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تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی تعادل ،کنترل
حرکتی ،وضعیتی و عملکرد راه رفتن سالمندان مرد فعال
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 .1دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .2گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .3استادیار بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،
تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
تاریخ ارسال 1399/08/25
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی سالمندان مرد
فعال ورزشکار بود 40 .مرد سالمند فعال بهصورت داوطلبانه و در دو گروه تجربی و کنترل در این پژوهش
شرکت کردند .از آزمودنیهای هر دو گروه ،قبل و بعد از هشت هفته تمرین ،آزمونهای تعادل ،کنترل حرکتی،
کنترل وضعیتی و راه رفتن گرفته شد .گروه تجربی در یک برنامة تمرینی ترکیبی شرکت کردند و گروه کنترل
در این مدت به انجام فعالیتهای روزمرۀ خود ادامه دادند .برای مقایسة نتایج قبل و بعد از تمرینات در هر
گروه ،در صورت نرمال بودن متغیرها از آزمون تی همبسته و در غیراینصورت از آزمون ناپارامتریک
ویلکاکسون استفاده شد ،نتایج نشان میدهد یک دوره تمرین ترکیبی در کنترل وضعیتی و عملکرد راه رفتن
معنادار نیست ،ولی میتواند در بهبود کنترل حرکتی ،تعادل در مردان سالمند فعال مؤثر باشد و احتمال زمین
خوردن افراد را کاهش دهد.
واژگانکلیدی :سالمندان فعال ،تمرینات ترکیبی و متغیرهای منتخب بیومکانیکی

1. Email: e.safari4246@gmail.com
2. Email: yahya0120@yahoo.com
3. Email: fattahiali81@gmail.com
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مقدمه
افزایش ساالنۀ جمعیت سالمندان ،تحت تأثیر عواملی مانند بهبود وضعیت بهداشت ،افزایش امید به
زندگی و کاهش مرگومیر جمعیت جهان را به سوی سالمندی سوق میدهد .بر اساس آمار سازمان
جهانی بهداشت ،جمعیت سالمندان از  590میلیون سالمند  60سال و باالتر در سال  ،2000به 1/5
میلیارد نفر در سال  2025میرسد که  70درصد این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی
میکنند ( .)1در ایران نیز بر اساس سرشماری سال  7/27 ،1385درصد از جمعیت کشور را سالمندان
بیش از  65سال تشکیل میدهند که این میزان تا  20سال آینده به  14/70درصد خواهد رسید (.)2
این ارقام نشان میدهند اگر برنامهریزان و سیاستگذاران کشور از هماکنون برنامهای مدون و خاص
برای این قشر نداشته باشند ،در  20سال آینده کشور برای رفع این مشکل و مسائل مربوط به آن از
قبیل مسائل بهداشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...دچار بحران و معضلی اساسی خواهد شد ( .)3سالمندی
مرحلهای است گریزناپذیر از سیر طبیعی زندگی انسان که تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیتهای
جسمانی و حرکتی را به همراه دارد .همچنین ،تغییرات چشمگیری در سلولها و بافتها رخ میدهد
و کارآمدی و فعالیت اندامها و فرآیندهای فیزیولوژیکی کاهش پیدا میکند .فرایند سالمندی باعث
بروز مشکالتی مانند افت ثبات وضعیتی و عملکرد راه رفتن ( ،)4اختالالت تعادلی ،افتادن و ترس از
افتادن میشود که مشارکت در فعالیتهای روزمرۀ زندگی و توانایی برای جابهجایی در خانه و اجتماع
را تحت تأثیر قرار میدهد (.)5
عالوه بر این ،پژوهشهای مروری بیانگر این مطلباند که از دست دادن تعادل و زمین خوردن،
ششمین علت مرگومیر در جمعیت سالمندان است ( .)5یکی از عوامل سقوط و ایجاد ناتوانیهای
متعدد و وابستگی در سالمندان ،نداشتن تعادل است .تعادل جزء نیازهای اساسی برای انجام
فعالیتهای روزمره است ( .)6توانایی حفظ تعادل یکی از مهمترین فعالیتهای جسمانی است که برای
زندگی روزمره ،تحرک مستقل ،کاهش خطر زمین خوردن و بهبود کیفیت زندگی سالمندان ضروری
است (( )7،8فعالیتهای جسمانی موجب کاهش خطر سقوط و کاهش محدودیتهای حرکتی و
عملکردی و همچنین پیشگیری یا به تأخیر انداختن اختالالت تعادلی در سالمندان میشود ( .)9با
توجه به اینکه کاهش تعادل از تبعات دورۀ سالمندی محسوب میشود ،مداخالت تمرینی طراحیشده
برای بهبود یا پیشگیری از وخیمتر شدن ضعف تعادل ،باید تکالیفی را شامل شود که بر نیازهای
تعادلی سالمندان تمرکز داشته باشد (.)10،11
پژوهشها نشان دادهاند علل به زمین افتادن سالمندان در دو دستۀ (عوامل داخلی) ضعف عضالت
اندام تحتانی ،کاهش تعادل ،کاهش توانایی ذهنی ،کاهش اطالعات حسی و کند شدن پاسخهای
حرکتی (و عوامل خارجی) شرایط محیطی همچون مصرف داروهای رواندرمانی و خوابآور ،روشنایی
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کم محل تردد ،ناهمواری سطوح قرار میگیرند .با توجه به اینکه کنترل وضعیتی نیازمند تعامل بین
سیستمهای حسی ،حرکتی و شناختی است؛ اختالل در هرکدام از این سیستمها میتواند به کاهش
عملکرد کنترل وضعیتی منجر شود ( .)6به دلیل کاهش سطح فعالیتهای روزانۀ سالمندان ،آمادگی
بدنی مانند قدرت ،استقامت ،چابکی و انعطافپذیری نیز کم شده و سبب بروز مشکالتی در فعالیتهای
زندگی و عملکرد طبیعی سالمندان میشود ( .)8بدین سبب انجام فعالیتهای منظم ورزشی را عامل
پیشگیری و تأخیر یا حتی درمان مشکالت مربوط به فرآیند پیری معرفی میکنند (.)9
تعادل ایستا عاملی مهم در طراحی تمرینات تعادلی است که بهبود آن مالکی بسیار مهم در سنجش
کارایی برنامههای تمرینی است ( )7برنامههای تمرینی در سالمندان مبتال به اختالل تعادل ،که به
مقاومت کافی برای افزایش قدرت نیاز دارند ،به بهبود توانایی تعادل کمک میکند .این برنامههای
تمرینی باید روی عضالت قامتی کلیدی در اندام تحتانی ،بهویژه عضالت مؤثر در دورسی فلکشن و
پالنتار فلکشن مچ پا تمرکز کنند ( .)6مطالعات روی افرادی که سابقۀ افتادن دارند ،نشان داده که
نیروی عضله و توان ایزوکینتیک بهطور معناداری در فلکسورها و اکستنسورهای زانو و دورسی
فلکسورها و پالنتار فلکسورهای مچ پا کاهش مییابد .نشان داده شده که این عضالت نقشی حیانی در
کنترل تعادل دارند .با اینکه پاسخهای این عضالت در کنترل تعادل حیاتی است ،تمرینات قدرتی
مطالعات قبلی بهطور ویژه روی این عضالت تمرکز نکرده است ( .)6برخی از مطالعات نشان داده است
برنامههای تمرین گروهی که ترکیبی از تعادل ،قدرت و مؤلفههای عملکردی است ،میتواند از افتادن
جلوگیری کند .اَمرانی و همکاران پی بردند که ترکیب تمرینات تعادلی و قدرت بهطور معناداری افتادن
را در افراد سالمند کاهش میدهد ( )7صادقی و همکاران ( )1388دربارۀ عملکرد جسمانی سالمندان
بیان میکنند که شش هفته تمرین عملکردی ،بهبود تعادل ایستا و پویای این افراد را به همراه داشته
است؛ در واقع انجام تمرینات تعادلی در وضعیت نشسته توسط سالمندان ،عملکرد تعادلی آنها را ارتقا
میدهد ( .)11سه روز در هفته تمرینات قدرتی و استقامتی به بهبود و حفظ انعطافپذیری در
سالمندان منجر شده است ( .)12یافتههای مطالعهای نشان داد بهکارگیری تمرینات ترکیبی هوازی و
تعادلی میتواند عاملی تأثیرگذار در بهبود تعادل سالمندان باشد ( .)13میلینگ 1و همکاران ()2020
در پژوهشی روی تمرینات مقاومتی همراه با تحمل وزن نشان داد این تمرینات در تعادل ایستا و
کاهش زمین خوردن در سالمندان مؤثرند ( .)14بررسی اثر تمرینات تعادلی ،قدرتی و ترکیبی (تعادلی
و قدرتی) بر شاخصهای کنترل قامت سالمندان نشان داد برنامههای تمرینی تعادلی ،در مقایسه با
تمرینات قدرتی باعث اختالل تعادل فرد در حین تمرین و تمرینات ترکیبی باعث کاهش در نوسانات

1. Meiling
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قامتی میشود و خطر افتادن را در افراد سالمند کاهش میدهد ( .)15همچنین سوسا 1و همکاران
( )2017در یک کارآزمایی روی افراد مسن ،نشان دادند تمرین ترکیبی ،در مقایسه با تمرین هوازی
درکاهش زمین خوردن و بهبود کنترل وضعیتی ،کنترل حرکتی و قدرت اندام تحتانی سالمندان
مؤثرتر است ( .)16از آنجا که سالمندی دورانی حساس از زندگی بشر است ،اهمیت دادن به رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت وکیفیت زندگی در سالمندان ضروری است ( .)17کنترل قامت نیازمند تعامل بین
سیستمهای حسی ،حرکتی و شناختی است ( .)9افراد با هماهنگی و ارتباط این سیستمها به سرعت
با وضعیت ناپایدار خارجی منطبق میشوند ( .)18،19اختالل در هرکدام از این سیستمها میتواند
تعادل را تحت تأثیر قرار دهد ( )9و در وضعیت فرد ناپایداری ایجاد کند .سالمِال و همکاران)2001( 2
( )20در پژوهشی تأثیر تمرینات هوازی و قدرتی در پایینتنه را بر متغیرهای کینماتیکی و کنتیکی
راه رفتن بررسی کردند .دادههای پژوهش با استفاده از دستگاه سینماتوگرافی و فورس پلیت جمعآوری
شد .در نهایت ،افزایش در عمل دورسی فلکسور و پالنتار فلکسورهای مچ پا و اکستنشن ران و بهبود
قدرت و توان عضالنی در تولید انرژی هنگام راه رفتن مشاهده شد .عالوه بر موارد عنوان شده ،آندره3
و همکارانش ( )21( )2009در پژوهشی روی الگو راه رفتن زنان سالمند به این نتیجه رسیدند که
انجام تمرینات کششی منجر به افزایش طول گام و سرعت راه رفتن بود.
با وجود اینکه تمرینات استقامتی از ضروریات تمرینی سالمندان بشمرده شدهاند ،پژوهشهای اندکی
اثر تمرینات استقامت عضالنی را بر پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن سالمندان بررسی کردهاند .بر
اساس پژوهش صادقی و همکاران ( )2009شرکت در برنامه تمرینی استقامتی سبب افزایش دامنۀ
حرکتی مفصل ران در لحظۀ جدا شدن پنجه پا از زمین در فاز استانس و کاهش درصد استقرار در
فاز استانس بود .از آنجا که در یک تواتر یکسان گامبرداری ،سالمندان نسبت به بزرگساالن ،مسافت
کمتری را میپیمایند ،این الگو باعث میشود سالمندان زمان بیشتری را در فاز حمایت دوگانه داشته
باشند و در نتیجه الگوی راه رفتن با ثباتتری را ایجاد میکنند ( .)3در پژوهشهای اخیر به فواید
ورزش در بهبود توانایی عملکرد افراد مسن توجه شده است .برنامههای ورزشی متناسب با این جمعیت
اثبات کردهاند که این مداخالت؛ مانند تمرینات مقاومتی ،تعادل ،استقامتی ودر کل تمرینات ترکیبی
(برای مثال مقاومت ،استقامت و تعادل همزمان) تأثیر مفیدی بر برخی پارامترهای عملکردی در افراد
سالمند داشته است .با این حال ،به نظر میرسد برنامههای تمرینات ترکیبی که شامل تمرینات
مقاومتیاند ،پیشرفتهای کلی بیشتری ایجاد میکنند؛ زیرا این نوع مداخالت باعث تحریک اجزای
سالمت جسمی مانند مقاومت ،آمادگی قلبی تنفسی و تعادل میشوند (.)22،23
1. Sousa
2. Teixeira-Salmela
3. Andre
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تمرینات ورزشی با توجه به شدت و مدت اجرای آنها میتواند آثار متفاوتی داشته باشد .در بیشتر
برنامههای تمرینی استفاده شده در پژوهشهای قبلی تأثیر برنامههای تمرینات تعادلی و قدرتی بر
تعادل بررسی شده است ( .)24در سالمندان کاهش تعادل و کنترل حرکتی ،افت عملکرد قدم زدن
مشاهده میشود و میتواند به دلیل ترس از افتادن موجب کمتحرکی شود .همچنین ،ممکن است
اختالالت بالینی و بیماری های متابولیسمی را به همراه داشته باشد .با توجه به اینکه نوع و شدت
تمرین میتواند اثری متفاوت بر ساختار ،ترکیب و عملکرد بدن سالمندان فعال داشته باشد ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر تعادل،کنترل حرکتی و عملکرد قدم زدن
سالمندان فعال انجام شد .بنابراین با توجه به مطالعات فوق بررسی میکنیم ،آیا یک دوره تمرین
ترکیبی میتواند بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی سالمندان ورزشکار کارساز باشد یا خیر.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ پژوهش
شامل مردان فعال سالمند بین  75 -60سال الهیجان بودند .این پژوهش پس از کسب تأیید کمیتۀ
اخالق پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی به شمارۀ  IR.SSRC.REC.1399.105و هماهنگی با
هیئت ورزشهای همگانی الهیجان انجام شد .برگههای شرکت در پژوهش بین سالمندان توزیع شد،
حدود  100سالمند مرد شرکت کردند و برای بررسی سالمت عمومی به پزشک متخصص ارجاع داده
شدند .همچنین از تمامی شرکتکنندگان رضایتنامۀ آگاهانه گرفته شد .در نهایت  40نفر بهصورت
در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند.
معیارهای ورود به این مطالعه به این شرح بودند :سن بین  60تا  75سال ،تأیید سالمتی توسط پزشک
و طبق پرسشنامۀ تندرستی ،جنسیت مرد ،داشتن سابقۀ ورزش منظم ،شاخص تودۀ بدن نظر بین
 20تا  29و نداشتن اعتیاد به دخانیات و الکل .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :غیبت بیش
از دو جلسه در برنامههای ورزشی تنظیمشده ،داشتن بیماریهای مزمن ،خاص و بیماریهای روانی،
تشدید عالئم آسیبرسان ناشی از مداخله در آزمودنی و ایجاد مشکالت یا ضرر به فرد ،ایجاد آسیبهای
جسمی به شرکتکنندگان در مداخله یا بیرون از مداخله که باعث بهوجود آمدن مشکالت حرکتی در
افراد شود .ضمناً افراد رضایتنامه و اطالعات فردی را تکمیل کردند .ابتدا با استفاده از پرسشنامۀ
ویژۀ تندرستی 1اطالعات مربوط به سالمت آزمودنیها بهدست آمد و سپس اندازهگیریهای
آنتروپومتریکِ  48ساعت قبل و آزمونهای آزمایشگاهی قبل از اولین جلسۀ تمرین انجام شد .پیش
از شروع دورۀ تمرینی ،برای اطالع از وضعیت سالمتی و سطح آمادگی افراد ،بهترتیب از پرسشنامۀ
1. PAR_Q and You
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تاریخچۀ پزشکی و پرسشنامۀ آمادگی برای فعالیت جسمانی  PARQو پرسشنامۀ سابقۀ پزشکی
استفاده شد .تمرینها در هر جلسه شامل گرم کردن ،انجام تمرینات عملکردی و سرد کردن بود.
متغیرهای تعادل ایستا ،کنترل حرکتی و کنترل وضعیتی و عملکرد راه رفتن در پیشآزمون و
پسآزمون اندازهگیری شدند.
برای ارزیابی تعادل ایستا ،کنترل حرکتی و کنترل وضعیتی از دستگاه تعادلسنج ایستا (ساخت
شرکت دانشساالر ایرانیان ،تهران) استفاده شد .این دستگاه پایداری نوسانات بدنی یا همان تعادل
ایستا را بهطور غیرمستقیم بر پایۀ واکنش سطح ایستا در برابر نیروهای حاصل از تغییرات مرکز ثقل
فرد اندازهگیری و تحلیل میکند ( )25اطالعات مربوط به حرکت بدن بهصورت لحظهای و تجسمی
برای پارامترهای مختلف بهصورت دوبعدی و در هنگام ایستادن با چشم باز و بسته جمعآوری میشود.
دستگاه تعادلسنج ایستا میزان نوسانات به جلو ،عقب ،چپ ،راست را به درصد و سانتیمتر نشان
میدهد .همچنین این دستگاه در قسمت اول میزان پایداری گرانیگاه آزمودنی در محدودۀ دوایر  5تا
 100را بهصورت درصد نشان میدهد و در سایر مقادیر درصد انحراف معیار از نقطۀ تعادل ،میزان
انحراف معیار از نقطۀ تعادل ،طول نقطۀ تعادل برحسب درصد ،عرض نقطۀ تعادل برحسب درصد،
طول نقطۀ تعادل برحسب سانتیمتر ،عرض نقطۀ تعادل برحسب سانتیمتر ،درصد حضور گرانیگاه در
باالی سمت چپ ،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست ،درصد حضور گرانیگاه در باالی سمت
راست ،درصد حضور گرانیگاه در پایین سمت راست ،میزان انحراف معیار به سمت چپ نسبت به نقطۀ
تعادل ،میزان انحراف معیار به سمت راست نسبت به نقطۀ تعادل ،حداکثر انحراف به سمت چپ،
حداکثر انحراف به سمت راست ،میزان انحراف معیار به جلو و عقب نسبت به نقطه تعادل ،حداکثر
انحراف به سمت جلو ،حداکثر انحراف به سمت عقب و مساحت کل محدوده جابهجایی را نشان
میدهد.
برای ارزیابی عملکرد راه رفتن از آزمون  10مرحلهای عملکرد راه رفتن استفاده شد .این آزمون شامل
 10قسمت است :سطح راه رفتن ،تغییر در سرعت راه رفتن ،راه رفتن با چرخش افقی سر ،راه رفتن
با چرخش عمودی سر ،راه رفتن و چرخش لگن ،راه رفتن بهطوری که در وسط راه مانع باشد ،راه
رفتن با سطح اتکای کم ،راه رفتن با چشمان بسته ،حرکت به عقب و باال رفتن از پلهها .نمرهدهی آن
به این صورت است =3 :نرمال =2 ،اختالل خفیف =1 ،اختالل متوسط و  =0اختالل شدید .آزمودنیها
باید کل  10آیتم را در مسافتی به طول شش متر و عرض  30سانتیمتر بنا بر دستورالعمل اجرا
میکردند ( .)26گروه تجربی (تمرین ترکیبی) سه روز در هفته به مدت  60دقیقه در هر جلسه تمرینی
به انجام تمرین پرداختند و گروه کنترل به مدت دو ماه فعالیتهای روزمره را انجام دادند .برنامۀ
تمرینی گروه کنترل شامل تمرینات و انجام فعالیتهای روزمره شامل  15دقیقه پیادهروی سریع و
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 10حرکت زنجیرهای سادۀ ایروبیک (شامل مارچ ،گام آسان ،استپ تاچ ،مامبو ،حرکت  Vو معکوس
آن ،دور نزدیک پا ،جاگینگ ،پاشنه پنجه ،زیگزاگ پریدن) با  50تا  60درصد حداکثر ضربان قلب
بیشینه بود .در گروه تجربی ،برنامۀ تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازی ،مقاومتی و تعادلی بود که
بهصورت همزمان و فزاینده در پنج مرحله انجام شد.
در مرحلۀ اول تمرینات هوازی از  15دقیقه شروع شد و در دو هفتۀ پایانی به  30دقیقه رسید (شامل
تمرین دو و پیادهروی در فضای باز که در هفتۀ اول با شدت  40درصد حداکثر ضربان قلب به مدت
 15دقیقه شروع شد و سپس بهصورت فزاینده تا  30د دقیقه با  70درصد حداکثر ضربان قلب در
پایان هشت هفته افزایش یافت) ( .)28،27مرحلۀ دوم تمرینات کششی در تمامی مفاصل گروههای
عمدۀ عضالنی به مدت  10تا  15دقیقه انجام شد ( .)29در مرحلۀ سوم 10 ،تا  15دقیقه تمرینات
مقاومتی با تحمل وزن برای تقویت عضالت اندام تحتانی انجام شد .این تمرینات شامل حرکاتی مثل
اسکات ،النچ ،درازونشست و پالنک بود .مرحلۀ چهارم شامل تمرینات تعادلی به مدت  5تا  10دقیقه
بود که شامل ایستادن تکپا ،ایستادن تکپا همراه پرتاب توپ ،پرتاب پا به جلو و عقب ،راه رفتن به
جلو ،عقب ،دو طرف ،روی پاشنه و پنجه هرکدام  10گام بود ( .)29در نهایت ،مرحلۀ پنجم سرد کردن
به مدت پنج دقیقه بود .در جدول شمارۀ  1شرح کامل تمرینات ترکیبی آورده شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها توسط نرمافزار اسپیاساس نسخۀ  22در سطح معناداری  p≤ 0/05و ترسیم
نمودارها نیز توسط نرمافزار اکسل نسخۀ  2016انجام شد .از آمار توصیفی برای محاسبۀ شاخصهای
مرکزی ،پراکندگی و ترسیم جداول استفاده شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیرو-ویلک برای
تعیین توزیع طبیعی دادهها استفاده شد .در تجزیهوتحلیل استنباطی ،برای مقایسۀ نتایج قبل و بعد
از تمرینات در هر گروه و بررسی تغییرات درونگروهی ،در صورت نرمال بودن متغیرها از آزمون تی
همبسته و در صورت غیرنرمال بودن آنها از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شد ،همچنین
برای تغییرات بینگروهی متغیرها از آزمون پارامتریک آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
جدول  -1برنامه تمرینات ورزشی
هفته

هوازی

مقاومتی

تعادلی

اول

 40%حداکثر
ضربان
قلب[]27،28

دوم

 40%حداکثر
ضربان قلب

اسکات،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 2ست  10تکرار[]29
اسکات ،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 2ست  10تکرار

ایستادن روی یک پا ( 20ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 10ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب ( 10تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)[]29
ایستادن روی یک پا ( 20ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 10ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب ( 10تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
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ادامة جدول  -1برنامه تمرینات ورزشی
هفته

هوازی

سوم

 50%حداکثر
ضربان قلب

چهارم

 50%حداکثر
ضربان قلب

پنجم

 60%حداکثر
ضربان قلب

ششم

 60%حداکثر
ضربان قلب

هفتم

% 70
حداکثر
ضربان قلب

هشتم

% 70حداکثر
ضربان قلب

مقاومتی

تعادلی

اسکات ،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 2ست  15تکرار
اسکات ،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 2ست  15تکرار
اسکات ،النچ ،دراز
ونشست و پالنک
 3ست  10تکرار
اسکات ،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 3ست  10تکرار
 3اسکات ،النچ ،دراز
و نشست و پالنک
ست  15تکرار
اسکات ،النچ ،دراز و
نشست و پالنک
 3ست  15تکرار

ایستادن روی یک پا (25ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 15ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب (15تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
ایستادن روی یک پا (25ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 15ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب (15تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
ایستادن روی یک پا ( 30ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 20ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب ( 20تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
ایستادن روی یک پا ( 30ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 20ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب ( 20تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
ایستادن روی یک پا ( 35ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 25ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب (25تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)
ایستادن روی یک پا ( 35ثانیه) ،ایستادن روی یک پا همراه
پرتاب توپ ( 25ثانیه) ،پرتاب پا به جلو و عقب (25تکرار) ،راه
رفتن به جلو و عقب و دو طرف (هرکدام  10گام)

نتایج
بهمنظور توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف
استاندارد استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  2ارائه شده است .برای ارزیابی نرمال بودن دادهها
از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  3مشاهده میشود .بر این اساس
دادههای متغیرهای تعادل ایستا و کنترل حرکتی توزیع نرمال داشتند و از آزمون آماری تی همبسته
و تی مستقل استفاده شد ،اما در متغیرهای راه رفتن ،توزیع دادهها نرمال نبود؛ بنابراین از آزمون
آماری ویلکاکسون و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
در جدول شمارۀ  3نتایج آزمون تی وابسته برای متغیر تعادل ایستا ارائه شده است .نتایج آزمون تی
زوجی نشان داد پس از تمرین ترکیبی ،در تعادل ایستا ( )t=0/63،p = 0/003بین پیشآزمون و
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد و این عامل بهبود یافته است .همچنین آنالیز واریانس یکطرفه
بین گروه تمرین ترکیبی و کنترل نشان داد تعادل ایستا در پسآزمون ( )F= 3/40،p = 0/002تفاوتی
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معنادار یافته است .در جدول شمارۀ  4نتایج آزمون تی وابسته و مستقل مربوط به مقادیر کنترل
حرکتی ارائه شد .بر اساس مقایسۀ درونگروهی متغیرها ،پس از یک دوره مداخلۀ ورزشی بین گروه
تجربی ( )t= -3/56 ،p = 0/002و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت .با مقایسۀ این متغیر
بین دوگروه ،تفاوت معناداری در پسآزمون ( )F =2/71،p = 0/01دیده شد.
با توجه به نرمال نبودن دادههای عملکرد قدم زدن و کنترل وضعیتی از آزمونهای ناپارامتریک
ویلکاکسون و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جدول شمارۀ  5ارائه شده است.
یافتههای درونگروهی نشان داد بین پسآزمون و پیشآزمون تفاوت معناداری (3/44،p = 0/002
= )Zوجود دارد ،اما در مقایسه بینگروهی تفاوتی معناداری دیده نشد.
جدول - 2ویژگیهای توصیفی آزمودنیهای گروه کنترل و تجربی ()n=20
شاخص

تجربی

کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

سن (سال)
قد (سانتیمتر)

62 ± 12/74
170/5 ± 8/24

-

65 ± 16/01
169/5 ± 5/44

وزن (کیلوگرم)

77 ± 10/55

75 ± 10/11

75 ± 10/ 63

26/42 ± 2/30

26/42 ± 2/05

27 ± 3/17

± 10/56
74/5
± 2/97
26/03

شاخص تودۀ بدنی (کیلوگرم بر
مترمربع)

جدول  -3نتایج آزمون تی همبسته و آنالیز واریانس یکطرفة تعادل ایستا برحسب (درصد) ()n=20
کنترل
انحراف معیار±

انحراف معیار ±میانگین

آماره

معناداری

6/63 ± 2/32
()8/28 ± 2/60

()7/70 ± 2/24
6/04 ± 1/36

2/19
11/59

0/14
*0/002

1/65 ± 0/65
2/52
0/02

-1/65 ±./48
-0/63
* 0/003

میانگین
پیشآزمون
پسآزمون
آزمون تی وابسته
میانگین اختالف
آماره
معناداری

تجربی

آنالیز واریانس یکطرفه

* p> 0/05
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جدول - 4نتایج آزمون تی همبسته و آنالیز واریانس یکطرفة کنترل حرکتی (درصد)()n=20
کنترل

تجربی

آنالیز واریانس یکطرفه

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

آماره

معناداری

52/34 ± 4/34
45/78 ± 4/92

47/08 ± 3/94
58/28 ± 3/05

0/80
4/64

0/37
* 0/03

-6/50 ± 5/74
-1/14
0/26

11/19 ± 3/14
17/76
* 0/002

پیشآزمون
پسآزمون
آزمون تی وابسته
میانگین اختالف
آماره
معناداری

* p> 0/05
جدول  - 5نتایج آزمون ویلکاکسون کروسکال-والیس عملکرد راه رفتن (امتیاز) و کنترل وضعیتی (سانتی-
متر)() n= 20
انحراف معیار±میانگین

ویلکاکسون
جمع

معناداری

Z

پیشآزمون

171

*0/01

-2/46

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

153
190
211

*0/001
0/65
0/76

-3/44
-0/44
-0/29

رتبهها
عملکردراه
رفتن
کنترل
وضعیتی

کنترل

تجربی

0±/46
25/75
27/0±05/36
1/0±17/77
1/0±70/72

± 0/40
26/45
28/0±10/26
0/0±29/64
0/0±33/32

کروسکال-والیس
خی
دو

معناداری

درجة
آزادی

2/07

0/15

1

4/62
1/08
1/79

*0/03
0/29
0/18

1
1
1

* p> 0/05

بحث
هدف از مطالعۀ حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی (تعادل،
عملکرد راه رفتن ،کنترل حرکتی و وضعیتی) سالمندان فعال بود .بر اساس نتایج ،تمرین ترکیبی بر
بهبود تعادل ایستا و کنترل حرکتی تأثیری معنادار دارد ،اما بر عملکرد راه رفتن و کنترل وضعیتی
تأثیر معناداری ندارد.
سالمندان در معرض اختالالتی در حفظ تعادل ( ،)30کنترل حرکتی ( ،)31کنترل وضعیتی ( )32و
تغییرات راه رفتن قرار دارند .ورودیهای حسی از نیازهای اساسی برای کنترل پاسچر در سیستمهای
حرکتی ،است؛ از این رو کاهش بازخورد آورانهای عصبی میتواند تعادل را مختل کند .اختالل در
تعادل میتواند به افزایش خطر بروز آسیبدیدگی در حین فعالیت ورزشی منجر شود .عوامل گوناگون
نوروفیزیولوژیک و مکانیکی میتوانند تعادل را تحت تأثیر قرار دهند ( .)33ویژگیهایی مانند قد ،وزن،
ترکیب بدنی ،سطح اتکا ،فاصلۀ مرکز ثقل تا زمین ،طول و وزن هر یک از اندامها ،طول بازوی گشتاور
عضالت و توزیع جرم در نقاط مختلف بدن میتوانند از نظر مکانیکی بر بدن اثر بگذارند ( .)34پژوهش
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حاضر با هدف ذکرشده در بهبود تعادل ایستا با رفعتی و همکاران ،)35( )2018( ،مسیبی سامانی و
همکاران ،)13( )2015( ،فارسی و همکاران ،)15(1394 ،زارعی و همکاران )36( )2018( ،همسوست،
اما با پژوهش فرجی آزاد و شجاعالدین ( )37( )2015ناهمسو است .شاید دلیل این ناهمسویی را
بتوان در شیوۀ تمرینات گزارش کرد.
تمرینات ترکیبی با ایجاد سازگاریهای بیومکانیکی مناسب ،میتوانند نقشی مؤثر در یادگیری مهارت،
فراخوانی واحد حرکتی ( ،)38افزایش شکلپذیری قشر حرکتی و بهبود بهکارگیری عضالت داشته
باشند ( .)39اثر این نوع تمرینات در بهبود تعادل را میتوان بر اساس نظریۀ سیستمها کرد .طبق
نظریۀ سیستمها توانایی کنترل در فضا نتیجۀ اثر متقابل همزمان و پیچیدۀ سیستم عصبی-عضالنی-
اسکلتی است که درواقع همان سیستم کنترل قامت است .این سیستم ،برای حفظ تعادل و ایجاد
حرکت به تلفیق دادههای حسی نیاز دارد تا موقعیت بدن را در فضا تشخیص دهد و نیز برای اعمال
نیروی مناسب به توانایی سیستم عضالنی-اسکلتی نیاز دارد .در این مدل سیستم عصبی مرکزی با
استفاده از اطالعات سیستمهای بینایی دهلیزی و حسی-عمقی (که شامل حس وضعیت مفاصل و
حس محیطی است) از وضعیت مرکز ثقل بدن نسبت به جاذبه و از شرایط سطح اتکا مطلع میشود
تا پاسخ حرکتی مناسب را بهصورت الگوهای حرکتی از پیش برنامهریزیشده فراهم کند .بنابراین با
استناد به نظریۀ سیستمها به نظر میرسد تمرینات ترکیبی میتواند باعث بهبود تعادل در سالمندان
شود ( .)14هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر کنترل حرکتی مردان
سالمند فعال است که با پژوهشهای حیرانی و همکاران .)1392( ،میلینگ 1و همکاران ( )14و سوسا
و همکاران ( )16همسوست ،اما با پژوهش فرجی آزاد و شجاعالدین ( )37ناهمسوست که دلیل این
ناهمسویی را نیز ،مانند تعادل ،میتوان متفاوت بودن شیوۀ تمرینات بیان کرد.
در پژوهش حاضر نیز مشخص شد آیتمهای  8و  10در عامل جداگانهای قرار گرفتند .این موضوع
میتواند به علت دشواری ایجادشده در تکالیف باشد .همچنین با توجه به اینکه آیتم ( 8حرکت کردن
با چشمهای بسته) بهطور معمول در زندگی روزمره انجام نمیشود و شرکتکنندگان با چنین شرایطی
آشنایی چندانی ندارند ،میتوان این موارد را از دالیل مجزا شدن بار عاملی آیتم  8دانست .راه رفتن
و حفظ تعادل پویا ،بهشدت به حس بینایی وابسته است؛ از این رو هنگامی که این حس در دسترس
نباشد ،مشخص ًا دشواری بیشتری برای کنترل راه رفتن بهوجود خواهد آمد .همچنین آیتم  10برخالف
آیتمهای دیگر ،نوع خاصی از راه رفتن را شامل میشود؛ به این ترتیب که همۀ آیتمها بهجز آیتم
10راه رفتن در سطح صاف را همراه با عوامل مختلف بررسی میکنند ،آیتم  10بهتنهایی باال رفتن از
1. Meiling
2. Wrisley
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پلهها را ارزیابی میکند که نوع خاصی از راه رفتن است و نیازمند راه رفتن در هر دو سطح افقی و
عمودی است .طبق بیان ریزلی 2و همکاران (  )40( ) 2004پروتکل تمرینی پژوهش حاضر موجب
انقباض همزمان عضالت اطراف مفاصل شده که خود در بهبود کنترل ثبات مفاصل و حفظ وضعیت
بدن اهمیت زیادی دارد .برای کنترل عصبی-عضالنی بخشهای مختلف بدن در داخل زنجیرۀ
حرکتی ،وجود حس عمقی ضرورت دارد؛ از این رو در حین انجام فعالیتی که در آن تحمل وزن توسط
اندام تحتانی مورد نیاز است ،عضالت و مفاصل باید بتوانند بهطور همزمان و سینرژیک با یکدیگر کار
کنند ( )41پژوهش مبتنی به افزایش نمرۀ عملکرد راه رفتن منجر شده است که با پژوهش حسین
پور و همکاران ( )42همسوست .صحاف و همکاران ( )43و اصالنخانی و همکاران ( )44نیز در مطالعات
خود بیان کردند که پس از برنامۀ تمرین تعادلی ،توانایی راه رفتن و قدرت عضالنی در سالمندان بهبود
یافته است .با این حال ،پژوهش حاضر با مطالعات بورین 1و همکاران ( ،)45مانینی 2و همکاران (،)46
جاج 3و همکاران ( )47همسو نبود که علت آن میتواند نوع تمرین یا مدتزمان انجام برنامۀ تمرینی
باشد .این نوع تمرینات ترکیبی باعث بهبود توانایی راه رفتن در سالمندان میشود که این بهبود
میتواند در اثر تقسیم بهتر توجه بین تکالیف حرکتی مورد نظر باشد .در واقع ،تمرین بر پایۀ تکالیف
ویژه میتواند باعث تمرکز بیشتر روی تمرین حرکتی شود .از طرفی افزایش دامنۀ حرکتی و قدرت
عضالنی از عوامل مهم در تقویت تعادلاند و مداخله در این عوامل فیزیولوژیکی میتواند خطر افتادن
افراد را کاهش دهد ( .)48از محدودیتهای مطالعه ،میتوان به دسترسی نداشتن به مطالعات مشابه
که روی مردان سالمند فعال انجام باشد ،کنترل نکردن رژیم غذایی جامعۀ آماری و ادامۀ این نوع
تمرینات در مدت طوالنی اشاره کرد .پیشنهاد میشود این پژوهش روی زنان سالمند فعال نیز انجام
شود و میزان تغییرات حاصل از مداخلۀ تمرین بر مردان سالمند فعال همراه با جامعهای بزرگتر و در
مدتزمانی طوالنیتر بررسی شود.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of a combined training course
on selected biomechanical variables of the elderly active male athlete .40 active elderly
men participated in this study voluntarily in two groups. The experimental group practiced
in a combined training program and the control group continued to perform their daily
activities during this period. To compare the results before and after exercise in each
group, the Parametric Paired t-test and non-parametric Wilcoxon test were executed using
SPSS ver. 21. The results show that a combined training session was not significant in
posture control and gait function, but can be effective in improving motor control, balance
in active older men, and reducing the risk of falls.
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