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ABSTRACT
Background and Aims: Balance disorder has been recognized as a leading cause of falls in
the elderly. The most important aim of rehabilitation when balance system is weakened is to
resolve this disorder. Therefore, sports scientists and therapists utilize exercise trainings to
facilitate and improve balance condition. The aim of the present study was to investigate the
effects of eight weeks of selected Fallproof exercises on static and dynamic balance in the
elderly.
Materials and Methods: Totally, 24 elderly people, aged 60-74 years, were selected via
convenient sampling method and then randomly assigned into experimental and control
groups. The experimental group participated in the FallProof program for eight weeks, while
the control group did not participate in any special program. The static and dynamic balances
were evaluated using Sharpendromberg (with open and closed eyes) and Timed Up and Go
tests, respectively.
Results: The results of Paired t-test showed that the opened-eye static balance scores (P =
0.001) and closed-eye dynamic balance (P 0.001) had improved in the experimental group
following the training program, while no significant differences were observed in the control
group. The results of one-way covariance analysis showed that the two groups had significant
differences in static (opened and closed eye) and dynamic balance indices after training.
Conclusion: It seems that Fallproof training program, which incorporates several components
of postural control, is an effective training method in improving balance in the elderly.
Therefore, due to its effectiveness and because it does not need costly equipment, the chosen
Fallproof training program is recommended to be used as a rehabilitation program for the
elderly at home, and especially in nursing homes.
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چکیده
مقدمه و اهداف :اختالل تعادل بهعنوان اصلیترین عامل سقوط در سالمندان شناخته شده است .مهمترین هدف بازتوانی
زمانی که سیستم تعادلی دچار ضعف میشود ،رفع این اختالل است .از این رو درمانگران و متخصصین علوم ورزشی تمرینات
ورزشی را برای تسهیل و بهبود وضعیت تعادل به کار میگیرند .هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته برنامه تمرینی
منتخب فالپروف بر تعادل ایستا و پویای سالمندان میباشد.
مواد و روشها :آزمودنیها شامل  24سالمند  60تا  74ساله بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و
بهصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .گروه تجربی برای  8هفته تمرینات فالپروف را انجام داد .گروه کنترل برنامه
تمرینی خاصی نداشت .برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا بهترتیب از آزمون شارپرندرومبرگ (با چشم باز و بسته) و آزمون
زمان برخاستن و رفتن استفاده شد .از آزمون  tزوجی برای مقایسه درونگروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه
بین گروهی استفاده شد .تحلیل آماری دادهها با استفاده از نسخه  25نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری  α=0/05انجام
شد.
یافتهها :نتایج آزمون  tزوجی نشان داد که نمرات تعادل ایستا با چشم باز ( )P=0/000و بسته ( )P=0/001و تعادل پویای
( )P=0/001گروه تجربی بعد از برنامه تمرینی بهبود یافته بود ،درحالیکه این نمرات در گروه کنترل بهبودی را نشان نداد.
نتایج ازمون تحلیل کوواریانس نشان داد دو گروه تجربی و کنترل بعد از پایان تمرینات در شاخصهای تعادل ایستا (با
چشم باز و بسته) و پویا تفاوت معناداری داشتند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد برنامه تمرینی فالپروف که چندین فاکتور کنترل پاسچر را دربرمیگیرد ،یک روش تمرینی
موثر برای بهبود تعادل در سالمندان است؛ بنابراین با توجه به اثربخشی مشاهدهشده در مطالعه حاضر از این تمرینات و
نیز عدم نیاز به تجهیزات پرهزینه پیشنهاد میشود که برای توانبخشی سالمندان در خانه و بهویژه در مراکز نگهداری
سالمندان استفاده شود.
واژههای کلیدی :تمرینات فالپروف؛ تعادل؛ سالمندان
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مقدمه و اهداف
سالمندی یک پدیده طبیعی است که تحت تاثیر عوامل
بیولوژیکی ،محیطی و روانی قرار میگیرد؛ از این رو ،تغییرات
چشمگیر در سلولها و بافتها ایجاد میکند و همچنین
کارآمدی و فعالیت ارگانها و فرآیندهای فیزیولوژیکی کاهش
پیدا میکند .این عوامل میتواند هماهنگی و کنترل تعادل
پویا و ایستا را تحت تاثیر قرار دهد]1[.
اختالل تعادل به عنوان عامل خطر قوی در بروز سقوط
در سالمندان شناخته شده است[ ]2و ممکن است فعالیت-
های روزمره افراد را تحت تاثیر قرار دهد 30 .درصد افراد
باالی  65سال و  50درصد افراد باالی  85سال حداقل
یکبار در سال زمین خوردگی را تجربه میکنند ]3[.مهم ترین
هدف بازتوانی در زمانی که سیستم تعادلی دچار ضعف
می شود ،رفع این اختالل است .نقش تمرینات بدنی
کاهش روند اختاللی کنترل تعادل و کسب مجدد آن برای
جلوگیری از سقوط فرد سالمند است؛ از این رو ،درمانگران
تمرینات و فعالیت های ورزشی را برای تسهیل و بهبود
تعادل به کار می گیرند ]4[.فعالیت جسمانی موجب به
تأخیر انداختن دوران سالمندی می شود و سالمندانی که
ورزش می کنند ،سالم تر و بانشاط تر هستند ]5[.همچنین
در جهت افزایش عملکرد و پیشگیری از خطر سقوط
سالمندان پژوهش های زیادی صورت گرفته است و
برنامه های تمرینی مختلفی طراحی شده است]6[.
بهبود تعادل ایستا و پویا دو فاکتور مهم در طراحی
تمرینات تعادلی است که بهبود این فاکتورها مالک بسیار
مهمی در سنجش کارایی یک برنامه تمرینی است ]7[.در
مطالعه  Maniniو همکاران ( ،)2007تمرینات حس عمقی
همراه با تمرینات قدرتی را بر تعادل ایستا اثرگذار
ندانستند و در پژوهش  Schmidو همکاران ()2010
گزارش شد که تمرینات یوگا تعادل پویا را بهبود بخشید،
اما در تعادل ایستا اثر چندانی نداشت ،درحالی که در
تحقیق  )2016( Wang & Zhaoتمرینات تایچی بر
کاهش خطر سقوط و پیشرفت تعادل سالمندان اثر
معناداری داشت]10-9-8[ .
وجود این تضادها در نتایج باعث شده است که
محققین به سمت برنامه های مداخله چندبعدی روی
بیاورند .یکی از این برنامه های ورزشی موفق تمرینات فال-
پروف است که توسط  Roseو همکاران در سال 2011
تدوین شد .هدف اصلی برنامه تعادلی و حرکتی فالپروف
استقالل عملکردی و بهبود عوامل خطری است که موجب
افزایش افتادن در بین سالمندان میشود .این کار از طریق
چهار بخش برنامه شامل (کنترل ارادی و غیرارادی مرکز
ثقل ،دریافت حسی و یکپارچگی مهارتها ،انتخاب و
مقیاسگذا ری استراتژی های کنترل پاسچر و توسعه
انعطاف پذیری توانایی الگوی راه رفتن صورت میگیرد .به-
طور کلی ،ساختار برنامه تعادلی و حرکتی فالپروف از
Fullerton Advanced Balance
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اصول و نظریه سیستم کنترل حرکتی
 & Woollacottپیروی می کند .تئوری سیستم کنترل
حرکتی  Shumway-Cook & Woollacottفرض بر این
دارد که چندین سیستم برای کنترل ،جهتگیری و حرکت
باهم همکاری می کنند .بر اساس نظریه آنها عالوه بر
سیستمهای حسی -حرکتی که پایه و اساس کنترل پاسچر
هستند ،سیستمهای اسکلتی-عضالنی و شناختی ،توانایی
فرد را برای دستیابی به یک عمل خاص فراهم میکند.
اینگونه می توان بیان کرد که وجود مولفههای به-
کارگرفته شده در برنامه فال پروف که شامل مولفههای
حسی -پیکری ،وستیبوالر ،دهلیزی ،قدرتی ،حفظ و کنترل
مرکز ثقل ،راهبردهای قامتی و انعطافپذیری است ،می-
تواند بر روی سیستم کنترل حرکت اثر بگذارد[]11؛ از این
رو ،دلیل احتمالی ارتباط برنامه  Roseبا این نظریه می-
تواند وجود چنین اجزایی در برنامه پیشگیری از افتادن
فال پروف باشد که در مطالعه حاضر برنامه تمرینی بر
اساس سیستم کنترل وضعیت و عوامل مرتبط بر تعادل
در سالمندی و با نظر متخصصین (فیزیوتراپی و علوم
ورزش ی) منتخب شد .در پژوهشی  Truebloodو همکاران
( )2007به بررسی اثر  8هفته تمرینات فالپروف در افراد
با سطح عملکرد باال و پایین پرداختند .برنامه تمرین شامل
 8هفته تمرینات قدرتی ،کششی ،چندحسی الگوی راه
رفتن و کنترل مرکز ثقل بود که بهصورت  2جلسه در
هفته به مدت  1ساعت اجرا شد .برای ارزیابی افراد از
آزمونهای فولرتون ،برگ ،باال پایین رفتن از فوم به مدت
دو دقیقه ،کشش و رسش ،آزمون برخاستن و رفتن
زماندار ،آزمون برخاستن از صندلی به مدت  30ثانیه و
آزمون مقیاس اثربخشی تعادل استفاده شد .نتایج نشان
داد  8هفته برنامه چندبعدی فالپروف موجب بهبودی در
تعادل سالمندان در معرض خطر سقوط شد .همچنین این
بهبودی در گروه سطح عملکردی پایین در مقایسه با گروه
سطح عملکردی باال در آزمون هایی که ارزیابی شد ،بیشتر
بود ]12[.در پژوهشی دیگر  )2010( Wardبه بررسی اثر
 12هفته برنامه تمرینی فالپروف مبتنی در خانه بر
بهبودی تعادل ،پارامترهای عملکرد جسمانی و اعتماد به
تعادل در میان سالمندان با خطر افتادن متوسط و باال
پرداخت .در نهایت پس از  12هفته تمرین در گروه تجربی
نتایج آزمون فولرتون 1و آزمون مقیاس اثربخشی تعادل
بهبودی قابل توجهی نشان داد و همچنین نتایج در گروه
کنترل در هیچ کدام از آزمون ها بهبود نیافت[ ]13چون در
سالمندی عملکرد سیستم های حسی و همچنین توده
عضالنی ضعیف می شود .این برنامه تمرینی میتواند به
بهبود عملکرد این سیستم ها کمک کند .از طرفی دیگر،
ضعف این سیستم ها در تعادل سالمند مشکل ایجاد می-
کند؛ بنابراین تمرینات فالپروف می تواند به بهبود تعادل
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سالمندان کمک کند .با اینکه فالپروف به عنوان یکی از
موفق ترین برنامه های تمرینی برای سالمندان شناخته
شده است ،اما تحقیقی که اثر این برنامه تمرینی را بر
تعادل ایستا و پویا به صورت منتخب بر اساس مولفههای
دخیل در کنترل پاسچر و سیستم حرکتی سنجیده باشد،
یافت نشد؛ لذا محقق در نظر دارد به بررسی اثر  8هفته
تمرینات منتخب فالپروف بر تعادل ایستا و پویای
سالمندان مرد مراکز نگهداری شهر رشت بپردازد.

مواد و روش ها
تحقیق حاضر با توجه به نحوه انجام آن از نوع تحقیقات نیمه-
تجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون میباشد .پژوهشگر
پس از دریافت کد اخالق (پژوهشگاه علوم
ورزشی  )IR.SSRI.RC.1398و ارائه معرفینامه از دانشگاه
گیالن به اداره بهزیستی شهر رشت و مراکز نگهداری سالمندان
شهر رشت مراجعه کرد که  53نفر جامعه آماری مطالعه را
تشکیل دادند که از بین آنها با توجه به مالکهای ورود و
خروج مطالعه و محدودیت آزمودنیها  24نفر واجد شرایط
تحقیق در دامنه سنی  60-74سال بهصورت دسترس بهعنوان
نمونه تحقیق انتخاب شدند و افراد پس از شرکت در یک جلسه
هماهنگی و آگاهی کامل از شرایط تحقیق ،داوطلبانه با تکمیل
فرم رضایتنامه آمادگی خود را برای شرکت در تحقیق حاضر
اعالم کردند و بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی ( 12نفر)
و کنترل ( 12نفر) قرار گرفتند که گروه تجربی به مدت 8
هفته  3جلسه در هفته تحت مداخله تمرینی قرار گرفت.
تمرینات در مرکز سالمندان زیر نظر آزمونگر انجام شد.
تمرینات بهکارگرفتهشده در پژوهش حاضر شامل مجموعهای
از تمرینات چندحسی (بینایی ،وستیبوالر ،حسی-پیکری)،
کنترل مرکز ثقل ،راهبردهای قامتی و همچنین تمرینات
قدرتی بود که شامل باال آوردن پنجه و پاشنه ،اکستنشن زانو،
فلکشن زانو ،نزدیک کردن ران و دور کردن ران بود که در هر
مرحله سطح تمرینات با توجه به اصل اضافه بار و شرایط هر
فرد پیشرفت میکرد .در تمرینات چندحسی و کنترل مرکز
ثقل بر اساس تنوع تمرین و انگیزه سالمندان در انجام تمرینات
در هر سطح نوع تمرین تغییر میکرد ،اما هدف تمرین رعایت
شد .هر سطح شامل دو هفته بود که تمرینات چندحسی و
کنترل مرکز ثقل در هفته دوم با توجه به شرایط افراد ،و میزان
چالش آن افزایش پیدا کرد .تمرینات راهبرد قامتی از سطح 2
در برنامه گنجانده شد ،اینگونه که در سطح  2هفته سوم و
چهارم تمرینات راهبرد مچ پا ،سطح  3هفته پنجم و ششم
راهبرد مفصل ران و سطح  4هفته هفتم و هشتم تمرین
راهبرد گام برداشتن ارادی و غیرارادی قرار گرفت و همچنین
تمرینات قدرتی که بخش پایینتنه را دربرمیگرفت در هر
سطح با توجه به اصل اضافه بار پیشرفت میکرد که این
پیشرفت شامل افزایش مقدار وزنه ،افزایش تعداد تکرار و ست-
های تمرین و استفاده و عدم استفاده از ابزار کمکی بود؛ لذا
Mini-Mental State Examination
Sharpened Romberg Test
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تمرینات با توجه به توانایی افراد تعدیل شد .بهطور کلی ،یک
جلسه تمرینی شامل  10دقیقه گرم کردن و حرکات کششی،
 15دقیقه تمرینات قدرتی پایینتنه 25 ،دقیقه تمرینات
تعادلی چندحسی سیستم (بینایی ،وستیبوالر ،حسی-
پیکری) ،کنترل مرکز ثقل و راهبردهای قامتی بود ]14[.شرح
کامل تمرینات در جدول شماره  1بیان شده است .معیارهای
ورود به تحقیق عبارت از  )1داشتن حداقل  60سال سن و
حداکثر  74سال )2 ،کسب نمره  24یا باالتر در آزمون وضعیت
ذهنی ( )3 ،1)MMSEقادر بودن به طی مسافت  6متری بدون
نیاز بهوسیله کمکی بود و همچنین معیارهای حذف
آزمودنیها از پژوهش نیز  )1شرکت نکردن در بیشتر از سه
جلسه تمرینی )2 ،اختالالت جدی بینایی و شنوایی و )3
آسیب یا جراحی اندام تحتانی قبل از مطالعه بود.
ابزار و روش جمعآوری اطالعات
آزمون ارزیابی وضعیتشناختی ( :)MMSEاین آزمون با
توجه به قابلیت اجرایی خوب آن در بسیاری از نقاط جهان و
در فرهنگهای متفاوت استفاده میشود که با سنجش
کارکردهای مختلف شناختی ،برآورد کلی از وضعیت ذهنی
فرد ارائه میدهد .این تست به زبان فارسی ترجمه شده است.
این ابزار  20سوال دارد و از چهار مقیاس (موقعیتیابی ،ثبت،
توجه و محاسبه و یادآوری) تشکیل شده است و در مجموع
 30امتیاز میباشد .نمره بین  24تا  30نشاندهنده سالمت
شناختی و نمرات  23یا پایینتر نشاندهنده اختالل شناختی
در نظر گرفته میشود .اینگونه که نمره  21تا  23بیانگر
اختالل شناختی خفیف ،نمره  10تا  21اختالل شناختی
متوسط و نمره زیر  9بیانگر اختالل شدید شناختی است.
ترجمه فارسی این پرسشنامه توسط متخصصان داخلی
سنجیده شده ،و روایی و پایایی آن بهترتیب  ./90و ./84
گزارش شده است]15-16[.
تعادل ایستا :از آزمون شارپندرومبرگ( 2پایایی با چشم باز
0/90و با چشم بسته  )0/91برای اندازهگیری تعادل ایستا
استفاده شد .روش آزمون اینگونه بود که آزمودنی با پای
برهنه طوری میایستاد که پای برتر جلوی پای غیربرتر و
بازوها بهصورت ضربدری روی سینه قرار میگرفت و مدت
زمانی که هر آزمودنی قادر بود این حالت را با چشم باز و
بسته حفظ کند ،امتیاز او محسوب میشد .موارد خطا در این
آزمون شامل جابهجایی پاها و لرزش بیشازحد و باز کردن
دستها بود که در مورد آزمون با چشمان بسته باز کردن
چشم نیز جزء موارد خطا به حساب میآمد]17[.
تعادل پویا :برای اندازهگیری تعادل پویا از آزمون زمان
برخاستن و رفتن با پایایی 0/99 3استفاده شد .برای اجرای
این آزمون از شرکتکننده خواسته شد بدون استفاده از
دستهایش از روی صندلی بدون دسته برخاسته و پس از
طی کردن مسیر سه متری بازگردد و دوباره روی صندلی
بنشیند .استفاده فرد از دستها برای برخاستن از روی
صندلی برای فرد خطا محسوب میشد]18[.
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تصویر  .1آزمون تعادل پویا زمان برخاستن و رفتن

تصویر  .2آزمون تعادل ایستا شارپندرومبرگ با چشم بسته

پس از ثبت دادهها بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات
جمعآوریشده جهت توصیف مشخصات دموگرافیک افراد از
آمار توصیفی استفاده شد .پس از طبیعی بودن توزیع دادهها
با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک ،جهت تحلیل اختالفات

تصویر  .3آزمون تعادل ایستا شارپندرومبرگ با چشم باز

درونگروهی از آزمون  tزوجی و بهمنظور بررسی اختالفات
میان گروهها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.
عملیات آماری پژوهش حاضر بهوسیله  SPSSنسخه  25در
سطح معناداری  α=0/05انجام شد.

جدول  .1برنامه تمرینی
سطح سوم
سطح دوم
سطح اول
هفته پنجم و ششم
هفته سوم و چهارم
هفته اول و دوم
باال آوردن پاشنهها در وضعیت
باال آوردن پاشنهها در وضعیت
نزدیک کردن ران در حالت
ایستاده بدون حمایت
ایستاده با حمایت
نشسته با استفاده از توپ
باال آوردن پنجهها در وضعیت
باال آوردن پنجهها در وضعیت
دور کردن ران در حالت
ایستاده بدون حمایت
ایستاده با حمایت
نشسته تراباند زرد
نزدیک کردن ران در حالت
نزدیک کردن ران در حالت
خم کردن زانو در حالت ایستاده
نشسته با استفاده از توپ
نشسته با استفاده از توپ
با حمایت
دور کردن ران در حالت
دور کردن ران در حالت
باز کردن زانو با حمایت
نشسته تراباند قرمز
نشسته تراباند سبز
خم کردن زانو با حمایت وزنه
فعالیت تعادلی در حالت نشسته
باز کردن زانو بدون حمایت
 0/5کیلو
با نگهدارنده
باز کردن زانو با حمایت وزنه
خم کردن زانو در حالت ایستاده
فعالیت تعادلی باال بردن زانو با
 0/5کیلو
بدون حمایت
نگهدارنده
گامبرداری به صورت چهارگوش
دریافت توپ در جهات مختلف
تمرین کنترل مرکز ثقل قدمرو در جا
یکچهارم طول اندام تحتانی
در حالت نشسته
راه رفتن بر روی سطح ناپایدار و فعالیت نشسته بدون نگهدارنده و ایستان در حالی که توپ را بین
دو دست ردوبدل میشود.
نگاه کردن به صفحه شطرنجی
تمرکز روی سطح عمودی
ایستادن بر روی فوم بهصورت
فعالیت در حالت نشسته بر روی
پنجه پای عقب پشت پاشنه
توپ تعادلی با نگهدارنده و فوم
تمرین دهلیزی در وضعیت
پای جلو (تاندم)
زیر پاها و تمرکز به هدف مستقیم
نشسته با توپ بزرگ
راه رفتن روی سطح نرم با دید
ایستادن بر روی اسفنج
محدود
_
با چشمان بسته با ضخامت کم
(عینک دودی)
تمرین راهبرد مچ پا با حمایت صندلی راهبرد مفصل ران بر روی نیم غلتک
_
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سطح چهارم
هفته هفتم و هشتم
باال آوردن پاشنه با حمایت با
وزنه
باال آوردن پنجه با حمایت با
وزنه
نزدیک کردن ران در حالت
نشسته با استفاده از توپ
دور کردن ران در حالت
نشسته تراباند قرمز
خم کردن زانو
با حمایت وزنه  1کیلو
باز کردن زانو با حمایت وزنه 1
کیلو
باال رفتن با یک پا بر روی
نیمکت بامکث  3ثانیه
راه رفتن با
خواندن متن جلوی چشمان
کشیدن شکل با یک پا و تمرکز
به هدف مستقیم
راه رفتن با چرخش سر به
طرفین در
مسیر با عرض  30سانتیمتر
راهبرد گام برداشتن ارادی و غیرارادی
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نتایج
جدول  .2مشخصات دموگرافیک آزمودنیها
میانگین
متغیرهای تحقیق
66/16
سن
166/55
قد
67/75
وزن
24/41
شاخص توده بدنی
26/33
ارزیابی وضعیتشناختی
66/41
سن
167/08
قد
68/16
وزن
24/36
شاخص توده بدنی
25/66
ارزیابی وضعیتشناختی

گروهها
کنترل

آزمایش

همانطور که مشاهده میشود بهمنظور توصیف کمی
مشخصات دموگرافیک آزمودنیها ،میانگین و انحراف معیار
سن ،قد ،وزن ،شاخص توده بدنی و آزمون وضعیتشناختی
شرکتکنندگان در دو گروه تجربی و کنترل در جدول  2ارائه
شده است.

انحراف معیار
2/40
3/82
6/12
2/60
1/23
4/48
3/52
5/93
1/87
1/15

بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیلهای گوناگون
استفاده شده است .در مرحله اول برای بررسی نوع توزیع داده-
ها از آزمون شاپیرو-ویلک و همچنین برای همگنی واریانسها
از آزمون لون استفاده شد که نتایج نشان از نرمال بودن دادهها
و همگنی واریانسها داشت.

جدول  .3نتایج مقایسه تغییرات بین گروهی پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای تعادل ایستا با چشم باز و بسته و تعادل پویا
(آزمون تحلیل کوواریانس) ()N=24
مجموع مربعات
34/392

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

P

اندازه اثر

توان آزمون

متغیر
ایستا تعادل
(چشم باز)
تعادل ایستا
10/416
(چشم بسته)
64/751
تعادل پویا
*:نشاندهنده وجود اختالف معنادار میباشد.

1

34/392

11/881

* 0/001

./213

./921

1

10/416

10/929

* 0/002

./199

./898

1

64/751

71/726

* 0/000

./620

1/000

پس از آن از تحلیل کوواریانس جهت بررسی فرضیات
استفاده شد .بر این اساس ،همانطور که در جدول  4نشان
داده شده است ،تفاوت معناداری بین آزمون شارپندرومبرگ

با چشم باز ( ،)P=0/001و آزمون شارپندرومبرگ با چشم
بسته ( )P=0/002همچنین آزمون برخاستن و رفتن
( )P=0/000در دو گروه کنترل و تجربی وجود داشت.

جدول  .4نتایج مقایسه اختالف درونگروهی متغیرهای تعادل ایستا (چشم باز و بسته) و تعادل پویا در پیشآزمون و پسآزمون (آزمون  tزوجی)
گروه تجربی)n=12( ،
گروه کنترل)n=12( ،
P
P
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
متغیر
میانگین±انحراف میانگین±انحراف
میانگین±انحراف میانگین±انحراف
استاندارد
استاندارد
استاندارد
استاندارد
* 0/ 000
17/19±1/21
13/72±1/95
0/953
13/74±1/74
13/79±1/76
تعادل ایستا
(چشم باز)
* 0/001
9/33±0/75
7/82±0/86
0/655
7/52±1/16
7/77±1/76
تعادل ایستا
(چشم بسته)
* 0/001
14/73±0/68
16/41±1/15
0/425
13/42±0/61
13/07±1/19
تعادل پویا
*نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دو متغیر میباشد

نتایج  tزوجی نشان داد تعادل ایستا با چشم باز ()P=0/001
و تعادل ایستا با چشم بسته ( )P=0/001و تعادل پویا
( )P=0/001گروه تجربی در مقایسه پیشآزمون و پسآزمون

21

تفاوت معناداری داشت ( ،)P<0/05اما در گروه کنترل تفاوت
معناداری در هیچکدام از متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون
مشاهده نشد (.)P<0/05
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نمودار  .1مقادیر میانگین شاخصهای تعادل ایستا و پویا در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل

نمودار  .2مقادیر میانگین شاخصهای تعادل ایستا و پویا در پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی

بحث
در تحقیق حاضر به بررسی اثر هشت هفته تمرینات منتخب
فالپروف بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد پرداخته شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات منتخب فالپروف
توانست اختالف معناداری را در شاخصهای تعادل ایستا با
چشم باز و بسته و تعادل پویا در بین دو گروه کنترل و تجربی
و همچنین در گروه تجربی قبل و بعد از تمرینات به وجود
آورد .از آنجایی که گروه گنترل در دوره تمرینات در معرض
هیچگونه مداخله تمرینی قرار نداشت ،عدم مشاهده تغییرات
در زمان پسآزمون منطقی به نظر میرسد .در همین راستا
 )1994( Andersonمعتقد است فعالیتهای روزانه اثر
چندانی در افزایش و کاهش تعادل ندارد .در چندین تحقیق
مروری گزارش شده است که نقص تعادل بهعنوان قویترین
و مهمترین عامل اختالل در کنترل تعادل و افتادن در
سالمندان میباشد؛ از همین رو ،محققین زیادی به معرفی
پروتکلهای مختلف برای بهبود کنترل تعادل و پیشگیری از
افتادن در سالمندان پرداختهاند و همچنان نتایج متناقضی از
بهبود تعادل و کاهش افتادنها گزارش کردهاند .موارد

22

ذکرشده میتواند بهدلیل عدم توجه کافی به مکانیسمهای
کنترل تعادل و تمرکز بر تمریناتی که روی این مکانیسمها
بیشترین تاثیر را دارند ،باشد]19-20[.
نتایج این پژوهش را میتوان با برخی از مطالعاتWard ،
( Camila ،)2010و همکاران ( Lee ،)2016و همکاران
( ،)2017خواجوی و همکاران ( )1395و خداداد و همکاران
( )1395که نشان از تاثیر تمرینات بدنی گوناگون بر تعادل
سالمندان میباشد ،همسو دانست 13[.و  ]24-23-22-21در مقابل،
در مطالعه گلرفعتی و همکاران ( )1397با بررسی تاثیر
تمرینهای  9هفتهای مقاومتی بر شاخصهای مرکز فشار
مشاهده کردند که تعادل ایستا با چشمان باز بهبود یافت ،اما
در تعادل ایستا با چشمان بسته تغییر معناداری ایجاد نشد.
در تبیین علت عدم معناداری مداخله آنها در تعادل ایستا با
چشمان بسته اظهار داشتند تمرینهای مقاومتی فقط بخش
کنترل حرکتی تعادل عضالت را تحت تاثیر قرار میدهد و به
دنبال آن باعث بهبود تعادل میشود ]25[.حفظ تعادل در
حالت ایستا با چشمان بسته نیاز فرد را به دیگر اطالعات
حسی( ،حسی-پیکری و وستیبوالر) بیشتر میکند؛ از این رو،
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میتوان دلیل احتمالی این تناقض را عدم وجود مولفههای
چندحسی در پژوهش گلرفعتی و همکاران در مقایسه با
تحقیق حاضر دانست .در همین جهت در پژوهشی کیانی و
فرهپور ( )2015گزارش کردند حذف دروندادهای بینایی
تاثیر بسیار زیادی بر افزایش بینظمیهای تعادلی آزمودنیها
دارد ،بهطوری که برای آزمودنیها اختالل در سیستم بینایی
بیشتر از دیگر سیستمهای درگیر در تعادل موجب افزایش
نوسانات قامتی شده است ]26[.امروزه دیگر نمیتوان کنترل تعادل
را بهعنوان یک سیستم و یا یک مجموعهای از رفلکسهای
تعادلی و ایستادنی در نظر گرفت زیرا کنترل تعادل مهارتی
پیچیده است که از تعامل بخشهای حسی-حرکتی چندگانه
تشکیل شده است .بسیاری از افراد بر این باور هستند که
اختالالت بهتنهایی موجب نقایص تعادلی نمیشود زیرا بعضی
از افراد همراه با یک اختالل خاص ،عملکردی بهتر نسبت به
دیگری دارند .بهعنوانمثال ،فردی با نقص حسی در پا بهدلیل
آسیب عصب دارای وابستگی بیشازحد به اطالعات بینایی
خود است که این استراتژی در محیطهای تاریک منجر به
بیثباتی فرد میشود .از طرفی دیگر ،ممکن است شخصی
دیگر برای جبران این ضعف از ابزار حمایتی مانند عصا و واکر
بهعنوان جایگزینهای حسی در محیطهای تاریک استفاده
کند و مفید واقع شود ،اما این ابزار حمایتی در برخی از
موقعیتهای دیگر ممکن است یک مانع باشد[]28-27؛ از این
رو ،تئوری کنترل پاسچر ،تعادل را محصول همه ورودیهای
یکپارچهشده و بدن را بهعنوان یک سیستم مکانیکی که با
سیستم عصبی در موقعیتهای دائما متغیر تعامل پیدا میکند،
نشان میدهد؛ لذا ضروری است در امور بالینی و طراحی
تمرین بهصورت هدفمند تمامی سیستمهای کنترل پاسچر
بررسی شوند و برحسب سیستمهای مختلشده ،طراحی
تمرین و درمان انجام شود زیرا داشتن اطالعات دقیق از
سیستمهای تعادلی و بخشهای هر سیستم ضروری به نظر
میرسد]30-29[.
در مطالعهای  Caoو همکاران ( )2007نتیجه گرفتند
یگ دوره برنامه تمرینی ترکیبی  12هفتهای بر تعادل
ایستای سالمندان اثر معنادار نداشت .دلیل همسو نبودن این
تحقیق با پژوهش حاضر میتواند بهدلیل عدم وجود مولفه
تعادلی باشد[ ]31چرا که در پژوهش حاضر مبنای تمرین بر
انجام تمرینهای تعادلی مختلف و افزایش قدرت اندام
تحتانی بود .در مطالعات گذشته گزارش شده است با باال
رفتن سن ضعف در قدرت و همچنین اختالل در سیستم
حسی اتفاق میافتد؛ از این رو ،احتمال میرود اختالل در
این مولفهها موجب برهم خوردن تعادل شود زیرا که تعادل
را از نظر فیزیولوژیکی ،تعامل میان سطوح مکانیزمهای
کنترل تعادل و از نظر بیومکانیکی بهعنوان توانایی حفظ و
برگشت مرکز ثقل بدن در محدوده ثبات که توسط سطح اتکا
تعیین میشود ،تعریف میکنند .سیستم کنترل وضعیت و
تعادل یک مکانیزم پیچیده است که از سیستمهای

چندحسی تشکیل شده است .همچنین قسمتی از پردازش
توسط سیستم اعصاب مرکزی و ستون فقرات (آلفا موتور
نورونها و عضالت) انجام میشود .همچنین کنترل وضعیت
در فضا نتیجه فعالیت همزمان سیستمهای عضالنی و عصبی
است که در مجموع این سیستمها در کنترل پاسچر افراد
نقش دارند که این عوامل بهصورت مستقیم بر روی سیستم
حرکتی اثر میگذارد ]32[.سیستم حرکتی یک حلقه نهایی
کنترل قامت است .سیستم حرکتی با استفاده از راهبردهای
مختلف در کنترل قامت مشارکت دارد ]33[.این راهبردهای
کنترل قامت کاربردیترین روش برای ما در حفظ تعادل
حین انجام فعالیتهای روزمره در خانه و همچنین در جامعه
است که این نیازهای تکلیف نه تنها بر نوع راهبرد قامت
استفاده شده بلکه در محیطی که تکلیف در آن انجام میشود
نیز تاثیر میگذارد؛ از این رو ،کمک به سالمندان برای
کارآمدتر شدن در انتخاب و اجرای مناسبترین راهبرد قامت
برای انجام فعالیتهای روزمره اصلیترین دلیل برای معرفی
آنها است ]14[.بنابراین احتمال میرود که زنجیرهوار بودن
عوامل کنترل تعادل برای حفظ پاسچر مناسب افراد در
فعالیتهای روزانه ،دلیل کارآمدی تمرینات منتخب فالپروف
باشد زیرا که پژوهش حاضر مبنای انتخاب مولفههای تمرینی
خود را بر اساس سیستم کنترل وضعیت قرار داد .در همین
راستا ،در پژوهشی  Truebloodو همکاران ( )2007به
بررسی اثر  8هفته تمرینات فالپروف در افراد با سطح
عملکرد باال و پایین پرداختند؛ در این پژوهش  52سالمند با
دامنه سنی  53تا  91سال به دو گروه سطح عملکردی باال و
پایین تقسیم شدند .نتایج نشان داد  8هفته برنامه چندبٌعدی
فالپروف موجب بهبودی در تعادل سالمندان در معرض خطر
سقوط شد که با تحقیق حاضر همخوانی دارد ]12[.دلیل
احتمالی آن میتواند وجود تمرینات منتخب و مولفههای
مشابه در پروتکل مطالعه حاضر باشد .در مطالعهای که Park
( )2017به بررسی اثر  10هفته تمرینات آیبال 1و تمرینات
عملکردی 2بر توانایی تعادل و سقوط سالمندان دارای تجربه
زمین خوردن پرداختند ،نتایج نشان داد تمرینات آیبال
نسبت به تمرینات عملکردی تاثیر بیشتری در بهبود تعادل
و کاهش سقوط سالمندان داشت ]34[.افزون بر این  Bjerkو
همکاران ( )2019نشان دادند تمرینات پیشگیری از افتادن
اتاگو 3بر تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان تحت مراقبت
اثر معناداری داشت ]35[.همچنین  Dwi Nurviyandariو
همکاران ( )2018در تحقیقی تحت عنوان اثر تمرینات
الفیسکا 4بر خطر سقوط ،تعادل و وضعیت سالمتی سالمندان
مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج نشان داد تمرینات الفیسکا بر
کاهش خطر سقوط ،افزایش تعادل و سالمتی سالمندان اثر
معناداری داشت]36[.
به نظر میرسد توجه به توسعه جنبههای خاص کنترل
حرکت سالمندان در برنامههای مداخلهای میتواند به
اثربخشی این برنامهها کمک کند .همانطور که ذکر شد ،افت
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سیستمهای عصبی-عضالنی ،عضالنی-اسکلتی و حسی با
افزایش سن موجب میشود سالمندان برای حفظ کنترل
قامت خود دچار مشکل شوند .قدرت عضالنی از اجزای اصلی
تعادل و توانایی در راه رفتن است که به همراه سایر تغییرات
فرسایشی در سیستمهای بدن دچار کاهش میشود که
کاهش توده عضالنی و نیز ضعف سیستمهای حسی (بینایی،
حسی-پیکری ،وستیبوالر) باعث کاهش تعادل و عدم ثبات
در هنگام راه رفتن و انجام فعالیتهای روزمره میشود.
همچنین اخیرا تحقیقی نشان داد که دلیل افتادن در
سالمندان انتقال وزن نامناسب آنها است .ایستادن پایدار
زمانی به دست میآید که مرکز جرم بدن در محدوده سطح
اتکا قرار داشته باشد .مکان مرکز جرم از طریق تغییرات
وضعیت مرکز فشار مشخص میشود .برای حفظ تعادل
هنگام انجام فعالیتهای روزانه افراد مجبور هستند موقعیت
مرکز جرم را از طریق انتقال وزن کنترل کنند .معموال
سالمندان هنگام انجام انتقال وزن ارادی برای رساندن مرکز
فشار بدن به نقطه هدف ،اصالحات حرکتی بیشتری نیاز
دارند و اغلب به هدف نمیرسند .این امر احتماال بهدلیل
کاهش تواناییهای آنها در انجام حرکات انتقال وزن صحیح
برای حفظ تعادل است .از آنجایی که تعادل عاملی تغییرپذیر
و منعطف است ،به نظر میرسد وجود مداخالت تمرینی در
سالمندان باید روی چندین مولفه تمرینی متمرکز شود-37[.
 ]40-39-38تمرینات در مرکز نگهداری سالمندان انجام شد .از
محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان حجم نمونه نسبتا
کوچک ،کنترل نشدن شرایط روحی و روانی آزمودنیها و
عدم کنترل فعالیتهای شبانه و میزان خواب آزمودنیها بر
نتایج آزمون را نام برد .توصیه میشود در پژوهشهای آینده
اثر این تمرینات با حجم نمونه بزرگتر بر روی سالمندان

بررسی گردد و همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
پژوهش حاضر با پروتکلهای مشابه مقایسه شود.

نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر ،حاکی از آن است که
تمرینات منتخب فالپروف موجب بهبودی تعادل ایستا و
پویای مردان سالمند شد که با توجه به عدم بهبودی تعادل
سالمندان در گروه کنترل میتوان بهبودی تعادل در تمام
شاخصها را به اثرگذاری این تمرینات نسبت داد .از آنجا که
عوامل موثر بر سقوط و تعادل در سالمندان چندبٌعدی می-
باشد و طیف گستردهای از عوامل تسهیلکننده و
تشدیدکننده در بروز افتادن در سالمندان نقش دارد ،تحقیق
حاضر تمرکز خود را بر روی مولفههای اثرگذار در کنترل
تعادل قرار داد .به نظر میرسد وجود برنامههای تمرینی
چندبٌعدی که چندین مولفه دخیل در کنترل پاسچر را
دربرمیگیرد ،میتواند روش موثری در بهبود تعادل
سالمندان باشد؛ لذا پیشنهاد میشود برنامه تمرینی منتخب
فالپروف با توجه به اثرگذاری آن و همچنین عدم نیاز به
داشتن امکانات و وسایل پرهزینه ،در سالمندان در خانه به-
ویژه مراکز نگهداری سالمندان در برنامههای توانبخشی آنها
استفاده شود.

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
آقای حسین خازنین به راهنمایی استاد حسن دانشمندی
میباشد؛ بدین وسیله از تمام اشخاصی که در انجام پژوهش
حاضر ما را یاری کردند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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