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تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی،
کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
سیده ام ایمن رضوی 1،حسن دانشمندی 2،امیر حسین

براتی3

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی ،کیفیت زندگی و ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل
اسکلروزیس بودهاست .در این پژوهش بیست و یک زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ،با دامنهی سنی بیست تا چهل و پنج سال و مقیاس
ناتوانی جسمانی از  1تا  4/5به صورت تصادفی شرکت کردند .تمرینات آکواژیمناستیک این گروه با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با
رعایت اصل اضافه بار و به شکل افزایشی به مدت چهار هفته و برای دوازده جلسه طراحی گردید .اطالعات کیفیت زندگی ،خستگی و
ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس از روشهای مصاحبه ،پرسشنامه و مراجعه به پزشک متخصص و پروندهی پزشکی بیمار
جمع آوری شد .به منظور بررسی میزان کیفیت زندگی از نسخهی فارسی پرسشنامهی استاندارد ( )SF-36و جهت سنجش میزان خستگی
از پرسشنامهی مقیاس شدت خستگی ( )FSSاستفاده گردید .همچنین در راستای تعیین میزان ناتوانی جسمانی بیماران از پرسشنامهی
مقیاس ناتوانی جسمانی توسعه یافته کروتز و از مقیاس اندازهگیری شدت تمرین بورگ برای پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان  %95بررسی شدند .الزم به ذکر است از آزمون شاپیروویلک و
لوین برای بررسی پیشفرضهای آمار پارامتریک استفاده گردید .نتایج نشان داد چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک به طور معنیداری
سبب کاهش خستگی و مقیاس ناتوانی جسمانی شدهاست ( .)P <0/05همچنین تمرین سبب افزایش معنیدار کیفیت زندگی در سه
حیطهی عملکرد جسمانی ،عملکرد اجتماعی و محدودیتهای ایفای نقش ناشی از مشکالت عاطفی در گروه آزمون شد( .)P <0/05نمرهی
کل کیفیت زندگی نیز بهبود معنادار داشتهاست ( .)P <0/05بنابراین ،تمرینات آکواژیمناستیک برای کاهش خستگی و مقیاس ناتوانی
جسمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس توصیه میشود.
واژههای کلیدی :آکواژیمناستیک ،خستگی ،کیفیت زندگی ،مقیاس ناتوانی جسمانی ،مولتیپل اسکلروزیس

 .1کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی
 .2دانشیار حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیالن
 .3استادیار حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه شهید رجایی ahbarati20@gmail.com
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مقدمه
بسیاری از جنبههای آن همچنان ناشناخته است و پیشگیری و درمان آن تاکنون
بیماری مولتیپل
ناممکن باقی مانده ( ،)1از انواع بیماریهای نورولوژیک ،پیشرونده ،مزمن و ناتوانکننده است( ،)2که به عنوان
بیماری تخریب غشاء میلین (دمیلیزاسیون) شناخته میشود .آنچه از خالل مطالعات و مشاهدات بالینی به دست
آمدهاست نشان میدهد التهاب مکرر غالف میلین و یا از بین رفتن آن در رشتههای اعصاب ،موجب ایجاد ضایعات
مولتیپل اسکلروزیس(پالکها) میگردد( .)1این بیماری در بین بزرگساالن جوان شایع میباشد و در زنان ،حدوداً
سه برابر بیشتر از مردان است( ،)3به طوری که بین پانزده تا پنجاه سالگی امکان ابتال به این بیماری در افراد وجود
دارد و بیشترین احتمال شیوع آن بین بیست تا سی سالگی است( .)2بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن بیماری
مولتیپل اسکلروزیس و سایر منابع ،حدود چهل هزار نفر در ایران مبتال به این بیماری هستند؛ و برخی صاحب
نظران ،آمار واقعی را تا پنجاه هزار نفر نیز تخمین میزنند .بر این اساس ،شیوع این بیماری در کشور حدود پانزده
تا سی نفر در هر صد هزار نفر گزارش شدهاست(.)4
عالئم بالینی این بیماری به دلیل وسعت ،تنوع محل آناتومیکی ،حجم و زمان شروع ضایعات و پالکهای
بیماران مولتیپل اسکلروزیس متفاوت است و میتواند شامل عالئم حرکتی ،حسی ،بینایی ،مثانهای ،رودهای و
اختالالت شناختی و رفتاری باشد( )2اما خستگی یکی از مهمترین عوارض این بیماری و شایعتر از سایر عالئم
مهم مانند مشکالت حرکتی ،اسپاسیتی و ضعف است( .)5حدود هفتاد و پنج تا نود و پنج درصد از مبتالیان به
بیماری مولتیپل اسکلروزیس از خستگی شکایت میکنند و این عارضه مهمترین عامل کاهش استقالل فردی و
کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس شناخته شدهاست و جزء مهمترین دالیل عدم شرکت بیماران در
فعالیتهای بدنی محسوب میشود(.)6
از سوی دیگر ،مطالعات نشان میدهد که قدرت عضالنی اندام تحتانی ،راه رفتن کارآمد و ایمن و عملکرد
تعادلی مناسب در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس دچار اختالل میباشد به طوری که کاهش قدرت عضالنی
را میتوان به عنوان یکی از اصلیترین اختالالتی دانست که فعالیتهای روزمره بیماران مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس را محدود میکند( .)7همچنین مطالعات زیادی کاهش نیروی ایزومتریک ،ایزوتونیک و ایزوکنتیک و
کل کارایی عضالت چهارسررانی را در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نشان داده است .در این میان ارتباط
بین کاهش قدرت اندام تحتانی ،ضعف در تحرک و وابستگی عملکردی در افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با
خطر افتادن به خوبی مشخص شدهاست اما خوشبختانه ثابت شدهاست که عضالت توانایی خود را برای پاسخ به
تمرین از دست نمیدهند(.)8
همچنین مطالعه روی کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نیز مورد توجه محققان و پزشکان
قرار گرفته و نتایج نشان دادهاست که احتماالً کاهش کیفیت زندگی بیماران به ویژگیهای این بیماری مانند شروع
بیماری در سنین پر تحرک زندگی فرد ،روند نامشخص و ناپایدار بیماری ،توزیع عالیم بیماری در سرتاسر سیستم
اعصاب مرکزی و فقدان درمان قطعی مربوط میشود( )9و در مقابل به نظر میرسد علت بهبود کیفیت زندگی
بیماران در طول دورهی تمرینی ورزش در آب ،به دالیل متفاوت از جمله بیرون آمدن از خانه و وارد شدن به یک
محیط شاد و رهایی از حس بیمار بودن ،همراه با ارتباط بیشتر با دیگران و بهبود روابط اجتماعی و انتقال ویژگی
اسکلروزیس1که

)1Multiple sclerosis)MS
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آرام بخشی آب میباشد .همچنین ماساژ آب بر بدن نیز به گونهای دیگر آرامش روانی و جسمانی ایجاد میکند و
یادگیری ورزش در آب و توانایی شناوری در قسمت عمیق استخر نیز موجب افزایش اعتماد به نفس و ایجاد حس
توانستن و استقالل در آزمودنیها میشود و این امر خود سبب افزایش استقامت ،بهبود عملکرد و توانایی انجام
فعالیت بیشتر در این بیماران میگردد و کاهش خستگی نیز ممکن است در بهبود کیفیت زندگی آزمودنیها مؤثر
باشد(.)10
به منظور درمان بیماران مولتیپل اسکلروزیس از شیوههای مختلفی استفاده شدهاست .از جمله نتایج یک مطالعه
نشان میدهد که بیش از نیمی( )60%از واحدهای مورد پژوهش از روشهای درمان غیردارویی استفاده میکنند.
درمانهای غیردارویی در همهی موارد به عنوان درمان مکمل و نه جایگزین استفاده میشود و بیشترین فراوانی
روشهای مورد استفاده غیردارویی به ترتیب شامل ورزش ،مراقبه و مدیتیشن ،تغذیه درمانی و استفاده از گیاهان
دارویی ،انرژی درمانی و آرامسازی ،طب سوزنی و طب فشاری بودهاست( .)11از طرفی شواهدی وجود دارد که
نشان میدهد ورزش و فعالیت بدنی یک شیوهی درمانی مهم و غیردارویی جهت کمک به بهبود عمومی بیماران
مولتیپل اسکلروزیس است( .)12هر چند در گذشته پزشکان به بیماران خود توصیه میکردند از انجام تمرینات
ورزشی پرهیز کنند ،زیرا آنها بر این عقیده بودند که خستگی و افزایش دمای بدن از عوارض این تمرینات است
که به بدتر شدن بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس خواهد انجامید( .)13اما به تازگی مطالعات زیادی نشان
دادهاند که تمرین درمانی به صورت صحیح و یا دیگر تکنیکهای توانبخشی میتوانند در بهبود این بیماران مؤثر
باشند(.)14
برای دستیابی به اهداف درمانی روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی زیادی وجود دارد اما کاربرد آب در درمان
بسیاری از بیماریهای عضالنی -اسکلتی توصیه شدهاست .آب درمانی یک روش درمان غیر دارویی مناسب است
که میتواند باعث کاهش درد ،افزایش قابلیت انعطافپذیری عضالت و مفاصل و حرکات استخوانها و در نتیجه
کاهش اسپاسمهای عضالنی و افزایش قدرت و توان فرد بیمار شود( .)15یکی از راهکارهای تمرینی پیشنهاد شده،
برنامهی تمرینی آبی است زیرا نیروی باالبرنده و چسبندگی آب میتواند به فرد در تولید حرکت در دامنهی کامل
حتی در اندامهای ضعیف که در حالت طبیعی توانایی حرکت ندارند کمک کرده و موجب افزایش نیروی عضالنی
شود( .)16همچنین از آنجا که یکی از مشکالت اساسی این بیماران در هنگام فعالیت ،افزایش دمای بدن میباشد
و این افزایش دما در ارسال پیامهای عصبی اختالل ایجاد میکند و شرایط بیمار را تغییر و ناتوانی را افزایش میدهد،
آب این خاصیت را دارد که از افزایش دمای بدن بیمار جلوگیری کند .این امر موجب جلوگیری از فقر حرکتی و
افزایش توان جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس میگردد .به این منظور روش آب درمانی یا تمرینات آبی ،بهترین
نوع اجرای تمرینات هوازی برای بیماران مولتیپل اسکلروزیس محسوب میشود( .)17با آنکه کاربرد آب با اهداف
درمانی به شکلهای گوناگون صورت میگیرد ،ترکیب و اجرای آن با برخی فعالیتهای حرکتی معین ،که به نام
آکواژیمناستیک1معروف شده است ،سابقهی اندکی در فعالیتهای درمانی بیماران دارد .واژهی آکواژیمناستیک به
معنای انجام حرکات و نرمشهای ویژه در آب است .این شیوه از دیرباز در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته
و نتیجه بخش بودهاست( .)18این شیوهی درمانی در زنان باردار از عوارض آرتروز کمر و گردن ،دیسک کمر و
گردن ،اضافه وزن غیر ضروری ،واریس پا و پرینه و گرفتگیهای ماهیچهای پیشگیری میکند .همچنین اختالالت
گوارشی بهویژه یبوست و عوارض ناشی از آن مثل شقاق ،افسردگی و نیز دردهای کاذب ناشی از اضطراب با این
1Aqua gymnastic
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روش برطرف میشود( .)19بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نیز از عوارض مذکور رنج میبرند ،احساس ضعف
ناشی از فعالیت بدنی ،و نیز اسپاسیتی اغلب با اسپاسمهای عضالنی خودبهخودی ،مشخصهی مولتیپل اسکلروزیس
است( .)20اختالالت عملکرد مثانه در بیش از  %90افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس دیده شده و یبوست در بیش
از  %30بیماران شایع است .نیمی از بیماران افسردگی را تجربه میکنند %90 ،بیماران عالئمی مانند خستگی ،درجه
حرارت باالی بدن ،اختالالت خواب را تجربه میکنند و نیز اختالل در عمل جنسی به شکلهای مختلفی در این
بیماران رخ میدهد( .)21همچنین با بررسی تحقیقات ،روش آب درمانی یا تمرینات آبی در بیماران مولتیپل
اسکلروزیس سطوح مختلفی از مزایای افزایش قدرت عضالنی( ،)22بهبود تناسب اندام و کاهش خستگی(،)23
بهبود راه رفتن و تحرک( )24و افزایش کیفیت زندگی و حس تندرستی را فراهم میسازد( .)25
با وجود کاربردهای تفریحی و حتی بالینی برنامههای آکواژیمناستیک ،به دلیل جدید بودن این برنامهها تاکنون
مطالعات آکادمیک اندکی چه در داخل و چه در خارج از ایران دربارهی آن صورت گرفتهاست که در ادامه به آنها
اشاره خواهد شد.
در بخش تحقیقات داخلی کارگرفرد ( ،)1389در پژوهشی اثر هشت هفته ورزش در آب را بر تغییرات کیفیت
زندگی و مقیاس خستگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اصفهان مورد بررسی قرار داد؛ نتایج
به دست آمده بیانگر بهبود معنیداری در کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای آن (به جز عملکرد ذهنی و جنسی) درگروه
آزمون در مقایسه با سطح پایه و گروه شاهد پس از هشت هفته آزمون بودهاست ( .)P<0/01همچنین نتایج نشان
داد بر خالف گروه شاهد ،گروه آزمون کاهش معنیداری در مقیاس خستگی در هفتههای چهارم و هشتم در مقایسه
با سطح پایه داشتهاست(.)10()P<0/01
نتایج پژوهش ابراهیمی عطری و همکاران( )1391و غفاری و همکاران( ،)1387نیز نشان داد که مداخلهی آب
درمانی در هشت هفته به عنوان یک روش درمانی مکمل بر کاهش شدت خستگی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس مؤثر بودهاست( )26و (.)27
در همین زمینه سلطانی و همکاران( ،)1388در پژوهشی بر روی چهل و پنج بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
با درجهی بیماری  1تا  5به این نتیجه رسیدند که انجام فعالیتهای هوازی در آب به شکل معنیداری باعث بهبود
کیفیت زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس میگردد(.)28
همچنین مهرابی ( ،)1388در تحقیقی به بررسی تأثیر یک دوره ورزش در آب بر سرعت و استقامت راه رفتن،
تعادل ،شاخص توده بدنی ،کیفیت زندگی و خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با مقیاس ناتوانی جسمانی
کمتر از  3/5پرداخت که پس از هشت هفته (شانزده جلسه) شاهد بهبود عملکرد تعادل ،کیفیت زندگی ،کاهش
خستگی و شاخص توده بدنی بیماران بود(.)29
یزدانی ( )1391نیز در تحقیقی در مورد یک دوره (چهار هفته) ورزش در آب همراه با موسیقی و تأثیر آن بر
برخی شاخصهای روانی و جسمانی مردان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به این نتیجه رسید که ورزش در آب به
همراه موسیقی اثر معنیداری بر تعادل و شاخص توده بدنی و خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس دارد
ولی تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی بیماران نداشتهاست(.)30
در بخش تحقیقات خارجی نیز نتایج روهر وهمکاران( ،)20041بعداز دوازده هفته برنامه تمرین هوازی در آب،
کاهش معنیداری را در میزان خستگی نوزده بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نشان داد(.)31
1Roehrs T G,Karst G M
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همچنین بروچ و دافیلو( ،)20011در بررسی اثرات برنامهی تمرین در آب بر خستگی جسمانی و ذهنی چهار
بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نشان دادند که این تمرینات باعث تغییراتی در خستگی جسمانی شده ولی
تغییرات معنیداری بر خستگی ذهنی آنان نداشته است(.)32
پاریسر و همکاران( )20062نیز در پژوهش خود تحت عنوان اثر تمرینات هوازی آبی روی ظرفیت هوازی،
آستانهی الکتات و خستگی ،در دو فرد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مشاهده کردند با اینکه هر دو فرد دارای
سیستم قلبی -عروقی ضعیف ،آستانه الکتات و اوج اکسیژن مصرفی پایین بودند ،ولی بعد از انجام یک دورهی
تمرینی در آب به علت افزایش حجم اکسیژن مصرفی بیماران ،به یک بار کار حداکثر باالتری دست یافتند .و نیز
به علت افزایش آستانه الکتات ،بیماران توانایی تحمل بار کار زیر بیشینه باالتر ،بدون تجمع اسید الکتیک را پیدا
کردند .خستگی در یکی از بیماران کاهش پیدا کرد ولی در دیگری هیچ تغییری ایجاد نشد(.)33
ساچرلندو اندرسون( ،)20013نیز در پژوهشی با انجام ده هفته (سی جلسه) تمرین آبی بر بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس ،تأثیر این دوره تمرینی بر کیفیت زندگی این بیماران را ارزیابی نمودند .نتایج نشان دهندهی
افزایش انرژی و کاهش خستگی و درد بود( .)34همچنین آدالیدا و همکاران( ،)20124نیز در تحقیقی تأثیر یک
دوره آب درمانی بر برخی شاخصهای عملکردی و روانی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با مقیاس ناتوانی
جسمانی کمتر از  5/5را که شامل دو گروه تجربی و کنترل بود ،مورد بررسی قرار دادند .گروه تجربی به مدت چهل
جلسه به ورزش در آب پرداختند که نتایج تحقیق از بهبود وضعیت خستگی ،کیفیت زندگی ،افسردگی ،درد و
شاخصهای عملکردی حمایت میکند(.)35
کوشیار و همکاران ( ،)2014گزارش کردند ورزشهای آبی میتواند به بهبود کیفیت زندگی و کاهش شدت
خستگی و درک خستگی ،به طور خاص در دامنهی فیزیکی و روانی برای بیماران مولتیپل اسکلروزیس مؤثر باشد.
با این حال ورزشهای آبی در بهبود درک خستگی شناختی مؤثر نیست(.)36
با توجه به اهمیت موضوع و تعداد قابل توجه بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در ایران و نظر به اینکه
مبتالیان و افراد در معرض ،از میان افراد جوانی هستند که امید به زندگی در آنان باالست ،نتایج تحقیقاتی از این
گونه خواهد توانست اطالعات مفیدی را در اختیار بیماران ،خانوادهها و مسؤولین قرار دهد .از طرف دیگر ،برنامههای
درمانی تجویزی برای بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس که همواره مورد بحث بودهاند ،اکنون با شیوههای
جدیدتری ارائه شدهاند .در همین راستا آکواژیمناستیک یکی از برنامههای نوین ترکیبی است که برای برخی از
بیماران و زنان باردار انجام و نتایج آن منتشر شدهاست ،اما در حوزهی درمان مولتیپل اسکلروزیس کمتر به این
روش پرداخته شدهاست .این در حالی است که دور کردن بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس از محیطهای درمانی
رسمی چون بیمارستانها و وارد کردن آنان به استخرها و محیطهای ورزشی شادتر میتواند کمک کننده باشد زیرا
کاهش آثار سوء اجتماعی و بهبود و حفظ سالمت هر چه بیشتر در مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس و بستگان آنها
از اهداف اصلی بسیاری از متولیان سالمت جامعه و از جمله علوم ورزشی و گرایشهای وابسته به آن است .زیرا
یکی از اهداف تربیت بدنی ارتقاء سالمت همهی اقشار جامعه و در همهی سنین و با هر سطحی از توانایی است.
بی شک چنین خدمات سالمت بخشی در گرو مطالعهی افراد نیازمند و ارائهی روشهای علمی نوین و مؤثرتر است
که الزم است توسط محققان و مربیان صورت گیرد .لذا مسئلهی محقق در این تحقیق این است که آیا شیوهی
3Sutherland G, Andersen MB
4Adelaida

1Broach E, Dattilo J
2Pariser
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جدید آکواژیمناستیک میتواند بر خستگی و کیفیت زندگی و تغییر میزان ناتوانی جسمانی بیمارانی که همواره از این
بیماری رنج میبردهاند ،در زمان کوتاه تر اثربخشی داشته باشد؟
روش شناسی
پژوهش حاضر با توجه به اعمال متغیر مداخلهای در تمرینات آکواژیمناستیک 1در شرایط یکسان و انتخاب گروه
تجربی و کنترل ،از نوع پژوهش های نیمه تجربی میباشد که با مقایسهی بین گروههای تجربی(گروه تمرین) و
گروه کنترل به منظور بررسی تأثیر یک برنامهی تمرینی آکواژیمناستیک بر خستگی ،کیفیت زندگی و میزان ناتوانی
جسمانی بیماران زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس انجام شدهاست.
جامعهی آماری پژوهش حاضر در سال  1392به انجام رسیدهاست و شامل کلیهی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس ثبت شده در انجمن مولتیپل اسکلروزیس آمل است که از این میان تعداد بیست و چهار نفر زن مبتال
به این بیماری که حداقل دو سال از زمان تشخیص آن سپری شدهاست ،در محدودهی سنی بین بیست تا چهل و
پنج سال و با در نظر گرفتن عدم عود بیماری در طول چهار هفته قبل از شروع مطالعه تا پایان دورهی تمرین ،عدم
ابتال به بیماریهای دیگر که موجب اختالل در تمرینات میگردد (قلبی ،عروقی ،تنفسی ،پوستی ،آرتروز و )...و
توانایی شرکت در جلسات تمرینی به طور مرتب (حداکثر تعداد غیبت مجاز برای آنها سه جلسه در طول دورهی
تمرینی در نظر گرفته شد) ،واجد شرایط شرکت در این پژوهش شناخته شدند.
در همین راستا چهارده نفر از اعضای نمونهی تحقیق حاضر به عنوان گروه تجربی (گروه تمرین) و ده نفر نیز
به عنوان گروه کنترل در دامنهی مقیاس وضعیت گسترش ناتوانی جسمانی ،2بین  4/5-1تقسیم بندی شدند و این
درجه از ناتوانی به این دلیل انتخاب گردید که اعضای نمونه قادر به انجام تکالیف ما بودند و به صورت داوطلبانه با
پر کردن فرم رضایتنامه و با معرفی از طرف انجمن مولتیپل اسکلروزیس آمل در تحقیق حاضر شرکت نمودند.
محقق تالش نمود تا حد ممکن از نظر رعایت معیارهای دموگرافیکی (وزن ،قد ،شدت بیماری ،محل درگیر
شده به واسطهی بیماری ،نژاد ،ابتال به بیماری دیگر ،مدت زمان ابتال به بیماری ،نوع مصرف دارو ،زمان آخرین
حمله مولتیپل اسکلروزیس و عالئم بیماری) همسانسازی صورت گیرد که در همین راستا تشخیص موارد فوق بر
اساس پروندهی پزشکی و نظر پزشک متخصص انجام پذیرفت.
به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر در تحقیق حاضر ،در بخش اطالعات فردی آزمودنیها ،سواالتی شامل
(نام و نام خانوادگی ،سن ،قد ،وزن ،دورهی قاعدگی ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،نژاد ،نوع داروی مصرفی ،مدت
بیماری ،ابتالی به بیماری دیگر ،عالئم شروع بیماری مولتیپل اسکلروزیس ،عالئم کنونی بیماری و زمان وقوع
آخرین حمله مولتیپل اسکلروزیس در برنامهی آکواژیمناستیک) توسط محقق تنظیم گردید.
به منظور سنجش کیفیت زندگی بیماران از نسخهی فارسی پرسشنامهی استاندارد کیفیت زندگی ()SF-36
تأیید شده توسط پژوهشکدهی علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی3استفاده گردید .این پرسشنامه شامل هشت مقیاس
در زمینههای (عملکرد جسمانی ،محدودیت در ایفای نقش به علت مشکالت جسمانی ،درد جسمانی ،سالمت
عمومی ،نشاط و سرزندگی ،عملکرد اجتماعی ،محدودیت در ایفای نقش به علت مشکالت عاطفی و سالمت روانی)
میباشد که هر یک از ترکیب دو تا ده سؤال تنظیم شدهاند .همچنین روایی و پایایی نسخهی فارسی این پرسشنامه
3Payesh

1Aqua gymnastic
)2Expanded disability status scale(EDSS
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در پژوهشکدهی علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی به ترتیب از طریق آزمون"روایی همگرایی" و "ضریب آلفای
کرونباخ" بین  0/77تا  0/90تأیید شدهاست(.)37
همچنین به منظور سنجش میزان خستگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ،از مقیاس شدت خستگی1
استفاده شدهاست .این مقیاس به عنوان ابزاری استاندارد در خارج از کشور طی مطالعه کروپ و همکاران ()1989
( )38و در داخل کشور نیز در پژوهشی تحت عنوان "بررسی میزان بهکارگیری و اثربخشی روشهای کاهندهی
خستگی در بیماران مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران" توسط بصام پور و منجذبی با ضریب
همبستگی  0/84مورد تأیید قرار گرفتهاست(.)39
نیز الزم به ذکر است که روایی و پایایی نسخهی فارسی پرسشنامهی مقیاس سنجش شدت خستگی در افراد
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نیز توسط شاهوراقی فرهانی و همکاران ( )1391به انجام رسیدهاست .این مقیاس
شامل نه سؤال است که پنج پرسش آن کیفیت خستگی را میسنجد ،سه پرسش خستگی فیزیکی ،ذهنی و نتایج
خستگی بر وضعیت اجتماعی فرد را و یک پرسش هم شدت خستگی را با دیگر عالئم در فرد مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس مقایسه میکند .به منظور تمایز بین بیماران خسته و غیر خسته در پژوهش حاضر ،نمره  ≤4بیانگر
وجود خستگی و نمره  >4گویای عدم خستگی بود (.)40
2
برای نشان دادن شدت تمرین نیز از مقیاس میزان درک فشار (سیستم امتیاز گذاری بورگ) استفاده شد .در
طی فعالیت از فرد خواسته شد که احساس درونی خود را نسبت به شدت فعالیتی که انجام میدهد ،بر حسب یک
مقیاس درجه بندی شده از شش تا بیست بیان کند .در واقع این روش ،یک روش ذهنی در تعیین شدت فعالیت
توسط خود فرد است ( .)41دلیل استفاده از این روش درگیری احتمالی سیستم اتونوم در طی بیماری بود که ترجیحاً
از این روش استفاده گردید.
همچنین مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران به وسیلهی پرسشنامهی مقیاس ناتوانی جسمانی توسعه یافته کروتز3
اندازهگیری شد .این پرسشنامه حاالت و عملکردهای مختلف سیستم اعصاب مرکزی را (شامل عملکرد سیستم
راههای هرمی ،سیستم راههای مخچهای ،سیستم راههای ساقه مغز ،سیستم راههای حسی ،سیستم راههای رودهای
و مثانه ،سیستم راههای بینایی و عملکرد سیستم مغزی) میسنجد .این مقیاس نمرههای بین
( )10 -0را برای هر بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بسته به میزان آسیب وارده به سیستم اعصاب مرکزی نشان
میدهد( .)42دامنهی مقیاس وضعیت گسترش ناتوانی جسمانی ،با توجه به عالئم افراد شرکتکننده در آزمون،
میزان درگیری و از کارافتادگی افراد در قالب یک فرم توسط پزشک متخصص ،تخمین زده میشود .مراحل4/5-1
مقیاس ناتوانی جسمانی اشاره به افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس دارد که میتوانند بدون کمک راه بروند .هر چه
میزان آسیب بیشتر باشد ،نمرهی کسب شده بیشتر است .الزم به ذکر است روایی آزمون ناتوانی جسمانی توسعه
یافته کروتز در ایران نیز هنجار شدهاست(.)17
به منظور اجرای پروتکل تمرینی نمونههای گروه تجربی ( )n=14از بین زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس،
که به طور منظم (سه بار در هفته) در تمرینات آکواژیمناستیک شرکت کردند ( سه نفر از این افراد به دلیل عدم
امکان حضور در تمرینات و غیبت حذف شدند) و گروه کنترل ( )n=10از افرادی که با دامنهی سنی و مقیاس ناتوانی
جسمانی مشابه گروه تجربی انتخاب شده بودند ،در استخر دانشگاه غیر انتفاعی شمال شروع به فعالیت کردند .این
)3Expanded disability status scale(EDSS

)1Fatigue severity scale (Fss
)2Borg RPE Scale(RPE
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استخر به تناسب نیاز آزمودنیها تجهیز شده بود و تسهیالتی از جمله پخش موسیقی مالیم کالسیک و سنتی در
طی تمرین برای آنان فراهم ساخته بود.
در نخستین جلسه در مورد اهداف ،روند اجرای تحقیق و وسائل کمک آموزشی با آزمودنیها توضیح داده شد و
سپس فرم رضایتنامه و فرم مربوط به اطالعات فردی آن ها شامل سن ،قد ،وزن ،وضعیت تأهل ،نژاد ،تحصیالت،
وضعیت اشتغال ،نوع داروی مصرفی ،مدت ابتال ،ابتال به بیماری دیگر ،عالئم شروع بیماری و عالئم بیماری در
حال حاضر ،زمان آخرین حمله مولتیپل اسکلروزیس و زمان دورهی قاعدگی تکمیل گردید و همچنین توضیحاتی
در مورد نحوهی پر کردن پرسشنامههای خستگی و کیفیت زندگی به آزمودنی ها داده شد.
آزمودنیهای گروه تجربی به مدت دوازده جلسه (چهار هفته ،سه روز در هفته 60،شصت دقیقه در هفتهی اول75 ،
دقیقه در هفتهی دوم 90 ،دقیقه در هفتهی سوم و  75دقیقه در هفتهی چهارم) صبحها ،در آبی با درجه حرارت 25
تا  30درجه سانتیگراد ( ،)10،22،25که هر جلسه در ابتدای کار این درجه حرارت کنترل میشد ،و با شدت  50تا
 75درصد حداکثر ضربان قلب مشغول تمرین شدند(.)10
این تمرینات به صورت ترکیبی اعمال گردید .در ابتدا توضیحاتی در مورد نحوهی تمرینات و چگونگی ورود به
آب و گرفتن کنار استخر جهت حفظ تعادل به بیماران توصیه شد .در مرحلهی گرم کردن اولیه بیست دقیقه راه
رفتن به شکلهای مختلف (راه رفتن به جلو و عقب و از پهلو راه رفتن در عرض استخر از قسمت کم عمق به
قسمت عمیق که فشار تمرین به دلیل حجم آب بیشتر ،کمی افزایش مییافت) ،صورت گرفت و بعد تمرینات
کششی در قسمت عمیق استخر که آب تا شانههای بیماران باال میآمد ،انجام میشد(تعداد تمرینات از  8تا  10عدد
بسته به توانایی بیماران متغییر بود) .در ادامه سی دقیقه تمرینات اصلی با وسائل کمک آموزشی از جمله نودل،
بازوبند شنا و دوقلو با تنوع تمرینی زیاد به صورت انفرادی و گروهی در محیطی شاد ،صورت گرفت .آزمودنیها به
وسیلهی نودل به حفظ تعادل خود کمک کرده و حالت شناوری میگرفتند و در این حالت پاها و دستان خود را به
حالت فلکشن و اکستنشن حرکت داده و دامنهی حرکتی عضالت و مفاصل را افزایش میدادند .همچنین با بستن
بازوبندها به مچ دست و مچ پا ایجاد مقاومت کرده و سبب تقویت عضالت و افزایش تعادل در عضالت میشدند.
شدت و دامنهی تمرینات در طی جلسات افزایش پیدا میکرد.
تفاوت و تنوع تمرینات آکواژیمناستیک در استفاده از وسائل کمک آموزشی و تنوع تمرینات به نظر میرسد به
گفتهی بیماران سبب افزایش تعادل ،انعطاف و همچنین قدرت آزمودنیها گشته بود.
و ده دقیقهی پایانی تمرینات سرد کردن و آرامبخشی بیماران به صورت شناوری به پشت با حمایت مربی یا
یک همراه جهت برگشت به حالت اولیه صورت میگرفت( به زمان این تمرینات در هفتههای بعدی اضافه میشد
و زمان استراحت بین تمرینات کاهش مییافت) .این تمرینات توسط محقق که سابقهی مربیگری ورزشهای آبی
دارد ،هدایت و برنامهریزی گردید.
در هفتهی پایانی به توصیهی پزشک متخصص و به علت غلبه نکردن خستگی براثر افزایش فشار تمرین بر
آزمودنیها ،از فشار تمرین کمی کاسته شد (در طول تمرینات به بیماران توصیه گردید در صورت احساس خستگی
و یا گز گز در دست یا پا دوش آب سرد بگیرند و یا دست و پای خود را در حوضچه آب سرد به مدت ده دقیقه قرار
دهند و از ادامه فعالیت منع میشدند).
الزم به ذکر است که جهت کنترل شدت و رعایت اصل اضافه بار در تمرینات با هدف اثربخشی مطلوب پروتکل
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تمرینی ،از مقیاس ادراک شدت فعالیت (سیستم امتیازگذاری بورگ که از عدد  6تا  20درجه بندی شدهاست)،
استفاده میشد( .)41در نمودار زیر میانگین شدت تمرینات در هفتههای مختلف تمرین ارائه شدهاست.
12
10

مقیاس ادراک شدت فعالیت

8
6
4
2
0
هفته چهارم

هفته سوم

هفته دوم

هفته اول

نمودار شماره ( :)1شدت تمرین بر اساس اصل اضافه بار
به دلیل مشکل دورهی قاعدگی در افراد شرکتکننده در این برنامهی آموزشی و به دلیل پر کردن دوازده
جلسهی تمرینی ،طول مدت تمرینات به شانزده جلسه افزایش یافت تا در صورت یک هفته غیبت (به دلیل مشکل
مربوطه) ،این افراد بتوانند دوره را تکمیل کنند و در زمان غیبت به آنها توصیه شده بود که به مدت سی دقیقه در
منزل حرکات کششی و جنبشی و سرد کردن را که به آنها آموزش داده شده بود ،انجام دهند و سپس دوش آب
سرد بگیرند.
در هر صورت با در نظر گرفتن تمام مشکالت خاص این گروه و محدودیتهای غیر قابل پیشبینی ،سه جلسه
غیبت در مجموع برای این افراد در نظر گرفته شد .هرچند تمامی آزمودنیها از این امکان غیبت استفاده نکردند.
الزم به ذکر است که روند تمرینات با توجه به ویژگیهای جمعی آزمودنیها طراحی و با توجه به روند پیشرفت
عملکردی در آنها بر اساس اصل اضافه بار و ویژگیهای تمرین (مدت و شدت تمرین) ارتقا داده شد .در تمام
مراحل مذکور گروه کنترل فاقد هرگونه تمرینی بودند.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده ،ابتدا جهت آزمون همگنی دادهها ،از آزمون لوین و با توجه
به نتایج آزمون شاپیروویلک وطبیعی بودن متغیرهای خستگی و کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی از آمار
پارامتریک استفاده گردید .در نهایت ،برای بررسی فرضیههای تحقیق از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .در
آزمون تحلیل کواریانس نمرات پسآزمون هر دو گروه به عنوان متغیر اصلی و نمرات پیشآزمون به عنوان متغیر
کمکی استفاده شدند .سطح اطمینان برای تمامی آزمونها  %95درنظر گرفته شد و نتایج با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که بیست و یک زن مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس با مقیاس ناتوانی
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 1تا  4/5و دامنهی سنی بیست تا چهل و پنج سال با توجه به داشتن شرایط الزم جهت ورود به مطالعه انتخاب
شدند و در این تحقیق شرکت کردند .میانگین و انحراف استاندارد سن در گروه تمرین ( )31/27 ± 7/98و در گروه
کنترل ( )32/3 ± 7/14سال بودهاست و نیز میانگین و انحراف استاندارد مدت بیماری (به سال) در گروه تمرین
( )6/63 ± 3/44و در گروه کنترل ( )7/7 ± 5/14سال بودهاست.
همچنین نتایج حاصل از عالئم شروع بیماری در گروه تمرین شامل  36/4درصد تاری دید 9/1 ،درصد سرگیجه،
 45/5درصد سستی دست و پا است و در گروه کنترل نیز 30درصد تاری دید 20 ،درصد سرگیجه و تاری دید و 50
درصد تاری دید به همراه سستی دست و پا به عنوان عالئم شروع بیماری گزارش شدهاست.
الزم به ذکر است یافتههای توصیفی ،میانگین و انحراف استاندارد مقیاس ناتوانی جسمانی در گروه تمرین در
مرحلهی قبل ( )2/1±27/10و در مرحلهی بعد ( )2/1±04/01و در گروه کنترل در مرحلهی قبل ( )2/1±10/44و
در مرحلهی بعد ( )2/20±1/39بوده است و میانگین و انحراف استاندارد خستگی در گروه تمرین در مرحلهی قبل
( )4/1±22/43و در مرحلهی بعد ( )3/1±22/51و در گروه کنترل در مرحلهی قبل ( )4/1±71/39و در مرحلهی
بعد ( )4/1±67/46بودهاست.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین هشت مؤلفه کیفیت زندگی در گروه آزمون افزایش داشتهاست و
نکتهی قابل توجه و اهمیت این است که شاخص محدودیتهای ایفای نقش ناشی از مشکالت عاطفی بیشترین
افزایش را نسبت به بقیهی شاخصها نشان میدهد .نمرهی کل کیفیت زندگی نیز در گروه تمرین از  499/89به
 661/20رسید و  161/31نمره بهبود داشت و در گروه کنترل از  515/64به  531/08رسید که  15/44نمره بهبود
داشتهاست.
همچنین جهت بررسی همگنی دادهها در سه متغیر مقیاس شدت خستگی ،میزان ناتوانی جسمانی و خرده
مقیاسهای کیفیت زندگی در هر دو گروه تمرین و کنترل از آزمون لوین استفاده شد .نتایج آزمون لوین برای
متغیرهای تحقیق نشان دادهاست که سطح معنیداری حاصل از آزمون لوین در تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از
 0/05به دست آمدهاست .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که هر دو گروه تمرین و کنترل همگن میباشند .با توجه
به اینکه هم توزیع دادهها طبیعی است و هم هر دو گروه همگن هستند ،میتوان برای به آزمون گذاشتن فرضیات
تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
همانطور که در جدول شماره 1مشاهده میگردد ،سه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ،عملکرد اجتماعی و
محدودیتهای ایفای نقش ناشی از مشکالت عاطفی پس از چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک بهبود معنادار
داشتهاند ( .)p<0/05نمرهی کل کیفیت زندگی نیز بهبود معناداری داشتهاست(.)p=0/016
جدول ( :)1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون کیفیت زندگی در دو گروه تمرین و کنترل

خرده مقیاس
عملکرد جسمانی
محدودیتهای ایفای نقش ناشی از

گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

تمرین

86/81

17/35

کنترل

68/50

28/48

تمرین

81/82

19/66

F

سطح معنی
داری

اندازه
اثر

5/09

٭0/037

0/220

1/30

0/269

0/067
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وضعیت سالمت جسمانی
درد
سالمت عمومی
انرژی و نشاط
عملکرد اجتماعی
محدودیتهای ایفای نقش ناشی از
مشکالت عاطفی

کنترل
تمرین
کنترل

70/00
83/83
84/44

34/96
19/47
16/73

تمرین

73/63

15/82

کنترل

94/00

22/46

تمرین

80/00

13/04

کنترل

63/00

27/71

تمرین
کنترل

86/36
70/00

11/79
32/38

تمرین

90/90

30/15

53/33
77/81
58/80
661/20
532/08

42/16
17/74
28/22
96/27
199/74

0/01

0/909

0/001

1/71

0/207

0/087

2/21

0/155

0/109

6/47

٭0/020

0/264

7/62

٭0/013

0/297

کنترل
تمرین
0/080
0/227
1/56
سالمت روانی
کنترل
تمرین
 7/09٭0/238 0/016
نمره کل کیفیت زندگی
کنترل
٭ موارد ستارهدار در سطح  0/05معنادار میباشند.
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،نمرهی متغیر خستگی پس از چهار هفته تمرینات
آکواژیمناستیک بر خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس تأثیر معناداری داشتهاست( .)p=0/017همچنین
نتایج جدول زیر نشان میدهد که چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک بر مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس نیز تأثیر معناداری دارد(.)p=0/019
جدول( :)2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس آزمون مقیاس شدت خستگی و مقیاس ناتوانی
جسمانی در دو گروه تمرین و کنترل
متغیر

انحراف

گروه

میانگین

مقیاس شدت

تمرین

3/23

1/51

خستگی

کنترل

4/68

1/47

مقیاس ناتوانی

تمرین

2/04

1/01

جسمانی
کنترل
٭ موارد ستارهدار در سطح  0/05معنادار میباشند.
2/20

استاندارد

1/39

F

سطح معنی
داری

اندازه اثر

6/98

٭0/017

0/279

6/630

٭0/019

0/269
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نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آکواژیمناستیک به عنوان یک روش درمانی مکمل بر کاهش شدت خستگی،
مقیاس ناتوانی جسمانی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ،مؤثر بودهاست.
نتایج این پژوهش در زمینهی خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس با نتایج مطالعات کوشیار و همکاران ()2014
ابراهیمی عطری و همکاران ( ،)1391غفاری و همکاران ( ،)1387کارگرفرد و همکاران ( )1389و بروچ وهمکاران
( )2001همسو بودهاست .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت تمریناتی که در آب انجام میشوند در مقایسه با تمریناتی
که در خشکی صورت میگیرند ،اثر معنیداری را بر خستگی بیماران میگذارند .با توجه به نوع واکنشهای این
بیماری ،تمرینات آبی میتواند از بهترین نوع تمرینات برای این بیماران به شمار آید زیرا نیروی شناوری و چسبندگی
آب میتواند به فرد در تولید حرکت در دامنهی کامل حتی در اندامهای ضعیف که در حالت طبیعی توانایی حرکت
ندارند ،کمک کرده و موجب افزایش نیروی عضالنی شود( .)16اما نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق یزدانی
( )1391مغایرت دارد .یزدانی ( ،)1391در تحقیقی در مورد یک دورهی (چهار هفته) ورزش در آب همراه با موسیقی
و تأثیر آن بر برخی شاخصهای روانی و جسمانی مردان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس به این نتیجه رسید که ورزش
در آب به همراه موسیقی اثر معنیداری بر تعادل و شاخص توده بدنی و خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس
داشت ،ولی تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی بیماران نداشت .در صورتی که همین دسته از تمرینات بدون موسیقی
تأثیر معنیداری بر شاخص تعادل و خستگی و کیفیت زندگی این دسته از بیماران نداشتهاست( .)30این تحقیق در
بخش ابتدایی که تمرینات در آب با موسیقی همراه بوده اثر معنیداری را بر خستگی بیماران بیان کرد که با تحقیق
حاضر همسو است و اثر موسیقی را به همراه تمرینات آبی نشان میدهد ولی در بخش دیگر عدم پخش موسیقی
سبب تأثیر معنیداری بر خستگی بیماران مرد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس نشدهاست که با تحقیق حاضر مغایرت
دارد و نشان میدهد در تمرینات یزدانی موسیقی دارای اهمیت بیشتری نسبت به برنامهی تمرینی صورت گرفته
بودهاست.
به طور کلی علت ایجاد خستگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس مشخص نیست و در منابع مختلف علت آن
را به شکلهای مختلفی هم چون مکانیسم های ایمنی ،عصبی عضالنی ،متابولیسم مغزی و یا مجموع چند عامل
از قبیل اثرات بی تحرکی ،افزایش بیش از حد تون عضالنی ،حساسیت گرمایی ،ضعف عضالت تنفسی و افزایش
هزینهی عضالت تنفسی بیان نمودهاند ( .)23،43با توجه به حالت و دالیل متفاوت بروز خستگی در بیماران مولتیپل
اسکلروزیس ،بررسی اثر تمرینات آبی مختلف بر خستگی آسان نیست ولی در مجموع به نظر میرسد تمرینات آبی
با تأثیر بر عوامل ذکر شده (بهویژه تأثیر بر بیتحرکی ،حساسیت گرمایی ،ضعف عضالت تنفسی و توان
عضالنی)( )10و انجام آن در زمان چهار هفته که در مقایسه با مقاالت مشابه در زمانی کوتاهتر به نتیجه رسیدهاست،
موجب کاهش خستگی شدهاست .در تحقیقاتی که به نتیجه معنیداری در این بخش نرسیدهاند ،میتوان به تفاوت
در نوع بیماری و ناحیه درگیر شده و یا تعداد پالکهای ایجاد شده در اثر بیماری و یا عدم تناسب شدت و نوع
تمرینات با توانایی اشخاص بیمار عنوان نمود.
همچنین در این تحقیق اثر چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک برکیفیت زندگی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس بررسی شد و نتایج نشان داد که این تمرینات اثر معناداری بر شاخصهای عملکرد جسمانی ،عملکرد
اجتماعی و محدودیتهای ایفای نقش ناشی از مشکالت عاطفی داشتهاست و به طور کلی نمرهی کل کیفیت
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زندگی نیز بهبود معناداری را نشان دادهاست( .)p=0/016نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات کارگرفرد
و همکارانش( ،)1389سلطانی و همکاران( )1388و کوشیار و همکاران ( )2014همسو بودهاست و احتماالً اختالفی
که در هر یک از هشت حیطهی پرسشنامهی کیفیت زندگی مشاهده گردیده به علت نوع تمرینات و شدت و مدت
آن و تفاوت استفاده از پرسشنامههای مختلف و درجهی ناتوانی بیماران در تحقیقات مختلف بودهاست .بنابراین ،به
نظر میرسد علت بهبود کیفیت زندگی بیماران در طول دورهی تمرینی آکواژیمناستیک ،بهویژه در بخش حیطههای
عاطفی ،حضور بیماران در جمعی صمیمی و شاد و قرار گرفتن در گروه همنوعشان در تحقیق حاضر بودهاست.
همچنین به نظر میرسد استفاده از وسایل کمک آموزشی ،تنوع تمرینات گروهی و انفرادی سبب حفظ تعادل،
افزایش دامنهی حرکتی ،شناوری ،افزایش قدرت و استقامت و ایجاد اعتماد به نفس در بیماران میشود و اثرات
آرامبخش و ماساژگونه آب موجب آرامش و تحرک عضالت درگیر میگردد.
الزم به ذکر است نتایج تحقیق حاضر با وجود همسان بودن پرسشنامهها و دورهی تمرینی با نتایج تحقیق
یزدانی ( )1391مغایرت دارد که این می تواند به دلیل جنسیت آزمودنیها و شدت و نوع تمرینات ارائه شدهباشد.
همچنین در تحقیق حاضر تأثیر چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان ناتوانی جسمانی زنان مبتال به مولتیپل
اسکلروزیس بررسی شد و نتایج نشان داد ،تمرینات آکواژیمناستیک سبب کاهش معنادار مقیاس ناتوانی جسمانی
در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس گردیدهاست .در صورتی که در گروه کنترل ،در اثر گذر زمان کاهشی در
میزان ناتوانی جسمانی بیماران مشاهده نشد .نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات سلطانی و همکاران
( )1388همسو بودهاست.
از محدودیتهایی که محقق با آن روبرو بودهاست ،میتوان به عدم کنترل میزان کیفیت زندگی شخصی و
عوامل محیطی آزمودنیها در دورهی تحقیق ،برخی موارد روانی و ذهنی که بیمار در دوره تحقیق (مانند طالق) با
آن درگیر بودهاست و سنی که آزمودنی درگیر بیماری شده و همچنین میزان دوز داروی مصرفی یا تعداد دفعات
تزریق در هفته اشاره کرد که بر نحوهی عملکرد آزمودنیها تأثیرگذار بود.
در خاتمه ،میتوان نتیجه گرفت که تمرینات آکواژیمناستیک در چهار هفتهی تمرینی توانسته موجب کاهش
مقیاس ناتوانی جسمانی ،خستگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس بهویژه در حیطههای
عاطفی ،عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی گردد .این تمرینات تلفیقی است از موسیقی که موجب آرامش بیشتر
و ریتم در اجرای تمرینات میشود ،به همراه حرکات کششی و انعطافپذیری ،جنبشی ،تعادلی ،قدرتی و استقامتی
که در محیط آبی صورت میگیرد و از آنجایی که شاخصهای اندازهگیری شده(کیفیت زندگی ،خستگی ،مقیاس
ناتوانی جسمانی) در زمان تمرینی کوتاهتری در مقایسه با تحقیقات دیگر( )10،26معنیدار شدهاست ،لذا این تمرینات
جهت تقویت عضالت و قرار گرفتن بیماران و آشتی این افراد با محیط بیرون و دیدار و آشنایی با افراد همنوعشان
(که در سنین پایین مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس میشوند) توصیه میگردد .همچنین تمرین با استفاده از
نودل و وسایل کمک آموزشی سبب شناوری ،افزایش تعادل و اعتماد به نفس در آزمودنیها میشود و این امر
موجب انگیزهی باال در آنها در جهت ادامهی فعالیتها ،پس از اتمام دورهی تحقیق میگردد .پیشنهاد میشود که
برنامهی اکواژیمناستیک به عنوان یک درمان مکمل و به عنوان بخشی از برنامهی توانبخشی توسط متخصصین
مربوطه و مربیان ورزشهای آبی به بیماران مولتیپل اسکلروزیس تجویز شود.
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