزمون تفاوت معنی داری مشاهده شد( .)p≤./05. ( .جدول )3

جدول شماره ی( :)7مقایسه میزان نمرات کیفیت زندگی ،قدرت و انعطاف پذیری قبل و بعد از مداخله بین دو گروه کنترل و
تجربی
متغییر
قدرت عضالنی

انعطاف پذیری

کیفیت زندگی

زمان

گروه کنترل

گروه تجربی

T

Df

P

پیش آزمون

0/7

5/16

3/18

28

6/12

آزمون

0/27

8/21

2/27

28

./661

پیش آزمون

19/10

19/50

1/17

28

6/27

آزمون

18/91

21/66

3/77

28

6/662

پیش آزمون

81/66

83/78

1/26

28

6/22

آزمون

86/83

80/27

2/55

28

6/611

پ

پ

پ

هم سنین نتایج  tزوجی نشان داد که در میزان قدرت عضالنی ،کیفیت زندگی و انعطاف پذیری پیش آزمون_پ

آزمون در

گروه کنترل اختالف معنی داری وجود ندارد )p≥.05 ( .از طرفی در میزان قدرت عضالنی ،کیفیت زندگی و انعطاف پذیری
پیش آزمون_پ

آزمون در گروه تجربی اختالف معنی داری وجود دارد( (p≤05.) .جدول )2
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گروه کنترل

گروه تجربی

T

Df

P

جاودانه و همکاران

تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر 79/...

جدول شماره ی( :)2نتایج آزمون  tزوجی برای مقایسه میزان نمرات کیفیت زندگی ،قدرت و انعطاف پذیری قبل و بعد از
مداخله بین دو گروه کنترل و تجربی
متغییر

کنترل ( پیش آزمون -پ

آزمون)

6/27

6/72

6/06

تجربی( پیش آزمون -پ

آزمون)

6/57

3/66

6/612

کنترل( پیش آزمون -پ

آزمون)

./27

3/31

6/15

تجربی( پیش آزمون -پ

آزمون)

1/26

8/26

6/661

کنترل( پیش آزمون -پ

آزمون)

./10

6/27

6/07

تجربی( پیش آزمون -پ

آزمون)

2/00

0/10

6/661

گروه

قدرت عضالنی

انعطاف پذیری

کیفیت زندگی

بحث

افراد سالمند  26تا  76سال بررسی کردند .نتایج پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین در آب

نشان دهنده ی آن بود که پروتکل تمرینی ،تاثیر معناداری

بر قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری اندام تحتانی و کیفیت

در قدرت و عملکرد افراد سالمند داشت )18( .با توجه به

زندگی زنان سالمند سالم  06-57سال بود؛ که اثر این

اینکه پروتکل تمرینی مورد استفاده در این مطالعه با

آزمون مورد بررسی

پروتکل تمرینی تحقیق حاضر فرق داشت؛ و هم سنین

از انجام تمرینات و بررسی

جامعه ی مورد مطالعه در این تحقیق زنان سالمند باالی

آزمون ،اختالف معنی داری بین دو گروه در

 06سال بود؛ ولی نتایج این مطالعه با یافته های تحقیق

متغیرهای فوق مشاهده گردید؛ که میزان آن ها در گروه

حاضر همسو می باشد .هم سنین  Gschwindو همکاران

تمرینی افزایش یافته بود .مرور تحقیقات بیانگر این است

در تحقیقی ،تاثیر یک پروتکل تمرین را بر روی تعادل،

در آب به علت خواص ویژه و منحصر به فرد،

قدرت ،توان و سالمت روانی سالمندان بررسی کردند.

ابزاری مناسب جهت تمرین سالمندان است  .کاهش قدرت

نتایج حاصل از تحقیق بر این موضوع تاکید داشت؛ که

عضالنی ،یکی از نگرانی های مربوط به سالمت می باشد؛ و

پروتکل تمرینی بر تعادل ،قدرت ،توان سالمندان تاثیر

امکان دارد یکی از عوامل مؤثر در افتادن باشد .مطالعات

مثبت گذاشت و میزان زمین خوردن آن ها را کاهش داد؛

بسیاری نشان داده اند که تمرینات در آب ،قدرت عضالنی

که این خود باع

افزایش آرامش و سالمت روانی در بین

را افزایش می دهد؛ که نتایج تحقیق حاضر موید این

آن ها بود ،در حالی که این نتایج در بین گروه کنترل

نظریه است .در این راستا  Bentoو همکاران در تحقیقی

یافت نشد )19( .از طرفی  O'sullivanو همکاران ،در

اثرات یک برنامه ی تمرینی در آب را بر قدرت و عملکرد

تحقیقی به بررسی اثرات حرکت درمانی هوازی در آب بر

تمرینات به صورت پیش آزمون_ پ
قرار گرفت .هم سنین پ
نتایج در پ

که ورز
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اختالف میانگین

T

P

 /74پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9795

حین راه رفتن افراد سالمند پرداختند .نتایج ،بیانگر آن بود

داد در گروهی که تمرینات کششی انجام داده بودند؛ دامنه

که دوره ی آب درمانی تاثیر معناداری بر بهبود الگوی راه

ی حرکتی همزمان ران و زانو و مچ پا افزایش یافته و

رفتن ،تعادل و کاهش خطر افتادن افراد سالمند داشت.

سرعت راه رفتن نیز بیشتر می شود )22( .که نتایج

( )26آب نوعی نقش حمایتی دارد؛ و به فرد کمک می

مطالعه ی ما با نتایج این تحقیق همسو می باشد .مکانیزم

کند که وضعیت قا م و عمودی خود را حفظ کند .آب

افزایش دامنه ی حرکتی بیماران پ

از هشت هفته

سبب افزایش تحریک اعصاب آوران یا حسی می شود؛ و از

تمرینات ترکیبی در آب در گروه مداخله را می توان بر این

این طریق ،عضالت راحت تر و آزادانه تر برانگیخته می

اساس توضیح داد؛ که با توجه به فعال سازی گیرنده های

شوند؛ به گونه ای که بیمار به اندازه ی تمرینات در

حسی و مکانیکی توسط تمرینات قدرتی در آب ،روشن

خشکی نمی هراسد )22( .عالوه بر این ،تمرین در آب

است که این نوع تمرینات ،می توانند مستقیما بر فعالیت

تاثیرات فیزیکی ،فیزیولودیکی و حرکتی زیادی ایجاد می

مغز اثر بگذارند )3( .این موضوع ،بیانگر آماده سازی نرون

کند؛ که به لحاظ نقش مهمی که در حفظ و پیشرفت

های حرکتی در یک گروه از عضالت و مفاصل برای انجام

دامنه ی حرکتی مفاصل ،کاهش تنش عضالنی و ریلک

یک حرکت و سازگاری آن با زمینه ی محیطی و هم

شدن دارد؛ به عنوان عامل کمکی در بازتوانی یا جلوگیری

سنین افزایش هماهنگی و یکسارسگی واحدهای حرکتی،

از تغییرات عملکردی به کار گرفته می شود )23( .از دیگر

هم انقباضی عضالت همکار ،افزایش باز دارندگی عضالت

دالیل احتمالی بهبود قدرت عضالنی ناشی از تمرینات در

مخالف میباشد؛ که در نهایت باع

بهبود پاسخ های

آب ،می توان به سازگاریهای عصبی ناشی از تمرین،

عصبی -عضالنی می شود؛ و از این طریق می تواند دامنه

مانند به کارگیری واحد های عصبی کارآمدتر ،سازمان

ی حرکتی را بهبود بخشد )3( .ممکن است تغییرات در

دهی مجدد در قشر حسی ـ پیکری ،افزایش کارایی و

الگوی تحریک الکتریکی واحد های حرکتی یا در فرکان

قدرت ارتباط سیناپسی ،افزایش فعال سازی دستگاه

تحریک و یا در هم زمانی وارد عمل شدن واحدهای

های بازدارنده ی عصبی ،کاهش

افزایش دامنه

عصبی ،کاهش رفلک

حرکتی ،اتفاق بیافتند؛ و از این طریق باع

مقاومت مسیرهای عصبی به انتقال تکانه و بهبود و تسهیل

ی حرکتی شود .به طور طبیعی ،ساز و کارهای فیدبک

در انتقال درونداد های هر یک از حواس اشاره کرد)5( .

درونی( ،مانند اندام وتری گلژی) بدن را در تولید تنش

یکی از نتایج این مطالعه افزایش انعطاف پذیری اندام

های بزرگ مهار می سازد )5( .اما زمانی که از طریق

تحتانی ناشی از تمرینات جامع در آب بود .نتایج مطالعه

تمرینات ،بدن در معرض سطوح باالیی از تنش قرار می

ای که در سال  2668تاثیر تمرینات کشششی ران و مچ پا

گیرد؛ حساسیت این ارگان ها ممکن است از طریق فرآیند
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قدرت عضالنی ،سابکی ،تعادل و خطر زمین خوردن در

را روی راه رفتن سالمندان مورد بررسی قرار داد؛ نشان

جاودانه و همکاران

تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی منتخب در آب بر 77/...

دهد تا به ظرفیت تولید نیروی حداکثر مطلق بدن نزدیک

و تجربه ی آن برای سالمندان ،با افزایش انگیزه برای تداوم

شود .از طرفی با ماهرتر شدن سیستم عصبی همگام با

برنامه همراه است؛ و استمرار در تمرین موجب بهبودی در

تکرار تمرین ،هماهنگی عضالت افزایش می یابد؛ و این

عوارض ناشی از سالمندی و بهتر شدن وضعیت آنان می

موضوع ،عملکرد را تسهیل می سازد .از سوی دیگر،

شود .از طرفی دیگر ،تمرین درمانی درآب یعنی رفتن به

احتماال انجام تمرینات قدرتی استفاده شده در مطالعه

یک محیط جذاب و متنوع که باع

کاهش افسردگی،

حاضر از طریق اعمال استرس بر سیستم های عصبی-

اظطراب و استرس های روانی می شود؛ و به طور طبیعی

عضالنی باع افزایش دامنه ی حرکتی شده است)5( .

در ترغیب بیماران از لحاظ روانی موثر است )31( .از

یکی دیگر از نتایج این مطالعه ،افزایش کیفیت زندگی زنان

طرفی می توان بهبود کیفیت زندگی را به افزایش قدرت و

سالمند ناشی از تمرینات جامع در آب بود .نتایج به دست

انعطاف پذیری در این افراد نسبت داد.

آمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات حمیدی زاده)22( ،

نتیجه گیری نهایی

میرباقری )25( Bicego ،)20( Smart )27( ،و Acree

هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیرات هشت هفته تمرین

کرده اند؛ که

ترکیبی در آب بر قدرت عضالنی ،انعطاف پذیری و کیفیت

بهبود کیفیت زندگی می شود؛ که نشان گر

زندگی زنان سالمند  06-57سال بوده است .در این میان

بر کیفیت زندگی می باشد .با این وجود

در آب به علت ماهیت کم خطر بودن با فراهم

( )28در توافق است .این مطالعات گزار
ورز

باع

تاثیر مثبت ورز

ورز

نتایج تحقیق حاضر مغایر با نتایج تحقیق  Jollyو

نمودن شرایطی آرام و ایمن ،می تواند شیوه ی موثری در

همکاران(  )36و  Spronkو همکاران ( )29می باشد؛ که

بهبود قدرت عضالنی و متعاقب آن بهبود کیفیت زندگی

علت این مغایرت را می توان به تفاوت در آزمودنی ها،

در زنان سالمند باشد .از محدودیت های این تحقیق

پروتکل تمرینی مورد استفاده و ابزار استفاده شده جهت

استفاده از تست های میدانی برای اندازه گیری متغیرهای

ارزیابی کیفیت زندگی نسبت داد.

مورد اندازه گیری مثل قدرت و دامنه ی حرکتی بود.

از طرفی پیشرفت و بهبود در کیفیت زندگی سالمندانی که

پیشنهاد می شود از وسایل پیشرفته تر با روایی و پایایی

تمرینات در آب را انجام داده بودند؛ احتماال به دلیل آن

باالتر مثل دینامومتر ایزوکنتیک استفاده گردد؛ و هم

کاهش وزن بدن در آب

سنین اثر ماندگاری پروتکل تمرینی حاضر مورد بررسی

می شود؛ که خود موجب کاهش فشار روی مفاصل

قرار نگرفته است؛ لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آینده

میشود .نیروی هیدرواستاتیک آب نیز موجب ثبات

مدنظر قرار گرفته شود.

است که نیروی شناوری آب باع

مفاصل و تسهیل بازگشت وریدی خون می شود؛ که این

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 5:28 +0430 on Monday July 16th 2018

برداشتن مهار خود به خودی کاهش باید؛ و به فرد اجازه

امر کاهش درد و تسهیل حرکت در آب را به دنبال داشته
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تحقیق یاری کردند؛ و هم سنین پرسنل استخر گلبانگ

تشکر و قدردانی

.کمال تشکر و سساس گزاری را داریم

از کلیه سالمندانی که ما را در هر سه بهتر انجام شدن این
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Original Article

The effect of a Compound exercises in the water on muscle strength, flexibility, and
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Abstract
Introduction: muscle strength, flexibility and the quality of life in old age reduced for many reasons.
Objective: The aim of this study was to investigate the effects of aquatic exercise on muscle strength,
flexibility, and quality of life of healthy elderly women 60-75 years.
Method: The study is quasi-experimental. The study population consisted of all elderly women Nonresident nursing home over sixty years in Tehran. The sample comprised 24 women aged who
participated in this study and were randomly divided into experimental and control groups. The
training group undertook an 8-week aquatic exercise program (three sessions per week) while the
control group continued their daily routines. To calculate the lower extremity muscle strength, lower
extremity flexibility and quality of life was used from Stand up Chair, Sit and Reach and The World
Health Organization Quality of Life Questionnaire-Short Form (WHOQOL-BERF) Respectively. The
obtained data were statistically analyzed by t_ test.
Results: The results showed a significant difference in total mean quality of life, muscle strength and
flexibility rate after the training period in the intervention group than the control group. So that
variables after the intervention in the experimental group was significantly improved.
Conclusion: According to the findings of this study, the use of combination and a comprehensive
fitness program in water due to the low risk nature and providing conditions to challenge the
neuromuscular system, Can be a powerful way to improve muscle strength, flexibility and subsequent
dose improved quality of life for women aged 60-75 years.
Key words: elderly women, muscular strength, flexibility, quality of life
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