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Abstract 
Introduction: There is a strong correlation between muscle weakness and the mobility children with 
cerebral palsy. For this reason, the focus of the intervention programs has been changed to resistance 
exercises. The purpose of this study was effect of group resistance exercise with exciting music on spasticity, 
muscle strength and walking ability for children with cerebral palsy. 
Methods: This study had a quasi-experimental design with an experimental and control group. The study 
population consisted of all children with cerebral palsy in Karaj city. Twenty - Seven children with spastic 
CP (level GMFCS I-III) with age of 8-14 years were selected as sample and were divided randomly into 
intervention and control group The intervention group followed an 12 weeks (three sessions per week) of 
resistance exercise program to strengthen the muscles the lower extremity and the control group continued 
their daily routines. In order to measure the spasticity were used from the Modified Ashworth Scale, muscle 
strength from 30second lateral Step up and to sit to stand to measure walking speed from the time 10 meter 
walk test, 1 minute fast walk test were used. 
Results: The results not showed a significant difference in total mean spasticity after the training period in 
the intervention group than the control group (P> 0/05). But there was a significant increase in functional 
muscle strength and walking speed in the intervention group which was significant than the control group 
(P <0.05). 
Conclusions: Applying a resistance exercise with exciting music by providing conditions for increased 
motivation and participation can be an effective way to improve the motor function of children with 
cerebral palsy of spastic. 
Keywords: Spastic Cerebral Palsy, Resistance Exercise, Exciting Music, Muscle Strength, Walking 
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مقدمه

حرکتی غیر  یهابی( گروهی از آسCerebral Palsy: CP) فلج مغزی

بسیار شایع در کودکان است که بر اثر ضایعات ثانویه و رشد  پیشرونده

طبیعی مغز در مراحل اولیه رشد ایجاد و باعث اختالل در رشد  غیر

نوع  نیترعی. اسپاستیستی شا[1] شودیترل پاسچر محرکتی و کن

در این  cpکودکان  %80که در حال حاضر  باشدیاختالالت حرکتی م

 الگوی طبقه بندی کارکرد. [2]طبقه بندی قرار دارند 

(ICF: International Classification Function که توسط )

سازمان جهانی بهداشت توسعه یافته است، ناتوانی و عملکرد حرکتی 

را با توجه به کارکردها و ساختارهای بدن )مانند ضعف  cPکودکان 

 تتوانایی راه رفتن( و مشارکمانند عضالنی و اسپاستیستی( فعالیت )

 چکیده

به  یامداخله یهابین ضعف عضالنی و جنبش پذیری کودکان فلج مغزی ارتباط قوی وجود دارد. به همین علت تمرکز برنامه مقدمه:

رت روهی با موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدتمرین مقاومتی گ ریسمت تمرینات مقاومتی تغییر یافته است. هدف از این پژوهش تأث

 عضالنی و توانایی راه رفتن کودکان فلج مغزی بود.

 27جامعه پژوهش شامل کلیه افراد فلج مغزی شهر کرج بود.  .تجربی با گروه تجربی و شاهد بود نیمه نوع از این پژوهش روش کار:

عنوان نمونه انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مداخله سال به  8-14( I-III GMFCSکودک فلج مغزی اسپاستیک سطح )

سه جلسه( تمرین مقاومتی به منظور تقویت عضالت  یا)هفته یاهفته 12و گروه شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله در یک برنامه 

برای سنجش اسپاستیستی از مقیاس اصالح  روزانه خود را ادامه دادند. عادی یهابرنامه نیز شاهد گروه وتحتانی شرکت کردند  یهااندام

 10ثانیه باال رفتن جانبی و نشستن به ایستادن و برای سنجش سرعت راه رفتن از آزمون  30شده اکشورث، قدرت عضالنی از آزمون 

 متر راه رفتن و یک دقیقه راه رفتن سریع استفاده شد.

 یسته بعد از دوره تمرینی در گروه مداخله نسبت به گروه مشاهد نشان ندادنتایج، اختالف معنی داری را در میانگین اسپاست ها:یافته

(05/0 < P)در قدرت عضالنی کارکردی و سرعت راه رفتن گروه مداخله شد که نسبت به گروه شاهد معنی معنی داری  ؛ اما افزایش

 .(P < 05/0) دار بود

سیقی مهیج با فراهم نمودن شرایطی برای افزایش انگیزش و مشارکت به کارگیری برنامه تمرین مقاومتی گروهی با مو نتیجه گیری:

 شیوه موثری در بهبود عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزی اسپاستیک باشد. تواندیبیشتر، م

 فلج مغزی، تمرین مقاومتی، موسیقی مهیج، قدرت عضالنی، راه رفتن ها:کلیدواژه
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، دو عامل در این مدل .کندیروزمره( توصیف م یهاتی)درگیری در فعال

بر ابعاد ذکر شده  تواندیم یانهیمحیطی و فردی به عنوان عوامل زم

، مبتال به اختالالت کارکرد CP. بسیاری از کودکان [3]تاثیرگذار باشد 

جر به اغلب منعضالنی مانند اسپاستیستی و ضعف عضالنی هستند که 

 شودیدر ابعاد خاص راه رفتن مانند سرعت راه رفتن م ییهایجارناهن

از واریانس سرعت  ٪50تحتانی حدود  یهاضعف عضالنی در اندام. [4]

یراه رفتن کودکان مبتال به فلج مغزی دایلژی و همی پلژی را توضیح م

مطالعات اخیر نشان داده که ضعف عضالنی نسبت به . [5] دهد

جابجایی مانند راه  یهاتیبا محدود یتریاسپاستیسیته یک ارتباط قو

( طی یک مطالعات مروری نشان 2007روس و انگزبرگ ). [6]رفتن دارد 

 یهاتیدادند که قدرت پایین عضالنی علت بیشترین و بزرگترین محدود

نه اسپاستیستی. این عامل باعث شده  و باشدیم cpکارکردی در کودکان 

ند مقاومتی تغییر ک یهانیها از اسپاستیستی به سمت تمرکه تمرکز آن

مقاومتی باعث بهبود و حفظ  یهانیکه تمر رودیبنابراین انتظار م. [6]

افت در ( 2008شود. مطالعه دامیانو ) cpکودکان  جنبش پذیریتوانایی 

هنگامی که به  cpعملکرد حرکتی درشت را به ویژه در راه رفتن کودکان 

. مطالعات [7]اند ، گزارش کردهکنندیسمت نوجوانی و جوانی حرکت م

( و همکاران، دی و همکاران 2004(، جانسن )2001و همکاران ) بوتس

سال بتوانند راه بروند  18که بعد از  Cpکاهش در تعداد افراد  (،2007)

قبل  توانستندیکه م cpاز افراد با  را گزارش کرده و در حالی که تعدادی

سالگی  40و  20ها بین سن به طور مستقل را بروند، قابلیت آن 18از سن 

تمرین مقاومتی،  رفتیگمان م "راًیا اخ. ت[10-8]از بین رفته است 

خطرناک  cpنامناسب و یک شیوه نادرست و یا به طور بالقوه برای کودکان 

ری از فرضیات و تصورات بی اساس بیان کردند باشد به دلیل اینکه یک س

(. با این وجود، 7) شودیکه چنین تمریناتی باعث افزایش اسپاستیستی م

و نشان  شودیبه وسیله نتایج مطالعات اخیر حمایت نم هایاین نگران

یتمرینی مقاومتی باعث افزایش اسپاستیستی نم یهااند که برنامهداده

توجه به این که فلج مغزی بزرگترین گروه تشخیصی . با [14-11] شود

و همچنین وجود ضعف  [15] باشدیتحت درمان در توانبخشی کودکان م

 افزایش قدرت عضالنی یهاعضالنی در این کودکان، یکی از بهترین روش

 یهانیها به روند عادی زندگی، استفاده از تمرو در نهایت بازگشت آن

نوتوانی بیماران مبتال به اختالالت عصبی  یهامقاومتی است که در برنامه

. در این زمینه برخی تحقیقات حاکی از اثر [5]عضالنی رواج پیدا است 

مثبت تمرینات مقاومتی بر قدرت عضالنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 

CP  ت نیزاین گونه تمرینا ریو برخی مداخالت تأث [18-16]بوده است 

بر عملکرد حرکتی و توانایی راه رفتن این دسته افراد را گزارش 

یها نتایج متناقضی دیده م. اما در برخی پژوهش[20, 19, 13]اندکرده

(، تیلور و 2012)به طوری که مطالعات مرور اخیر شامل بوید  شود

(، سیانی و 2012و  2010و همکاران ) شولتس (،2013همکاران )

مثبت این گونه تمرینات بر  ری( علی رغم گزارش تأث2009همکاران )

مثبتی را در توانایی جنبش پذیری و راه رفتن  قدرت عضالنی ولی تغییر

. این  نتایج متناقض باعث شده [24-21, 16]اند گزارش نکرده CPافراد 

زیادی را در آینده در مورد اثر تقویت عضله برای این گروه از  یهاحثتا ب

. بر اساس شواهد موجود، هیچ کدام از [25]بیماران به وجود آورد 

، (2009)نویسندگان این مطالعات مروری  مانند النکاستر و همکاران 

اند که تمرینات مقاومتی به عنوان پیشنهاد نکرده (2010فاینبام و مایر )

متوقف شود، بلکه باید در نحوه  CPیک بخشی از تمرین برای کودکان با 

رینی این گونه تمرینات تغییراتی بوجود برنامه ریزی و طراحی محیط تم

. بنابراین، هنوز سؤاالت در مورد اثر بخشی این گونه [27, 26]آید 

وجود دارد. توضیح احتمالی برای نبود اثرات  CPت برای کودکان تمرینا

در روش  هایمثبت این گونه تمرینات، ممکن است وجود نقص و کاست

تمرینی و عدم رعایت  یهاشناسی مانند تفاوت در روش برنامه

دستورالعمل تمرین مقاومتی باشد. دستورالعمل انجمن ملی قدرت و 

 NCSA: National Conditioning and Strength) آمادگی بدنی

Association ) در مورد نحوه چگونگی اجرای تمرینات مقاومتی بیان

تکرار بیشینه(، ویژگی ) تقویت عضالت  85/0-35که شدت )  داردیم

هفته(  به عنوان عناصر  20الی  8اکستنسو و فلکسور( و دوره تمرین )

برای  توانیمل هم مکه از این دستورالع باشدیکلیدی این تمرینات م

. بر اساس الگوی طبقه بندی بین المللی [28, 23]استفاده نمود  CPافراد 

بر  تواندیم یانهییطی و فردی به عوامل زم( دو عامل محICFکارکرد )

سایر ابعاد این الگو از جمله اسپاستیستی، قدرت عضالنی و توانایی راه 

. در مطالعات اخیر یکی از دالیل دیگری که باعث [29]بگذارد  ریرفتن تأث

عدم اثر بخشی تمرینات مقاومتی بر متغیرهای مورد مطالعه شده است 

این مدل مانند عوامل محیطی  یانهیبه عدم توجه به عوامل زم تواندیم

)مانند عدم محیط انگیزشی( و فردی )مانند لذت نبردن از تمرین( اشاره 

یک انرژی روانی ذاتی یا نیرویی است که سطح پافشاری ما  انگیزش کرد..

 دهدیچالشی جهت م یهاتیرا به منظور دنبال کردن تکالیف یا فعال

بدنی انگیزش  یهاتیبرای انجام فعال CP. با توجه به این کودکان [30]

فراهم کردن یک محیطی انگیزشی به منظور افزایش  کمی دارند، بنابراین

در انجام کارهای  CPلذت از انجام تمرین و درگیری بیشتر کودکان 

 تواندیدرمانی م یهاتوانبخشی و همچنین اثر بخش تر شدن برنامه

ا بیرونی ب ری. یک عامل انرژی زایی به عنوان یک تأث[31]اشد تاثیرگذار ب

 تواندیکه م شودیذهنی تعریف م توانایی افزایش ظرفیت بدن و نیروی

باعث حذف عالیم خستگی شود و موسیقی مهیج در هنگام انجام تمرینات 

به دلیل  CPدر کودکان . [33, 32] باشدیم هایژگیمقاومتی دارای این و

. دیآی، در کنترل حرکت طبیعی اختالل به وجود مآسیب قشر حرکتی

باعث افزایش تحریک  تواندیاستفاده از موسیقی م هاتیدر این نوع موقع

حرکتی نخاعی واسطه توسط مدار  یهاپذیری و افزایش انگیختگی نورون

. موسیقی به طور بالقوه [34]تار عصبی  شود شنوایی حرکتی در سطح 

باعث لذت بخش تر  تواندیدارد و م ریحرکتی تأث یهابر فراخوانی پاسخ

( از موسیقی درمانی 2004. آلن و همکاران )[35]شودیشدن تمرین م

 تر شدناسپاستیک استفاده کردند که باعث روانCP در افراد با اختالل

 CPتکالیف حرکتی مانند راه رفتن و عملکرد بهتر دسترسی کودکان 

. برنامه تمرین مقاومتی گروهی همراه با موسیقی مهیج [36]شده است 

باعث افزایش  تواندیبا فراهم کردن یک محیط حمایتی و انگیزشی م

 آمادگی یهاقدرت، استقامت عضالنی و هر مهارت حرکتی مرتبط با حوزه

ها در به نبود پژوهش. با توجه [37]جسمانی مرتبط با سالمتی شود 

اثر تمرینات مقاومتی گروهی همراه با موسیقی مهیج بر متغیرهای  نهیزم

 "تا اوالً شودیها در این زمینه احساس مانجام پژوهشمورد مطالعه، 

اثرگذاری ایجاد یک محیط انگیزشی در هنگام انجام تمرینات مقاومتی بر 

بتواند باعث رفع  "اً یمشخص شود و ثان CPعملکرد حرکتی کودکان 

تناقضات مطالعات اخیر در مورد اثرگذاری این گونه تمرینات بر روی 

شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر  CPتوانایی جنبش پذیری کودکان 

تعیین اثربخشی تمرین مقاومتی گروهی همراه با موسیقی مهیج بر میزان 
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ی زاسپاستیستی، قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن کودکان فلج مغ

 اسپاستیک بوده است.

 کار روش

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی، طرح پژوهش نیمه تجربی )از نوع 

پس آزمون(، روش پژوهش از نوع بالینی و روش  -پیش آزمون 

این پژوهش در سال نمونه گیری به صورت تصادفی هدفمند بود. 

جامعه آماری پژوهش را کلیه انجام شده است.  1394 -1393

تران فلج مغزی استان البرز تشکیل دادند. نمونه پسران و دخ

ا باسپاستیک نفر از کودکان فلج مغزی دایپلژی  27پژوهش شامل 

سال و پسران  5/10یانگین سنی دختران )سال )م 8-14دامنه سنی 

 مجوزهای کسب از پس محقق پژوهش، انجام جهت. سال( بود 11

مسولین  به آن رائها دانشگاه خوارزمی و از گروه رفتار حرکتی الزم

مراجعه به مدارس  سازمان بهزیستی استان البرز و شهر کرج با

تعدادی از کودکان  استثنایی و کلینک های کاردرمانی شهر کرج

 گیری نمونه روش به را بودند ورود معیارهای که واجد فلج مغزی را

 خصوص در روشن و الزم توضیحات ارائه از پس انتخاب و دسترس در

 بعد و آزمودنیها نامی بی حفظ و آن انجام نیز روش و طالعهم اهداف

به  افراد آگاهانه توسط والدین و کودکان، رضایت نامه فرم تکمیل از

 8دختر و  6نفر ) 14صورت تصادفی هدفمند به دو گروه مداخله 

پسر( تقسیم شدند. در  9دختر و  5نفر ) 14پسر( و گروه شاهد 

به دلیل عدم همکاری در طول  هایدنگروه مداخله یک نفر از آزمو

 ها در گروهبرنامه تمرینی از گروه کنار گذاشته شد و تحلیل داده

 83/64نفر انجام شد. این پژوهش با کد اخالق  13مداخله با تعداد 

یکمیته اخالق دانشگاه خوارزمی م دییت به ثبت رسیده و مورد تأ

ی فلج مغزی شامل: آزمودن معیارهای ورود به مطالعه. باشد

 کارکرد حرکتی درشت طبقه بندی I-IIIاسپاستیک، کودکان سطح 

(GMFM: Gross Motor Function Classification 

System ) و داشتن توانایی ایستادن و راه رفتن مستقل در خانه یا

بدون استفاده ازوسایل کمکی مانند واکر، نداشتن محدودیت آشکار 

تحتانی و توانایی درک دستورات و  در دامنه حرکتی غیرفعال اندام

معیارهای خروج از مطالعه شامل: همکاری در طول آزمون بود. 

مانند بیماری قلبی، دیابت، تشنج، هرگونه  ییهایماریهرگونه ب

بدشکی در اندام تحتانی، جراحی ارتوپدی و تزریق سم بوتولینیم 

در طول ماه قبل از مداخله )و یا به صورت برنامه ریزی شده  6در 

ماه قبل از مداخله،  3پژوهش(، انجام ندادن تمرین قدرتی حداقل 

 ریتحت تأث تواندیاستفاده از داروهایی که تون یا قدرت عضله را م

قرار دهد، به وجود آمدن حوادث ارتوپدیک در طول مطالعه و عدم 

شدت محدویت به منظور بررسی همکاری کودک و والدین بود. 

 :GMFCSت )کارکرد حرکتی درش ه بندیحرکتی از سیستم طبق

Gross Motor Function Classification System ) استفاده

به ویژه توانایی  CPشد. این ابزار، خودآغازی حرکت کودکان با 

کارکردیشان )مانند نشستن، سینه خیز رفتن، ایستادن و راه رفتن( 

را طبقه ها به وسایل کمکی )مانند واکر و عصا( و تحرک و نیاز آن

 در عملکرد استقالل حداکثر یکسطح  که طوری به. کندیبندی م

 را نشان حرکتی عملکرد در استقالل حداقل پنج سطح و حرکتی

برای کودکان فلج مغزی  GMFCS. روایی و پایایی آزمون دهدیم

قرار گرفته است  ییدمورد تأ (2008) توسط پالیسانو و همکاران

 MAS: Modified Ashworthمقیاس اصالح شده اشورث ). [38]

Scale از مقیاس اصالح شده اشورث به منظور سنجش میزان :)

اسپاستیستی عضالت اندام تحتنانی استفاده شد. مقیاس اشورث 

( که به ترتیب عدد 4و  3، 2، 5/1، 1، 0) باشدیدارای شش درجه م

. در این باشدیمبیشترین اسپاستی  4داری کمترین اسپاستی و  0

اکستنشن زانو و  -مطالعه، حرکات مورد آزمون شامل فلکشن 

اکستنشن مچ پا بود. پایایی بین آزمونگری مقیاس اصالح  -فلکشن

( به خوبی بررسی 2012شده اشورث توسط انصاری و همکاران )

 .[39]( r=85/0شده است )

 LSUT: 30-s Lateral Step) ثانیه باالرفتن جانبی 30آزمون 

Up Test30است که کودک طی  ییها(: شامل تعداد باال رفتن 

سانتی متر انجام  45ثانیه بر روی صندلی بدونی تکیه گاه با ارتفاع 

انجام و مجموع تعداد باال . این آزمون به صورت دو طرفه دهدیم

 (.38رفتن از دو طرف برای سنجش مورد استفاده قرار گرفت )

 – STS: 30-s Site – toنشستن به ایستادن ) یاهیثان 30آزمون 

Standیاست که کودک م ییهاستادنی(: شامل تعداد نشستن به ا

ثانیه انجام دهد. آزمون روی یک صندلی بدون  30در طی  تواند

ه انجام شد و نشستن به ایستادن به عنوان یک تکرار تکیه گا

. از این دو آزمون به منظور سنجش قدرت [40] محاسبه شد

 تحتانی استفاده شد. یهاعضالنی اندام

-TMWT: The timed 10متر راه رفتن ) 10آزمون زمان 

Meter Walk Test :)( بر زمان طی  10از تقسیم مسافت )متر

 شده )ثانیه( سرعت راه رفتن خود انتخابی به دست آمد.

 MFWT: 1- Minute Fast) تن سریعآزمون یک دقیقه راه رف

Walk Test :) مسافت راه رفتن در طی یک دقیقه راه رفتن سریع

بدون این که فرد بدود، که از طریق آن سرعت راه رفتن سریع 

آزمون برای کودکان فلج مغزی دو محاسبه شد. روایی و پایایی این 

ضریب پایایی این آزمون با استفاده از آزمون . [41] شده است دییتأ

( برای کودکان مبتال به فلج مغزی =85/0ICCآزمون مجدد )

از این دو آزمون ( گزارش شده است. 1992) توسط واداسپاستیک 

 استفاده شد. cpبرای سنجش سرعت راه رفتن کودکان 

 شیوه اجرای پروتکل تمرینی

 نامه رضایت با پرکردن داابت پژوهش به ورود از قبل هایآزمودن

 آنها از سالمت عمومی سالمت پرسشنامه و پژوهش در شرکت

 و گروه مداخله دو به تصادفی طور و سپس به شد حاصل اطمینان

شدند. ابتدا از گروه کنترل و شاهد پیش آزمون به  تقسیم شاهد

 12ه شامل ک دهدیپروتکل تمرینی را نشان م 1جدول عمل آمد. 

جلسه در هر هفته( تمرین مقاومتی گروهی همراه با  3هفته )

دقیقه به طول  50- 60 نیموسیقی مهیج بود که هرجلسه تمر

دقیقه گرم کردن و  5 -10انجامید. برنامه تمرینی به ترتیب شامل 

 -10دقیقه تمرینات مقاومتی گروهی و  30- 40حرکات کششی، 

و کششی بود. برنامه تمرین دقیقه حرکات سبک سرد کردن  5

تمرینات تک مفصله و چند مفصله که بر تقویت  مقاومتی شامل

ارائه شده است.  3جدول تحتانی متمرکز بود در  یهاعضالت اندام

 .گرفتیم انجام کاردرمانی مربی دو به همراه محقق نظر زیر تمرینات
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 و شد طراحی محققین سطتو تمرینی و پروتکل تمرینات همچنین

 بدنی تربیت و تمرین طراحی گروه وسیله متخصصین به آن روایی

قرار  دییمورد تأ خوارزمی و متخصصی گروه کاردرمانی دانشگاه

 از گرفت و انجام بدن مقاومت با تمرینات دوم و اول هفته گرفت.

هر کدام از این  .شدیم افزوده بار میزان به %5هفته  هر سوم، هفته

ست انجام شده و میزان بار تمرینی )شدت( به تدریج  3رکات در ح

با  متناسب ( و بر اساس توانایی و پیشرفت افراد افزایش یافت

. انجام این حرکات برای شد )یم بسته نظر مورد عضو به وزنه حرکت

که با مشکل مواجه بودند با سرعت  GMFCS IIIکودکان سطح 

کاردرمانان در جهت انجام حرکات  کمتر و کنترل بهتر انجام شده و

در این مطالعه از اصول تمرینات  .کردندیبه این افراد کمک م

مقاومتی که در دستورالعمل انجمن انجمن ملی قدرت و آمادگی 

برای به دست (. 40،41( وجود دارد، استفاده شد )NCSAبدنی )

 کمر یهاکنندگان جلیقه وزنآوردن وزنه تمرین، در ابتدا بر تن شرکت

نیم و یک کیلوگرم  یها، وزنههاقهیپا پوشانده که در این جل یهاو وزنه

در قسمت جلو و عقب به طوری مساوی قرار داده شده بود. میزان بار 

بر اساس آزمون یک تکرار بیشینه تعیین شد. به  هانیتمرینی برای تمر

از یک  تکرار با وزنه کمتر 6منظور تعیین یک تکرار بیشینه، کودک با 

ر انجام شده و ب یتکرار بیشینه شروع کرده و بر اساس تعداد تکرارها

 اساس وزنه حمل شده مقدار یک تکرار بیشینه محاسبه شد.

= 1 تکرار بیشینه
مقدار وزنه به کیلوگرم 

1/0278 − (0/0278 × (تعداد تکرارها تاخستگی
 

 واز موسیقی مهیج با تمپوی سریع، با حجم در پس زمینه تمرین 

ضرب  124الگوهای ریتمی با صدای بلند که تمپوی آن بیشتر از 

مهیج دیسکو، راک، پاپ که در  یهایقیدر دقیقه بود )موس

بدنسازی رایج است( به منظورافزایش انگیزش و هیجان  یهاباشگاه

. در این [43, 42]جهت انجام تمرینات استفاده شد  هایآزمودن

 هایآزمودن دنسازی ایجاد شده بود وپژوهش جوی شبیه باشگاه ب

 .دادندیهمراه با مربی حرکات مورد نظر را به صورت گروهی انجام م

مربی رهبری گروه را به عهده داشته و جهت اصالح حرکات و 

آزمودنی و دادیرا به اعضای گروه م ییهاافزایش انگیزه دستورالعمل

مربی و  .دادندیها نیز همراه با مربی حرکات تمرینی را انجام م

کالمی )بازخورد در  یهاکادرمان در طول تمرین به وسیله مهارت

مورد انجام تمرین( و غیر کالمی )تون و ریتم صدا، تماس با چهره 

ها و و چشم و...( با شرکت کنندگان رابطه برقرار نموده و پاداش

تا جهت انجام هرچه  دادیتشویقات الزم را به شرکت کنندگان م

تمرین تشویق شوند. به منظور سنجش اسپاستیستی، قدرت بهتر 

گروه مداخله و  هایتحتانی، و توانایی راه، آزمودن یهاعضالنی اندام

هفته تمرین دوباره مورد آزمون قرار گرفته  12شاهد پس از پایان 

 شدند.

 

 برنامه تمرین مقاومتی :1جدول 

 ان )ثانیه(زم شدت )تکرار بیشینه( تکرار تعداد ست هدف هفته

 60-120 30-40 % 10 3 آشنایی کودک با نحوه انجام حرکت 2-1

 60-120 40-50 % 10 3 انجام تمرین با تکنبک صحیح 4-3

 60-120 50-70 % 10 3 افزایش شدت تمرین به آرامی 5-4

 60-120 70-80 % 10 3 افزایش شدت تمرین 7-6

 60-120 80-90 % 6 3 آغاز تمرین قدرتی 12-8

. به منظور نرمال .شد استفاده 21 نسخه SPSS نرم افزار از آماری آنالیز هتج

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که این آزمون نرمال بودن داده

متغیرها را در پیش آزمون نشان داد. به منظور تعیین تفاوت  یهابودن داده

آزمون تی مستقل و بین دو گروه در پیش آزمون و همچنین پس آزمون از 

برای ارزیابی نمرات تغییرات درون گروهی پیش آزمون و پس آزمون هر گروه 

در  05/0از آزمون تی همبسته استفاده شد. سطح معنی داری آماری کمتر از 

 (.>P 05/0) نظر گرفته شد

 هاافتهی

فردی مربوط به سن، قد، وزن و شدت محدودیت  مشخصات 2جدول در 

مستقل و  tنتایج آزمون  در این پژوهش ارائه شده است. اهیحرکتی آزمودن

در قبل از مداخله اختالف معنی داری را بین  آزمون کولوموگورف اسمیرونوف

 (.<P 05/0دو گروه شاهد و مداخله از لحاظ مشخصات فردی نشان نداد )

که  دهدیمستقل در پیش آزمون نشان م tنتایج آزمون  4جدول در 

ییهیچگونه تفاوت معنی داری در قدرت عضالنی، اسپاستیسته و توانا

 ن بین گروه شاهد و مداخله وجود نداردراه رفت یها

(05/0 P>). 

حاکی از آن است که بین  مستقل tنتایج بدست آمده از آزمون  5جدول در 

اختالف معنی داری  میانگین پس آزمون قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن

وجود دارد و گروه مداخله میانگین بیشتری را نسبت به گروه شاهد نشان داد 

(05/0 P<) ولی در میانگین اسپاستیستی بین دوگروه تفاوت معنی داری ،

 .(<P 05/0)وجود نداشت 

 

 دو گروه یاطالعات فرد یفیآمار توص سهیمقا :2 جدول

 Sig گروه مداخله گروه شاهد ریمتغ

 922/0 08/11±93/1 11± 07/2 ) سال( سن

 250/0 49/141± 55/5 92/138± 68/4 متر( ی)سانت قد

 865/1 21/41± 58/5 88/40± 90/3 (لوگرمی)ک وزن

GMFCS(I/II/III) 3/3/8 2/4/7 00/1 

 06/0 53/1±51/0 57/1±51/0 تهیسیاسپاست

 

وابسته اختالف معنی داری را بین میانگین  tنتایج آزمون  6جدول در 

و پس آزمون قدرت عضالنی، توانایی راه رفتن گروه مداخله نشان  آزمونشیپ

، در صورتیکه در میانگین قدرت عضالنی گروه شاهد اختالف (>P 05/0)داد 

. عالوه بر این، اختالف معنی داری بین (<P 05/0معنی داری مشاهده نشد )

پیش آزمون و پس آزمون میانگین اسپاستیستی گروه شاهد و مداخله وجود 

 .(<P 05/0)نداشت 
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 پژوهش در استفاده مورد تمرینی پروتکل :3جدول 

 هدف تصاویر حرکات تمرینی

 حرکت جلو ران با وزنه پا

 

 تقویت عضله چهار سر و جلوی ران

 حرکت پشت ران با وزنه پا

 

 تقویت عضالت همسترینگ

 وزنه کمر ساق پا ایستاده با

 

 تقویت عضله دوقلو

 کشش معکوس ساق پا

 

 تقویت عضله ساقی قدامی

 کشش مفصل ران از بغل

 

 تقویت عضالت خارجی ران

 کشش مفصل ران از جلو

 

 تقویت عضالت چهار سر و جلوی ران

 اسکات با وزنه

 

 تقویت عضالت چهار سر و همسترینگ

 باالرفتن جانبی

 

 ان و سرینیتقویت عضالت چهار سرر

 باال رفتن از جلو روی پله با وزنه

 

 تقویت عضالت چهارسر ران و سرینی

 نشستن به ایستادن با وزنه

 

 تقویت عضالت سرینی، چهار سرران

 حرکت آبداکشن ران

 

 تقویت عضالت خارجی ران

 حرکت فلکشن زانو

 

 تقویت عضالت همسترینگ و دوقلو

 

 گروه تفکیک به وابسته متغیرهای یهاپیش آزمونمیانگین  مقایسه برای مستقل t آزمون نتایج :4جدول 

 sig گروه مداخله گروه شاهد متغیر

  انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین 

    قدرت عضالنی

 704/0 53/12± 66/1 78/12± 67/1 ثانیه نشستن به ایستادن 30

 267/0 84/19± 51/1 64/20±06/2 ثانیه باال رفتن جانبی 30

    اسپاستیستی

 06/0 53/1± 51/0 57/1±51/0 زانو

 43/0 92/1± 81/0 71/1±69/0 مچ پا

    توانایی راه رفتن

 276/0 09/1± 03/0 10/1±02/0 متر راه رفتن 10

 876/0 21/1± 09/0 22/1±07/0 دقیقه راه رفتن سریع 1
 
 

بحث

هفته تمرین مقاومتی گروهی با  12 تأثیر بررسی پژوهش، این از هدف

موسیقی مهیج بر اسپاستیستی، قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن 

 -آزمون پیش صورت به تمرینات این اثر کودکان فلج مغزی بود که

 و شاهد اسپاستیستی گروه .گرفت قرار بررسی مورد آزمون پس

 نندارند. همچنی با هم داری معنی اختالف آزمون پیش در مداخله

 معنی اختالف پس آزمون، در نتایج بررسی و تمرینات انجام از پس

و تمرینات مشاهده نشد  میزان اسپاستیستی در گروه دو بین داری

 .گونه اثرات نامطلوبی بر اسپاستیستی ندارد مقاومتی هیچ

نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر تمرینات مقاومتی بر میزان 

و  رسوناند یهاسپاستیک با پژوهشاسپاستیستی کودکان فلج مغزی ا

و لی  [23]( 2012، شولتس و همکاران )[11]( 2003همکاران )

نتایج پزوهش حاضر از گفته برخی همسو بوده است.  [13]( 2008)

محققان است مبنی بر این که تمرین مقاومتی منجر به افزایش 

، شودیم Cpاسپاستیسیته و ایجاد مشکالتی در راه رفتن کودکان 

هفته تمرین  12 کندینتایج پژوهش حاضر تأیید م .کندیحمایت نم

نی داری باعث بهبود قدرت مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج به طور مع
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تحتانی و توانایی راه رفتن گروه مداخله مشاهده شد  یهاعضالنی اندام

 نتایج پژوهشاختالف معنی داری وجود داشت. که نسبت به گروه شاهد 

حاضر در خصوص تأثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضالنی کودکان فلج 

و  2010و همکاران ) ، شولتس[21]( 2012ها بوید )مغزی با پژوهش

 [22]( 2013، تیلور و همکاران )[13]( 2008، لی )[23, 16]( 2012

در پژوهش حاضر تمرین به صورت گروهی و همراه همسو بوده است. 

با موسیقی مهیج در پس زمینه تمرین استفاده شده است، بنابراین این 

از محیط تمرین  هایباعث لذت بردن آزمودن تواندینوع برنامه تمرینی م

, 37]و افزایش انگیزه شرکت کنندگان جهت دنبال کردن تمرین شود 

استفاده از موسیقی مهیج در هنگام انجام تمرینات  یهایژگیاز و. [44

موسیقی اشاره کرد که باعث  به ویژگی نیروزایی توانیمقاومتی م

حرکتی، کاهش باریکه توجه و منحرف کردن  -افزایش انگیختگی روانی

 یهاتوجه از احساس خستگی )کاهش درک خستگی( و افزایش جنبه

. افزایش [46, 45] شودیمثبت خلق و خو و افزایش قدرت عضالنی م

به دلیل فاکتورهای  تواندیقدرت حاصل از تمرین مقاومتی حاضر م

عصبی )فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر، افزایش  یهاکیعصبی شل

 یریک واحدهاتواتر فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر و همزمانی تح

حرکتی به منظور افزایش پروتین های انقباضی( و هایرتروفی عضالنی 

 .[47]باشد 

 

 گروه تفکیک به وابسته متغیرهای یهاپس آزمونمیانگین  مقایسه برای مستقل t آزمون نتایج :5دول ج

 sig گروه مداخله گروه شاهد متغیر

  انحراف استاندارد ±میانگین انحراف استاندارد ±میانگین 

    قدرت عضالنی

 03/0 69/14±88/1 14/13±61/1 ثانیه نشستن به ایستادن 30

 043/0 38/22±41/1 07/21±73/1 ه باال رفتن جانبیثانی 30

    اسپاستیسیته

 296/0 42/1±44/0 60/1±44/0 زانو

 16/0 19/1±52/0 42/1±73/0 مچ پا

    توانایی راه رفتن

 003/0 13/1±03/0 09/1±02/0 متر راه رفتن 10

 041/0 28/1±09/0 22/1±07/0 دقیقه راه رفتن سریع 1

 

 گروه تفکیک به وابسته متغیرهای یهاها و پس آزمونپیش آزمونمیانگین  مقایسه برای مستقل t مونآز نتایج :6جدول 

تمرین مقاومتی بر توانایی راه  رینتایج پژوهش حاضر در خصوص تأث

اندرسون و رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک با نتایج پژوهش 

همسو بوده است  [48]( 2008لی و همکاران ) ،[11]( 2003همکاران )

 2010، شولتس و همکاران )[21]( 2012) دیبوولی با نتایج پژوهش 

همخوانی ندارد.  [19]( 2008و همکاران ) ایک، [23, 19] (2012و 

تمرینات مقاومتی در مطالعات قبلی  ریدلیل ناهمخوان بودن و عدم تأث

 NCSA به احتمال زیاد به عدم توجه به دستورالعمل توانیرا م

مدت )دوره( کوتاه تمرین و  تمرینات مقاومتی، شدت ناکافی تمرین،

ول صاخیر تمرین با ا یهانبود مطلوبیت تمرینات باشد. زیرا در پژوهش

تمرینات مقاومتی اجرا نشده و تمرینات انجام شده روی عضالت ضعیف 

 دستورالعمل حداقل براساس این .شده به خوبی متمرکز نبوده است

بیشینه، طول  تکرار یک درصد 60-70مبتدی  افراد برای تمرین شدت

 t Sigآماره  انحراف استاندارد ±میانگین متغیر
   آزمونپس آزمونشیپ 

     ثانیه نشستن به ایستادن 30

 704/0 385/0 14/13± 61/1 78/12± 67/1 شاهد

 000/0 -768/7 69/14± 88/1 53/12± 66/1 مداخله

     ثانیه باال رفتن جانبی 30

 165/0 -472/1 07/21± 73/1 64/20± 06/2 شاهد

 000/0 -639/17 38/22± 44/1 84/19± 51/1 مداخله

     متر راه رفتن 10

 416/0 841/0 09/1± 03/0 10/1±0 /02 شاهد

 000/0 -303/10 13/1±0 /02 09/1± 31/0 مداخله

     رفتن سریعدقیقه راه  1

 841/0 205/0 52/13± 85/1 48/13± 92/1 شاهد

 000/0 761/14 02/12± 57/1 14± 78/1 مداخله

     اسپاستیستی مچ پا

 16/0 47/1 42/1±73/0 71/1±69/0 شاهد

 09/0 96/3 19/1±52/0 92/1±81/0 مداخله

     اسپاستیستی زانو

 77/0 29/0 60/1±44/0 57/1±51/0 شاهد

 08/0 89/1 42/1± 44/0 53/1± 51/0 لهمداخ
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و تمرینات مقاومتی  8 -12هفته، تعداد تکرارها  8-20مدت تمرین 

. در مطالعه [49] باشدیباالتر از هفت سال مناسب م برای افراد سنین

تمرین  یهایژگیوحاضر همه این موارد تا حد امکان رعایت شده بود و 

تمرین  شدت مدت و)استفاده از تمرینات تک مفصله و چند مفصله(، 

و افزایش قدرت  هایپرتروفی عصبی، حداکثر سازگاری برای یابه اندازه

بیان داشت بهبود کافی  توانیبنابراین م .[50]بوده است کافی عضالنی

قدرت عضالنی که در این پژوهش صورت گرفته توانسته منجر به بهبود 

در پژوهش حاضر توانایی راه رفتن به این  توانایی راه رفتن شده است.

گیری انتخاب شده بود که برای  دلیل به عنوان یک شاخص اندازه

و چندین مطالعه یک  باشدیزندگی روزانه کودکان فلج مغزی مهم م

ارتباط مقطعی معنی داری بین قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن را 

سطوح باالی لذت و بهبود کلی احساس خوب . [51]اند گزارش کرده

تمرینی و قدرت  یهاتیدیگر، فعال یهابودن، بهبود در عملکرد ورزش

توسط آلن و همکاران عضالنی به دنبال تمرینات مقاومتی گروهی 

باعث  تواندیاین گونه تمرینات با توجه به این که م گزارش شده است.

بر روی مشارکت  تواندیایجاد انگیزه و لذت از محیط تمرینی شود، م

استفاده از موسیقی  .[36]بسزایی بگذارد  ریکامل این افراد در تمرین تأث

حرکتی هماهنگ با  یهاباعث پاسخ تواندیدر هنگام انجام تمرینات م

موسیقی شود. بسیاری از مطالعات در زمینه عصب شناسی موسیقی 

اند که اثر ریتمیک تحریک شنوایی، الگوی گام درمانی نشان داده

 بخشدی، ضربه مغزی و پارکینسون بهبود مCPبرداشتن را در افراد 

( نشان داده که تمرین 2001. مطالعه پنگ و همکاران )[52-54]

نشستن به ایستادن همراه با موسیقی الگوی افزایش حسی، زمان 

اعث و ب بخشدیدایپلژی اسپاستیک را بهبود م CPحرکتی  کودکان 

تحتانی و بهبود نرمی  یهابهبود توان عضالت اکستنسورهای اندام

 ICFبر اساس مدل  توانی. نتایج این پژوهش را م[55] شودیحرکتی م

، محدودیت فعالیت )برای مثال توانایی ICFنیز تفسیر کرد. در مدل 

راه رفتن( به عنوان تعامل پویای بین فرد و محیط و همچنین به عنوان 

ی )مانند ضعف عضالننتیجه سالمت یا اختالل در عملکرد بدن و ساختار 

با توجه به مبانی  توانیپس م. [56]شودیو اسپاستیستی(، تفسیر م

نظری این نتیجه را گرفت که عوامل فردی و محیطی در این پژوهش 

گذاشته و آن هم به  ریتوانسته روی عوامل ساختار و کارکرد بدن تأث

نوبه خود باعث بهبود توانایی راه رفتن شده باشد. تعامالت اجتماعی 

تمرینات مقاومتی گروهی یک محیط  یهاکالس فراهم آمده به وسیله

که افراد را جهت دنبال  آوردیلذت بخش و انگیزشی را به وجود م

 یهانیبنابراین افزودن تمر .کندیکردن برنامه تمرینی تشویق م

توانبخشی و  یهامقاومتی گروهی همراه با موسیقی مهیج به برنامه

ی راه رفتن مستقل را اسپاستیک که توانای CPکاردرمانی کودکان 

ناشی از این عارضه مانند  یهاتیدارند در جهت بهبود محدود

 CPاسپاستیستی، قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن کودکان 

. چندین محدودیت در این مطالعه وجود شودیاسپاستیک توصیه م

داشت اول این که اندازه نمونه مطالعه کوچک بود و این اندازه نمونه 

آماری را کاهش دهد.  یهان است قدرت کشف تفاوتکوچک ممک

 CPفقط برای کودکان  تواندیدوم این که نتایج مطالعه حاضر م

به طور مستقل بایستند به کار رود. باتوجه  توانندیاسپاستیک که م

به صورت معلم محور یا  تواندیبه این که تمرینات مقاومتی گروهی م

بعدی مقایسه این دو  یهاوهشدانش آموز محور انجام شود، در پژ

شیوه تمرینی بر میزان اسپاستیستی، قدرت عضالنی، توانایی راه رفتن 

همچنین . شودیو کارکرد حرکتی درشت افراد فلج مغزی پیشنهاد م

مقاومتی گروهی بر تغییر در سطوح طبقه بندی  یهانیتمر ریتأث

قدرت عضالت اندام فوقانی (، GMFCSعملکرد حرکتی درشت )

و در  شودیروزمره کودکان فلج مغزی توصیه م یهاتیو فعال

 اگرچهحالی که بر کیفیت انگیزشی موسیقی کنترل شود. 

 هماهنگ  اند که در طول تمربن، موسیقیقبلی گزارش کرده  مطالعات

(synchronous نسبت به موسیقی ناهماهنگ )

(asynchronousاثرات یکسان یا بهتری بر سالمتی افراد دا )رد 

در مطالعات آینده، تفاوت بین موسیقی الگوی ریتمیک  [58, 57]

در شنوایی )انجام حرکت هماهنگ با ریتم موسیقی( و موسیقی 

 توانی)انجام حرکت بدون ریتم موسیقی( را م پس زمینه تمرین

 مورد بررسی قرار داد.

 گیرینتیجه

قدرت  بر ریتمرین مقاومتی گروهی با موسیقی مهیج از قابلیت تأث

برخوردار است. با توجه به  CPعضالنی و توانایی جابجایی کودکان 

؛ گیزه کمی دارندبه منظور انجام فعالیت بدنی ان CPاین که کودکان 

بنابراین فرآهم کردن یک محیط و جو انگیزشی در هنگام اجرای 

 تواندیبدنی بخصوص هنگام اجرای تمرینات مقاومتی م یهاتیفعال

اس بر اس .باعث افزایش لذت بردن از تمرین و مشارکت بیشتر شود

که در جلسه پایانی از افراد شرکت کننده به عمل آمد،  یامصاحبه

از جمله تمرکز بهتر و تمایل و عالقه بیشتر  یهایژگیبه و هایآزمودن

در هنگام اجرای این نوع برنامه تمرینی اشاره کردند و استقبال 

 مطالعه یهاافتهیانگیزشی داشتند.  یهازیادی از این نوع برنامه

نشان داد توجه به عوامل انگیزشی در هنگام انجام تمرینات مقاومتی 

اثربخشی این گونه تمرینات بر عملکرد حرکتی  منجر به تواندیم

 شود. CPکودکان 

 سپاسگزاری

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و  نامه پایاناین مقلبع بخشی از 

علوم ورزشی )گرایش رفتار حرکتی( آقای حمید رضا سجادی با عنوان 

هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی  12 ریتأث "

یت تندرستی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک: بر اساس بر وضع

در  410/4103می باشدکه نسخه آن با شماره مدرک پ/ "ICFالگوی 

له از بدینوسیکتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی به ثبت رسیده است. 

اساتید راهنما جناب آقای دکتر فرهاد قدیری و استاد مشاور جناب 

 یهاخانواده کودکان فلج مغزی و مامیآقای دکتر عباس بهرام و ت

اداره بهزیستی و اداره آموزش و  محترم و پرسنل مدیریت محترمشان،

 اینجانب از را کمکی هیچ که پرورش استثنایی استان البرز و شهر کرج

 83/64این پژوهش با کد اخالق . مینماینکردند تقدیر و تشکر م دریغ

 باشدیاخالق دانشگاه خوارزمی مکمیته  دییت به ثبت رسیده و مورد تأ

در سایت کارازمایی  IRCT2017090836095N1و همچنین با کد 

 .بالینی به ثبت رسیده است
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