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چکيده
هدف از مطالعۀ حاضر ،تعیین تأثیر دو شیوة تمرین هوازى بر تعادل ایستا و پویاى زنان سالمند است .برای دستیابی به
این هدف  36زن سالمند  60-75سال بهصورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند .1 :گروه تمرین پیادهروی یا دویدن (12
نفر) .2 ،گروه تمرین در آب ( 12نفر) .3 ،گروه کنترل ( 12نفر) .سپس دو گروه 1و 2به مدت  8هفته و هفتهای سه جلسه
در برنامۀ تمرینی پیاده روی (دویدن نرم) و تمرین در آب شرکت کردند .گروه کنترل در طول اجرای طرح ،به فعالیتهای
روزمرة خود میپرداختند و در فعالیت ورزشی خاصی شرکت نمیکردند .برای اندازهگیری تعادل ایستا و پویا از آزمونهای
شارپند رومبرگ و چوب موازنه استفاده شد .برای بررسی فرضیههای پژوهش و همچنین تعیین تفاوت بین گروهها ،از
آزمون تحلیل کوواریانس ( )SPSS21بهره گرفته شد .نتایج آزمونهای آماری تفاوت معناداری را در نمرات پسآزمون
مابین گروههای آزمایش و کنترل نشان داد ( .)P˂0/05همچنین نتایج نشان داد که گروه اول (پیادهروی و دویدن) در
تعادل ایستا و پویا امتیازهای بیشتری نسبت به گروه دوم (تمرین در آب) کسب کرده است .از نتایج بهدستآمده چنین
برداشت میشود که هردو برنامۀ تمرینی بهویژه تمرین پیادهروی و دویدن نرم بهمنظور کاهش مشکالت این گروه از افراد
مناسب است و مراکز مربوطه میتوانند از آن بهعنوان برنامۀ تمرینی استفاده کنند.

واژههای کليدی
تعادل ایستا ،تعادل پویا ،تمرین هوازی ،زنان ،سالمند.

* نويسنده مسئول  :تلفن 09176835715 :

Email:ayoubhashemi10@ut.ac.ir
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مقدمه
زمین خوردن از مشکالت شایع دوران سالمندی است که بهسبب بروز تغییراتی در سازوکار دستگاههای
اسکلتی ،عضالنی ،دهلیزی ،حسی پیکری ،بینایی و دستگاههای فیزیولوژیك درگیر تعادل ،رخ میدهد (.)1
کاهش یکپارچگی حسی ،افت عملکرد گیرندههای عمقی ،بینایی و شنوایی ،از عوامل مهمیاند که به کاهش
تعادل منجر میشوند ( .)2،3ناتوانی در حفظ تعادل از علل اصلی زمین خوردن است و هر ساله یكسوم
سالمندان  65سال به باال زمین خوردن را تجربه میکنند ،بهطوریکه زمین خوردن رایجترین علت صدمه
و بستری شدن سالمندان در بیمارستان و حتی در بعضی مواقع عامل اصلی مرگ آنهاست و با افزایش سن،
تعداد زمین خوردنها افزایش مییابد ( .)4بیشتر از نیمی از سالمندان بهدلیل شکستگی لگن ناشی از زمین
خوردن هیچگاه نمیتوانند به سطح عملکرد اولیۀ خود بازگردند .لرد1و همکاران ( ،)1991ضعف عضالنی
اندام تحتانی را عامل مهم زمین خوردن در سالمندان عنوان کردهاند ( .)5بالو2و همکاران ( ،)1994بنجویا،
ملزر و کاپالنسکی ،)2004( 3ارا و هاکینن )1985( 4متسون ،دارلینگتون و اسمیت ،)1999( 5اسکی پاتی
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و همکاران ،ووالکات ،شام وی کوك )1986(7به کاهش تعادل سالمندان سالم در مقایسه با جوانان اشاره
دارند ( .)6،7ملزر8و همکاران ( )2000اهمیت قدرت اندام تحتانی را در حین انجام فعالیتهای روزانه نشان
دادند و بر حفظ کنترل وضعیت و راه رفتن صحیح تأکید کردند ( .)8ویپل9و همکاران ( )1987با مقایسۀ
توان و حداکثر گشتاور گروههای عضالنی بین دو گروه از سالمندان با و بدون سابقۀ زمین خوردن نشان
دادند افراد با سابقۀ زمین خوردن ،در انجام سرعتهای حرکتی باالتر ،توانایی کمتری نسبت به گروه دیگر
داشتند .نتیجه آنکه ضعف عضالت مچ پا بهخصوص عضالت خمکننده عاملی برای ضعف تعادل است (.)9
تحقیقات حاکی از ضعف بیشتر زنان سالمند در مقایسه با مردان همسنوسال از نظر تعادل است .به
 10و همکاران ( )1994اختالف تعادل در دو جنس ،عاملی مهم در زمین خوردنهای پیدرپی
اعتقاد ولفسون
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زنان سالمند در مقایسه با مردان است ( .)10مطالعۀ الپیر1و همکاران ( )1997نیز کنترل وضعیت پویای
زنان سالمند را نسبت به مردان ضعیف نشان داد .تحقیقات نشان دادهاند که افراد از طریق تمرین میتوانند
همگام با افزایش سن ،مهارتهای حفظ تعادل را توسعه دهند و حتی برخی از مهارتهای ازدسترفته را
از طریق ورزش ،دوباره بازیابند ( .)11بارنت2و همکاران ( )2003نشان دادند شرکت در برنامۀ تمرینی
گروهی بهطور هفتگی همراه با تمرین خانگی ،تعادل را بهبود میبخشد و میزان خطر زمین خوردن را در
سالمندان کاهش میدهد ( .)12اگرچه فیزیولوژیستها معتقدند که تنها انجام ورزش در دوران جوانی
میتواند به استقامت دوران پیری کمك کند ،امروزه نتایج تحقیقات ورزش را برای افرادی در هر دورة سنی
مفید نشان داده است ( .)5رامسباتم و همکاران ( )2004تأثیر شش ماه برنامۀ تمرینی را بر قدرت پا ،تعادل
و پویایی عملکردی سالمندان ،بررسی کردند و دریافتند برنامۀ تمرینی ،هر سه متغیر را در سالمندان بهبود
داده است ( .)13هندراکیس3و همکاران ( )2010برای ارزیابی تعادل از دستگاه تعادلی بایودکس و آزمون
حفظ تعادل پویا روی یك پا استفاده کردند تا تأثیر تمرینهای کششی ایستا را بر تعادل و عملکرد پریدن
و پرش میانساالن فعال بررسی کنند .نتایج نشان داد گروه تمرینهای کششی ایستا بهطور معناداری
عملکرد تعادلی بهتری نسبت به گروه بدون تمرینهای کششی ایستا داشتند ( .)14رعایت اصول بهداشتی
و ایمنی ،کاهش موالید و افزایش امید به زندگی سبب افزایش جمعیت سالمندان شده است ،بهطوریکه
 17درصد از جمعیت جهان در سال  2006افراد سالمند بودند .پیشبینی میشود که این رقم تا سال 2050
به  2میلیارد نفر افزایش یابد .در ایران نیز براساس آخرین آمارها ،هماکنون  7درصد جمعیت کشور را قشر
سالمند تشکیل میدهد .ظرف بیست سال آینده نیز این درصد از دو برابر فراتر خواهد رفت و در  30یا 40
سال آینده ،ایران جامعهای با اکثریت سالمند خواهد بود .از همین روی ،شناسایى مشکالت و مسائل
سالمندان با هدف ارتقای سطح سالمت آنها امری الزم و ضروری است ( .)15اگرچه امروزه با استفاده از
روشهای دارودرمانی میتوان تا اندازهای نارساییهای جسمانی و روانی ناشی از کهولت سن را برطرف کرد،
بهنظر میرسد برای مقابله با این معضل بزرگ و رو به رشد جوامع بشری ،باید راهکارهای مطمئنتر و
مناسبتری پیدا کرد .در این زمینه ،بسیاری از صاحبنظران علوم پزشکی و ورزشی معتقدند ،انتخاب شیوة
زندگی فعال که در آن فعالیتهای بدنی و ورزشی منظم جایگاه ویژهای داشته باشد ،از راهکارهای مهمی

1 . Lapire
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است که با توجه به قابلیت ایجاد انگیزش درونی و کمهزینه بودن آن میتواند بهعنوان جایگزینی بسیار
مناسب بخش عمدهای از مشکالت جسمانی و روانی سالمندان را برطرف کرده و به حفظ سالمت جسم و
روان در این مقطع حساس زندگی انسان،کمك بسیاری کند ( .)16با توجه به اینکه در تحقیقات انجامگرفته
بیتعادلی از عوامل اصلی افتادن در بین سالمندان است ،پدیدة تعادل در بین این گروه سنی بهطور خاصی
مورد توجه محققان قرار گرفته است .از نظر فیزیولوژیکی تعادل ،تعامل میان سطوح مکانیزمهای کنترل
تعادل و از نظر بیومکانیکی بهعنوان توانایی حفظ و برگشت مرکز ثقل بدن در محدودة پایداری بهوسیلۀ
سطح اتکا ،تعریف میشود ( .)17،18سیستم کنترل وضعیت و تعادل مکانیزم پیچیدهای متشکل از سه
سیستم (دهلیزی ،حس عمقی و بصری) است ،همچنین بخشی از پردازش بهوسیلۀ سیستم اعصاب مرکزی
و ستون فقرات (آلفا موتور نورونها و ماهیچهها) انجام میگیرد که همه میتوانند تحت تأثیر خوابآلودگی،
خستگی در طول روز یا سطوح هورمونها قرار گیرند ( .)19فعالیت جسمانی بهطور گسترده همچون یك
استراتژی بهمنظور ترویج سالمتی در سالمندان ،حفظ ظرفیتهای عملکردی و نیز عامل مؤثری در
جلوگیری و کنترل محدودهای از بیماریها شناخته شده است ( .)20تحقیقات زیادی تأثیرات سودمند
ورزش بر سالمت سالمندان را گزارش کردهاند .بهبود در تواناییهای جسمانی مانند قدرت عضالت پا ،تعادل
و توانایی راه رفتن ،به کاهش خطر افتادن و صدمات در سالمندان کمك میکند ( .)21،22در یکی از این
تحقیقات که در زمینۀ بررسی اثر پنجماهۀ برنامۀ تمرینات تعادلی ،قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن در
پیشگیری از افتادن در سالمندان انجام گرفت ،تأثیر سودمند برنامۀ ورزشی بر بهبود انعطافپذیری ،تعادل
بدن ،قدرت عضالنی و توانایی راه رفتن در جلوگیری از افتادن مشاهده شد ( .)23سبك زندگی فعال و
فعالیت جسمانی موجب توانمندسازی افراد سالمند میگردد ،زیرا بیشتر جمعیت سالمند بهطور داوطلبانه
سبك زندگی بدون تحرکت را اتخاذ میکنند که این شیوه سرانجام به کاهش استقالل و خودکفایی فرد
منجر میشود ( .)24همچنین تحقیقات نشان میدهد که فعالیت منظم ورزشی به بهبود عملکرد شناختی
و اجرا در سالمندان کمك میکند و کاهش سیستم عصبی مرکزی و کنترل حرکتی را به تعویق میاندازد
( .)21،22ترسناكترین عارضۀ افتادن براى افراد مسن و وخیمترین نتیجۀ آن ،شکستگى استخوان است.
شکستگیهای لگن خاصره که در یك درصد افتادنهاى افراد مسن رخ میدهد ،از آسیبهایی است که
قربانیهای کمترى پس از آن ،توانایى عملکردى قبلى را دوباره بهدست میآورند ( .)25عوامل مختلفى
بزرگساالن را مستعد خطر سقوط میکند .براساس نتایج برخى تحقیقات ،تعادل مهمترین عامل جلوگیرى
از سقوط است ( .)26تعادل مهمترین توانایى انسان است و براى نشان دادن آن از میزان نوسان بدن در
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حالت ایستاده استفاده میشود ( .)27در طول دورة کودکى نوسان قامتى بهتدریج تصفیه میشود .از آن
پس تا حدود دهۀ ششم زندگى ،کنترل ایستاى قامتى معموالً بهبود مییابد .پس از دهۀ ششم ،مسیر نزولى
تدریجى دیده میشود ( .)28چند عامل بر افت تعادل در دوران بزرگسالى تأثیرگذار است که نداشتن
فعالیت بدنى و آمادگى جسمانى از جملۀ این عوامل است .اثر ورزش روى متغیر تعادل ،بارها بررسى شده
است .شواهد تحقیقى بسیارى نشان میدهند تعادل و پایدارى سالمندان با شرکت در برنامههاى تمرینى
افزایش مییابد ( .)29یکى از تمرینهای مرتبط با سالمتی ،تمرینهای هوازی است که تأثیر آن بر تعادل
همچنان محل تردید است .عوامل مؤثر بر تعادل عبارتاند از قدرت عضالنى ،دامنۀ حرکتى مفاصل،
دستگاههاى بینایى ،دهلیزى و حسى -پیکرى که با ضعیف شدن این عوامل در پیرى ،تعادل دچار مشکل
میشود .بهنظر میرسد که میتوان با تعیین اثر مثبت فعالیت بدنى بر این عوامل بهطور غیرمستقیم ،اثر
آن را بر تعادل تأیید کرد .اما نتایج بهدستآمده از اثرگذارى تمرین هوازى بر این عوامل نیز گاهى متناقض
است .براى مثال ،برخى محققان مثل هیکووسکى و تارپنینگ )2005( 1اثر ورزش هوازى را بر قدرت
عضالنى تأیید نکردند ( ،)30،31درحالیکه برخى دیگر مثل میسیك 2،افزایش قدرت عضالنى را همزمان
با ورزش هوازى گزارش کردند ( .)32همچنین تمرینهای هوازىِ تحمل وزن مثل دویدن و پیادهروی،
میتواند اثرى مثبت بر تقویت عضالت پایینتنه بهخصوص در سالمندى بگذارد .با توجه به مطالب گفتهشده
قصد داریم که عالوهبر اثرسنجی دو شیوة تمرین هوازى؛ یعنى تمرین در آب و پیادهروى بر تعادل ایستا و
پویا ،به مقایسۀ میزان اثر این دو شیوة تمرینى بر تعادل نیز بپردازیم.
روش آماری
از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها و تعیین شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص
پراکندگی (انحراف معیار) استفاده شد .براى بررسى اثر تمرین بر متغیرهاى وابستۀ تحقیق ،از آزمون
تحلیل همپراکنش ( )ANCOVAدر سطح  P ≥ 0/05استفاده شد .پیشفرضهای استفاده از آزمون تحلیل
همپراکنش عبارت است از :عادى بودن توزیع نمرهها ،همگنى پراکنش گروهها ،خطی بودن رابطۀ
پیشآزمون و پسآزمون و برابر بودن ضرایب رگرسیونى در پیشآزمون که در تحقیق حاضر ،همگى این
پیشفرضها با استفاده از آزمونهای کولموگروف – اسمیرنوف ( ،)K-Sلون و تحلیل پراکنش تأیید شده
است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  21صورت گرفت.
1. Hikoski & Tarpeting
2. Misick
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روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ،روش نیمهتجربى است .نمونۀ آمارى پژوهش با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه و
تحقیقات مشابه قبلی 36 ،زن سالمند بودند که به شیوة نمونهگیری دردسترس و بهطور داوطلبانه در این
تحقیق شرکت کردند .معیارهای ورود به تحقیق عبارت بودند از :زن بودن ،داشتن سن بین  60تا 75
سال ،نداشتن سابقۀ فعالیت های ورزشی منظم در طول ده سال اخیر و برخورداری از سالمت عمومی.
البته در این تحقیق از افرادی که دارای مشکالت و بیماریهای خاص مانند دیابت ،الزایمر ،پارکینسون،
سرطان و بیماری های قلبی و عروقی و پوکی استخوان پیشرفته بودند ،گزینش صورت نگرفت .افراد
منتخب رضایت خود را مبنی بر حضور در فعالیت بدنی دوماهه اعالم کردند و سپس بهطور تصادفی در
گروههای سهگانه قرار گرفتند که از نظر توزیع سن و قد و وزن ،اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند.
گروههاى پژوهش حاضر عبارتاند از .1 :گروه تمرین هوازى تحمل وزن؛ یعنى پیادهروی یا دویدن
(دوازده نفر)؛  .2گروه تمرین هوازى در آب (دوازده نفر)؛  .3گروه کنترل (دوازده نفر) .گروههاى یك و دو
که گروههاى تجربى تحقیق بودند ،برنامههاى تمرینى را اجرا کردند و گروه سه (کنترل) در طول اجراى
طرح به فعالیتهای روزمرة خود میپرداختند و فعالیت ورزشى خاصى را انجام نمیدادند .نحوة انجام
تمرینها به این صورت بود که گروههاى تجربى به مدت  8هفته و هر هفته 3 ،جلسه (یك روز استراحت
در بین هر دو جلسۀ تمرینى) و هر جلسه  45دقیقه تمرین ورزشى مربوط به گروه خود را انجام میدادند.
گروه اول پس از ده تا پانزده دقیقه گرم کردن به مدت  45دقیقه تمرین دویدن یا راه رفتن را با شدت 60
درصد حداکثر ضربان قلب انجام میدادند .انجام دو تمرین دویدن یا راه رفتن با توجه به ویژگى هر یك از
آزمودنیها بود ،زیرا برخى از این افراد با راه رفتن و برخى با دویدن آهسته ،بهشدت خسته بهنظر میرسیدند.

گروه دوم نیز پس از ده تا پانزده دقیقه گرم کردن به مدت  45دقیقه در برنامۀ تمرین در آب شرکت
کردند .بدینترتیب که ابتدا ضربان قلب آزمودنیها ثبت و سپس تحت تأثیر تمرینات و حرکات بدنی در
حد  40درصد حداکثر ضربان بیشینه نگهداشته میشد (کنترل با ضربانسنج پوالر).
در این پژوهش براى سنجش تعادل ایستا ،از آزمون شارپند رومبرگ با چشمان بسته استفاده شد.
پایایی این آزمون با چشمان باز  0/09تا  0/91و با چشمان بسته  0/76تا  0/77محاسبه شده است (.)33
براى سنجش تعادل پویا ،از چوب موازنه به طول  4متر و عرض و ارتفاع  10سانتىمتر استفاده شد؛ به این
صورت که آزمودنى در ابتدای چوب موازنه قرار میگرفت و با عالمت «رو» شروع به حرکت مىکرد .پس
از طى مسیر رفت ،پاى خود را روى زمین میگذاشت و دوباره برمیگشت .مالك سنجش ،مدت زمانى بود
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که فرد طى یكبار رفت و برگشت روى چوب موازنه کسب مىکند .پایایى این آزمون برای سالمندان 0/79
محاسبه شده است (.)26
جدول  .1پروتکل تمرينی ورزش در آب
گرم کردن
 15دقيقه

تمرين  30دقيقه

بازگشت به حالت
اوليه

حرکات کششی در تمامی مفاصل و گروههای عمدة عضالنی ،راه رفتن به
جلو ،عقب ،طرفین ،روی پاشنه و پنجه و جاگینگ در آّب

3×8

انتقال وزن از جلو به عقب ،چرخش حول یك مربع ،تمرین تعادلی پا،
ایستادن روی یك پا (هر بار  20ثانیه مکث( ،انتقال وزن از یك طرف به
طرف دیگر ،گام برداشتن از پهلو ،اسکات ،به عقب کشیدن همسترینگ ،باز
کردن ران ،پای دوچرخۀ کپا ،تمرین پاندولی ،رساندن آرنج به زانوی پای
مقابل در حالت ایستاده ،تمرین پاندولی دستها

3×8

تمرینات کششی ،تنفس عمیق و تمرینات شناوری

3×8

نتایج
جدول  2آمار توصیفى مربوط به ویژگیهای فردى آزمودنیهای سه گروه است .1 .تمرین هوازى پیادهروی
یا دویدن نرم؛  .2تمرین در آب و  .3گروه کنترل .جداول  3و  4بیانکنندة مشخصات توصیفى نمرههاى
پیشآزمون و پسآزمون مانند تعداد افراد ،حداقل و حداکثر رکورد ،دامنۀ تغییرات ،میانگین و انحراف معیار
است.

جدول .2ويژگیهای جمعيتشناختی آزمودنیها به تفکيک گروهها

قد
(سانتیمتر)

وزن
(کيلوگرم)

سن

گروه

حداقل

حداکثر

ميانگين

اانحراف معيار

تمرین پیادهروی یا دویدن

155

174

165

5/34

تمرین در آب

159

173

166

5/48

کنترل

157

172

164/5

4/28

تمرین پیادهروی یا دویدن

44

75

60

6/32

تمرین در آب

48

72

61

5/74

کنترل

50

72

62

5/47

تمرین پیادهروی یا دویدن

61

74

67/5

5/48

تمرین در آب

60

73

66/5

4/93

کنترل

61

75

65/5

5/49
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جدول  .3شاخصههای آماری مربوط به گروههای تحقيق در پيشآزمون و پسآزمون تعادل ايستا
(ثانيه)
تعداد
گروه تمرين پياده روی
يا دويدن
گروه تمرين در آب
گروه کنترل

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

12
12
12

ميانگين

انحراف
معيار
5/34

حداقل
رکورد
9/20

حداکثر
رکورد
29

دامنة
تغييرات
18/10

5/86

19

12/53

36/28

23/50

24/32

11/83

21/53

11/32

19/23

6/65

15/64

25/65

11/24

23

5/74

9/86

24/68

16/12

20/25

7/34

11/32

27/46

18/32

18/80

7/50

جدول  .4شاخصههای آماری مربوط به گروههای تحقيق در پيشآزمون و پسآزمون تعادل پويا (ثانيه)
تعداد
گروه تمرين پياده روی
يا دويدن
گروه تمرين در آب
گروه کنترل

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

12
12
12

ميانگين

انحراف
معيار
6/44

حداقل
رکورد
12/34

حداکثر
رکورد
32/23

دامنة
تغييرات
18/32

11/68

30/68

16/48

18/10

5/56

12/85

25/40

15/20

21/20

6/34

10/34

24/89

16/65

18/54

5/89

13/43

28/56

14/37

20/48

6/74

12/56

28/30

15/84

20/95

7/63

22/65

جدول  5نشاندهندة نتایج آزمون تحلیل همپراکنش در مقیاس تعادل ایستا بین گروههاى سهگانۀ
پژوهش است.

جدول  .5نتايج آزمون تحليل همپراکنش در مقياس تعادل ايستا بين گروههای تحقيق

تعادل ايستا

Df

Mean square

مقدار F ffF

مقدارP

2

36/45

15/32

0/0003

با توجه به جدول  ،5مشاهده میشود که مقدار  Pکوچكتر از  0/05است؛ بنابراین آزمون تحلیل
همپراکنش در مقیاس تعادل ایستا معنادار است ( .)F :15/32 ،P: 0/0003به بیان دیگر ،بین گروههای
سه گانه تحقیق در مقیاس تعادل ایستا اختالف معناداری وجود دارد .بهمنظور مقایسه جفتی گروهها از
آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  6نشان داده شده است .همچنین در این جدول،
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میانگینهای تعدیلشده پسآزمون در سه گروه تحقیقی نشان داده شده است که در آن اثر متغیر تصادفی
کمکی بهصورت آماری حذف شده است.
جدول  .6نتايج آزمون تعقيبی توکی برای مقايسة جفتی بين گروههای تحقيق در مقياس تعادل ايستا
ميانگين پسآزمون
تعديلشده
گروه تمرين پيادهروی يا دويدن

25/23

گروه تمرين در آب

20/43

گروه کنترل

18/24

P value

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

_
*0/0003

*0/0003

*0/0001

_
*0/02

*0/02

*0/0001

_

*تفاوت میانگین در سطح  0/05معنادار است.

با توجه به جدول  6و درنظر گرفتن مقدار  Pدر مقایسههای جفتی بین گروهها ،مشاهده میشود که
تفاوت بین میانگینهای پسآزمون تعدیلشدة دو گروه تمرینى تحقیق (گروه یك و گروه دو) با گروه کنترل
(گروه سه) معنادار است و بدینترتیب ،با توجه به بیشتر بودن میانگین تعدیلشدة گروههاى تمرینى در
مقایسه با گروه کنترل ،نتیجه گرفته مىشود که هر دو روش تمرین هوازى استفادهشده در این تحقیق در
مقایسه با گروه کنترل بهطور معنادارى موجب بهبود تعادل ایستاى زنان سالمند شده است .همچنین
تفاوت بین میانگین تعدیلشدة گروه اول با گروه دوم معنادار بود ( ،)P: 0/0003که با توجه به بیشتر بودن
میانگین تعدیلشدة گروه اول در مقایسه با گروه دوم ،نتیجه گرفته مىشود که تمرین هوازى دویدن یا
پیادهروی در مقایسه با تمرین دوچرخهسواری سبب بهبود معنادارترى در تعادل ایستاى زنان سالمند شده
است .همچنین بهمنظور بررسى تأثیر شیوههاى تمرینى استفادهشده بر تعادل پویا ،از آزمون تحلیل
همپراکنش استفاده شد .جدول  7نشاندهندة نتایج آزمون تحلیل همپراکنش در مقیاس تعادل پویا بین
گروههاى سهگانۀ پژوهش است.

جدول  .7نتايج آزمون تحليل همپراکنش در مقياس تعادل پويا بين گروههای تحقيق
تعادل پويا

Df

Mean square

مقدارF F

مقدارP

2

42

12/34

0/004

با توجه به جدول  ،7مشاهده مىشود که مقدار  Pکوچكتر از  0/05است؛ بنابراین ،آزمون تحلیل
همپراکنش در مقیاس تعادل ایستا معنادار است ( .)F:12/34 ،P: 0/004به بیان دیگر ،بین گروههاى
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سهگانۀ تحقیق در مقیاس تعادل پویا اختالف معنادارى وجود دارد .در ادامه ،بهمنظور مقایسۀ جفتی گروهها
براى تعیین محل اختالف ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  8نشان داده شده
است.
جدول  .8نتايج آزمون تعقيبی توکی برای مقايسة جفتی بين گروههای تحقيق در مقياس تعادل پويا
ميانگين پسآزمون

گروه

گروه

تعديلشده

اول

دوم

_
*0/02

*0/02

*0/0005

_
*0/04

*0/04

گروه تمرين پيادهروی يا دويدن

17/54

گروه تمرين در آب

19/32

گروه کنترل

21/63

P value

*0/0005

گروه سوم

_

*تفاوت میانگین در سطح  0/05معنادار است.

با توجه به جدول  8مشاهده میشود که تفاوت بین میانگینهای تعدیلشدة دو گروه تمرینى تحقیق
(گروه یك و گروه دو) با گروه کنترل (گروه سه) معنادار است و با توجه به کمتر بودن میانگین تعدیلشدة
گروههاى تمرینى در مقایسه با گروه کنترل ،نتیجه گرفته مىشود که هر دو شیوة تمرین هوازى استفادهشده
در این پژوهش در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معنادارى موجب بهبود تعادل پویاى زنان سالمند شده
است .همچنین تفاوت بین میانگین تعدیلشدة گروه اول با گروه دوم معنادار بود ( .)P: 0/02به این ترتیب
و با درنظر گرفتن کمتر بودن میانگین تعدیلشدة گروه اول در مقایسه با گروه دوم ،نتیجه گرفته مىشود
که تمرین هوازى پیادهروى یا دویدن در مقایسه با تمرین دوچرخهسواری موجب بهبود معنادارترى در
تعادل پویاى زنان سالمند شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعۀ حاضر ،مقایسۀ تأثیر دو شیوة تمرین هوازى پیادهروی (دویدن نرم) و تمرین در آب بر
تعادل ایستا و پویاى زنان سالمند غیرفعال است .یافتههاى تحقیق نشان داد که اعمال برنامههاى تمرینى
در هر دو گروه تجربى تحقیق در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنادارى بر تعادل ایستا و پویاى آزمودنیها
دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشهای محققانى مثل کن چنگ ،)2008(1ا س ال کوئو2و همکاران

1. kan Cheng
2. S.L. keo
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( ،)2011خرمیان و همکاران ( ،)1394خضری و همکاران ( )1393و رهنما و همکاران ()1392
همراستاست ( .)26،15 ،36-34در مقابل ،محققانى مثل هن وود و مانینى و دیویدبم نتوانستند اثر فعالیت
بدنى بر تعادل افراد سالمند را تأیید کنند ( .)39-37دالیل احتمالى این تناقضها را مىتوان به تفاوت در
مدت زمان دورههاى تمرینى تحقیقات یادشده و تحقیق حاضر یا به تفاوت در ماهیت برنامههاى تمرینى و
نیز ابزارهاى متفاوت استفادهشده در این تحقیقها نسبت داد .توانایى افراد در حفظ تعادل تقریباً براى انجام
موفقیتآمیز تمامى حرکات روزمره ضرورى است .براساس تئورى سیستمها ،توانایى کنترل وضعیت بدن
در فضا ناشى از اثر متقابل و همزمان و پیچیدة سه سیستم عصبى ،عضالنى و اسکلتى است که در مجموع
«سیستم کنترل پوسچر» نامیده مىشود .این سیستم کنترل پوسچر براى حفظ تعادل و بهدنبال آن ،ایجاد
حرکت را مستلزم تلفیق دادههاى حسى براى تشخیص موقعیت بدن در فضا و همینطور توانایى سیستم
عضالنى -اسکلتى براى اعمال نیروى مناسب مىداند .براساس این تئورى ،عوامل عضالنى -اسکلتى مؤثر در
تنظیم تعادل چنین است :ویژگیهای عضله و دامنۀ حرکتى مفصل و ارتباط بیومکانیکى قسمتهاى
مختلف بدن ( .)40ضمن اینکه سیستم عصبى نیز نقش بسیار مهمى در کنترل پوسچر ایفا میکند؛ بنابراین،
با استناد به تئورى سیستمها و همچنین تأثیر ورزش روى هر یك از این سیستمها ،این موضوع منطقى
بهنظر میرسد که افراد ورزشکار ،تعادل بهترى در مقایسه با افراد غیرورزشکار دارند .همچنین از آنجا که
تعادل عالوهبر دروندادهاى گیرندههاى حس عمقى ،به دروندادهای گیرندههاى پوستى وابسته است ،کاهش
تعادل تا حدودى با کاهش تواناییهاى حس حرکت در افراد مسن مرتبط است ( .)3کاهش حداکثر قدرت
عضالت نیز در افراد سالمند در نقصان کنترل تعادل آنها مؤثر است .نزول قدرت در این گروه را میتوان به
کاهش فعالیت جسمانى یا افزایش سن نسبت داد یا میتوان گفت که حداقل بخشى از این کاهش قدرت
به کاهش شدت و حجم تمرینهاى افراد سالمند مربوط میشود ،زیرا سالمندان از انجام کارهاى سریع
خوددارى میکنند ( .)33با وجود این ،تحقیقات گذشته نشان دادهاند که انجام برنامههاى تمرینى ممکن
است قدرت سالمندان را حتى تا نود سالگى افزایش دهد ( .)40همچنین تمرینهاى جسمانى ممکن است
بر آمادگى بدنى سالمندان و بهبود استقالل آنها در انجام امور روزمره تأثیرگذار باشد ( )41و موجب بهبود
قدرت عضالنى ( ،)42وضعیت هوازى ،انعطافپذیری ( ،)43تعادل و کیفیت زندگى سالمندان شود

(.)44

همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد که بین تأثیر دو شیوة تمرینى هوازى استفادهشده در تحقیق بر تعادل
ایستا و پویاى سالمندان اختالف معنادارى وجود دارد؛ به بیان دیگر ،در مقایسه با گروه تمرین هوازى در
آب ،گروه تمرینى پیادهروى یا دویدن نرم پیشرفت معنادارترى را در آزمونهای تعادل ایستا و پویا در
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امتیازات پسآزمون نشان دادند .نتایج تحقیق حاضر با مطالعۀ کاشفی و همکاران ( )1393همخوانی دارد.
کاشفی و همکاران ( )1393در مقایسۀ دو شیوة تمرین هوازی پیادهروی (دویدن نرم) و کار بر روی
دوچرخۀ ثابت به این نتیجه رسیدند که تمرین هوازی پیادهروی و دویدن نرم دارای تأثیر بیشتری نسبت
به کار بر روی دوچرخۀ ثابت در تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد دارد ( .)45طبق بررسىهاى محققان،
پژوهش مشابهى یافت نشد که در آن تأثیر دو شیوة تمرینى پیادهروى و تمرین در آب را روى تعادل بررسى
کند ،اما چند تحقیق به بررسى تعادل در رشتههاى مختلف ورزشى پرداختند و بیان کردند که ماهیت
متفاوت رشتههاى ورزشى مىتواند تأثیر متفاوتى روى تعادل بگذارد .براى نمونه ،برى سل و همکاران
( )2007تعادل ایستا و پویاى ورزشکاران فوتبالیست و بسکتبالیست و ژیمناست دانشگاهى زن را مقایسه
کردند .نتایج نشان داد که ورزشکاران بسکتبالیست تعادل ایستاى ضعیفترى را در مقایسه با افراد ژیمناست
و تعادل پویاى ضعیفترى را در مقایسه با ورزشکاران فوتبالیست اجرا کردند؛ ازاینرو نتیجه گرفتند که
تعادل از نوع ورزش تأثیر میگیرد ( .)46همچنین گادامیر1و همکاران ( )2012در تحقیقى روى ورزشکاران
رشتههاى مختلف و غیرورزشکارا  ،مشاهده کردند که نمرههاى تعادل ایستا بهترتیب ،در والیبالیستها و
فوتبالیستها و سپس بسکتبالیستها بیشتر است .همچنین ،بسکتبالیستها و پس از آنها بهترتیب
والیبالیستها و فوتبالیستها بیشترین نمره را در تعادل پویا دارند ( .)47نتایج پژوهش حاضر از آن لحاظ
که بیان مىکند تعادل ایستا و پویا در دو گروه ورزشى متفاوت است ،با نتایج تحقیقات گفتهشده همسوست.

به احتمال زیاد ،هر ورزشى نیازمند سطوح متفاوتى از فرایندهاى حسى -حرکتى است .نیازهاى مهارتى و
نیز تقاضاهاى محیطى ورزشهای مختلف احتماالً چالشهاى متفاوتى از سیستمهاى حسى -حرکتى را
ایجاد مىکند که در مجموع ،ممکن است در توانایى حفظ تعادل اثرگذار باشد ( .)46تفاوت مشاهدهشده
در نمرههاى تعادل دو گروه تمرینى تحقیق مىتواند به ماهیت متفاوت شیوة تمرینى مربوط شود .از آنجا
که هر رشتۀ ورزشى واحدهاى حرکتى منحصربهفردی را درگیر آن فعالیت مىکند ،مىتوان این تفاوت را
به آن ربط داد .براى مثال ،دویدن نیازمند از دست دادن تعادل و کسب مجدد آن است ( .)47همچنین،
در ورزش دویدن یا پیادهروی همواره تعادل روى یك پا و دو پا حفظ مىشود .فرایند دویدن و راه رفتن نیز
بهدلیل تحمل وزن و ایجاد ضربههاى مکانیکى در عضالت پایینتنه ،موجب تقویت عضالت این ناحیه از
بدن مىشود و همگى این عوامل ممکن است باالتر بودن نمرههاى تعادل در ورزش هوازى پیادهروی و
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دویدن را توجیه کند .بهعالوه برخالف دویدن یا پیادهروى ،هنگام تمرین در آب بهدلیل ماهیت آن نیاز
بسیار کمترى به عوامل حفظ تعادل ،مثل دستگاه دهلیزى و بینایى است و گیرندههاى فشار در پاها نیز در
این وضعیت تقریباً استفاده نمىشود ( .)3با توجه به این مطالب ،بهنظر مىرسد که تمرینهاى هوازى تحمل
وزن پیادهروی و دویدن براى سالمندان عالوهبر تقویت عضالت ،بهطور مؤثرترى عوامل دیگر را نیز بهکار
گیرد؛ بدینترتیب اثر بهترى در مقایسه با تمرین در آب دارد.

اعمال برنامههاى تمرینى با شیوههاى هوازى موجب بهبود معنادار تعادل ایستا و پویاى زنان سالمند
مىشود .با توجه به اینکه در این تحقیق برنامههاى تمرینى پیادهروی و تمرین در آب به بهبود تعادل و
زمان واکنش سالمندان انجامید ،پیشنهاد مىشود که مربیان و سازمانها و نهادهایى که با این گروه از افراد
جامعه سروکار دارند ،متناسب با وضعیت بدنى این افراد از چنین تمرینهایى براى کاهش خطر افتادن
استفاده کنند.

در پایان ،شایان ذکر است که پژوهش حاضر بهرغم کنترل بسیارى از عوامل با محدودیتهاى زیر همراه
بوده است :کنترل تغذیه و نوع رژیم غذایى و کیفیت و کمیت غذایى در طول دورة تمرین ،میزان استراحت
آزمودنىها در طول روز ،درجۀ حرارت محیط و تغییرات آن ،عوامل مخل روانى مثل استرس و اضطراب
هنگام گرفتن آزمونها ،اثرهاى ژنتیکى و اصل تفاوتهای فردى در تأثیرپذیرى از تمرین بین آزمودنىها.
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