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چکیده
زمینه و هدف :کمردرد باالترین درصد شیوع را در دردهای مزمن دارد .در این میان عوامل
روانشناختی در ایجاد و تداوم ناتوانی جسمی و محدودیت عملکردی بیماران مبتال به کمردرد مزمن
دارای اهمیت میباشد .هدف از این پژوهش ،مقایسه اثرات آب گرم معدنی و آب معمولی بر ترس از
حرکت ،افسردگی و ناتوانی در بین زنان میانسال مبتال به کمردرد مزمن بود.
روش بررسی :در این پژوهش نیمهتجربی ،تعداد  02زن میانسال مبتال به کمردرد مزمن
مراجعهکننده به مراکز درمانی و بیمارستان با دامنه سنی ( 54 -02سال) به صورت در دسترس
انتخاب شدند .آنها به صورت تصادفی در دو گروه تجربی  02نفره یعنی گروه آب گرم معدنی و گروه
آب معمولی استخر جای گرفتند .دادهها با استفاده از مقیاس ترس از حرکت تامپا ،مقیاس افسردگی
استنفورد ،پرسشنامه ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری جمعآوری شد.
یافتهها :آزمون تی مستقل برای بررسی معناداری تفاوت گروهها در سه متغیر ترس از حرکت،
افسردگی و ناتوانی در پیشآزمون و پسآزمون معنادار نبود ( .)P≤2/24اما ،آزمون تی وابسته برای
بررسی معناداری تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون درون هر گروه معنادار بود (.)P≥2/24
نتیجهگیری :بهطور کلی هر دو نوع تمرین در آب بر متغیرهای مورد نظر تأثیر داشت و هیچ یک از
این دو مداخله بر دیگری مزیت نداشت.
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مقایسه اثربخشی تمرین در آب گرم معدنی و آب معمولی ...

مقدمه
درمانی،0

معدنی0

و شاخه ای از
مطالعه اثرات آب گرم
حمام
علم پزشکی است .آب گرم درمانی 0عمدتاً در کشورهایی که
چشمههاای آب گارم معادنی دارناد بارای اهاداف درماانی
استفاده میشود .آب معدنی دربرگیرنده امالح-کاتیونهایی5
از قبیل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیوم و آنیونهایی 4مانند
سولفات ،کلرید بی کربنات با غلظت حاداقل یاک گارم بار
لیتر است (تفنر و همکاران .)0200 ،آب گرم معدنی بر طبق
مکان خود (سامت دریاا ،کاوه) متفااوت هساتند و ترکیا
شیمیایی آنها برحسا ماواد معادنی کام ( 0-2/0گارم بار
لیتر) ،مواد معادنی متوسا ( 02-0گارم بار لیتار) و ماواد
معدنی زیاد (بیش از 02گرم بر لیتر) دستهبندی مایشاوند.
گرما و خاصیت شاناوری آب ممکان اسات باا اثار بار روی
گیرندههای حرارتی و گیرندههای مکاانیکی ،درد را مسادود
کند .همچنین ،اثار هیدرواساتاتیک ممکان اسات درد را از
طریق کاهش هردو تاورم انادام تحتاانی و فعالیات دساتگاه
عصاابی ساامپاتیک ،کاااهش دهااد (مااودلی و کاگااامیموری،
 .)0224آب درمانی (هیدروتراپی )0یا هیدروتراپتیک 7گااهی
اشاااره بااه هیاادروپاتی دارد کااه بااه آن اسااتفاده از قاادرت
درمانگری آب میگویند ،استفاده از این روش به ساال0522
قبل از میالد باز میگردد ،بسایاری از پزشاکان آب درماانی
معتقدند که آب خاوا درماانی مهمای دارد و مثال دیگار
عوامل مورد اساتفاده در پزشاکی ،مضار و باه خاودی خاود
سمی نیست (مارتین .)0225 ،به دلیل ویژگی شاناوری آب،
وزن بدن در آب تا  12درصد کاهش مییاباد و در نتیجاه از
فشار وارد بر مفاصل تا حد زیاادی کاساته مایشاود و بادن
میتواند حرکات را بهطاور کامال انجاام دهاد .آب درماانی،
نوعی روش درمانی غیردارویی معرفی شده اسات کاه طباق
گزارشها سب کاهش درد ،افزایش قابلیات انعطاافپا یری
عضااالت ،اسااتخوانهااا و در نتیجااه کاااهش اسپاساامهااای
عضالنی -استخوانی و افزایش قدرت و توان میشود (ساامی
و همکاران .)0010 ،آب درمانی مورد استفاده در توانبخشای
حرفهای فق از ویژگی هاای فیزیکای آب (مانناد شاناوری،
مقاومت و گاهی دما) بهره میبرد و نیازی به آب گرم نادارد
1. Balneology
2. Mineral hot water
3. Spa therapy
4. Solutes-cations
5. Anions
6. Hydrotherapy
7. Hydrotherapeutics

و باا آب لولاهکشای نیاز انجاام ماایشاود .در حاالیکااه آب
چشمههای مورد استفاده برای بالنئوتراپی( 1استفاده از اناواع
حمام در وان یاا اساتخر حااوی آب معادنی یاا آب گارم از
چشمههای طبیعی و چاههای حفر شاده) از نظار باکتریاایی
پاک و دارای مواد معدنی است که گزارش شده ایان ماواد از
پتانسیل درمانی برخوردارند (مارتین.)0225 ،
در پژوهشهای انجام شده نتاایج مثبتای از آب درماانی
باارای بیماااریهااای اسااکلتی -عضااالنی از جملااه آرتریاات
روماتوئیاااد( 1سا اوکانیک ،فالشااار ،اباااو -شااااکرا)0111 ،
استئوآرتریت( 02فورستر و همکاران )0202 ،و فیبرومالژیاا00
(آلتن و همکاران )0225 ،گزارش شده است .کمردرد مزمن
نیز یکی از ناهنجاری های اساکلتی -عضاالنی اسات کاه در
بسیاری از کشاورهای پیشارفته و در حاال پیشارفت اثارات
اقتصااادی -اجتماااعی زیااادی برجااا ماایگ ا ارد (موسااوی و
همکاران .)0012 ،برخالف کمردرد حااد ،کماردرد مازمن00
( )CLBPبیماری پیچیده و مشکلسازی است که با عوارض
و اختالالت عملکردی متعددی همراه بوده و بهبود خاود باه
خااود نااادر و نامحتماال اساات .تجااویز داروهااای مسااکن و
خوابآور یا دستورهای ورزشی نیز به تنهاایی بارای کنتارل
عالئاام و درمااان کااافی نیساات (عباادالقادری و همکاااران،
 .)0010از آنجااا کااه بیماااریهااای ماازمن شااانس ایجاااد
محدودیت و ناتوانیهای عملکردی را در افراد بااال مایبرناد،
ل ا در کمردردمزمن نیز به بررسی همه جانبه عوارض ایجااد
شده بر بیمار نیاز است .اهمیت ایان موضاوع اغلا نادیاده
گرفته شده و همین امر خطار درماانهاای نااموفق در ایان
بیماااران را باااال ماایباارد (درخشااانراد و همکاااران.)0012 ،
متخصصان توصیه میکنند کاه شانا در آب گارم معادنی از
بهترین فعالیاتهاا بارای درماان کماردرد اسات (ماودلی و
کاگامیموری  )0224 ،و تمرین در آب مایتواناد یاک روش
مؤثر در ارتقاء سالمت عمومی افراد مبتال به دردمزمن بهکار
گرفتااه شااود (خنجااری و گروئاای .)0015 ،در گ شااته،
پژوهشهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها سودمندی
آب درمانی را در بیماران مبتال به کمردرد مزمن نشاان داده
است (تفنر و همکاران ،0200 ،کنستانت ،0114 ،کولسک و
8. Balneotherapy
9. Rheumatoid arthritis
10. Osteoarthritis
11. Fibromyalgia
12. Chronic low back pain
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کشور ما نیز تاکنون اثرات آب گرم معدنی بر کمردردمازمن
بررسی نشده است .در پژوهشهای انجام شده نیز یافتههاای
متناقضی به چشم میخورد کاه تمرکاز بسایاری از آنهاا بار
اثاارات فیزیکاای آب گاارم درمااانی بااوده اساات و از ایاان رو
اطالعااات کم ای از اثاارات آب گاارم درمااانی باار متغیرهااای
روانشناختی از قبیال احساساات ذهنای و ساطح افساردگی
افراد مبتال به کمردردمزمن گازارش شاده اسات (التاوری-
رومن .)0204 ،بنابراین ،این سؤال مطرح میشود که آیا آب
گاارم معاادنی نساابت بااه روشهااای درمااانی یکسااان (آب
معمولی) برای بهبود برخی از عوامال روانشاناختی بیمااران
مبتال به کمردردمزمن سودمندتر میباشد یا خیر.

همکاران ،0221 ،یورتکاوران و همکااران ،0220 ،لیبساتر و
همکاران .)0227 ،با این حال ،نتایج منفی نیاز در رابطاه باا
آب درمانی پس از  5هفته مداخله در بهبود ناتوانی و کاهش
درد بیماران مبتال به کمردرد گزارش شده است (مکلاوین و
رابرستون .)0111 ،همچنین ،مشاخ شاده اسات کاه آب
درمانی هیچ تأثیر مشخصی بر کااهش درد ،نااتوانی ،دامناه
حرکت و سرعت راه رفتن در افراد مبتال باه کماردرد نادارد
(لی ،اویی ،ناکامورا .)0114 ،در پژوهش نمچیک و همکااران
( )0200نیز تفاوتی بین دو روش تمرین در آب با تمریناات
در خشااکی باار بهبااود دامنااه حرکت ای و ناااتوانی جساامانی
بیماران مبتال به کمردرد مازمن مشااهده نشاد (نمچیاک و
همکاران .)0200 ،گفته شاده کاه فرآیناد نااتوانی 0در ایان
بیماران متأثر از عواملی نظیر وضعیت فیزیکی و روانی اسات
(درخشانراد و همکاران .)0012 ،یکی از ایان عوامال روانای
ترس از حرکت 0است که توس کوری و همکااران ()0112
معرفی شد و به ترس مفرط ،غیرمنطقای و نااتوانکنناده از
حرکت جسمی و فعالیت اشااره دارد کاه ناشای از احسااس
صدمهپ یری فرد در برابر آسی مجدد توصیف شاده اسات
(براونستروم و فالستروم .)0221 ،پژوهشگران در برنامه هاای
توانبخشی خود بررسی عوامل روانشناختی از جمله تارس از
حرکت یا آسی دیدگی مجدد را که اکیداً با کیفیت زندگی
بیماران مبتال به کمردردمزمن مرتب هستند ،برای به سطح
بهینه رساندن مشکالت آنهاا ضاروری مایدانناد (رضاائی و
همکاران .)0012 ،پژوهشها نشان دادهاند که درد ،نااتوانی،
افسردگی ،اضطراب و ترس از حرکت در بیمااران مباتال باه
کمردرد مزمن با هم ارتباط دارند و پیشنهاد شده اسات کاه
عواماال شااناختی و عاااطفی بایااد در برنامااههااای درمااانی
کمردردمزمن در نظر گرفته شوند (باین و جانساون ،0205
سوزان و همکاران .)0220 ،یکی از روشهای درماانی ماؤثر
آب درمانی است اما ،حجم شواهد در این زمینه اندک اسات
و در معدود مطالعات انجام شده به بررسی بیشتر آن تأکیاد
شده اسات (پیتلار و همکااران .)0220 ،همچناین ،ادبیاات
مروری و پژوهشهای منتشار شاده در رابطاه باا اثارات آب
درمانی و به طور اخ آب گرم درماانی روی کمردردمازمن
به ضرورت انجام پژوهشهاای بیشاتر در ایان زمیناه اشااره
داشتهاند (آلسان ،0200 ،والار ،لمبیاک ،دئلای .)0221 ،در

پژوهش حاضر ،در یکی از آبهای گرم معدنی روستای
موئیل واقع در دامنه سبالن به فاصله  02کیلومتری
شهرستان مشکین شهر (از توابع اردبیل) انجام شد .این یک
پژوهش نیمه تجربی و کاربردی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون در دو گروه تجربی بود .جامعه آماری شامل تمام
بیماران زن مبتال به کمردرد مزمن مراجعهکننده به
بخشهای فیزیوتراپی بیمارستان و مراکز درمانی شهرستان
مشکین شهر بود که در دوره زمانی  0ماهه ،یا بیش از آن
چندین بار کمردرد را تجربه کرده بودند .از بین آنها  02نفر
با دامنه سنی  54-02سال بهصورت در دسترس انتخاب
شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آب گرم معدنی (ده
نفر) و گروه آب معمولی استخر (ده نفر) جای گرفتند.
ارزیابیها در اولین ارجاع بیمار و قبل از شروع برنامههای
درمانی فیزیوتراپی انجام شد .به این منظور برای رعایت
مسائل اخالقی پژوهش ،ابتدا فرآیند پژوهش و اهداف آن
برای بیماران توضیح و از شرکتکنندگان رضایت نامه کتبی
دریافت شد .پس از دستهبندی آزمودنیها ،در نخستین
جلسه از لحاظ شاخ های مورد نظر از آنان پیشآزمون
گرفته شد و مرحله پسآزمون و ارزیابی نهایی  51ساعت
بعد از آخرین جلسه تمرینی اجرا شد .مالکهای ورود به
پژوهش عبارت بود از :داشتن عالئم درد پارستزی 0و
نشانههای مشابه با آن در ستون فقرات کمر ،مانند کمردرد
و سیاتیک (هر گونه درد در اندام تحتانی مرتب با کمردرد)

1. Disability
2. Kinesiophobia

(احساس گزگز ،مورمور و یا داغ شدن در پوست) 3. Paresthesia

مواد و روشها
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ناحیه درد (با یا بدون درد در پا) بین مهره دوازدهم پشتی
( )T12و چین سرینی حساسیت آشکار عضالت اطراف
مهرهها محدودیت حرکتی ستون فقرات کمری تأیید
عوامل زیربنایی مرتب با یافتههای رادیولوژی تأیید عدم
اسپوندیلوزیس ،0دیسکوپاتی 0یا اسپوندیلوآرتریت 0و عدم
آب درمانی یا درمان جسمانی در طول مدت پژوهش.
مالکهای ح ف افراد نیز شامل این موارد بود :فقدان درد،
شروع افسردگی قبل از کمردرد مزمن ،کمردرد حاد،
اسپوندیلولیستزی( 5درجه  0یا باالتر) ،سابقه جراحی ستون
فقرات و منع درمان با آب ،آنژین صدری ،پرفشارخونی
کنترل نشده قلبی ،بیاختیاری ادرار .مناطق درگیر توس
پزشک و با پرسش از خود بیمار تشخی داده شد .برنامه
تمرینی آب گرم معدنی در یک استخر سرپوشیده به عمق
حداقل  02و حداکثر  002سانتی متر (تا حدود کمر) با
دمای  04درجه سانتی گراد ،حاوی سولفات کلسیم ،گوگرد
و کلراید با خوا آرام بخشی و در آب معمولی استخر (تا
ارتفاع کمر) ،با دمای  07درجه سانتی گراد ،به مدت 1
هفته متوالی ،سه روز در هفته انجام شد .هر تمرین  4بار
تکرار و با روند افزایشی انجام میشد و افراد باید ضمن
پرهیز از رقابت و خستگی ،حرکات را به طور صحیح انجام
میدادند .مدت هر جلسه تمرینی  02دقیقه بود که شامل
سه بخش گرمکردن 02-04دقیقه (شامل راه رفتن به جلو،
عق  ،پهلو و راه رفتن به صورت متقاطع ،راه رفتن با زانوی
صاف ،راه رفتن با گرفتن تخته شناور به سمت جلو برای
ایجاد مقاومت ،ایستادن و چرخش از ناحیه کمر با در دست
داشتن تخته شناور به منظور ایجاد مقاومت ،فعالیت در
دامنه حداکثری مفاصل به باال و پایین :حرکات کششی
برای تنه ،ران ،زانو ،آرنج ،مچ 4 ،دقیقه استراحت فعال (راه
رفتن آهسته داخل آب) 4 ،دقیقه حالت شناوری در آب با
تیوب شناوری .تمرینات اصلی ( 04-02دقیقه) :حرکات
کششی (کشش در تمام عضالت ناحیه کمربند لگنی مثل
ایستادن کنار دیوار استخر و باز کردن یک پا از پهلو ،باال
بردن یک پا به داخل شکم ،بردن پا به داخل شکم و
چرخش آن از زانو به سمت مقابل ،ایستادن کنار استخر و
بردن پا به سمت عق با زانوی صاف ،خمشدن به جلو،
1. Spondylosis
2. Discopathy
3. Spondylarthritis
4. Spondylolisthesis

عق و طرفین تا قبل از شروع درد ،ایستادن پشت به دیواره
و صاف کردن گودی کمر کشش تاندون آشیل با ایستادن
رو به دیوار استخر ،گرفتن آن و خم شدن به جلو) و سرد
کردن ( 02-4دقیقه) راه رفتن آرام ،نشستن و برخاستن و
تمرینات کششی اولیه بود (فراهانی .)0011 ،در انجام تمام
تمرینات به بیماران توصیه میشد تا حرکات را تا آستانه
درد انجام دهند .هر کدام از حرکات کششی به مدت 02
ثانیه و تمرینات گرم کردن و ورزشی به مدت  0دقیقه انجام
شد .همچنین ،اجرای تمرینات تحت نظارت فیزیوتراپ بود.
سنجش ترس از حرکت بیماران بر اساس مقیاس  07گویه
ای ترس از حرکت تامپا )TSK( 4در دامنه کامالً مخالفم
(نمره )0تا کامالً موافقم (نمره )5ارزش گ اری شد که در
آن نمرات باالتر نمایانگر ترس بیشتر از حرکت یا ترس
بیشتر از آسی دیدگی مجدد است .رضایی و همکارانش
( )0200اعتبار این ابزار را به روش آلفای کرونباخ2/15 ،
بهدست آوردند .همچنین ،آنها عالوه بر مشاهده روایی
سازهای مطلوب ،ضری همبستگی درون گروهی در ارزیابی
تکرار پ یری این مقیاس را  2/10گزارش دادند (رضائی و
همکاران .)0012 ،افسردگی بیماران از طریق مقیاس
افسردگی استنفورد )CES-D 10( 0تعیین گردید .این
مقیاس دارای  02گویه است که به صورت چهار گزینهای از
صفر به معنای «اصالً» تا  0به معنای «همیشه» نمرهگ اری
میشود و مقادیر باالتر این مقیاس نمایانگر سطوح باالتر
افسردگی در بیمار است .روایی این پرسشنامه توس لوریگ
و همکارانش ( )0220روی مبتالیان به بیماریهای مزمن
تأیید شده (لوریگ و همکاران )0220 ،و ضری آلفای
کرونباخ آن  2/15بهدست آمده است .در ایران نیز رضائی و
همکاران ( )0011این مقیاس را با ویژگیهای روان سنجی
مطلوب ( )α=2/14در  014بیمار مبتال به کمردردمزمن به
کار بردند (رضائی و همکاران .)0011 ،پایایی این دو مقیاس
توس رضائی و همکاران ( )0010به ترتی  2/77و 2/11
گزارش شده است (رضائی و همکاران .)0012 ،برای
سنجش ناتوانی نیز از پرسشنامه ناتوانی ناشی از کمردرد
اوسوستری )ODQ( 7با 02گویه استفاده شد .این پرسشنامه
هر کدام از  0شرای متفاوت را در طیفی از بدون ناتوانی
(نمره صفر) تا ناتوانی کامل (نمره  )4در برابر بیمار قرار
5. Tampa Scale for Kinesiophobia
6. Center for Epidemiological Studies short Depression Scale
)7. Oswestry low back pain Disability Questionnaire (ODQ
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میدهد و بیمار گزینهای که بیشترین شباهت ممکن را به
وضعیت او داشته باشد انتخاب میکند .نمره حاصل بین
صفر تا  42است که به صورت صفر درصد تا  022درصد
گزارش میشود .موسوی و همکارانش ( )0014نسخه
فارسی پرسشنامه م کور را تهیه و پایایی و روایی آن را در
جمعیت ایرانی  2/70و  2/10گزارش دادهاند (موسوی و
همکاران .)0014 ،در پژوهش حاضر ،آلفای کرونباخ به
ترتی برای مقیاس  07گویهای ترس از حرکت تامپا،2/77 ،
برای مقیاس افسردگی استنفورد  ،2/72و برای پرسشنامه
ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری  2/12بهدست آمد .پس
از بررسی همگنی واریانسها توس آزمون لون و تأیید
طبیعی بودن دادهها توس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
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( ،)K-Sاز تی مستقل برای بررسی تفاوت بین گروهی
متغیرها و از تی وابسته برای بررسی تفاوت پیشآزمون-
پسآزمون گروهها استفاده شد .نتایج با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  00در سطح معناداری  P>2/24تجزیه و
تحلیل شد.
یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد مربوط به ویژگیهای
دموگرافیک  02بیمار مبتال به کمردردمزمن در جدول 0
ارائه شده است.

جدول  :9مشخصات دموگرافیک آزمودنیهای گروه آب گرم معدنی و آب معمولی
متغیر

آب گرم معدنی

آب معمولی

سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخ توده بدن( (BMI

42/0± 0/1
044/42 ± 0/00
70± 02/00
5/02±02/21

51 ±5/57
041/12±5/00
75/02 ± 02/02
5/50±01/41

متغیرهاااای تااارس از حرکااات ( ،)P=2/220افساااردگی
( )P=2/204و ناتوانی ( )P=2/200معناادار باود .اماا ،بارای
گروه آب معمولی تنها در متغیر ناتوانی معناادار نباود .بارای
قضاوت در زمینة تأثیر کاهشای یاا افزایشای تمارین در آب
گرم معدنی و آب معمولی بر متغیرهای مورد نظار مایتاوان
دید که میانگین متغیرها در پسآزمون کمتر از پیشآزماون
است در نتیجه ،هم آب گرم معادنی و هام آب معماولی بار
بهبود ترس از حرکت ،افسردگی و ناتوانی اثر داشتهاند .تنهاا
اثر آب معمولی بر ناتوانی معنادار نبود.

در جاادول  ،0میااانگین سااه متغیاار تاارس از حرکاات،
افسردگی و ناتوانی هر دو گروه در پیشآزمون و پاسآزماون
نشان داده شده است .پیش از بررسی تفاوت مشااهده شاده
بین میانگین دو گروه در متغیرها و میانگین پایشآزماون و
پسآزمون متغیرهاای هار گاروه ،طبیعای باودن و همگنای
واریانس دادهها بررسی شاد و نتاایج حااکی از عادم تفااوت
معنی داری آنها بود (.)P≤2/24
همچنین ،در جدول  0نتاایج آزماون تای وابساته بارای
نمرات پیشآزمون و پسآزماون گاروه آب گارم معادنی در

جدول  :6پیشآزمون و پسآزمون متغیرها در دو گروه با نتایج تی وابسته
متغیرها

ترس از حرکت

ناتوانی

افسردگی

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

آب گرم معدنی

(50/72)7/05

(52/72 )4/14

(00/02)0/47

(02/02)0/71

(405/12)10/0

(010/52)70/11

مقدار  tو معنیداری
آب معمولی
مقدار  tو معنیداری

)2/220( 4/000
(51 )0/77

(01 )5/02

)2/220( 4/457

)2/204( 0/014
(1/12 )5/21

(7/52 )0/25

)2/200( 0/054

)2/200( 0/047
(510/52 )10/77

(021/02 )02/00

)2/207( 0/210
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مقایسه اثربخشی تمرین در آب گرم معدنی و آب معمولی ...

نتایج آزمون تی مستقل برای نمرات پیشآزمون و
پسآزمون گروههای آب گرم معدنی و آب معمولی استخر
در متغیرهای ترس از حرکت ،افسردگی و ناتوانی آزمودنیها
در جدول  0آورده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود مقادیر پسآزمون متغیرهای ترس از حرکت،
افسردگی و ناتوانی نسبت به شرای پیشآزمون به پنج صدم

نزدیکتر بود اما ،هیچ کدام معنیدار نشد ( .)P≥2/24بهطور
کلی ،دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون تفاوتی با هم
نداشتند .به عبارت دیگر ،بین تأثیر آب گرم معدنی و آب
معمولی تفاوت معنیداری وجود نداشت و آنها نسبت به هم
برتری نداشتند.

جدول  :3آزمون تی مستقل برای نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروهها در متغیرهای ترس از حرکت ،افسردگی و ناتوانی
متغیرها

آماره

ترس از حرکت

پیش آزمون

-2/511

پس آزمون

2/747

01

پیش آزمون

0/000

01

2/011

پس آزمون

0/200

01

2/042

پیش آزمون

2/007

01

2/104

پس آزمون

-2/071

01

2/702

افسردگی
ناتوانی

بحث
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثرات آب گرم معدنی و آب
معمولی بر ترس از حرکت ،افسردگی و ناتوانی زنان میانسال
مبتال به کمردردمزمن انجام شد .نتایج نشان داد اگرچه
تمرین در آب بر عوامل روانشناختی زنان مبتال به کمردرد
مزمن تأثیر داشته است اما ،دو گروه آب گرم معدنی و آب
معمولی از لحاظ میزان تأثیرگ اری بر سه متغیر ترس از
حرکت ،افسردگی و ناتوانی تفاوت معناداری با هم نداشتند.
در این پژوهش ،از آب درمانی با تمرینات ورزشی و با فرض
تأثیر آن بر عوامل روانشناختی استفاده شد زیرا در برخی
پژوهشها به مزایای روانی این گونه فعالیتها از جمله
بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس و نیز احساس برخورداری
از قابلیت یکسان با دیگران پس از مشارکت ورزشی (ون-
مکنسون )0227 ،و قابلیت مقابله با مشکالت مرتب با
سالمت جسمی (خنجری و گروئی )0015 ،اشاره شده است.
پژوهشگران فعال در این زمینه ،بیشتر تأثیرات آب گرم
درمانی را بر تغییرات بیومکانیکی از قبیل آرامش ،افزایش
عملکرد عضالت و بهبود شرای عمومی (بکر)0115 ،
بررسی کردهاند و برخی دیگر نیز تأثیر آب گرم درمانی را بر
تغییرات فیزیولوژیکی مثل افزایش پر ادراری و مقدار مایعات
خون و در نتیجه کاهش غلظت آن گزارش دادهاند
(سوکانیک ،فالشر ،ابو-شاکرا .)0111 ،مکانیسم اثرات
شیمیایی آب گرم معدنی با این فرضیه که عناصر کمیاب در

t

درجه آزادی

معناداری

01

2/004
2/541

آب معدنی ممکن است با ج ب از راه پوست بر سیستم
ایمنی تأثیر بگ ارند ،تبیین شده است (النگی ،مولر -لدنر،
اشمیت .)0224 ،با این که هنوز مشخ نیست که اثرات
آب گرم درمانی ناشی از اثرات شیمیایی آن باشد (نمچیک
و همکاران )0200 ،اما ،نتایج پژوهش ما نشان میدهد که
حتی در صورت وجود چنین اثراتی باز هم بهبود در عوامل
روانشناختی احتماالً نمیتواند ناشی از آن باشد زیرا تمرین
در آب معمولی نیز تقریباً به همان اندازه موج بهبود
عوامل روانشناختی گردید .بهطور کلی ،نتایج پژوهش حاضر
با نتایج یورتکوران و همکاران ( ،)0220لیبستر و همکاران
( )0227و نمچیک و همکاران ( )0200همخوانی دارد .آنها
دریافتند که بین گروههای آب درمانی هیچ تفاوتی وجود
ندارد .در مطالعه آنها نیز دو گروه استفاده کننده با هم
مقایسه شدند (نمچیک و همکاران 0200 ،یورتکوران،
 ،0220لیبستر و همکاران .)0227 ،احتماالً از جمله دالیل
تأثیر آب درمانی این است که گرما ،درد و اسپاسم عضالت
را کاهش میدهد و خاصیت شناوری آب ،فشار وارد بر
مفاصل را کاهش داده و فشار یکسانی از تمام جهات بر
جسم غوطهور شده در آب وارد میکند (مکلوین و
رابرستون .)0111 ،نتایج پژوهش لی و همکاران ( )0114و
مکلوین و رابرستون ( )0111از این فرضیه که آب درمانی
منجر به بهبود بیماران مبتال به کمردرد میشود حمایت
نکرد (مکلوین و رابرستون ،0111 ،لی و همکاران)0114 ،
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که با این پژوهش مغایرت داشت .آنها به عدم تأثیر آب
درمانی بر بیماران مبتال به کمردرد اشاره داشتند در
حالیکه در پژوهش حاضر چنین نتایجی مشاهده نشد .یک
دلیل تناقض میتواند این باشد که آنها بدون درنظر گرفتن
عوامل روانشناختی فق بر بهبود فیزیکی بیماران مبتال به
کمردرد تمرکز داشتهاند .همچنین ،احتماالً نوع آب مورد
استفاده آنها میتواند از جمله این تناقض باشد زیرا نتایج
مطالعات کنترل شده در مرکز توانبخشی و بالنئوتراپی
آتاتورک نشان داده است که آب گرم درمانی بهتر میتواند
عالئم و نشانههای بیماران دارای کمردرد مزمن را بهبود
بخشد (یورتکوران و چلیکتا .)0110 ،از لحاظ اثرات
مکانیکی ،مشخ شده که هر دو نوع آب گرم درمانی و هم
آب معمولی میتوانند باعث کاهش نیروی جاذبه در مفاصل
دردناک ،تسکین درد و کاهش اسپاسم عضالنی ،حساسیت و
بهبود کیفیت زندگی شوند .اما ،از لحاظ اثرات حرارتی آب و
امالح موجود در آن مشخ شده که شدت درد ،تحرک
مفصل و تون عضالنی بیشتر تحت تأثیر گرما قرار میگیرند
(لیمن و التور .)0220 ،همچنین ،افزایش جریان خون از
جمله پاسخهای فیزیولوژیکی استفاده از گرما است که باعث
افزایش جریان اکسیژن و دفع مواد دردزا میشود
(یورتکوران و همکاران .)0220 ،خنجری و گروئی ()0015
اظهار داشتند که شناوری روی آب ممکن است با ایجاد
نوعی خالء روانی و تا حدی کاهش ترشح اپی نفرین ،موج
تأثیر بر روی جنبههای عاطفی و روانی فرد شود (خنجری و
گروئی .)0015 ،همچنین ،نتایج آنها نشان داد که آب
درمانی با تمرین نسبت به آب درمانی بدون تمرین طی
مدت  1هفته منجر به بهبود افسردگی افراد سالمند مبتال
به دردمزمن میشود (خنجری و گروئی .)0015 ،البته ،در
پژوهش آنها از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی
افسردگی بیماران استفاده شد .در حالیکه شاید بتوان گفت
که یک مزیت پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه استاندارد
برای بررسی سطح افسردگی بود ،که نتایج آن را معتبرتر
میسازد.
پژوهشهای فلورنس و همکاران ( ،)0114کولسک و
همکاران ( )0221و تفنر و همکاران ( )0200نیز به اثرات
مثبت آب گرم معدنی نسبت به آب معمولی تأکید داشتند
که این با نتایج پژوهش حاضر مغایرت دارد .فلورنس و
همکاران ( )0114نشان دادند ناتوانی  000بیمار زن و مرد
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مبتال به کمردرد مزمن با میانگین سنی  40سال از طریق
تمرین در آب گرم معدنی حاوی بیکربنات ،سدیم و کلرید
نسبت به گروه کنترل که داروهای عادی خود را مصرف
میکردند و تحت هیچ برنامه توانبخشی یا فیزیوتراپی
نبودند ،بهبود یافته است (فلورنس و همکاران.)0114 ،
کولسک و همکارانش ( )0221نیز بهبود درد ،عملکرد
جسمانی ،سالمتی ذهنی و ناتوانی  70بیمار زن و مرد -04
 72ساله را در هفته سوم و پانزدهم تمرینات آب گرم
معدنی حاوی سدیم ،هیدروژن کربنات ،کلرید ،کلسیم و
پتاسیم در دمای  05درجه سانتی گراد نسبت به تمرینات
در آب معمولی مشاهده کردند (کولسک و همکاران،
 .)0221همچنین ،در پژوهش تفنر و همکاران ()0200
تمرین در آب گرم معدنی  00درجه سانتیگراد حاوی
سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،لیتیم نسبت به تمرین در آب
معمولی باعث بهبود متغیرهای ناتوانی (با استفاده از
پرسشنامه اوسوستری) و کیفیت زندگی بیماران مبتال به
کمردرد مزمن شد (تفنر و همکاران .)0200 ،نتایج پژوهش
حاضر فق در متغیر ناتوانی با این نتایج همسو است .در
پژوهش کولسک و همکاران ( )0221آب گرم درمانی همراه
با الکتروتراپی کمکی 0تجویز شد اما ،در پژوهش تفنر و
همکاران ( )0200جلسات آب درمانی با بالنئوتراپی صورت
گرفت که این شیوه درمانی میتواند روی میزان ج ب آب
گرم معدنی تأثیرگ ار باشد .همچنین ،در این پژوهشها هر
دو گروه آب گرم معدنی و آب معمولی در دمای یکسان
تحت درمان قرار گرفتند.
یکی از تفاوتهای پژوهش حاضر با سایر پژوهشها،
استفاده از گروههای همگن است .در اکثر پژوهشهای انجام
شده به صورت مقایسه و مداخله از هر دو گروه زنان و
مردان استفاده شده است .احتماالً ،متغیرهایی مانند وضعیت
روانی فرد حین آزمون ،خستگی ،ترس از مشارکت در
پژوهش و تفاوتهای جنسیتی موجود منجر به این
یافتههای متناقض شده است.
در مطالعه لیبستر و همکاران ( )0227بین گروه کنترل
(فق آب درمانی) و گروه تمرین (آب درمانی با تمرینات
هوازی) در خلق و خوی مثبت و منفی ،افسردگی ،رضایت
سالمت و درد عمومی پس از سه هفته آب درمانی در زنان
و مردان مبتال به کمردرد مزمن تفاوت معناداری گزارش
1. Adjunctive electrotherapy
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نشد (لیبستر و همکاران .)0227 ،در پژوهش یورتکوران و
همکاران ( )0220که به مقایسه اثرات آب گرم درمانی در
دمای  07درجه سانتی گراد با آب معمولی در درمان
استئوآرتریت زانو در  40بیمار  02-52سال پرداختند،
بهبود کیفیت زندگی ،قدرت عضالنی و انعطاف پ یری فعال
در هر دو گروه دیده شد (یورتکوران و همکاران .)0220 ،در
این پژوهش ،دلیل عدم تفاوت معنیدار بین دو گروه به جّو
یکسانی نسبت داده شد که احتماالً منجر به بهبود عوامل
روانشناختی و عاطفی در هر دو گروه آب گرم معدنی و آب
معمولی میشد (یورتکوران و همکاران .)0220 ،در این
پژوهش نیز شاید محی آب درمانی بر تعامل افراد با
یکدیگر و یافتن راه حلهایی برای مقابله آنها با مشکالت
تأثیر داشته است زیرا ،ترس بیماران در ابتدای شرکت در
پژوهش پس از دو هفته به شوق تبدیل شد و احساس
بهتری نسبت به قبل در آنها ایجاد گردید.
در پژوهش نمچیک و همکاران ( )0200اشاره شد که
عدم تفاوت یافتهها در افراد ممکن است به دلیل عدم
پیگیری و بررسی عوامل روانشناختی در بیماران مبتال به
کمردرد مزمن باشد (نمچیک و همکاران .)0200 ،در
پژوهش ما ،عوامل روانشناختی در هر دو گروه بررسی شد.
ارزیابیها ،بهبود در هر دو گروه را نشان داد اما ،تفاوت
معناداری بین آنها پیدا نشد .اگر چه ،تفنر و همکارانش
( )0200محی آب گرم را عامل مهمی برای ایجاد آرامش
جسمی -روانی ذکر کردهاند و به نقش مهم ج ب امالح
معدنی و اثرات ضد التهاب آن در کنار سایر خوا فیزیکی
و اثرات حرارتی -مکانیکی اشاره داشتهاند (تفنر و همکاران،
 )0200اما ،محدودیتهای فنی پژوهش ما مانع از آن شد
تا خوا شیمیایی آب گرم معدنی را بهطور دقیقتر مورد
مطالعه قرار دهیم و دلیل علمیتری برای توجیه عدم تفاوت
معنیدار بین دو نوع تمرین در آب بیاوریم .یکی دیگر از
محدودیتهای این پژوهش دشواری کنترل رخدادها و
عوامل خارج از روزهای تمرین بود که ممکن است بر ذهن و

روان آزمودنیها تأثیرگ ار باشد .همچنین ،اندازهگیری
شاخ توده بدن ( )BMIدر پسآزمون شاید به ما کمک
میکرد تا بهبود عوامل روانی را به نحوی با اثرات احتمالی
تمرین بر کاهش وزن افراد رب دهیم .از مزایای این
پژوهش آن بود که هر دو گروه آزمودنی ما تمرینات را تحت
نظارت یک متخص فیزیوتراپی انجام دادند که موج
میشد تا جنبههایی چون اطمینان قابل پ یرش ،روش
خوب ،نقش مثبت و تقویت از جان آزمونگر به درستی
رعایت شوند زیرا ،نظارت حرفهای و مناس برای کارآیی
برنامههای تمرینی اهمیت دارد.
در پژوهشهای آینده الزم است نوع بهینه تمرین ،مدت
زمان و فراوانی تمرین مورد بررسی قرار گیرد .همچنین،
پیشنهاد میشود در این گونه پژوهشها نوع آب مورد
استفاده از لحاظ ترکی شیمیایی و امالح به کمک
تجهیزات مناس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد .امید
است پژوهشهای آتی در زمینة تأثیر تمرین در آب (یا آب
درمانی) بر ابعاد روانشناختی و جسمانی افراد مبتال به
کمردردمزمن بهطور دقیقتری پیگیری شود و با تکمیل
دانش موجود در این زمینه بهترین مداخالت حرکتی و
ورزشی برای این بیماران معرفی گردد.
نتیجهگیری
بهطور کلی هر دو نوع تمرین در آب بر متغیرهای مورد نظر
تأثیر داشت و هیچ یک از این دو مداخله بر دیگری مزیت
نداشت.
تشکر و قدردانی
از مدیریت بیمارستان مشکینشهر بهویژه بخش فیزیوتراپی
آن و تمام بیمارانی که در این تحقیق با ما همکاری کردند،
تشکر و قدردانی میشود.
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