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باارداری ،يیمناساااتیک در آ ،
سالمت ،کمردرد ،ورزه.

چکیده
مقدمه هدف از تحقیق حاضار بررسای اثر هشت ههته تمرینات يیمناستیک در آ بر کمردرد زنان نخاتبارداری
بود.
روششنناسنی روه این تحقیق کوهورت آیندهنگر بود .آزمودنیهای این تحقیق  65زن نخاتبارداری با دامنة
سنی  54تا  32سال بودند که در دورة سه ماهة دوم بارداری قرارداشتند .آزمودنیها بهطور در دسترس و هدفمند
در گروههاای آزمون ( 35نهر) و کنترل ( 36نهر) تقاااایم شااادناد .گروه آزمون (متقااضااای شااارکت در کالس
آکوايیمناساتیک) بهمدت هشات ههته تمرینات يیمناستیک در آ را در بیمارستان فوق تخصصی صارم تحت نرر
مربیان متخصااص آکوايیمناسااتیک (تحت نرارت پزشااک متخصااص بیمارسااتان) انجام دادند .برای م آوری
دادههای شدت کمردرد از پرسشنامة استاندارد کیوبک و برای ارزیابی سطح عمومی سالمت از پرسشنامة  SE-36و
شدت تمرین با مقیاس بورگ در سطح  4تا  75استهاده شد .یافتههای تحقیق حاضر با استهاده از نرمافزار ،SPSS19
آزمون تی واباته و کوواریانس تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها نتایج تحقیق نشاان داد که هشات ههته تمرینات يیمناستیک در آ بهطور م ناداری باعث کاهش شدت
کمردرد و افزایش سااالمت عمومی در زنان باردار نخاااتزا در سااه ماهة دوم بارداری شااد ( .)p=6/667یافتهها در
گروه کنترل افزایش م نادار ( )p=6/653شدت کمردرد را نشان داد.
بحث و نتیجهگیری بنابراین ،برنامة يیمناساتیک در آ را متخصصان برای کاهش شدت کمردرد و افزایش سطح
سالمت عمومی زنان باردار روشی لیرتها می در دوران بارداری توصیه میکنند.

مقدمه
باارداری فرایند پیيیدة فیزیولويیکی اسااات که عالوهبر ایجاد
تغییر در عملکرد تماامی دساااتگااههای بدن ،بر بیومکانیک و
وضااا یت بدنی زن باردار نیز تأثیر میگذارد .مطال ات نشاااان
میدهد بیش از نیمی از زنان باردار به درد پشاات و کمر مبتال
میشوند که بروز آن م موالً از ماه پنجم شروع میشود [.]7
بر اسااس یافتههای انصاری و همکاران [ ]5شیوع کمردرد
دوران بارداری در ایران طی حاملگی  21/3درصاااد اسااات که

شایوعی شابیه به باایاری از کشورهای دیگر دارد .شروع درد
 86/1درصاد اللب در ساه ماهة سااوم بارداری گزاره شده و
 17/5درصد در ناحیة کمر است .تقریباً نیمی ( 88/7درصد) از
بیمااران مبتال به کمردرد مقدار درد وود را متوساااا گزاره
کردهاند.
علت کمردرد ممکن اسااات عادات للا در زندگی روزمره،
افزایش قوس کمر بهعلت تیلت قدامی لگن و ضاا ع عتااالت
شاااکم و سااارینی بزرگ و لیگامنتهای ناحیة کمری لگنی و
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صداقتی و همکاران

آ مقااومات برابری بر تماام گروههای عتاااالنی ف ال اعمال
میکند .از اینرو ،نوعی شرایا تمرینی مقاومتی ایجاد میکند.
همينین ،حای قوی از ثبات را تأمین میکند.
با تو ه به اینکه در آ هیچ وضاا یت اسااتراحتی ایاااتایی
و ود ندارد ،عتاالت برای تببیت وض یتهای بدن بهصورت مدام
ف اال اسااات [ .]75تمرینات آبی طی دوران بارداری اساااترس را
کاهش میدهد [ ]73و تنریم دمای بدن را تاهیل میکند [.]75
در مقایاااه با سااایر روههای آ درمانی که بهطور عمومی
عتالت تقویت میشود ،آکوايیمناستیک ()aquatic gymnastics
شاااامال مجموعهای از تمرینات ورزشااای اسااات که منطبق با
فیزیولويی بدن مادران باردار طراحیشاااده و در وشاااکی و آ
انجام میشاااود .هدف تمرینات يیمناساااتیک در آ مانند دیگر
تمرین هااای ورزه در آ  ،بهبود فرفیاات ه اای فیزیولويیکی،
کاهش استرس ،نگرانی و افاردگی ،لوگیری از اضافهوزن بیش
از  77کیلوگرم و یبوست ،افزایش توانایی زایمان طبی ی ،کاهش
کمردرد ،تقویت عتاالت ستون فقرات ،تقویت عتالت کع لگن
و لوگیری از افتادگی رحم است [.]73
باا تو اه باه تحقیقاات انادکی که فقا به بررسااای تأثیر
تمرینات يیمناستیک در آ بر عملکرد سیاتم قلبی -تنهای
پرداوتاهاناد [ ،]72 ،78تاا کنون تحقیقی به بررسااای اثر این
تمرینات بر کمردرد و ساااطح ساااالمت عمومی دوران بارداری
زنان نمرداوته اساات .بنابراین ،پژوهش حاضاار به بررساای آثار
هشات ههته تمرینات يیمناساتیک در آ بر شدت کمردرد و
سطح سالمت عمومی زنان نخاتباردار میپردازد.

کوتاهی عتالت راستکنندة ستون فقرات کمری و فلکاورهای
ران باشد .در دوران بارداری علت کمردرد اللب ترکیبی از علل
مکانیکی و هورمونی اساات [ .]3در این دوران به طور متوسااا
حدود  76تا  53درصد به وزن بدن افزوده میشود.
در سه ماهة سوم بارداری ( 58تا  86ههته) ،قامت شکمی
و لگنی بیشااترین سااهم را در افزایش وزن به وود اوتصاااص
میدهد .همزمان با رشاااد نین ،موق یت مرکز ثقل بدن مادر
بااردار به بخشهای فوقانی و قدامی تغییر هت پیدا میکند و
سبب بروی تغییرات وض یتی ،بهویژه در نواحی کمری -لگنی،
میشااود [ .]8از مله مهمترین علل افزایش انحنای کمری در
دوران بارداری در زنان ،عالوهبر بزرگشاادن رحم و تغییر مکان
مرکز ثقل بدن ،میتوان به ض ا ع عتااالت پشاات و شاالبودن
عتاااالت شاااکم ،افزایش وزن مااادر و افزایش میزان بروی
هورمون های دوران بارداری از مله ریالکااااین ( )relaxinو
پرويساترون ( )progesteroneاشااره کرد که سابب شالشدن
عتالت و لیگامانهای مهاصل ناحیة لگنی برای تاهیل زایمان
میشود [.]2
نتاایج تحقیق محماادی و همکاااران [ ]6نشاااان میدهااد،
عدمآمادگی عتاااالت و ضااا ع آنها در چنین شااارایطی به
کوفتگیهای عتاالنی ،بروز اسااماساام ( )spasmموض ی و درد
کمر می انجامد .کمردرد بارداری در بیش از یک ساااوم موارد،
هنگام شاب تشدید و منجر به اوتالل در الگوی طبی ی ووا
میشود [.]4 ،1
ورزه یکی از متداولترین روههای پیشگیری و درمان در
بهبود کمردردهایی اسات که علت مشااخصای برای آنها یافت
نمیشاود .نتایج مطال ات نشان داده است که ورزهدرمانی در
بهبود کمردردهای مزمن مؤثر اسات .تا کنون گزارشی مبنی بر
تأثیر نامطلو یا عوارض زیانبار آن در بارداری گزاره نشااده
اسااات [ .]76 ،3یکی از اهاداف ورزه در زنان باردار ،حهظ
وضااا یت بیومکانیکی بدنی مطلو اسااات .انجام ورزههای
مبتنی بر وضاا یت طبی ی باعث افزایش کارایی عتااالت و در
نتیجه بهبود ثبات کمربند لگنی–کمری میشاااود و شااادت
کمردرد را کاهش میدهد [.]77
در مقایاه با سایر ورزهها ،تمرین در آ نابت به تمرین
در وشاااکی (بیرون آ ) چنادین مزیت دارد .نخاااات اینکه
نیروی شناوری مخالع اذبه و نیرویی کمکی ،نیروی مقاومتی
یاا نیروی حمایتی عمل میکند .همينین ،محیطی مناسااابی
برای تحرك راحت و آساان را برای ب تای افراد دارای مشاکل
حارکتی روی زمین فراهم می آورد .دومین مزیاات فشااااار
هیدرواستاتیک ( )hydrostatic pressureدر زمان لوطهوری در

مواد و روشها
روه تحقیق کوهورت آیناادهنگر اساااات .آزمودنی هااای این
پژوهش 65 ،زن باردار نخااتزا دارای کمردرد در دامنة سنی
 54تا  32سااال با میانگین شاااوص تودة بدنی  52-56بودند.
نمونهها بر اساااس م یارهای ورود و وروج بهطور در دسااترس
انتخا شدند و بهطور هدفمند در دو گروه آزمون و کنترل بر
اساس تمایل و عدمتمایل برای شرکت در تمرینات يیمناستیک
در آ (گروه آزمون  35نهر و گروه کنترل  36نهر) قرارگرفتند.
الزم بااه ذکر اساااات کااه بااا تو ااه بااه اینکااه کالس هااای
آکوايیمناسااتیک فقا در بیمارسااتان صااارم در تهران برگزار
میشاااود ،آزمودنیهااای گروههااا از بین مرا ااان تحاات نرر
متخصصان این بیمارستان انتخا شدند.
گروهها در ههتة  78بارداری با تکمیل فرم رضایتنامة کتبی
وارد فرایند پژوهش شادند .در این زمان مرحلة نخات ارزیابی
متغیرهای وابااااته (پیش آزمون) در هر دو گروه انجام شاااد.
سمس ،تمرینات گروه آزمون از ههتة چهاردهم بارداری با ا ازة
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پرسااشاانامه در کشااورهای انگلاااتان ،فراناااه ،آلمان و هلند
بررسی و در ایران تأیید شده است [ .]71این پرسشنامه حاوی
 52پرساش پنج گزینهای بود و شدت درد را بین صهر تا 766
امتیازبندی میکند .بر اساس این پرسشنامه طبقهبندی درد به
قرار زیر اساات :صااهر تا  52به منزلة درد کم 56 ،تا  26نشااانة
بیماری با درد متوسااا 27 ،تا  12مبین درد زیاد ،و  16به باال
نشااانة درد ویلی زیاد و کامالً حاد [ .]76برای ارزیابی سااطح
عمومی ساالمت از پرساشانامة  SE-36استهاده شد که وسیلة
اندازهگیری عمومی سااالمت اساات .در این پرسااشاانامه نمرات
باالتر وض یت سالمت بهتر را نشان میدهد [.]74

پزشک متخصص شروع شد و به طور منرم ،دو لاه در ههته
(هر لاااه  7ساااعت و  82دقیقه) و بهمدت هشاات ههته ،در
کالسهای تمرینات آکوايیمناساتیک بیمارساتان صاارم تهران
شرکت کردند .در این گروه آزمودنیهایی که لیبت بیش از دو
لاااه در تمرینات داشااتن از روند تحقیق وارج شاادند .همة
آزمودنیهاای هر دو گروه (گروههای متقاضااای ورزه و گروه
بدون ورزه) ،بار دیگر در ههتة  55بارداری مرحلة دوم از نرر
شااادت کمردرد و ساااطح ساااالمت عمومی ارزیابی شااادند
(پس آزمون) .گروه آزمون در هر لااااه  82دقیقااه حرکااات
کششی در وشکی و یک ساعت تمرینات در آ با دمای  54تا
 36در اة ساااانتیگراد انجام میدادند .همة آزمودنیها در دو
گروه ابتدا و انتهای پژوهش ارزیابی (متغیرهای وابااته) شدند.
فشاااروون و ضااربان قلب نین (دسااتگاه سااونیکید) تمامی
مادران باردار شاارکتکننده در برنامة تمرینی يیمناسااتیک در
آ در طول هر لااه توساا کارشناسان مامایی ارزیابی و در
صاورت نداشاتن مشاکالت پزشاکی ا ازة شرکت در برنامه به
آناان داده میشاااد .گروه کنترل فااقد هر گونه برنامة تمرینی
بودند.
م یارهای ورود عبارت بود از سالمت کامل ،بارداری در سه
ماهة دوم ،رضااایت کامل برای شاارکت در تحقیق و داشاااتن
شااااوص تودة بادنی نرماال قبل بارداری .م یارهای وروج از
تحقیق نیز عبارت بود از داشتن هر گونه من پزشکی در انجام
ورزه (اعم از ساااابقاة نازایی ،مشاااکالت داولی و ارتوپدی).
بادینترتیب ،همة آزمودنیها ساااالم و فاقد هر گونه مشاااکل
فیزیولويیکی و ارتوپاادیکی واااص بودنااد .شااادت کمردرد در
گروه های آزمون و گروه کنترل قبل و ب د از انجام هشت ههته
تمرینات يیمناستیک در آ ارزیابی شد.

برنامة تمرين ژيمناستیک در آب
بخش نخااات تمرینات شااامل تمرینات وشااکی بود ،شااامل
پیادهروی نرم با تمرکز بر تنهس و حهظ راستای طبی ی ستون
مهره و همراه باا تمریناات افزایش دامنة حرکتی (کشاااش) و
تقویت عتاالت گردن ،شانه ،ستون فقرات ،ران ،زانو و مچ پا با
کمک صندلی و تمرینات تقویتکنندة عتالت کع لگن .بخش
دوم تمرینااات در آ بود ،شااااماال راهرفتن در آ در هااات
مختلع ،نشااتن و برواستن ،شناورشدن همراه با پازدن آرام،
انجام حرکات مختلع در آ با کمک اسااهنجهای شااناوری و
میلههای اطراف استخر [ .]72 ،78همينین ،شدت تمرین طی
لااات تمرینی با اساتهاده از مقیاس ادراك ف الیت (سیاتم
امتیازگذاری بورگ) کنترل شد ،بهطوری که طی ف الیت از فرد
وواساته میشاد که احااااس درونی وود را ناابت به شاادت
ف الیتی که انجام میدهد برحاب مقیاس در هبندیشده از 6
تا  56بیان کند .در این تحقیق شااادت تمرین بین  4تا  75بر
اساس اصل اضافهبار طی ههتههای تمرینی افزایش مییافت.
تجزیهوتحلیل آماری
پس از م آوری اطالعااات تحقیق ،دادههااای مربوط بااه
ویژگیهاای آزمودنیهاا از قبیال سااان ،قد ،وزن و متغیرهای
تحقیق در دو بخش آمار توصااایهی و اساااتنباطی در نرمافزار
 SPSSناااخة  73تجزیهوتحلیل شااد .برای کاااب اطمینان از
توزی طبی ی دادهها از آزمون کلموگروف -اسااامیرنوف و از
آزمون تی واباااته (برای مقایاااة تهاوت نتایج مرحلة نخااات
(پیشآزمون) و مرحلاة دوم ارزیابی (پسآزمون) درون گروهها)
اساتهاده شاد .مقایاة نتایج دو گروه آزمون و کنترل با آزمون
کوواریاانس باا حاذف عامل کوواریته ،ی نی مقادیر پیشآزمون
متغیرهای شادت کمردرد و ساطح سالمت عمومی ،انجام شد.
قباال از اساااتهاااده از آزمون پااارامتریکی تحلیاال کواریااانس،
پیشفرض همگنی واریانس با آزمون لوین بررسااای شاااد .بر
اساااس نتایج پیشفرض همگنی واریانسها در متغیرهای مورد

ارزيابی كمردرد
کمردرد بر حااب مدت زمان درد به ساه دسااته تقااایم شد:
کمردرد حااد و م موالً کمتر از چهار ههته ،کمردرد تحت حاد
و بین  75–8ههتااه و کمردرد مزمن بیش از  75ههتااه [.]7
علت بروز کمردرد متهاوت اسااات .اکبر کمردردها به صاااورت
ناگهانی ایجاد می شاود برای مبال ،هنگام بلندشدن از صندلی
هیچ علات قاااباالشااانااساااایی نادارد .باه این موارد کمردرد
لیراوتصااصی ( )non-specificگهته میشود که مورد نرر این
پژوهش است .در این موارد انجام آزمایش لزومی ندارد .تنها در
صاااورتی کاه دردهاا برای مادت طوالنی بااقی بمااند ،نیاز به
آزمایشهای تخصصی است [.]76
کمردرد آزمودنیها با اسااتهاده از پرسااشاانامة اسااتاندارد
کیوبااک در پیش و پس آزمون اناادازه گیری شاااد .اعتبااار این
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گروههای آزمون و کنترل در دول  7گزاره شااده است .بین
گروههاا از نرر سااان ،قاد ،وزن ،شااااوص تودة بادنی قبل از
بارداری ،شاادت کمردرد و سااالمت عمومی در ابتدای مطال ه
تهاوت م ناداری مشاهده نشد (.)p>6/62

بررسای در دو گروه تأیید شاد .سطح م ناداری در این تحقیق
در سطح  32درصد با آلهای  2درصد بود.

يافتهها
اطالعاات مربوط به مشاااخصاااات دموگرافیکی آزمودنیها در

جدول  .2مشخصات دموگرافیکی آزمودنیها در گروههای آزمون و کنترل

متغیر
سن ()y

قد ()cm

وزن ()kg

شاخص تودة بدنی (قبل از بارداری)

گروهها

میانگین و انحراف معیار

گروه آزمون

37/66±5/34

گروه کنترل

36/66±3/86

گروه آزمون

768/75± 2/84

گروه کنترل

767/23±3/34

گروه آزمون

68/23±2/16

گروه کنترل

63/66±8/46

گروه آزمون

58/75±7/36

گروه کنترل

53/37±7/56

جدول  .1مقایسة میانگینهای پیش و پسآزمون شدت کمردرد و سالمت عمومی در گروههای آزمون و کنترل

متغیر وابسته

گروه
آزمون

شدت کمردرد
کنترل

آزمون
سالمت عمومی
کنترل

مراحل آزمون

میانگین و انحراف معیار

پیشآزمون

54/54±76/67

پسآزمون

74/66±1/38

پیشآزمون

51/23±3/32

پسآزمون

35/31±77/16

پیشآزمون

316/37±86/42

پسآزمون

867/26±83/36

پیشآزمون

362/66±88/33

پسآزمون

941/52±98/62

Df

T

Sig

37

76/16

2/222

53

-5/86

2/219

37

-6/61

2/222

53

7/31

2/282

* آزمون آماری تی وابسته

پسآزمون گروه آزمون (پس از انجاام هشااات ههتاه تمرینات
يیمنااساااتیک در آ در گروه آزمون) تهاوت م ناداری و ود

مقایاااه نتایج پیش و پسآزمون در گروهها نشااان داد بین
میااانگین هااای شااادت کمردرد و ساااالماات عمومی پیش و
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و کنترل نشاااان داد کاه بین میانگینهای نتایج هر دو متغیر
شاادت کمردرد و سااالمت عمومی درگروههای آزمون و کنترل
تهاوت م ناداری و ود دارد ( دول .)3

دارد ،ولی میانگین شااادت کمردرد در پیش و پسآزمون گروه
کنترل افزایش م ناداری نشان داد ( دول .)5
نتاایج حااصااال از آزمون کوواریاانس(پیش آزمون گروه ها
بهعنوان عامل کوواریته) در مقایاة نتایج بین گروههای آزمون

جدول  .9مقایسة میانگینهای شدت کمردرد و سالمت عمومی بین گروههای آزمون و کنترل

متغیر وابسته

مقایسه گروهها

MS

df

F

Siga

شدت کمردرد

آزمون و کنترل

7732/52

1

22/21

2/222

سالمت عمومی

آزمون و کنترل

52449/59

1

25/68

2/222

 aآزمون آماری کوواریانس
ناشای از درد (شاوص اسوستری) کاهش م ناداری در مقایاه
با گروه کنترل نشان داد.
از طرفی ،کینل و همکاران [ ]56به مقایااااة اثر تمرینات
اساااترچین در آ و وشاااکی بر افراد دارای کمردرد مزمن
پرداوتند .این تمرینات برای  53نهر بهمدت دوازده ههته (سااه
لاااه در ههته 36 ،دقیقه) انجام شااد .نتایج کاهش م ناداری
در شدت درد در گروه ورزه در آ را نشان داد ،ولی بهبود در
ناتوانی ادراكشده در هر دو گروه گزاره شد.
باراکت و همکاران [ ]57در مطال ه ای مقط ی به بررسااای
نتایج سااه مطال ة نیمهتجربی انجامشااده ،تمرینات روی زمین،
در آ و ترکیبی پرداوتناد ،باهطوری که از گروههای آزمون و
کنترل این مطال ات بهعنوان نمونه ( 377زن باردار) اساااتهاده
کردناد .نتاایج این محققان نشاااان داد که اگرچه تمرینات در
وشااکی آثار بیشااتری بر لوگیری از افزایش وزن بیش از حد
در زنان باردار دارد ،برنامههای ترکیبی (وشااکی و آبی) یا آبی
در پیشاااگیری از دیابت بارداری و کمردرد زنان باردار بیشاااتر
مؤثر است.
در همین راساتا ،بکيی و همکاران [ ]55به بررسی آثار دو
برنامة مقاومتی و آبی (سااه ههتة سااه لاااهای) در  777زن
باردار در ساه ماهة دوم و ساوم بارداری پرداوتند .نتایج نشان
داد ،ورزه در آ ماان افزایش بیش از حاد وزن مادر و حهظ
وزن هنگام تولد میشود.
صداقتی و همکاران [ ]53به بررسی اثر پیادهروی منرم بر
کمردرد زنان باردار در سه ماهة دوم و سوم بارداری پرداوتند.
نتاایج تحقیق آنهاا نشاااان داد پیاادهروی تاأثیر م ناداری بر
کاهش درد کمر در ساااه ماهة دوم بارداری دارد .نتایج تحقیق
حاضار با این نتایج هماوست .هر چند که نوع تمرینات در دو
مطال ه با هم فرق دارد و ویژگی بر اتة تحقیق حاضر استهاده
از روه هااای نوین و م رفی تمرینااات اادیاادتری بااه نااام

نتاایج حااصااال از آزمون کوواریاانس(پیش آزمون گروه ها
بهعنوان عامل کوواریته) در مقایاة نتایج بین گروههای آزمون
و کنترل نشاااان داد کاه بین میانگینهای نتایج هر دو متغیر
شاادت کمردرد و سااالمت عمومی درگروههای آزمون و کنترل
تهاوت م ناداری و ود دارد ( دول .)3
بر اسااس طبقه بندی شادت کمردرد پرسااشنامه کیوبک،
یاافتاه هاای پژوهش نشاااان داد در پیش آزمون گروه آزمون،
آزمودنی ها 37/52درصد دارای درد با شدت کم و 64/12درصد
دارای درد با شااادت متوساااا بودند ،در حالی که تحت تأثیر
تمرینااات يیمناااساااتیااک در آ در پس آزمون آزمودنی هااا
33/12درصااد درد با شاادت کم و 6/52درصااد درد با شاادت
متوساا داشاتند .این در حالی اساات که در پیش آزمون گروه
کنترل ،آزمودنی ها  33/3درصد دارای درد با شدت کم و 66/1
درصاد دارای درد با شادت متوسا بودند ،در حالی که در پس
آزمون گروه کنترل56/6 ،درصد درد با شدت کم و 63/8درصد
درد با شدت متوسا و  76درصد درد با شدت زیاد داشتند.

بحث
بهطوری که در یافتههای این تحقیق مشاااهده شااد ،تمرینات
يیمنااساااتیک در آ بر کاهش کمردرد زنان باردار ،همينین
سااالمت عمومی زنان باردار آثار م ناداری داشاات ،در حالی که
در گروه کنترل پس از هشااات ههتاه شااادت کمردرد بهطور
م ناداری افزایش یافت.
نتاایج این پژوهش در راساااتاای پژوهش ناایم و همکاران
[ ]73اساات که به بررساای اثربخشاای تمرینات ثبات مرکزی و
ورزه کع لگن بر کمردرد زنان باردار سااه ماهة دوم و سااوم
پرداوتند .این مطال ة کارآزمایی بالینی کنترل شاااده روی 66
زن باردار مبتال به کمردرد در سان  71تا  86سااال انجام شد.
در این مطال ه اثر ورزه بر شاادت کمردرد و شاااوص ناتوانی
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آکوايیمناساتیک است [ ]72 ،78که با تأکید بر مزایای حرکت
در آ  ،عالوهبر ایجااد نیروی مقااوم بیشاااتر در مقابل حرکت
ناابت به مقاومت هوا سابب تقویت بیشاتر عتاالنی میشود.
واصاایت لوطهوری و کاهش وزن تحمیلشااده بر مهاصاال نیز
باهساااهولات به حرکت مهاصااال و اندامهای وا د درد کمک
میکند ،بهطوری که وصوصیت تاکیندهندگی حرکت در آ
در اثر ماااساااايی کااه بر انادامهااا اعماال میکنااد در کاااهش
اساترسهای امی و روانی مؤثر است .لذا ،در بروی کشورها
آکوايیمناستیک یا آکواتراپی زنان باردار ،بخشی از مراقبتهای
دوران بارداری تا زایمان است که همراه با آموزههای ویژة این
دوران در کنار نرمشهای ویژه و استاندارد در آ گرم در مراکز
درمانی عرضاه میشاود [ .]53یافتههای پژوهش حاضاار نشان
میدهد که بهکارگیری تمرینات آکوايیمناستیک عالوهبر اینکه
شااادت کمردرد دوران باارداری را کاهش میدهد ،با تو ه به
نتایج گروه کنترل ،از افزایش شدت درد در ادامة دوران بارداری
لوگیری میکند.

آکوايیمناسااتیک یا يیمناسااتیک در آ اساات ،هر دو مطال ه
کاهش کمردرد را ب د از گذراندن دورة تمرینی در مقایااااه با
گروه کنترل گزاره کردند.
عاالمزاده و همکااران [ ]58نیز به بررسااای اثر تمرینهای
ویژة بارداری بر کمردرد زنان باردار لیرور زشکار پرداوتند .این
محققان گزاره کردند که با پیشااارفت بارداری میزان درد در
هر دو گروه (آزمون و کنترل) افزایش پیاادا می کنااد ،ولی در
گروه کنترل و فاقد برنامة ورزشای میزان شدت و پیشرفت درد
بیشااتر بود .همينین ،نتایج این تحقیق بر این نکته تأکید دارد
که ورزه در کاهش کمردرد و پیشرفت دردهای دوران بارداری
نقش دارد.
اثبااتی و همکااران [ ]52در بررسااای تأثیر برنامة منتخب
ورزهدرمانی در آ بر درد ،عملکرد و زمان تحرك بیماران زن
مبتال به کمردرد مکانیکی به این نتیجه دست یافتند که ا رای
تمریناات منتخب ورزه درمانی در آ مو ب بهبود شااارایا
بیماران مبتال به کمردرد از نرر شاااوصهای شاادت کمردرد،
عملکرد و زمان تحرك میشود.
اینولد و همکاران [ ]56به بررسی تأثیر فیزیوتراپی در آ بر
کمردرد زناان بااردار پرداوتناد و به این نتیجه رسااایدند که با
تمریناات آبی یاک روز در ههتاه میتوان کمردرد زناان باردار را
مادیریات کرد .میرزاواانی و همکااران [ ]51در بررسااای تأثیر
تمرینات بر توپ ساوییاای بهمدت شش ههته در  26زن باردار
 38ههته بر مدت زمان فاز نخات زایمان دریافتند این تمرینات
بر کاهش زمان فاز نخات زایمان تأثیر م ناداری داشت.
با و ود تنوع زیاد شیوههای ورزهدرمانی ،هنوز دالیل کافی
در مورد برتری یک روه بر دیگری و ود ندارد .بروی تحقیقات،
ورزههاای عمومی را برای کمردردهاای بارداری مهید میدانند.
ب تی مطال ات تمرینات فلکاوری ویلیامز ( Williams Flexion
 )Exercisesرا پیشااانهااد کردهاناد ،در حالی که بروی محققان
گزاره کردند ورزههای ویلیامز فشار داول دیاکها را افزایش
میدهد و به ای آن ورزههای ایزومتریکی را تجویز کردند .این
در حالی اساات که بروی دیگر تقویت اسااتاتیک ویژة عتااالت
مرکزی بدن و ثباتدهندههای سااتون فقرات را پیشاانهاد کردند.
ورزههای عمومی بهطور م مول ،پروتکلهای توساا های قدرت
و اسااتقامت عتااالت را مشااابه با آنيه در افراد سااالم اسااتهاده
میشود ،دنبال میکند [.]54
یکی از ورزههای درمانی که در سالهای اویر مورد تو ه
متخصاصاان قرارگرفته استهاده از شیوههای آ درمانی و روه

نتیجهگیری
تمرینات آکوايیمناسااتیک یکی از ورزههای بدون تحمل وزن
اسااات که در دوران بارداری متخصاااصاااان توصااایه میکنند،
بهطوری که عالوهبر بهبود شاادت کمردرد در زنان باردار ،بدون
هیچگونه مداولة ضااددرد (دارویی یا الکتریکی) مو ب افزایش
ساااطح ساااالمت عمومی و در نتیجه بهبود ناتوانی زنان باردار
میشاااود و از افزایش شااادت درد باا باالرفتن سااان بارداری
لوگیری میکند .در این راستا ،این نوع ورزه مداولة مؤثری
در ارتقاای ساااطح کیهیت زندگی ،بهویژه در دوران حاااااس
بارداری ،است.

تشکر و قدردانی
این مقاله نتیجة پایاننامه مقط کارشاااناسااایارشاااد رشاااتة
آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی در پردیس بینالمللی
کیش دانشاگاه تهران است .بدین وسیله از حمایت نا آقای
دکتر صارمی و همکاریهای ارزندة ایشان و پرسنل بیمارستان
تخصصی زنان صارم تقدیر و تشکر بهعمل میآید .همينین ،از
همة زنان بارداری که با حوصااله در لاااات تمرینی شاارکت
کردند و به سؤالهای این پژوهش پاسخ دادند ،تشکر و قدردانی
میکنیم.
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Abstract
Background The aim of this research was to study the effects of eight
weeks aquatic gymnastics training on the intensity of low back pain
in primiparous women.
Materials and Methods This cohort study was carried out sampling
primiparous women (n=62, age range: 28-35 year) in the second
trimester of pregnancy who were purposefully selected and divided
into two control (n=30) and experimental (n=32) groups. The
experimental group performed an eight- week aquatic gymnastics
training both in water and land in the presence of the researcher, with
the collaboration of aquatic gymnastics experts and under the
supervision of a medical specialist at specialty hospital of Sarem
(Tehran-Iran). The Qubeck low back pain standard questionnaire and
Burg exercise intensity measurement scale were utilized to compare
the results between the pre-/ post-test. The paired t-test and
covariance were used for analysis by SPSS 19.
Results The results revealed that an eight- week aquatic gymnastics
training significantly relieved the low back pain and promoted the
general health of the primiparous women during the second trimester
of pregnancy (p=0.001). The back pain intensity was increased in
control group (p=0.023).
Conclusion Based on findings of the present study, as aquatic
gymnastics training can eliminate the low back pain and promote the
general health among the pregnants, it can be suggested as a nonaggressive method.
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