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Abstract
Older adults’ ability to walk and turn is a crucial factor in quality independent living. This
study aimed to investigate the effect of turning training in comparison with balance
training on balance performance, mobility, turning and fear of falling in older adults.
therefore 45 eligible elderly males at least 60 years old were selected and randomly
assigned to two experimental groups (turning and balance training) and a control group
(n=15). Each experimental group performed their training program for 12 weeks. Static
and dynamic balance, functional balance and mobility, straight walking, turning walking
and fear of falling were measured through force plate, Timed Up and Go Test, 10 Meter
Walk Test, Figure of 8 Walk Test and Falls Efficacy Scale-International respectively. Both
turning and balance training were effective in improving static, dynamic and functional
balance, straight walking and decreasing the fear of falling in both training groups
compared to the control group. Turning training improved turning performance compared
to balance training and the control groups and had a more effect on improving functional
balance than balance training. The use of the turning components in training not only has
the effects of balance training but also has more effects on improving performance in
turning tasks in older adults. Due to the extent of turning situations in daily activities and
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its potential risk for older adults, it is recommended to use the turning components and
perform the turning training in older adults.

Keywords: Combined Training, Turning, Balance, Walking, Fall, and Older Adults.
Extended Abstract
Background and Purpose
Aging is associated with decreased performance and vulnerability. The most
common cause of injury in older adults is falling. Balance disorder plays a
significant role in falls. Walking is the largest part of daily activity. A walking
disorder is one of the most related risk factors for falls. About 70% of falls in older
adults occur when walking (1). 20 to 50 percent of the walking steps are turning.
Turning is a complex maneuver that can cause a fall. Falling while turning is very
dangerous and the risk of hip fracture when falling while turning is 7.9 times
higher than straight walking (2). Nearly half of older adults' physical function
changes are due to inactivity. Regular exercises are effective in maintaining older
adults' functional abilities. Studies emphasize the effectiveness of multicomponent and multi-planar activities in improving physical function (3), but
these activities, such as turning, are neglected in most training programs. We
hypothesized that adding a turning component to the training would be superior
to conventional training. This study aimed to compare the effect of two protocols
of combined turning-based balance training and conventional balance training on
balance, mobility, turning performance, and fear of falling in older adults.

Materials and Methods
This study was a controlled randomized trial with a three-group design with
training interventions in two experimental groups (turning and balance training)
and a control group, with pre-test and post-tests. The statistical population
included all older adult men aged 60 years and older in Isfahan, among whom 45
people were selected and randomly assigned into three groups of 15 people; two
experimental groups and one control group. Participants in the experimental group
completed 12 weeks of relevant exercises while the control group continued their
normal activities during this period. Inclusion criteria included a man at least 60
years old, having functional independence, and the ability to walk and perform
daily activities without the use of assistive devices. The exclusion criteria included
obtaining a score below 24 on the Mini-Mental State Examination (MMSE),
lacking the requirements of general health and physical activity questionnaires,
having any medical and ethical prohibition to participate in training, having a
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history of falls during the past year, inability to perform tests and exercise
programs, and participating in other regular exercise programs. The static and
dynamic balance were measured by force plate data and center of pressure (COP)
analysis when standing and stance phase of walking, respectively, and the
parameters of range, path length, and velocity of the COP were measured in the
anteroposterior and mediolateral directions. Functional balance and mobility,
straight walking, turning, and fear of falling with Timed Up and Go Test (TUG)
(4), 10-Meter Walk Test (10MWT) (5), Figure of 8 Walk Test (F8WT) (6), and
Falls Efficacy Scale-International (FES-I) (7) were evaluated, respectively. The
training programs were presented for 12 weeks and 3 sessions of 75 minutes per
week. The training program consisted of four parts: warm-up (10 minutes),
resistance training (25 minutes), the main part (35 minutes), and cool-down (5
minutes). The main part of the training was executed differently in the
experimental groups. One group performed conventional balance training and the
other turning-based balance training. Statistical analysis was performed using the
Mixed ANOVA of design 3 (group: turning training, balance training, and control)
× 2 (test: pre-test and post-test). Pairwise comparisons were calculated using the
Bonferroni test and effect size with partial eta square (ηp2). P ≤0.05 was considered
as the significance level in all statistical tests.

Findings
The results showed that within-subject differences related to the main effect of the
time and between-subject differences related to the main effect of the group as
well as time-group interaction were statistically significant (p ≤0.05). The results
of the Bonferroni test revealed a significant improvement in the variables in the
post-test compared to the pre-test in the experimental groups (p ≤0.05); however,
in the control group, no significant changes were observed in any of the variables
(p ˃0.05). Pairwise comparison showed a significant difference in the static and
dynamic balance variables between the experimental groups and control group (p
≤0.05) but there were no significant differences between the experimental groups
in any of the variables (p ˃0.05). In the TUG test, there was a significant
difference between the experimental groups and the control group (P ≤0.04) as
well as between the turning training and balance training groups (P =0.02). In the
10MWT, a significant difference was observed between the experimental groups
and the control group (P ≤0.04). In the F8WT, there was a significant difference
between the control and turning training groups (P =0.002) as well as between the
turning training and balance training groups (P =0.04). In the FES-I, a significant
difference was observed between the experimental groups and the control group
(P ≤0.04).
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Table 1- Descriptive information and results of mixed ANOVA and Bonferroni test

Note: M: mean, SD: standard deviation, ML: mediolateral, AP: anteroposterior, mm:
millimeter, s: second, p: significance level, r: effect size, bold values show significant
difference.

Conclusion
The results showed the effect of turning and balance training on improving the
static and dynamic balance control, functional balance and mobility, straight
walking, and reducing the fear of falling in both experimental groups compared
to the control group. In addition, turning training improved turning performance
compared to balance training and the control group, and also had a more effect on
improving functional balance and mobility than balance training. Comparing the
effect size in each of the variables showed that turning training was more effective
than balance training. Balance training creates specific adaptations to imposed
demands by challenging the sensorimotor system by manipulating the size or
stability of the base of support, changing the position of the center of gravity, and
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stressing the postural muscles (8). Strength training facilitates the balancing
process by creating neuromuscular adaptations and improving muscle response
and strength. The combination of training may have a synergistic effect and
enhance performance. Turning training increases the challenge by adding turning
components and performing multi-planar movements and creates more impact
compared to the conventional training. The similarity of turning movements to
daily movement patterns contributes to making them more transferable. Turning
training involves more balance systems and processes due to more complexes and
requires higher sensory-motor integration and cognitive demands that may be
accompanied by more compatibility. Based on the similarity of principle of
training, the patterns used in turning training with the daily balance and movement
requirements are effective in the efficacy of turning training. These mechanisms
may explain the further improvement in the turning training group than in the
balance training group.

Keywords: Combined Training, Turning, Balance, Walking, Fall, and Older Adults.
Article Message
Due to the extent of turning situations in daily activities and its potential risk for
older adults, and the effectiveness and improvement of turning performance in
older adults as a result of turning training, it is recommended to use the turning
components and perform the turning training for older adults.
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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تأثیر تمرینات چرخشی در مقایسه با تمرینات تعادلی بر عملکرد تعادل ،تحرک،
چرخش و ترس از سقوط در سالمندان

1

مهدی قادریان ،1غالمعلی قاسمی ،2شهرام لنجان نژادیان ،3ابراهیم صادقی دمنه

4

 .1دانشجوی دکتری آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
 .2استاد گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،ایران( .نویسنده
مسئول)
 .3استادیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
 .4دانشیار گروه ارتوپدی فنی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران.
تاریخ ارسال 1400/12/11

تاریخ پذیرش 1401/03/22

چکیده
توانایی سالمندان در راه رفتن و چرخش پایدار عاملی مهم در زندگی مستقل و باکیفیت است .این مطالعه با
هدف بررسی تأثیر تمرینات چرخشی ،در مقایسه با تمرینات تعادلی ،بر عملکرد تعادل ،تحرک ،چرخش و
ترس از سقوط در سالمندان انجام شد .بدین منظور  45مرد سالمندِ دستکم ( )60ساله که واجد معیارهای
پژوهش بودند ،انتخاب و بهطور تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی (تمرینات چرخشی و تعادلی) و یک گروه
کنترل تقسیم شدند .گروههای تجربی برنامة تمرینی خود را به مدت  12هفته انجام دادند .تعادل ایستا و پویا،
تعادل عملکردی  ،راه رفتن مستقیم ،راه رفتن چرخشی و ترس از سقوط به ترتیب از طریق صفحة نیرو،
آزمونهای زمان برخاستن و رفتن 10 ،متر راه رفتن ،راه رفتن  8شکل و مقیاس کارآمدی افتادن در سالمندان
اندازهگیری شد( .هم تمرینات چرخشی و هم تعادلی در بهبود تعادل ایستا ،پویا و عملکردی ،راه رفتن مستقیم
و کاهش ترس از سقوط در گروههای تمرینی مؤثرتر از گروه کنترل بود .عملکرد چرخش تنها در گروه تمرینات
چرخشی بهبود یافت و تمرینات چرخشی ،در مقایسه با تمرینات تعادلی ،تأثیر بیشتری در بهبود تعادل
عملکردی داشت ).بهکارگیری مؤلفة چرخش در تمرینات نهتنها اثربخشی تمرینات تعادلی را به همراه دارد،
بلکه باعث تأثیرگذاری بیشتر این تمرینات و تسری آن بر بهبود عملکرد در تکالیف چرخشی در سالمندان
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میشود .با توجه به گستردگی موقعیتهای چرخشی در فعالیتهای روزمره و خطر بالقوه آن برای سالمندان،
بهکارگیری مؤلفة چرخش و انجام تمرینات چرخشی در سالمندان توصیه میشود.
واژگان کلیدی :تمرینات ترکیبی ،چرخش ،تعادل ،راه رفتن ،سقوط ،سالمند.

مقدمه
سالمندی پدیدهای فراگیر در جهان است که با کاهش عملکرد سیستمهای مختلف بدن و آسیبپذیری
همراه است ( .)1بیشترین دلیل آسیبها در افراد باالی  ۶۵سال سقوط است که به کاهش عملکرد،
بیحرکتی ،بستری شدن ،مرگ و افزایش هزینه منجر میشود ( .)2اختالل تعادل نقشی مهم در زمین
خوردن سالمندان دارد ( .)3توانایی حفظ تعادل مهارتی کلیدی برای جلوگیری از سقوط و شرط اولیۀ
فعالیتهای مستقل در زندگی روزمره است ( .)4کنترل وضعیت بدن عاملی مهم در حفظ تعادل هنگام
ایستادن ،راه رفتن ،انجام تکالیف و هنگام پاسخ به اختالالت غیرمنتظرهای است که در زندگی روزمره
رخ میدهد ( .)۵کنترل ،تعادل پایه و اساس توانایی ما در ایستادن و راه رفتن مستقل و مهارت حرکتی
پیچیدهای است که از تعامل چند فرایند حسی-حرکتی حاصل میشود .کاهش در عملکردهای مربوط
به کنترل وضعیت بدن با افزایش سن ،عامل اختالل تعادل است و میتواند به سقوط در سالمندان
منجر شود (.)۶
راه رفتن مهارتی پایه است که بیشترین بخش فعالیت حرکتی انسان را به خود اختصاص داده و
توانایی افراد سالمند برای حفظ راه رفتن پایدار عاملی مهم برای زندگی مستقل و باکیفیت است (.)7
ایمنی راه رفتن چالشی مهم برای سالمندان است و اختالل راه رفتن یکی از مرتبطترین عوامل خطر
سقوط در نظر گرفته میشود ( )8بهطوری که تا  70درصد از سقوطهای سالمندان در حین راه رفتن
رخ میدهد ( .)9راه رفتن در دوران سالمندی با مشکالتی همراه است و توانایی راه رفتن بهتدریج
کاهش مییابد .تغییرات در الگوی راه رفتن و تمایل برای افزایش نوسانات قامتی در سالمندان میتواند
هشداردهندۀ خطر سقوط باشد (.)10
حرکت بهندرت از طریق راه رفتن در حالت پایدار انجام میشود و  20تا  ۵0درصد از مراحل راه رفتن
را چرخش تشکیل میدهد ( .)11چرخش یکی از اجزای اساسی تحرک و نیازمند عملکرد شناختی و
توجه زیاد به تنظیمات پیشبین عضالت پاسچرال ،کاهش شتاب حرکت روبهجلو ،هماهنگی در
جهتیابی مجدد قطعات محوری بدن در مسیر حرکت جدید ،کنترل پاسچر برای حفظ مرکز جرم
بدن در محدودۀ پایداری و حفظ تعادل پویا در محدودۀ سطح اتکا هنگام ادامۀ چرخۀ گام برداری
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است ( .)12چرخش از تواناییهای ضروری برای حرکت موفقیتآمیز و مانوری خطرناک و پیچیده
برای افراد سالمند است ( .)11در بسیاری از سالمندان چرخش ،تضعیفکنندۀ تعادل است و هنگام
چرخش پایداری بدن بهطور طبیعی کاهش مییابد که چالشی برای کنترل وضعیت بدن است و
میتواند باعث سقوط و آسیبدیدگی در سالمندان شود ( .)13سقوط هنگام چرخش بسیار خطرناک
است بهطوری که خطر شکستگی ران هنگام سقوط در حین چرخش ،در مقایسه با راه رفتن مستقیم،
 7/9برابر افزایش مییابد (.)13
فعالیت بدنی و ورزش منظم و مداوم ازجمله روشهایی است که برای پیشگیری و به تأخیر انداختن
یا درمان مشکالت حاصل از افزایش سن به کار میرود ( .)14نزدیک به نیمی از تغییراتی که در
عملکردهای جسمانی در دوران سالمندی به وجود میآید درنتیجۀ کمتحرکی است .استفاده از تمرین
بدنی بهمثابۀ روشی ارزان ،دردسترس ،غیرتهاجمی و کمخطر در حفظ سالمتی ،تحرک ،تعادل و
پیشگیری از سقوط امری پذیرفته و توصیه شده است ( .)1۵فعالیت بدنی منظم میتواند از کاهش
تعادل جلوگیری کند و آن را بهطور مؤثر بهبود بخشد ( .)1۶بهمنظور تسهیل فرایندهای سیستم
عصبی برای یافتن راهحلهای حسی-حرکتی جدیدی که عملکرد تعادل را بهبود بخشند به تغییرات
مداوم نیاز است؛ بنابراین برنامههای تمرینی باید شامل تمرینات متنوع و کارآمدی باشد که سیستم
کنترل تعادل را به چالش بکشد و فرایند یادگیری را تحریک کند (.)17
برای بهبود تعادل و کاهش خطرات سقوط در سالمندان تمرینات گستردهای مطالعه شده است و
برنامههای تمرینی مختلفی در تالش برای پیشگیری و کاهش خطر سقوط معرفی شدهاند ( .)18بوال1
و همکاران ( 4۶ )2011مطالعه را بررسی کردند که بیشتر مطالعات ( 38مورد) بر پیشگیری از سقوط
و کاهش تعادل تمرکز داشت ( .)19پاپالیا 2و همکاران ( )2020نشان دادند تمرینات جسمانی درمانی
مؤثر برای بهبود تعادل و کاهش تعداد سقوط سالمندان است و باید تمرینات تعادلی و وضعیتی در
پروتکلهای تمرینی سالمندان گنجانده شود ( .)14مطالعات بر اثربخشی مداخالت تمرینی
چندمؤلفهای 3در بهبود عملکرد بدنی سالمندان تأکید دارند ( .)20همچنین در مقایسه با انجام حرکت
در مسیر خطی یا به شکل تکصفحهای ،تمرینات چندصفحهای 4با بهبود بیشتر در یکپارچگی عصبی-
عضالنی و پایداری و افزایش انتقال عملکردی به فعالیتهای روزانه همراه است ( .)21بااینحال ،بیشتر
1. Büla
2. Papalia
3. Multi-Component Exercises
4. Multi-Planar Activities
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برنامههای تمرین تعادلی با هدف بهبود تحرک عملکردی سالمندان در خط مستقیم انجام شدهاند و
فعالیتهای چندمؤلفهای و چندصفحهای مانند چرخش در بیشتر آنها مغفول است ( .)22علیرغم
اهمیت توانایی چرخش و نقش آن در تعادل و سقوط ،مطالعاتی که مشکالت چرخش و اثربخشی
برنامههای ورزشی شامل تمرینات بهبود توانایی چرخش رادر افراد مبتال به اختالل چرخش مانند
سالمندان بررسی کرده باشد ،محدود است و مطالعهای یافت نشد که تأثیر یک برنامۀ تمرینی مستقل
شامل تمرینات خاص طراحیشده بر اساس حرکات چرخشی را در سالمندان بررسی کرده باشد .تنها
مطالعات محدودی یافت شد که بهبود مهارت چرخش ،تعادل و پیشگیری از سقوط را از طریق انجام
تمریناتی بررسی کرده باشند که چرخش بخشی جزئی از آن را تشکیل میداد .مطالعۀ خان و همکاران1
( )2018به بررسی تأثیر پروتکل ترکیبی تمرینات شناختی و چرخشی بر پیشگیری از سقوط پرداخته
است .تنها بخش چرخشی این برنامه ،چرخش محوری  180درجه و  3۶0درجه در مسیر طراحیشده
و به دور مانع بود که به مدت سه هفته اجرا شد و به همین دلیل نمیتوان کفت نوعی پروتکل تمرینی
طراحیشده بر اساس حرکات چرخشی است و آن را مطالعهای در نظر گرفت که تأثیر حرکات چرخش
را بررسی کرده باشد ( .)23شارما و ساین )201۵( 2با بررسی تأثیر تمرینات چرخشی همراه با وظیفۀ
شناختی بر عملکرد تعادل سالمندان نشان دادند که گنجاندن فعالیت چرخشی همراه با وظیفۀ
شناختی در تمرینات سالمندان کارآمدتر است ( .)12در این مطالعه تمرینات تنها به مدت چهار هفته
و با تأکید بر وظیفۀ شناختی اجرا شد و اثر مرکب حرکات چرخشی و وظایف شناختی بررسی شد .در
مطالعۀ آشاری 3و همکارن ( )2014نیز برنامۀ اجراشده برای بهبود چرخش و تحرک در سالمندان
مبتنی بر برنامۀ تمرینی اتاگو و شامل چند تمرین انتخابشده برای بهبود چرخش بود .تنها دو تمرین
از هشت تمرین این برنامه برای بهبود توانایی چرخش انتخابشده بود و تمرینات دیگر سایر جنبههای
تعادل و تحرک را هدف قرار میداد ( .)24با توجه به اینکه بخش عمدۀ پروتکل تمرینی این مطالعات
را تمریناتی بهجز تمرینات چرخشی تشکیل داده بود و تمایز تأثیر این تمرینات بر بهبود عملکرد
چرخش و تحرک امکانپذیر نبود ،همچنان تأثیر مستقل تمرینات چرخشی بر تعادل ،عملکرد راه
رفتن و چرخش مبهم مانده است که این مطالعه به این شکاف مهم در ادبیات فعلی مربوط میشود.
فرض ما بر این بود که افزودن مؤلفۀ چرخش به تمرینات در بهبود عملکرد چرخش ،تعادل و تحرک
نسبت به تمرینات تعادلی معمول برتری ایجاد میکند؛ ازاینرو مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر دو
1. Khan
2. Sharma & Singh
3. Ashari
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پروتکل تمرینات ترکیبی تعادلی مبتنی بر چرخشی (به اختصار تمرینات چرخشی) و تمرینات ترکیبی
تعادلی معمول (به اختصار تمرینات تعادلی) بر عملکرد تعادل ،تحرک ،چرخش و ترس از سقوط در
سالمندان انجام شد.
روش پژوهش
مالحظات اخالقی
طرح پژوهش این مطالعه در کمیتۀ اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی دانشگاه اصفهان
( )IR.UI.REC.1398.081تأیید شد و در مرکز بینالمللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران
( )IRCT20180101038168N1به ثبت رسید .همۀ شرکتکنندگان فرم رضایت آگاهانه را مطالعه و
امضا کردند و حقوق آنها در طول مطالعه محفوظ بود.
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
این مطالعه نوعی کارآزمایی تصادفی کنترلشده با طرح سه گروهی همراه با مداخالت تمرینی بد که
در دو گروه تجربی (تمرینات چرخشی و تعادلی) و یک گروه کنترل با روند پیش و پسآزمون اجرا
شد .جامعۀ آماری شامل کلیۀ مردان سالمند  ۶0ساله و باالتر شهر اصفهان بود که پس از انجام
فراخوانهای عمومی و غربالگری (معاینات و آزمونهای اولیه از طریق پرسشنامههای سالمت عمومی،1
ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی 2و آمادگی فعالیت بدنی 3و انجام مصاحبه) در نهایت  4۵نفر از آنها
انتخاب و بهصورت تصادفی الکترونیکی 4در سه گروه  1۵نفری (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل)
تقسیم شدند .شرکتکنندگان گروههای تجربی  12هفته تمرینات مربوط به خود را تکمیل کردند،
درحالی که گروه کنترل در این مدت فعالیتهای معمولشان را ادامه داد .از ابزار جی پاور ۵برای
محاسبۀ حجم نمونه در خانوادۀ آزمون ( Fتحلیل واریانس ترکیبی) استفاده شد و مطالعهای مرتبط
که اثر برنامۀ مداخلهای تقریباً مشابهی (تمرینات ورزشی) را بر متغیرهای مشابه (نیروی عکسالعمل
زمین و تعادل) در گروهی مشابه (سالمندان) بررسی کرده بود ،مبنای کار قرار گرفت ( .)2۵برای
تحلیل توان توان آماری ،میزان خطای نوع یک  ،0/0۵میزان خطای نوع دو  0/20و اندازۀ اثر 0/80
)1. General Health Questionnaire-28 (GHQ-28
)2. Mini-Mental State Examination (MMSE
)3. Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q
4. https://www.Randomizer.org
5. G*Power Software Version 3.1.9.6
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در نظر گرفته شد .حجم نمونه در هر گروه برای آزمون فرضیه مطالعه  1۵نفر برآورد شد .معیارهای
ورود به مطالعه شامل جنسیت ،مرد؛ سن ،دستکم ۶0ساله؛ داشتن استقالل عملکردی ،توانایی راه
رفتن و انجام فعالیتهای روزمره بدون استفاده از وسیلۀ کمکی؛ نداشتن فعالیتهای بدنی منظم و
معیارهای خروج از مطالعه کسب نمرۀ کمتر از  24از پرسشنامۀ فرم کوتاه وضعیت ذهنی ،نداشتن
الزامات پرسشنامۀ سالمت عمومی و آمادگی فعالیت بدنی ،وجود هرگونه منع پزشکی و اخالقی برای
شرکت در تمرینات (شناختی ،بینایی ،شنوایی ،قلبی و تنفسی و حسی حرکتی) ،داشتن سابقۀ زمین
خوردن طی یک سال گذشته ،ناتوانی از اجرای آزمونها یا برنامههای تمرینی و مشارکت در برنامۀ
تمرینی منظم خارج از مطالعه بود.
اندازهگیریها
اندازهگیریها در مرکز تحقیقات اختالالت اسکلتی-عضالنی دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان انجام شد .اطالعات کینتیک هنگام ایستادن ساکن و همچنین راه رفتن با استفاده از صفحۀ
نیروی کیستلر ۵00( 1در  ۶00میلیمتر ،مدل  92۶0ساخت شرکت کیستلر سوئیس) با فرکانس
 1000هرتز جمعآوری شد .نیروی واکنش زمین با استفاده از فیلتر پایینگذر مرتبه چهارم باترورث
و قطع فرکانس  20هرتز فیلتر شد و آستانۀ  10نیوتن برای تشخیص مرحلۀ استانس راه رفتن انتخاب
شد (.)2۶
تعادل ایستا
برای اندازهگیری تعادل ایستا از دادههای صفحۀ نیرو و تحلیل مرکز فشار هنگام ایستادن ساکن
استفاده شد .به این منظور از شرکتکنندگان خواسته شد با عالمت آزمونگر به مدت  ۶0ثانیه در
حالت آرام روی صفحۀ نیرو بایستند و به عالمتی که روبهروی آنها روی دیوار تعبیه شده بود،
تمرکزکنند .از صحبت کردن در حین آزمون ،چرخاندن سر به اطراف ،حرکت دادن دستها و هر
گونه حرکت اضافه نیز اجتناب کنند .از همه شرکتکنندگان با پای برهنه و جورابهای یکسان
آزمونگیری شد .هر شرکتکننده سه تکرار بدون نقص با سه دقیقه استراحت بین هر تکرار انجام داد
و از میانگین سه تکرار برای محاسبات استفاده شد .برای حذف اثرات احتمالی شروع و پایان آزمون،
فریمهای مربوط به  10ثانیه اول و  10ثانیه آخر حذف و از فریمهای مربوط به  40ثانیه وسط

1. Kistler Force Plate
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بهعنوان نتیجۀ آزمون استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل نهایی از پارامترهای دامنه ،1طول مسیر 2و
سرعت مرکز فشار 3در صفحۀ قدامی خلفی و داخلی جانبی استفاده شد (شکل  1الف).
تعادل پویا
برای اندازهگیری تعادل پویا از دادههای صفحۀ نیرو و تجزیهوتحلیل مرکز فشار در مرحلۀ استقرار 4راه
رفتن استفاده شد .به این منظور مسیری به طول پنج متر در نظر گرفته شد که صفحۀ نیرو در وسط
آن قرار داشت .دادههای نیروی واکنش زمین هنگام راه رفتن با سرعت دلخواه و به شکلی که پای
برتر روی صفحۀ نیرو قرار گیرد ،ثبت شد .همۀ شرکتکنندگان راستپا بودند که با آزمایش لگد به
توپ مشخص شد ( .)2۶نقطۀ شروع آزمون راه رفتن بر اساس آزمایشهای عملی بود تا فرد بتواند سه
قدم قبل از رسیدن به صفحۀ نیرو بردارد و پای راستش را در وسط صفحۀ نیرو قرار دهد .قبل از آزمون
به شرکتکنندگان یک دوره تمرین داده شد تا ضمن گرم کردن و آماده شدن با مسیر حرکت آشنا
شوند .موقعیت شروع بهگونهای تنظیم شد که ضربۀ پا روی صفحۀ نیرو رخ دهد .هر شرکتکننده سه
تکرار بدون نقص با یک دقیقه استراحت بین هر تکرار انجام داد و میانگین سه تکرار برای محاسبات
آماری در نظر گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل نهایی از پارامترهای دامنه ،طول مسیر و سرعت مرکز
فشار در صفحۀ قدامی-خلفی و داخلی-جانبی در مرحلۀ استقرار استفاده شد (شکل  1ب).

شکل  -1نحوۀ اجرای آزمون تعادل ایستا (الف) و پویا (ب)
)1. The Range of Center of Pressure (COP
)2. The Path Length of Center of Pressure (COP
)3. The Velocity of Center of Pressure (COP
4. Stance Phase
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تعادل عملکردی و

تحرک1

ارزیابی تعادل عملکردی و تحرک با استفاده از آزمون زمان برخاستن و رفتن 2انجام شد .این آزمون
تحرک ،تعادل ،توانایی راه رفتن و خطر سقوط را ارزیابی میکند و روشی سریع و معتبر برای تعیین
مشکالت تعادل اثرگذار بر مهارتهای حرکتی زندگی روزمرۀ سالمندان است .برای اجرا ،شرکتکننده
بدون استفاده از دستهای خود از روی صندلی استاندارد برخاسته و پس از طی مسیر 3سه متری
میچرخد ،بازمیگردد و دوباره روی صندلی مینشیند .آزمون باید در کمترین زمان ممکن اجرا شود.
زمان انجام حرکت از لحظۀ صدور فرمان حرکت توسط آزمونگر تا طی مسیر و نشستن مجدد روی
صندلی محاسبه میشود .این آزمون در سالمندان قابلاجرا و قابلاعتماد است ( .)27پس از تمرین و
آشنایی با آزمون ،هر شرکتکننده آزمون اصلی را سه مرتبه اجرا کرد و بهترین زمان ثبتشده ،امتیاز
وی محسوب شد.
راه رفتن در مسیر مستقیم
عملکرد راه رفتن در مسیر مستقیم با استفاده از آزمون  10متر راه رفتن 3ارزیابی شد .به این منظور
از شرکتکنندگان خواسته شد مسافتی  20متری را با سرعت طی کنند .به هر شرکتکننده تذکر
داده شد با سرعتی حرکن کند که شرایط راه رفتن ایمن را فراهم آورد .پنج متر ابتدا و انتهای مسیر،
که صرف افزایش و کاهش سرعت میشود ،در نظر گرفته نشد و زمان صرفشده برای پیمودن ده متر
میانی مسیر رکورد فرد در نظر گرفته شد .آزمون سه مرتبه تکرار شد و بهترین رکورد فرد نمرۀ
آزمون محسوب شد (.)28
راه رفتن در مسیر چرخشی
عملکرد راه رفتن در مسیر چرخشی با استفاده از آزمون راه رفتن  8شکل 4ارزیابی شد .هر شرکتکننده
در میانۀ مسیر ،بین دو مخروط که با فاصله  1/۵2متری از هم قرار داشتند ،ایستاد و با شروع آزمون،
مسیر  8شکل اطراف مخروطها را بهسرعت و در کمترین زمان ممکن طی کرد .زمان صرفشده برای
تکمیل مسیر امتیاز فرد در نظر گرفته شد .به هر شرکتکننده تذکر داده شد با سرعتی حرکت کند

1. Functional Balance and Mobility
)2. Timed Up and Go Test (TUG
3. 10-Meter Walk Test
4. Figure of 8 Walk Test
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که شرایط راه رفتن ایمن را فراهم آورد .این آزمون در سالمندان قابلاجرا و قابلاعتماد است (.)29
آزمون سه مرتبه تکرار شد و بهترین رکورد فرد ،نمرۀ آزمون در نظر گرفته شد.
ترس از سقوط
برای سنجش ترس از سقوط از مقیاس کارآمدی افتادن در سالمندان-فرم بینالمللی 1استفاده شد.
این مقیاس دارای  1۶گویه است که میزان ترس از سقوط سالمندان را حین انجام فعالیتهای زندگی
روزانه در مقیاسی چهار امتیازی اندازهگیری میکند .نمرۀ هر شرکتکننده ،مجموع امتیازات وی از
 1۶گویه خواهد بود (بین  1۶تا  )۶4و نمرۀ باالتر به معنای ترس از سقوط بیشتر است .نسخۀ فارسی
این مقیاس توسط خواجوی رواسازی شده است و نشاندهندۀ روایی و پایایی این مقیاس برای
سالمندان فارسیزبان است (.)30
برنامة تمرینات
انتخاب ،طراحی و پارامترهای برنامۀ تمرینات با اقتباس از کتاب تمرین برای سالمندان ضعیف)31( 2
و کتاب راهنمای ورزش خانگی برای سالمندان )32( 3تنظیم و به مدت  12هفته و سه جلسۀ 7۵
دقیقه در هفته ارائه شد .برنامۀ تمرینی شامل چهار بخش گرم کردن (10دقیقه) ،تمرینات مقاومتی
( 2۵دقیقه) ،برنامۀ اصلی ( 3۵دقیقه) و سرد کردن ( ۵دقیقه) بود گرم کردن شامل تمرینات هوازی،
دامنۀ حرکتی و کششی بود .تمرینات مقاومتی در سه بخش باالتنه ،بخش مرکزی و پایینتنه انجام
میشد و گروههای اصلی عضالت اندام فوقانی و تحتانی و همچنین ثباتبخش مرکزی را هدف قرار
میداد .این تمرینات شامل وزنۀ پیش رونده ،تمرینات تحمل وزن 4و تمرینات مقاومتی مشابه بود که
در یک تا سه ست 10 ،تا  1۵تکرار و یک تا سه دقیقه استراحت در هر ست بهصورت پیشرونده و با
توجه به توانایی افراد انجام شد ( .)33اصل اضافهبار در طول برنامه با افزایش تدریجی بر مدت تعداد
و میزان بار رعایت شد. .میزان بار تمرین ،متوسط تا زیاد و با توجه به سطح مشخصی از تالش تنظیم
شد .در مقیاسی ده درجهای که در آن فقدان حرکت ،صفر و حداکثر تالش گروههای عضالنی ده
است ،تالش با شدت متوسط پنج یا شش و تالش با شدت زیاد هفت یا هشت در نظر گرفته شد (.)34
بخش اصلی تمرینات که در حقیقت متغیر مستقل مطالعه بود ،در گروههای تجربی بهصورت متفاوت
انجام شد .یک گروه ،تمرینات تعادلی معمول و گروه دیگر تمرینات چرخشی را انجام دادند که در
)1. Falls Efficacy Scale-International (FES-I
2. Exercise for Frail Elders
3. Home Exercise Guide for Adults & Seniors Fitness & Nutrition
4. Calisthenics
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،14شماره  ،32تابستان 1401

110

واقع ،تمرینات تعادلی با تأکید بر مؤلفه چرخش بود .این تمرینات با هدف بهبود کنترل تعادل در
شرایط مختلف پایداری و در موقعیتهای عملکردی متنوع انجام شد .تالش شد تا برای انتقال بهتر
اثر تمرینات به فعالیتهای روزانۀ سالمندان ،تمرکز تمرینات بر تواناییهای عملکردی باشد .سطح
چالش در تمرینات چرخشی و تعادلی با حرکت از فعالیتهای با نیازهای تعادلی کم به زیاد و کاهش
حمایت دست و سطح اتکا افزایش یافت .هنگام اجرا و در صورت لزوم ،پشتیبانی دستی ارائه شد که
به تدریج کاهش و حذف میشد .سرد کردن شامل تمرینات هوازی کم شدت ،تمرینات کششی برای
افزایش انعطافپذیری در مفاصل اصلی و تکنیکهای تنفس عمیق بود .مدت زمان هر جلسه و شدت
تمرینات بهگونهای برنامهریزی شد که شرکتکنندگان بتوانند با حرکات آشنا شوند ،خود را با آن
تطبیق دهند و آمادگی بهتری برای تمرین و همچنین پیشگیری از درد و آسیب فراهم کنند .قبل از
شروع و حین هر جلسه ،شرکتکنندگان از نظر موارد احتمالی منع فعالیت یا نیاز به ارزیابی پزشکی
بررسی میشدند (جدول شمارۀ .)1
جدول  -1نمای کلی برنامة تمرینات در گروههای تجربی
برنامة تمرینات
گرم

تمرینات هوازی با شدت کم و تمرینات دامنۀ حرکتی

کردن

 10دقیقه

اندام فوقانی :سینه  ،پشت ،شانه ،جلو بازو ،پشت بازو
تمرینات
مقاومتی

بخش مرکزی :تو دادن شکم ،دراز و نشست ،پل  ،پالنک ،حرکات در وضعیت چهار
دست و پا ،سوپرمن
اندام تحتانی :فلکشن ران ،آبداکشن ران ،آداکشن ران ،فلکشن زانو ،اکستنشن زانو ،بلند کردن
پنجه ،بلند شدن روی پنجه ،اسکات
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ادامة جدول  -1نمای کلی برنامة تمرینات در گروههای تجربی

 3۵دقیقه

برنامة اصلی گروه تمرینات تعادلی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

ایستادن و انتقال قدامی
خلفی وزن
ایستادن و انتقال جانبی
وزن
ایستادن و یک گام به جلو
ایستادن و یک گام به عقب
ایستادن پا جفت
ایستادن در وضعیت
1
استراید
ایستادن نیمه تندم
ایستادن تندم
بلند شدن روی پنجهها
بلند شدن روی پاشنهها
ایستادن تندم روی پنجهها
ایستادن تندم پای جلو
روی پاشنه
ایستادن استراید روی
پاشنهها
2
ایستادن پلی
ایستادن النچ
ایستادن تکپا

 .17ایستادن و یک پا جلو و باال

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

ایستادن و یک پا به عقب خم
ایستادن و یک پا به جانب
ایستادن و زانو باال
ایستادن پاشنه به جلو
ایستادن پنجه به عقب
ایستادن پنجه به جانب
ایستادن و حرکت پاشنه و پنجه با
یک پا
پاشنه و پنجه ساکن
زانو بلند درجا همراه با مکث
ایستادن تکپا و انتقال قدامی خلفی
وزن
ایستادن تکپا و انتقال جانبی وزن
ایستادن تکپا و نوسان قدامی-خلفی
پای مخالف
ایستادن تکپا و نوسان داخلی-
خارجی پای مخالف
ایستادن و حفظ تعادل چوب در
دست
ایستادن پا جفت روی فوم
ایستادن نیمهتندم روی فوم
ایستادن روی فوم بلند شدن روی
پنجه

.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

ایستادن یکپا روی فوم
راه رفتن به جانب
راه رفتن به عقب
راه رفتن باریک
راه رفتن مارش
راه رفتن نیمهتندم
راه رفتن تندم با فاصله
راه رفتن روی پنجه
راه رفتن روی پاشنه
راه رفتن با طول گام بلند

.45
.46
.47
.48
.49
.50

راه رفتن تندم
راه رفتن با سرعت آهسته
راه رفتن تندم روی پنجه
راه رفتن تندم روی پاشنه
راه رفتن تندم دست جمع
راه رفتن و حفظ تعادل چوب
در دست

1. Stride position
2. Plié position
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ادامة جدول  -1نمای کلی برنامة تمرینات در گروههای تجربی
 3۵دقیقه

برنامة اصلی گروه تمرینات چرخشی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

ایستادن پا جفت
ایستادن متقاطع قدامی
ایستادن متقاطع خلفی
ایستادن پاشنه به پاشنه
ایستادن پا جفت و
چرخش سر
ایستادن پا جفت و
چرخش تنه
ایستادن پا جفت و دوران
کمر
چرخش  180درجه
ایستادن پا جفت و انتقال
وزن دورانی
ایستادن و دوران باالتنه
دستباز
چرخش  270درجه
ایستادن تکپا
ایستادن تک پای چرخیده
به خارج
ایستادن تکپا و چرخش
سر
ایستادن تکپا و چرخش
تنه
چرخش  3۶0درجه
ایستادن تکپا و دوران
کمر

سرد
کردن

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

ایستادن تکپا و انتقال وزن
دورانی
ایستادن و چرخش پا جفت
جانبی روی پاشنه
چرخش بیش از  3۶0درجه
ایستادن و چرخش پا جفت
جانبی روی پنجه
ایستادن و چرخش قرینه پاها
روی پاشنه
ایستادن و چرخش قرینه پاها
روی پنجه
چرخش ساعت
حرکت ستاره
ایستادن و زانو بلند تکپای
چرخشی
ایستادن و دوران یک پا حول پای
دیگر
پرش و چرخش کمر
ایستادن و دوران یک پا حول
خود
پرش چرخشی  90درجه پای
متناوب
پرش چرخشی  90درجه جفتپا
پرش چرخشی  90درجه تکپا
راه رفتن در مسیر چرخشی
راه رفتن به جانب در مسیر
چرخشی

.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

راه رفتن باریک در مسیر
چرخشی
راه رفتن مارش در مسیر
چرخشی
راه رفتن نیمهتندم در مسیر
چرخشی
راه رفتن روی پنجه در مسیر
چرخشی
راه رفتن تندم در مسیر چرخشی
راه رفتن تندم روی پنجه
چرخشی
راه رفتن روی طناب در مسیر
چرخشی
یورتمه رفتن تعدیلشده در
مسیر چرخشی
سر خوردن تعدیلشده در مسیر
چرخشی
سکسکه رفتن تعدیلشده در
مسیر چرخشی
راه رفتن جانبی چرخش روی
پاشنه و پنجه
راه رفتن جانبی پاشنه پاشنه
پنجه پنجه
راه رفتن متقاطع
1
راه رفتن بافتن
2
راه رفتن با چرخش سر
3
راه رفتن چرخشی
 ۵دقیقه

تمرینات هوازی با شدت کم و تمرینات دامنه حرکتی

1. Braiding walk
2. Dynamic walk
3. Grapevine walk
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تجزیه و تحلیل آماری
اطالعات با مقادیر میانگین و انحراف استاندارد ارائه شد .از آزمونهای لون برای بررسی برابری
واریانسها ،ام باکس برای تأیید همسانی ماتریسهای کوواریانس و ماچلی برای بررسی برقراری شرط
کرویت استفاده شد .پس از تأیید توزیع نرمال با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک ،از آزمون تحلیل
واریانس ترکیبی 1طرح ( 3گروه :تمرینات چرخشی ،تمرینات تعادلی و کنترل) × ( 2آزمون :پیش و
پسآزمون) استفاده شد .مقایسههای زوجی با استفاده از آزمون بونفرونی انجام شد .اندازۀ اثر با مجذور
اتا جزئی )ηp2( 2محاسبه و مقادیر  0/0۶ ،0/01و  0/14به ترتیب کوچک ،متوسط و بزرگ در نظر
گرفته شد ( .)3۵سطح معناداری در  p≥0/0۵تعیین و ۀتجزیهوتحلیلها با نرم افزار اس پی اس اس3
نسخۀ  24انجام شد.

نتایج
همۀ شرکت کنندگان تمرینات را طبق برنامه دریافت کردند .پایبندی به تمرینات در گروه مداخله
 100درصد بود .در طول مطالعه هیچ آسیب مرتبط با تمرین یا آزمون گزارش نشد .در ویژگیهای
جمعیتشناختی شامل سن ،وزن ،قد ،شاخص تودۀ بدنی و امتیازات ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی
تفاوتی معناداری بین گروهها مشاهده نشد (جدول شمارۀ .)2
جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی گروهها قبل از انجام دورههای تمرینی
متغیر

انحراف استاندارد  ±میانگین
گروه تمرینات
گروه تمرینات
گروه کنترل
چرخشی
تعادلی
)۶۵(/80 ± 2/34
۶۵/47 ± 2/۵0
۶۶/2۶ ± 2/81
71/13 ± 1/8۵
71/33 ± 2/72
70/۵3 ± 1/9۵
1۶9/۶7 ± 2/87 170/40 ± 3/09
1۶9/33 ± 2/31

0/۶93
0/۵91
0/۵۶۵

24/۵7 ± 0/۶8

24/72 ± 0/۶4

0/800

2۵/27 ± 1/28

2۵/33 ± 1/18

0/897

سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم بر
24/۶0 ± 0/۶2
مترمربع)
ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی
2۵/13 ± 1/13
(امتیاز)
* معناداری تغییرات در سطح p˂0/0۵

سطح
معناداری

1. Mixed ANOVA
)2. Partial Eta Squared (ηp2
3. SPSS
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

114

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،14شماره  ،32تابستان 1401

نتایج تحلیل واریانس ترکیبی در جدول شمارۀ  3نشان داد تفاوتهای درونگروهی مربوط به اثر اصلی
آزمون و تفاوتهای بین گروهی مربوط به اثر اصلی گروه و همچنین تعامل گروه و آزمون به لحاظ
آماری معنادار ( )p˂0/0۵است .نتایج آزمون بونفرونی نشاندهندۀ بهبود معنادار متغیرها در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون در گروههای تجربی بود ( ،)p˂0/0۵ولی در گروه کنترل در هیچیک از متغیرها
تغییر معناداری مشاهده نشد (.)p˃0/0۵
جدول  -3نتایج تحلیل واریانس ترکیبی و آزمون بونفرونی برای مقایسة جفتآزمونها

(* معناداری در سطح  :M . p≤0/0۵میانگین :SD ،انحراف استاندارد)
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به منظور بررسی تفاوتهای زوجی بین گروهها از آزمون بونفرونی استفاده شد( .نتایج نشان داد در
آزمون تعادل ایستا و دادههای مرکز فشار هنگام ایستادن ساکن در متغیرهای زیر بین گروههای
مطالعه تفاوتی معنادار وجود دارد:
دامنۀ قدامی-خلفی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/00۵و تمرینات تعادلی
()P=0/027؛
دامنۀ داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/002و تمرینات تعادلی
()P=0/043؛
طول مسیر قدامی-خلفی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/034و تمرینات
تعادلی ()P=0/002؛
طول مسیر داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/001و تمرینات
تعادلی ()P=0/04؛
سرعت قدامی-خلفی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/04و تمرینات تعادلی
()P=0/04؛
سرعت داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/03و تمرینات تعادلی
(.)P=0/007
بین گروههای تمرینات چرخشی و تمرینات تعادلی در هیچیک از متغیرها تفاوت معناداری مشاهده
نشد.
در آزمون تعادل پویا و دادههای مرکز فشار هنگام راه رفتن در متغیرهای زیر بین گروههای مطالعه
تفاوتی معنادار مشاهده شد:
دامنۀ قدامی-خلفی :بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ()P=0/04۶؛
دامنۀ داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/002و تمرینات تعادلی
()P=0/04۶؛
طول مسیر قدامی-خلفی :بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ()P=0/04۶؛
طول مسیر داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ()P=0/03؛
سرعت داخلی-جانبی :بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی (.)P=0/03
در سایر متغیرها تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نشد.
نتایج نشان داد در آزمون تعادل ایستا و دادههای مرکز فشار هنگام ایستادن ساکن در متغیرهای دامنۀ
قدامی-خلفی بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/00۵و تمرینات تعادلی
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( )P=0/027تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،در متغیرهای زیر بین گروه کنترل و گروههای
تمرینات چرخشی و تمرینات تعادلی تفاوتی معنادار مشاهده شد:
دامنۀ داخلی-جانبی :گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( ،)P=0/002گروه تمرینات تعادلی
()P=0/043؛
طول مسیر قدامی-خلفی ،گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( ،)P=0/034تمرینات تعادلی
()P=0/002؛
طول مسیر داخلی-جانبی ،گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( ،)P=0/001تمرینات تعادلی
()P=0/04؛
سرعت قدامی-خلفی ،گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( ،)P=0/04تمرینات تعادلی
()P=0/04؛
سرعت داخلی-جانبی ،گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( ،)P=0/03تمرینات تعادلی
(.)P=0/007
بین گروههای تمرینات چرخشی و تمرینات تعادلی در هیچیک از متغیرها تفاوت معناداری مشاهده
نشد.
در آزمون تعادل پویا و دادههای مرکز فشار هنگام راه رفتن تفاوت معناداری در متغیرهای دامنۀ
قدامی-خلفی بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ( )P=0/04۶مشاهده شد .همچنین در
متغیرهای دامنۀ داخلی-جانبی بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ( )P=0/002و تمرینات
تعادلی ( ،)P=0/04۶طول مسیر قدامی-خلفی بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی (،)P=0/04۶
طول مسیر داخلی-جانبی بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ( )P=0/03و سرعت داخلی-
جانبی بین گروه کنترل و گروه تمرینات چرخشی ( )P=0/03مشاهده شد .در سایر متغیرها تفاوت
معناداری بین گروهها مشاهده نشد.
در نتایج آزمون زمان برخاستن و رفتن تفاوت معناداری بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی
( )P=0/001و تمرینات تعادلی ( )P=0/04و همچنین بین گروههای تمرینات چرخشی و تمرینات
تعادلی ( )P=0/02مشاهده شد .در نتایج آزمون ده متر راه رفتن بین گروه کنترل و گروههای تمرینات
چرخشی ( )P=0/001و تمرینات تعادلی ( )P=0/04تفاوت معناداری مشاهده شد.
در نتایج آزمون راه رفتن  8شکل تفاوت معناداری بین گروههای کنترل و تمرینات چرخشی
( )P=0/002و همچنین بین گروههای تمرینات چرخشی و تمرینات تعادلی ( )P=0/04مشاهده شد.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

قادریان :تأثیر تمرینات چرخشی در مقایسه با تمرینات تعادلی بر...

 117

بهعالوه ،در مقیاس کارآمدی در افتادن نیز بین گروه کنترل و گروههای تمرینات چرخشی ()P=0/004
و تمرینات تعادلی ( )P=0/04تفاوت معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد اجرای برنامۀ دوازده هفتهای هر دو نوع تمرینات چرخشی و تمرینات تعادلی سبب
شد کنترل تعادل ایستا ،تعادل پویا ،تعادل عملکردی و تحرک در سالمندان در هر دو گروه تمرینی،
در مقایسه با گروه کنترل بهبودی معنادار داشته باشد .مقایسۀ اندازۀ اثر نشان داد تمرینات چرخشی،
در مقایسه با تمرینات تعادلی ،تأثیر گذاری بیشتری در متغیرهای تعادل ایستا و پویا داشت ،بهطوری
که در آزمون تعادل ایستا اندازۀ اثر در متغیرهای دامنۀ تغییرات ،طول مسیر و سرعت مرکز فشار در
صفحۀ قدامی-خلفی و داخلی-جانبی در گروه تمرینات چرخشی ( )η2=0/29 -0/۶8بزرگتر از گروه
تمرینات تعادلی ( )η2=0/09 -0/23بود .به همین ترتیب ،در آزمون تعادل پویا نیز اندازۀ اثر در گروه
تمرینات چرخشی ( )η2=0/14 -0/2۵از گروه تمرینات تعادلی ( )η2=0/08 -0/10بزرگتر بود .در
متغیر تعادل عملکردی و تحرک ،که از طریق آزمون زمان برخاستن و رفتن اندازهگیری شد ،بهبود
در گروه تمرینات چرخشی به شکلی معنادار از گروه تمرینات تعادلی بیشتر بود .اندازۀ اثر بزرگتر در
گروه تمرینات چرخشی ( ،)η2=0/۵3در مقایسه با گروه تمرینات تعادلی ( )η2=0/31نیز تأثیرگذاری
بیشتر این تمرینات را تأیید میکند.
عملکرد راه رفتن در مسیر مستقیم از طریق آزمون ده متر راه رفتن ارزیابی شد .نتایج مطالعه نشان
داد تأثیر تمرینات در گروههای تجربی ،در مقایسه با گروه کنترل ،معنادار بود و مقایسۀ بین گروهی
و اندازۀ اثر ،تفاوتی را بین دو گروه تجربی نشان نداد .عملکرد راه رفتن در مسیر چرخشی از طریق
آزمون راه رفتن در مسیر  8شکل ارزیابی شد و نتایج نشان داد عملکرد راه رفتن در مسیر چرخشی
در گروه تمرینات چرخشی ،در مقایسه با گروه تمرینات تعادلی و گروه کنترل بهبودی معنادار داشته
است .هرچند میانگین زمان انجام آزمون در گروه تمرینات تعادلی ،در مقایسه با گروه کنترل کاهش
داشت ،این کاهش از نظر آماری معنادار نبود .مقایسۀ اندازۀ اثر نشاندهنده تأثیر بیشتر تمرینات
چرخشی ( )η2=0/4۶و همچنین تأثیر متوسط تمرینات تعادلی ( )η2=0/08بر بهبود عملکرد راه رفتن
در مسیر چرخشی بود.
نزدیک به نیمی از تغییراتی که در دوران سالمندی در عملکردهای بدنی به وجود میآید ،درنتیجۀ
کمتحرکی است .از طرفی تعادل کیفیتی چندعاملی است که میتوان آن را بهطور مؤثر با تمرینات
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مناسب بهبود داد ( .)1۶پاپالیا 1و همکاران ( )2020نشان دادند تمرینات جسمانی درمانی مؤثر برای
بهبود تعادل ایستا و پویاست و تعداد سقوط را در سالمندان  ۶۵ساله یا مسنتر کاهش میدهد (.)14
همچنین نتایج مرور و فراتحلیل لینسکی 2و همکاران ( )201۵نشان داد تمرینات تعادلی ابزاری مؤثر
برای بهبود شاخصهای تعادل و همچنین بهبود عملکرد در آزمونهای تعادل در افراد سالمند است
( .)3۶در مطالعۀ حاضر تمرینات استفادهشده در گروه تمرینات تعادلی شامل تمرینات تعادلی معمول
و تمرینات مقاومتی بود .تمرینات تعادلی با ایجاد چالش برای سیستم حسی-حرکتی از طریق
دستکاری ،تغییر در اندازه یا پایداری سطح اتکا (مانند ایستادۀ تندم ،ایستاده با یک پا و ایستادن روی
فوم) یا تغییر در موقعیت مرکز گرانش (مانند انتقال وزن ،اغتشاش یا حرکت اندامها) و استرس به
عضالت پاسچرال (مانند ایستادن روی پاشنه یا پنجه) طی حرکات ایستا و پویا باعث ایجاد سازگاری
و انطباقهای خاص با تقاضاهای تحمیلی میشود ( )37و تمرینات قدرتی با ایجاد سازگاریهای
عصبی-عضالنی ،بهبود در پاسخهای عضالنی و قدرت ،فرایند حفظ تعادل و کنترل وضعیت بدنی را
تسهیل میکند .به نظر میرسد بهبود تعادل ایستا و پویا و تعادل عملکردی پس از انجام تمرینات
تعادلی با ایجاد سازگاریهای حسی-حرکتی و همچنین عصبی-عضالنی ذکرشده مرتبط باشد،
همچنان که یافتههای مطالعات قبلی نشاندهندۀ بهبود تعادل ایستا و پویای سالمندان پس از انجام
تمرینات قدرتی و تعادلی است ( .)1۵سازوکارهای متفاوتی باعث بهبود تعادل پس از انجام تمرینات
میشوند و ممکن است ترکیب تمرینات اثر هم افزایی ایجاد کند؛ ازاینرو ،میتوان انتظار داشت که
برنامۀ تمرینی مرکب از تمرینات تعادلی و قدرتی که در مطالعۀ حاضر اجرا شد نیز در بهبود تعادل
ایستا ،پویا و عمکردی این افراد مؤثر باشد.
بخش مهمتر و بدیع مطالعه ،نتایج تمرینات چرخشی است .تمرینات اجراشده در گروه تمرینات
چرخشی با اضافه کردن مؤلفۀ چرخش به حرکات و انجام حرکات چندصفحهای بر میزان چالش
تمرینات تعادلی معمول افزوده و در مقایسه با تمرینات تعادلی ،تأثیر مثبت و افزودهای ایجاد کرده
است؛ به نظر میرسد این تمرینات با شباهت بیشتر به الگوهای حرکتی روزمره به انتقال پذیری بیشتر
آنها کمک میکند .مطالعات نیز بر اثربخشی مداخالت تمرینی چندمؤلفهای در بهبود عملکرد بدنی
سالمندان تأکید دارند ( )20و بیان شده است که تمرینات چندصفحهای ،در مقایسه با انجام حرکت
در مسیر خطی یا به شکل تکصفحهای ،به بهبود بیشتر در یکپارچگی عصبی-عضالنی ،پایداری و
1. Papalia
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افزایش انتقال عملکردی منجر میشود ( .)21تمرینات چرخشی با توجه به پیچیدگی و دشواری
بیشتر ،سیستم و فرایندهای حفظ تعادل را بیشتر درگیر میکند و یکپارچگی حسی-حرکتی و تقاضای
شناختی بیشتری را میطلبد که ممکن است با سازگاریهای بیشتری همراه باشد .از طرفی ،بر اساس
اصل ویژگی و شباهت تمرین و تکلیف ،شباهت الگوهای به کار رفته در تمرینات چرخشی با نیازهای
تعادلی و حرکتی روزانه و همچنین با اجزای آزمون استفادهشده در مطالعۀ حاضر شامل چرخش 180
درجه در آزمون زمان برخاستن و رفتن ممکن است در تأثیرگذاری بیشتر تمرینات چرخشی ایفای
نقش کند .این سازوکارها میتواند بهبود بیشتر تعادل عملکردی گروه تمرینات چرخشی را در مقایسه
با گروه تمرینات تعادلی ،تبیین کند .اگرچه مطالعهای یافت نشد که تأثیر تمرینات چرخشی را بر
عملکرد تعادل و تحرک سالمندان بهصورت مستقل بررسی کرده باشد ،ازجمله تمریناتی که بهعنوان
بخشی از برنامههای تمرینی بهبود تعادل و پیشگیری از سقوط در برخی از مطالعات گنجانده شده،
تمرینات چرخشی است ( .)12،22،23،38،39بنگ 1و همکاران ( )2019بیان کردند تمرین با تردمیل
همراه با پیادهروی و چرخش ،در مقایسه با تمرین با تردمیل ،باعث بهبود تعادل و راه رفتن در
سالمندان مبتال به پارکینسون میشود ( .)38خان و همکاران ( )2018نشان دادند تمرین چرخشی و
شناختی و تمرین تکلیف دوگانه به یک اندازه در بهبود تعادل ،عملکرد راه رفتن و کاهش خطر سقوط
مؤثرند ( .)23در مطالعۀ آشاری و همکاران ( )201۶یک برنامۀ تمرین در خانه شامل تمرینات
چرخشی ،در بهبود عملکرد چرخش در افراد میانسال مؤثر بود ( .)22چنگ 2و همکاران ()201۶
نتیجه گرفتند هم تمرین ورزشی اختصاصی و هم تمرین تردمیل مبتنی بر چرخش ،در مقایسه با
تمرینات معمول ،در بهبود عملکرد چرخش در سالمندان مبتال به پارکینسون مؤثرند ( .)39شارما و
ساین ( )201۵نشان دادند گنجاندن فعالیت چرخشی همراه با تکلیف شناختی بهبودی چشمگیر در
تعادل و تحرک عملکردی به دنبال دارد ( .)12نتایج مطالعۀ حاضر نشاندهندۀ بهبود معنادار در تعادل
عملکردی و تحرک در گروههای تجربی ،در مقایسه با گروه کنترل بود که با مطالعات خان و همکاران
( )23( )2018و آشاری و همکاران ( )22( )201۶همخوانی دارد .از دیگر نتایج این مطالعه میتوان
به این مورد اشاره کرد که تمرینات چرخشی ،نهتنها در مقایسه با گروه کنترل ،بلکه در مقایسه با
تمرینات تعادلی نیز تأثیر بیشتری بر تعادل عملکردی و تحرک داشت که با نتایج بنگ و همکارن
( ،)38( )2019چنگ و همکاران ( )39( )201۶و شارما و ساین ( )12( )201۵همسوست ،ولی با
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مطالعۀ خان و همکاران ( )23( )2018مطابقت نداشت که دلیل آن را میتوان تفاوت در نوع تمرینات،
گروه مورد مقایسه ،مدت زمان اجرای تمرینات و پروتکل تمرینات چرخشی در نظر گرفت .مدت برنامۀ
تمرینی در مطالعۀ خان و همکاران ( )2018شش هفته بود و بخش چرخشی برنامۀ تمرینات چرخشی
شامل چرخش محوری  180و  3۶0درجه در مسیر طراحیشده حول مانع بود که تنها در سه هفته
از شش هفته برنامه تمرینی اجرا شد.
تأثیر مداخالت تمرینی در بهبود عملکرد راه رفتن در سالمندان در مطالعات قبلی نیز تأیید شده است
( )40با این محدودیت که بیشتر مطالعات بر عملکرد راه رفتن در مسیر مستقیم متمرکز است ()40
و چرخش ،که تقریباً  20تا  ۵0درصد از مراحل راه رفتن را در فعالیتهای روزمره تشکیل میدهد
( )11و مانوری خطرناک و پیچیدهتر از راه رفتن مستقیم برای سالمندان است ( ،)41مغفول مانده
است .الزم است هنگام بررسی تأثیر مداخالت تمرینی در عملکرد تعادل و راه رفتن ،موقعیتهای
چرخشی نیز در نظر گرفته شود .همانگونه که بیان شد نتایج مطالعۀ حاضر نشاندهندۀ بهبود راه
رفتن چرخشی پس از اجرای تمرینات چرخشی بود .هر چند مطالعهای یافت نشد که به بررسی تأثیر
تمرینات چرخشی بر عملکرد چرخش در سالمندان پرداخته باشد ،نتایج مطالعات دارای زمینههای
مشترک که توسط بنگ و همکاران( ،)38( )2019چن 1و همکاران ( )42( )2014و چنگ و همکاران
( )39( )201۶انجام شده است نیز بهبود عملکرد چرخش حاصل از انجام تمرینات مبتنی بر چرخش
را نشان میدهد که با مطالعۀ حاضر همسو است.
راه رفتن در مسیر چرخشی به هماهنگی حرکت کل بدن ،ادغام پیچیدۀ سیستمهای حسی متعدد و
خروجی حرکتی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای تعادل ( )43و نیز کنترل پیچیدۀ حرکات تنه
همراه با حرکت نامتقارن اندام تحتانی نیاز دارد؛ بنابراین در مقایسه با راه رفتن مستقیم ،مستلزم یک
سری الزامات خاص در فرایندهای عصبی برای دستیابی به ثبات و کنترل پیشرفت رو به جلوست
( .)44تونایی و عملکرد چرخش میتواند تحت تأثیر اختالل در تعادل و ثبات وضعیت بدنی،
انعطافپذیری ،قدرت ،تحرک و هماهنگی قرار گیرد ()4۵؛ ازاینرو در افراد سالمند به دلیل کاهش
عملکرد تعادل و سایر فاکتورهای جسمانی و اختالل در کنترل وضعیت بدن در مقابله با سازگاریهای
پیچیده مانند تغییر وزن بدن برای مقابله با نیروی گریز از مرکز و ایجاد طول گامهای متفاوت بین
پاها ،چرخش حرکتی بسیار چالش برانگیز است ( .)4۶تمرینات کاربردی و اختصاصی با ایجاد بهبود
در این فاکتورها میتواند عملکرد راه رفتن و چرخش را بهبود بخشد ( .)4۵تمرینات چرخشی ،در
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مقایسه با تمرینات معمول ،اجزای حسی-حرکتی بیشتری را در بر دارد و توانایی تغییر جهت در
محدودهای باریک ،حرکات متناوب هر دو اندام تحتانی ،حرکات در مفصل مچ پا و انتقال وزن را بهبود
میبخشد ()47؛ بنابراین ،سالمندان برای بهبود عملکرد تعادل و تحرک و پیشگیری از سقوط از
تمرینات تعادلی و راه رفتن که در آن از انواع چرخش استفاده شده باشد ،بیشتر سود میبرند (.)48
در برنامههای تمرینی راه رفتن برای بهبود تعادل و مهارتهای حرکتی عملکردی بهطور مکرر بر
حرکات قطعهای 1بدن در جهات مختلف تأکید شده است ( .)49از آنجاکه چرخش در حین راه رفتن
ممکن است عاملی مهم برای بهبود تعادل و توانایی راه رفتن با ارتقای حرکات قطعهای بدن و پاسخهای
وضعیتی باشد ( ،)49تمرینات چرخشی میتوانند با ایجاد بهبود و تعدیلهایی در حرکات قطعهای،
توانایی افراد سالمند را در حفظ تعادل و چرخش افزایش دهند .از دیدگاهی دیگر ،یادگیری حرکتی
فرایندی پیچیده است و کاری چالش برانگیزتر ،دشوارتر ،نا آشنا و نسبتاً جدید میتواند احتمال فعال
شدن مغز را برای ایجاد بازیابی رفتاری افزایش دهد ( .)42چرخش تکلیفی است که بهخوبی از الگوی
زیربنایی راه رفتن مستقیم تفکیک شده است؛ زیرا به حفظ تعادل و هماهنگی بیشتر اندامها نیاز دارد
( .)۵0انجام تکالیف چرخشی کاری چالش برانگیز و نسبتاً جدید است و ممکن است شرکتکنندگان
در طول این مداخله توجه بیشتری داشته باشند .بنابراین چنین تکالیف خالقانه و چالش برانگیزی
میتواند انگیزه را افزایش دهد ،فعالیت عضالنی را هماهنگ کند و سازماندهی مجدد قشر مغز را
تحریک کند که درنتیجه بهبود عملکرد را به همراه دارد ( .)42شباهت الگوهای حرکتی بهکاررفته در
تمرینات و آزمون ارزیابی عملکرد چرخش و در واقع شباهت تمرین و تکلیف میتواند از دیگر عوامل
بهبود عملکرد چرخش درنتیجۀ اجرای تمرینات چرخش باشد .اصل اختصاصی بودن تمرین بیان
میکند تمرینهایی که نیازهای تکلیف حرکتی مشخصی را تقلید میکنند ،در مقایسه با مداخالت
تمرینی غیراختصاصی ،به نتایج بهتری منجر میشوند (.)۵1
به منظور ارزیابی ترس از سقوط از مقیاس کارآمدی در افتادن برای سالمندان استفاده شد .نتایج
نشان داد پس از انجام تمرینات میزان ترس از سقوط را در هر دو گروه تجربی ،در مقایسه با گروه
کنترل ،با کاهشی معنادار همراه بود و مقایسۀ بین گروهی و اندازۀ اثر در این متغیر تفاوتی را بین دو
گروه تجربی نشان نداد .اثر بخشی تمرینات ورزشی بر کاهش ترس از سقوط در سالمندان در مطالعات
متعدد تأیید شده است ()۵2؛ از این جمله میتوان به مطالعۀ غالم زاده و همکاران (،)۵3( )2021

1. Segmental movements
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استانگل 1و همکاران ( )۵4( )2020و پراتا 2و همکاران ( )۵۵()201۵اشاره کرد که مؤید اثربخشی
برنامههای تمرینی شامل تمرینات تعادلی و مقاومتی بر کاهش ترس از سقوط در سالمندان بودند که
با نتایج مطالعۀ حاضر همسویند .بهبود تعادل در سالمندان با بهبود ترس از سقوط همراه است و
همچنین افزایش قدرت عضالنی ،تعادل را بهبود میبخشد ( .)۵4تأکید تمرینات استفادهشده در این
مطالعه بر توانایی تعادل و افزایش قدرت عضالنی ممکن است عامل بهبود کارایی در افتادن و کاهش
ترس از سقوط شده باشد .همچنین ،انجام تمرینات ورزشی منظم با ایجاد تأثیر روانی مثبت و به
همراه آن اعتمادبهنفس بیشتر در سالمندان نیز ممکن است عاملی دیگر بهبود کارآمدی سقوط در
آنها باشد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به منحصر بودن نمونۀ آماری به مردان ،انجام نشدن
آزمونهای پیگیری بعد از پسآزمون برای ارزیابی میزان ماندگاری نتایج و کمبود پیشینۀ پژوهش در
زمینۀ اثربخشی تمرینات چرخشی به منظور مقایسه و عمومیت بخشیدن به نتایج اشاره کرد .ازاینرو
پیشنهاد میشود به منظور مقایسۀ آثار تمرینات چرخشی بر سالمندانِ دارای شرایط سالمتی متفاوت
مانند بیماریهای مؤثر بر عملکرد تعادل و همچنین در موقعیتهای عملکردی مختلف ،مطالعات
بیشتری با حضور هر دو جنسیت همراه با آزمونهای پیگیری بلند مدت انجام شود.
نتایج نشاندهنده تأثیر تمری نات چرخشی و تعادلی بر بهبود کنترل تعادل ایستا و پویا ،تعادل
عملکردی و تحرک ،راه رفتن در مسیر مستقیم و کاهش ترس از سقوط در هر دو گروه تمرینی در
مقایسه با گروه کنترل بود .بهعالوه ،تمرینات چرخشی ،در مقایسه با تمرینات تعادلی و گروه کنترل،
باعث بهبود عملکرد راه رفتن در مسیر چرخشی شد و در مقایسه با تمرینات تعادلی نیز تأثیر بیشتری
در بهبود تعادل عملکردی و تحرک داشت .از طرفی ،مقایسۀ اندازۀ اثر در هر یک از متغیرها نشاندهندۀ
تأثیرگذاری بیشتر تمرینات چرخشی ،در مقایسه با تمرینات تعادلی بر متغیرهای ذکرشده بود؛ ازاینرو
بهکارگیری مؤلفۀ چرخش در تمرینات نهتنها تأثیر انجام تمرینات تعادلی را به همراه دارد ،بلکه باعث
تأثیرگذاری بیشتر تمرینات و همچنین تسری آن بر بهبود عملکرد در تکالیف چرخشی در سالمندان
میشود.
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