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Background and Aims Aging causes alterations in various body functions, such as motor, sensory, cogni-
tive and psychosocial. The present study was performed to compare the effects of two types of gait-
retraining approach on the balance and motor performance of elderly women at risk of falling
Methods This study is a semi experimental research with pretest-posttest plan, in which 45 women el-
derly between 60 and 75 years were randomly divided into two experimental (n=30) and  one control 
groups (n=15). The experimental group (8 weeks, 3 sessions per week, each session 45 minutes). In order 
to assess on balance and motor performance of subject, Berg Balance Scale, and 10 meter walk test 
was used. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data, SPSS statistical package was 
used for all analyzes. In this study, significance level equal was considered to 95% and level of alpha was 
considered less than or equal to 0/05.
Results The findings of this study showed that both selected exercises had significance effect on balance 
and motor performance in non reactive elderly women. Conducting a between-group comparison also 
showed that the which was related to the training with ground balance ladder, respectively (P≤0.05). 
However, there was no significant difference in the control group for all three variables.
Conclusion This study showed that exercise two kinds of tutorial gait approach reduce can improve pos-
tural control and decrease the risk of falls in the elderly. Therefore it can be used to reduce risk of falls.
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M
Extended Abstract

Introduction

ore than one-third of the community-
dwelling individuals aged 65 years and 
older fall at least once a year. Approxi-
mately 5-20% of the falls have serious 
consequences, including major head 

trauma, lacerations, or fracture, and may lead to im-
mobility or death. The severity of the consequences of 
the fall increases with age, and the number of traumatic 
injuries and falls strongly predicts staying in a nursing 
home. Impaired postural control with muscle weakness 
is an important predictor of falls in the elderly popula-
tion. Postural control is defined as the ability to main-
tain, achieve, or restore a state of balance during various 
postures or activities. Aging has a detrimental effect on 
postural control either due to a specific pathology af-
fecting a particular component of the sensory, motor, 
and central processing systems and/or as a consequence 
of a more general age-related deterioration of sensory 
and neuromuscular control mechanisms. Appropriate 
control of posture underlies many motor skills and is an 
absolute prerequisite for activities of daily living. Pos-
tural control entails accurately timed vestibular, visual, 
proprioceptive, and somatosensory inputs for adap-
tive strategies for orientation and balance. One of the 
most important problems in this period is the reduction 
of the individual’s ability to maintain postural control 
and weakness in functional activities, which continues 
to reduce the quality of life.  Nowadays, degenerative 
changes of physical, psychological, and physiological in 
the elderly population are major public health problems, 
especially in women who experience sarcopenia after 
menopause. 

Based on research literature, there are some cognitive 
impairments, such as delayed reaction time and poor 
concentration, which underlies most falls in the elderly. 
Hence, an improvement in psychomotor performance is 
a good strategy to successfully reduce the incidence of 
falls in this population. The advantages of physical exer-
cise in improving the functional capacity of the elderly 
have been the focus of considerable recent research. 
With aging, muscle strength decreases, and people try to 
stay healthy as much as possible while maintaining their 
independence. Regular exercise can control and delay 
the effects of aging, and the elderly who performs exer-
cises can improve their physical work capacity. Mean-
while, poor balance is one of the risk factors for falling, 
injury, and even death of the elderly, and impairments of 
postural control result in increased rates of unintentional 

falls. Falls are the leading cause of injuries and subse-
quent deaths among people 65 years and older and gen-
erate a fundamental financial burden to the healthcare 
system. Since defects in neuromuscular performance 
and imbalance are the main cause of falling among the 
elderly, gate rehabilitation is the main concern of the re-
searchers. The present study was performed to compare 
the effects of two types of gait-retraining approach on the 
balance and motor performance of elderly women at risk 
of falling.

Materials and Methods

This semi-experimental study was performed with a 
pre-test and post-test design on 45 women aged 60-75 
years old in Ghochan in 2019. They were randomly di-
vided into three groups: Tandem gait training (n=15), 
gait training on a horizontal ladder (n=15), and control 
groups (n=15). The experimental groups participated for 
six weeks in the exercises of walking in tandem and on 
the horizontal ladder. Those in the control group did their 
daily activities during the research. Berg Balance Scale 
and 10-Meter Walk Test were used before and after the 
six weeks of training. Berg Balance Scale was used in or-
der to evaluate and measure static balance in the elderly. 
A 10-Meter Gait Test was used to assess motor perfor-
mance. This test predicts falls and motor function in the 
elderly and has high reliability. In this test, subjects travel 
a distance of 10 meters at both normal and fast speeds. 

SPSS statistical package was used for all analyses. 
Paired t-tests and analysis of covariance (ANCOVA) 
were used to analyze the data. The level of significance 
was set at α=0.05

Results

The findings of this study showed that before and af-
ter six weeks, both tandem gait and gait on a horizontal 
ladder training led to a significant improvement in the 
static balance and motor performance in elderly women 
(P˂0.05). Furthermore, tandem gait training was more 
effective on motor performance in the static balance and 
gait on a horizontal ladder training (P˂0.05).

Discussion

The role of exercise programs and physical activities for 
the elderly is quite obvious. The present research showed 
that the use of functional exercises, which are very similar 
and within the context of daily activities are more effective 
by comparing the effect of two walking approaches on bal-
ance and performance. Results showed that tandem walk-
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ing exercises and walking on a horizontal ladder in both 
groups have a significant effect on the balance and perfor-
mance of women prone to falls. These factors showed that 
tandem walking exercises were more effective in static 
balance, which covers the results of research that are fully 
consistent with the principles of rehabilitation and similar-
ity in the context of everyday activities. Due to the effec-
tiveness of two types of exercises on balance and perfor-
mance of elderly women prone to falls, it is recommended 
to specialists and trainers use different movements with a 
specific goal and approach to strengthening the physical 
ability of these people and also have more consideration 
on similarity and within context principle. 
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر 2 نوع رویکرد بازآموزی راه رفتن بر روی تعادل و عملکرد حرکتی افراد سالمند زن در 
معرض خطر سقوط

مقدمه و اهداف افزایش سن باعث تغییراتی در عملکردهای مختلف بدن مانند حرکتی، حسی، شناختی و روانی اجتماعی می شود. بنابراین 
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر 2 نوع رویکرد بازآموزی راه رفتن بر تعادل و عملکرد افراد سالمند زن در معرض خطر سقوط بود.

مواد و روش ها این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون است که در آن 45 زن سالمند 75 تا 60 سال به صورت 
تصادفی به دو گروه آزمایش راه رفتن تاندوم )15 نفر( و راه رفتن بر روی نردبان افقی )15 نفر( و یک گروه کنترل )15 نفر( تقسیم شدند. 
هر دو گروه آزمایش تمرینات )8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه( را اجرا کردند. قبل و پس از 8 هفته تمرینات، به منظور 
اندازه گیری تعادل ایستا و عملکرد آزمودنی ها به ترتیب از آزمون مقیاس تعادلی برگ، آزمون 10 متر راه رفتن استفاده شد. از آزمون  تحلیل 

کواریانس و نرم افزار SPSS در سطح معناداری 5 درصد برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها نتایج تحقیق نشان داد در گروه آزمایش تفاوت معناداری در امتیازات کسب شده بین گروه پیش  آزمون و پس  آزمون در تعادل 
ایستا و عملکرد وجود دارد، (P≤0/05). همچنین تمرینات راه رفتن تاندوم برتعادل ایستا اثربخشی بیشتری نشان داد و راه رفتن بر روی 

نردبان افقی بر عملکرد زنان سالمند در معرض سقوط، اثربخشی بیشتری داشته است.
نتیجه گیری مطابق نتایج تحقیق حاضر، باتوجه  به تأثیر مثبت تمرینات راه رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی بر تعادل ایستا و 
عملکرد سالمندان، می توان احتمال داد که استفاده از تمرینات راه رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی، ناتوانی عملکردی و اختالل 

در پوسچر سالمندان را کاهش  دهد.
کلیدواژه ها باز آموزی راه رفتن، تعادل، عملکرد، سالمند
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مقدمه

از وقایع اجتناب ناپذیري است که در  پدیده سالمندي یکی 
به سوي  پیشرفت جامعه  توجه به  با  بشري رخ می دهد.  جامعه 
صنعتی شدن و افزایش چشمگیر امکانات بهداشتی و پزشکی 
در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، طول عمر افراد جامعه 
جامعه  می شود  پیش بینی  به طوری که  است،  یافته  افزایش 
سالمندان تا سال 2050 به بیش از 1 میلیارد و 900  میلیون نفر 
برسد ]1[. بر اساس گزارشات، در حال حاضر در ایران نیز تعداد 
افراد سالمند به سرعت د رحال افزایش است. چنان که طي50 
سال آینده 20 درصد افراد جامعه را سالمندان تشکیل خواهند 
داد و 26      میلیون نفر سالمند باالي 60 سال خواهیم داشت ]2[. 
نتایج تحقیقات بیانگر این است که پیری و افزایش سن باعث 
تغییرات مضر بسیاری در سیستم های بیولوژیکی موجودات زنده، 
کاهش حداکثر ظرفیت عملکردی، هموستاز، افزایش احتمال ابتال 
به بیماری های تخریبی و درنهایت مرگ خواهد شد ]3[. در این 
بین به زمین افتادن یا سقوط یکي از شایع ترین و جدي ترین 
مـشکالت دوران سـالمندي اسـت و داراي عواقـب جـسمانی 
)شکستگي لگن، ازکارافتادگي، از دست دادن توانایي فیزیکي و 
مرگ(، رواني )از دست دادن اعتماد به نفس و عزت نفـس و کاهش 
امید به زندگي( و مالي زیادي اسـت ]4[. تحقیقات نشان داده 
است علل به زمین افتادن سـالمندان در 2 بخش عوامل داخلي 
)شـامل ضـعف عـضالت انـدام تحتـاني، کاهش تعادل، کاهش 
توانایي ذهني، کاهش اطالعات حـسي و کند شدن پاسـخ هـاي 
و  و عوامل خارجي )مـصرف داروهاي سایکوتروپیک  حرکتي( 
خواب آور، شـرایط محیطي مانند روشنایي کم محل هاي تردد، 
ناهمواري سطوح، متحرك بودن سطح اتکا و سر خوردن، اسباب 
و وسایل دست و پاگیر در مسیر رفت و آمد( قرار گرفته اند ]5[. یکي 
از اصلي ترین عوامل به زمین افتادن و سقوط در بـین سالمندان 
عدم تعادل است. به همین دلیل فاکتور تعادل و بازتواني آن در 
این گروه سني مورد توجه محققان قرار گرفته اسـت ]3[. تعادل 
جـزء نیازهاي اساسي جهت انجام فعالیت هاي روزمره است که در 
فعالیت هـاي ایـستا و دینامیک نقش مهمي را ایفا مي کند. سیستم 
کنترل وضعیت و تعادل یک مکانیسم ترکیبي و پیچیده است 
که هماهنگي 3 سیستم تعادلي شامل سیستم بینایي، سیستم 
وسـتیبوالر )دهلیـزي( و سیستم حس عمقي )حسي پیکري( 
در آن نقش بسزایي دارد ]6[. بسیاری از محققان راه رفتن و 
افراد  زندگی  استقالل  تعیین  عوامل  به عنوان  را  تعادل  کنترل 
مسن می دانند، چراکه اجزای اصلی فعالیت های فیزیکی روزمره و 
حرکات ورزشی را می توان در 2 بخش )حفظ تعادل برای موقعیت 
بدن و جهت یابی فضایی( و )تعامل بین اجزای آناتومیکی برای 
حرکت( تقسیم کرد. از این رو بررسی عملکرد حرکتی سالمندان و 
عوامل مؤثری مانند تعادل و کنترل پاسچر بسیار ضروری  به  نظر  
می رسد ]7[. مطالعات گوناگون نشان داده است به علت اختالالتي 

که با افزایش سن درنتیجه محدودیت هاي حرکتي و جسماني 
در سیستم هاي مختلف بدن انسان به  وجود می آید، توانایي افراد 
مسن در حفظ تعادل و راه رفتن کاهش  می یابد و با سالمندي راه 
رفتن فرد آرام تر و گام هایش کوتاه تر می شود، به طوري که هر 2 
مؤلفه براي بهبود ثبات در مقابل تهدیدهاي تعادل مهم و ضروري 
هستند. در تحلیل کینماتیک راه رفتن افراد سالمند، سالمندان 
با سابقه افتادن دامنه حرکتی کمتري در مچ پا و یک تأخیر در 
حداکثر دورسي فلکشن مچ پا در مرحله ایستا دارند که محققان 

فکر مي کنند ممکن است افتادن را پیش بیني کند ]8[.

با  افراد مسن می توانند  است  ثابت شده  بیش از پیش  امروزه 
تمرینات ورزشی سازگار شوند، ظرفیت کار بدنی خود را توسعه 
دهند یا بهبود بخشند و از این نظر در برخی موارد با جوانان مقایسه 
شوند. افراد سالمند به دلیل برخی محدودیت های موجود ازنظر 
فیزیولوژیکی، جسمانی و حرکتی قادر به انجام هر نوع فعالیتی 
نیستند ]9[. در مطالعات به خوبي مستند شده اسـت برنامه هاي 
تمریني سنتي که با هدف افزایش تعادل انجام مي شـود، باعـث 
بهبـود معنا داري در تعادل، راه رفتن، قدرت و استقامت هوازي 
شـده و در برخي موارد به کاهش میزان شیوع سقوط در بـین 
بر  که  تمرینات سنتي  انجام  اگرچه  مي شود.  منجر  سالمندان 
روي زمین انجام مي شوند براي بسیاري از سـالمندان سـودمند 
با این حال شرایط طبي خاصي )ماننـد استئوپروسـیس،  است، 
آرتریت، سکته و چاقي( در سالمندان وجود دارد که به واسـطه 
درد یا کاهش تحرك پذیري مفاصل، توانایي شـرکت آن ها در 
این برنامه هاي تمریني را کاهش مي دهد و یا مانع از انجام این 
تمرینات توسط آنان مي شود ]10[. بنابراین استفاده از تمرین 
بدني به عنوان یک وسیله ارزان قیمت، قابل دسترس، غیرتهاجمي 
و کم خطر در حفظ سالمتي، تحرك و حفظ یا بازیابي تعادل و 
پیشگیري از افتادن امري پذیرفته و توصیه شده است. بنابراین 
برنامه ریزی برنامه تمرینی مناسب باتوجه به وضعیت بدنی آن ها 
بیشتری  ضرورت  از  خطر  زمین  خوردن   به  منظور  پیشگیري  

می یابد ]11[. 

در این راستا دی لیما و همکاران گزارش کردند که استفاده از 
پروتکل های آموزشي با استفاده از نردبان چابکي، آسان و عملي 
بوده و باعث بهبود عملکرد فیزیکي در افراد مسن می شود ]12[. 
در پژوهش دیگري که زارعي و همکاران در سال 1396 بر روي 
30 مرد و زن سالمند اجرا کردند و طي آن وضعیت تعادل و 
خطر زمین خوردن آنان را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند 
که جهت کاهش خطر سقوط و بهبود کنترل پاسچر سالمندان 
می توان از تمرینات تعادلی با نردبان زمینی استفاده کرد ]13[. 
بنابراین با توجه به تأثیر افزایش سن و تغییرات منفي مرتبط با 
آن در تعادل و متغیرهاي کینماتیکي راه رفتن، فعالیت بدني 
به ویژه تمرینات تعادلي مي تواند بر بهبود تعادل و تعدیل یا کاهش 
تغییرات زیستي که در طول زمان ظاهر مي شود، مؤثر واقع شود 
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]11[. ازطرفی در مطالعات قبلي تمرینات قدرتي، استقامتي و 
ترکیبي بیشتر و تمرینات تعادلي کمتر مورد توجه قرار گرفته 
این بین هر 2 پروتکل تمرینی تحقیق حاضر  است ]12[. در 
به شکلی طراحی شده اند که ازطریق کنترل طول گام، ارتفاع و 
سرعت راه رفتن در بهبود کنترل پاسچر و کاهش خطر سقوط 
سالمندان تأثیر بسزایی می تواند داشته باشد. بنابراین هدف از 
تحقیق حاضر مقایسه تأثیر 2 روش تمرینی راه رفتن بر روی 
نردبان افقی و تمرینات تعادلی تاندوم بر روی تعادل و عملکرد 

حرکتی افراد سالمند زن در معرض خطر سقوط است.

مواد و روش ها

 2 آن  در  که  است  نیمه تجربی  نوع  از  حاضر  تحقیق  روش 
گروه آزمایش و یک گروه کنترل با طرح پیش آزمون پس آزمون 
شرکت داشتند. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان سالمند در 
معرض خطر سقوط با محدوده سنی باالی 60 سال در شهرستان 
قوچان بود. در معرض سقوط بودن آزمودنی ها ازطریق پرسش 
بیشتر  یا  بار  اطرافیان که در 6 ماه گذشته دو  از سالمندان و 
زمین خورده بودند و همچنین آزمون برگ مشخص می شد. نمونه 
آماری تحقیق متشکل از 45 زن سالمند در معرض سقوط بود که 
به روش نمونه گیری تصادفی و هدفمند در 2 گروه راه رفتن تاندوم 
و راه رفتن بر روی نردبان افقی و 1 گروه کنترل تقسیم بندی 
فرم  تکمیل  از  پس  بود.  نفر  شامل 15  گروه  هر 3  که  شدند 
جمع آوری مشخصات فردی )قد، وزن، سن(، افرادی که دارای 
معیارهای ورود به تحقیق بودند، در صورت بی خطر بودن تمرینات 

و تأیید پزشک وارد تحقیق می شدند.

معیارهای ورود به تحقیق: توانایی راه رفتن به طور مستقل و 
کمک نگرفتن از فرد یا وسیله کمکی برای راه رفتن. معیارهای 
خروج تحقیق: عدم رضایت فرد برای ادامه همکاری، تشخیص 
محقق در این مورد که فرد همکاری مناسب در طول زمان مطالعه 
را ندارد، عدم شرکت در پس آزمون حداکثر 1 هفته پس از پایان 
برنامه تمرینی و عدم شرکت در 2 جلسه تمرینی متوالی یا 3 

جلسه تمرینی متناوب بودند.

پیش از شروع تحقیق، مراحل انجام آن برای آزمودنی ها شرح 
ادامه همکاری  داده  شد و اعالم شد در صورت عدم تمایل به 
می توانند در هر زمان از مراحل انجام تحقیق انصراف دهند. برای 
همگن کردن و انتخاب آزمودنی ها از فرم جمع آوری مشخصات 
فردی )قد، وزن، سن(، استفاده شد. پس از اطمینان از حضور 
به منظور  کتبی،  رضایت نامه  فرم  اخذ  و  آزمودنی ها  داوطلبانه 
اندازه گیری تعادل ایستا و عملکرد حرکتی آزمودنی ها به ترتیب از 
آزمون مقیاس تعادلی برگ و آزمون 10 متر راه رفتن استفاده شد.

آزمون برگ

جهت ارزیابی تعادل عملکردي آزمودنی ها از آزمون مقیاس 
این آزمون توسط  ارزیابی  استفاده شد.  تعادل عملکردي برگ 
محقق انجام شد. مقیاس برگ داراي 14آزمـون حرکتـی است 
که در زندگی روزمره کاربرد زیادي دارند و شـامل برخاستن از 
وضعیت نشسته روي صندلی، ایستادن بدون حمایت، نشستن 
از وضعیت  روي صندلی  نشستن  بدون حمایت،  روي صندلی 
ایستاده، ایستادن با چشمان بسته، ایستادن بـا پاهاي جفـت، 
از روي  اشیا  برداشتن  ایستاده،  بـه جلو در وضعیت  دسترسی 
زمین، چرخش به طرفین براي نگاه به پشت، چرخش360 درجه 
به هر دو طرف، گذاشتن نوبتی پاها روي چهارپایه، ایستادن به 
حالت یک پـا جلوي پاي دیگر و ایستادن روي یک پا است. نحوه 
اجراي هر حرکت در یک دامنه صفر )ناتوانی در اجراي آزمون( تا 
4 )اجراي طبیعی آزمون( ارزیابی می شود. نمره کلی مقیاس، 56 
است کـه نشان دهنده تعادل عالی بوده و نمره کمتر از 45 حاکی 

از وجود احتمال افتادن است ]14[.

آزمون 10متر راه رفتن

برای ارزیابی عملکرد حرکتی، از آزمون 10 متر راه رفتن استفاده 
شد. این آزمون بزرگ ترین پیشی بینی کننده افتادن و عملکرد 
حرکتی در سالمندان است. این آزمون دارای پایایی باالیی است 
و به طور معمول برای ارزیابی عملکرد حرکتی سالمندان استفاده 
می شود. در این آزمون، آزمودنی ها یک مسافت 10 متری را با 
دوی سرعت با حداکثر توان خود طی می کنند. مدت زمان آزمون 
از متراژ سوم تا متراژ هشتم لحاظ می شود. 2 متر اول و 2 متر 
آخر مسافت برای جلوگیری از مرحله افزایش شتاب و کاهش 
شتاب در ابتدا و انتهای مسیر منظور نمی شود. میانگین 3 مرتبه 
دوی سرعت به عنوان زمان آزمون لحاظ می شد ]15[. بعد از انجام 
اندازه گیری متغیرهای تحقیق در مرحله پیش آزمون، به صورت 
راه  و  تاندوم  راه رفتن  تمرینی  آزمودنی ها در 2 گروه  تصادفی 
رفتن بر روی نردبان افقی تقسیم بندی شدند. 2 گروه آزمایش 
6 هفته )هر هفته 3 جلسه 45 دقیقه ای( به انجام تمرینات راه 
رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی مشغول بودند. در 
که  پیدا می کرد  افزایش  در صورتی  تمرین  تحقیق حجم  این 
آزمودنی در آن تمرین هماهنگی عصبی عضالنی الزم را به دست 
آورده باشد و بتواند حرکت را بدون احساس بی ثباتی شدید انجام 
دهد. پس از انجام 6 هفته تمرینات برای هر 2 گروه آزمایش، 
فاکتورهای تعادل ایستا و عملکرد حرکتی آزمودنی ها مانند روند 
ذکر شده در پیش آزمون اندازه گیری و نتایج تجزیه و تحلیل شد. 
این در حالی بود که گروه کنترل فقط در اندازه گیری پیش آزمون 

و پس آزمون شرکت کرده بودند. 
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پروتکل تمرینی راه رفتن بر روی نردبان افقی

پروتکل تمرینی راه رفتن بر روی نردبان افقی ساخته محققین 
داخلی ]1[ است که با ابزار چوبی و پالستیکی و همچنین آموزش 
الگوی صحیح گام برداری به مدت 6 هفته و در هر هفته 3 جلسه و 
هر جلسه 45 دقیقه به طول انجامید. تمرینات این پروتکل تمرینی 
شامل 2 تمرین راه رفتن با افزایش طول گام و راه رفتن با افزایش 
ارتفاع است )تصویر شماره 1(. شدت تمرین در هفته ها با افزایش 
تعداد تکرار، افزایش طول گام و افزایش ارتفاع باتوجه به توانایی و 
ویژگی های فردی سالمند همراه بود. در هر 2 گروه آزمایش قبل 
و بعد از هر جلسه تمرینی، 10 دقیقه تمرینات گرم و سرد کردن 
انجام می شد. زمان اجرای پروتکل اصلی تمرین جدای از زمان گرم 
کردن و سرد کردن 35 دقیقه طول می کشید که در هر 3 دقیقه 
فعالیت، 1 دقیقه استراحت می کردند. به آزمودنی ها گفته می شد 
اگر بین تمرینات این احساس را داشتند که توانایی ادامه فعالیت 

را ندارند، می توانند زمان بیشتری استراحت کنند ]13[.

پروتکل تمرینی راه رفتن تاندوم

مادوریراو  مطالعات  بر اساس  حاضر  تحقیق  تمرینی  پروتکل 
تحقیق  در   .]17 ،16[ است  و همکاران  و سـوزوکی  همکاران 
حاضر برنامه تمرین تعادلی به ترتیب شامل 10دقیقه گرم کردن و 
سرد کردن، انجام تمرینات تعـادلی )35 دقیقه( بود. تمرینات گرم 
کردن و سرد کردن شامل راه رفتن آرام به مدت 5 دقیقه و 5 دقیقه 
حرکات پویا و تمرینات کششی استاتیک اندام فوقانی و تحتانی 
بود. تمام تمرینات در تحقیق حاضر باتوجه به ویژگی های فردي 
هر آزمودنی و رعایت اصل اضـافه بـار تـدریجی در تعداد تکرارها 
و مدت زمان حفظ هر حرکت در طول 6 هفته برنامه تمرینی 
طراحی شدند. به نحوي که زمان نگهداري حرکات به تدریج از 5 
ثانیه به 15ثانیه و تعداد تکرار از 6 حرکت به 12 حرکت افـزایش 
یافت. تمرینات تعادلی تاندوم شامل حرکات تصویر شماره 2 بود. 
آزمودنی اگر در حین تمرین احساس خستگی مفرط می کرد، 
استراحت می کرد ]16، 17[. ترتیب تمرینات تعادلی تاندوم به 

شرح ذیل است:

1. ایستادن روی هر دو پا؛ 

2. ایستادن روی پای غیربرتر با فلکشن 30 درجه در ران و 45 
درجه در زانوی پای برتر؛

3. ایستادن روی هر دو پا به  صورتی که 2 پا پشت سر هم بر 
روی یک خط نگهداشته شوند و پای برتر جلوی پای غیربرتر 

)تاندوم(؛ 

4. راه رفتن تاندوم )پاشنه به پنجه راه رفتن روی یک خط به 
طول 10 متر و دست ها کنار بدن آویزان( که در دو سطح انجام 

می شود:

سطح 1. با ثبات )کفپوش از جنس موکت سفت و نازك(؛

سطح 2. بالشتک فوم فشرده ساخت ایران، به قطر 6 سانتی متر 
)قدم معمولی برداشتن بر روی سطح بی ثبات(.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار 
توصیفی )میانگین±انحراف معیار( به ترتیب به عنوان شاخص های  
گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد. از آزمون شاپیرو ویلک1 
و آزمون لون2 به ترتیب برای بررسی نرمالیته بودن و همگن بودن 
داده ها استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای بین گروه ها از آزمون 

.)P≥0/05( تحلیل کوواریانس یک راهه3 استفاده شد

یافته ها

از  استفاده  با  سالمند  زنان  جمعیت شناختی  اطالعات  ابتدا 
شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار توصیف 
 1 شماره  جدول  در  که  همان طور   .)1 شماره  )جدول  شدند 
مشاهده می شود، تفاوت معناداری بین سن، قد و وزن آزمودنی ها 
/05( ندارد  وجود  کنترل  گروه  و  تحقیق  آزمایش  گروه  در 2 

P≥0(. در مقایسه بین گروه های تمرینی و گروه کنترل در مرحله 
پیش آزمون تفاوت معناداری در متغیرهای وابسته تحقیق )تعادل 

.)P≥0/05( مشاهده نشد )و عملکرد حرکتی

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول شماره 2 نشان داد بین 2 
گروه راه رفتن تاندوم و راه رفتن روی نردبان افقی بر تعادل ایستا 
و عملکرد حرکتی زنان سالمند در معرض سقوط تفاوت معناداری 
وجود دارد )P=0/0001(. در ادامه آزمون تعقیبی توکی4 نشان داد 
تمرینات راه رفتن تاندوم نسبت به تمرینات راه رفتن روی نردبان 
)تصویر  اثر =0/4(  )اندازه  است  اثرگذارتر  ایستا  تعادل  بر  افقی 
شماره 3(. همچنین تمرینات راه رفتن روی نردبان افقی نسبت به 
تمرینات راه رفتن تاندوم بر عملکرد حرکتی آزمودنی ها اثرگذار تر 

است )اندازه اثر =0/5( )تصویر شماره 4(.

بحث

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر 2 نوع رویکرد بازآموزی راه 
رفتن بر روی تعادل و عملکرد حرکتی افراد سالمند زن در معرض 
خطر سقوط بود. بعد از اجرای تحقیق، بهبودی قابل توجهی در 
تعادل ایستا و عملکرد حرکتی افراد سالمند زن در معرض خطر 
سقوط مشاهده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد 6 
افقی  نردبان  روی  رفتن  راه  و  تاندوم  رفتن  راه  تمرینات  هفته 
بر تعادل ایستای افراد زن سالمند تأثیر معناداری داشته است 
مقایسه  در  پس آزمون(.  پیش آزمون  میانگین  اختالف  )بررسی 
بین تمرینات، تمرینات راه رفتن تاندوم تأثیر بیشتری بر تعادل 

1. Shapiro-Wilk Test
2. Levene's test
3. one-way MANCOVA
4. Tukey
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ایستای افراد زن سالمند داشته است. تمرینات راه رفتن بر روی 
نردبان افقی نسبت به تمرینات راه رفتن تاندوم بر عملکرد حرکتی 
آزمودنی ها اثرگذارتر بود. نتایج تحقیق حاضر را می توان بـا نتایج 
برخی از تحقیقات پیشین که حاکی از تأثیر شیوه های گوناگون 
تمرینات بدنی بر تعادل و عملکرد حرکتی افراد سالمند است، 
همسـو دانست. لی و همکاران،    ماتیوس، دی لیما و همکاران، 
موسال  همکاران،  و  سیو  همکاران،  و  المیدا  همکاران،  و  واله 
بهبود  همکاران  و  زارعی  و  همکاران  و  محمدیان  همکاران،  و 
تعادل و عملکرد حرکتی را پـس از اجـراي یـک دوره تمرینات 
مختلف بدنی، ازجمله تمرینات قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات 
حس عمقی، در افراد سـالمند گـزارش کردنـد ]9، 21-11[. 
یافته هاي این تحقیق و پژوهش های همسو، نشان دهنده امکان 
بهبود تعادل و عملکرد حرکتی مرتبط با افتادن در سالمندان 
است. از ویژگی های 2 پروتکل تمرینی تحقیق حاضر می توان 
به ارزان بودن، ساخت داخل، دردسترس بودن و ایمنی باال و 

تشابه فعالیت آن با فعالیت های عملکردی روزانه اشاره کرد. نتایج 
تحقیقات حاکی از آن است که در افراد سالمند طول گام، ارتفاع 
و سرعت راه رفتن کاهش یافته که ارتباط بسیار نزدیکی با کاهش 
تعادل دارد. ازطرفی پروتکل های تحقیق حاضر طوری طراحی 
شده اند که از طریق کنترل طول گام، ارتفاع و سرعت راه رفتن 
بیشتر بر تعادل و عملکرد حرکتی فرد تأثیرگذار است ]16[. دی 
لیما و همکاران که بعد از یک برنامه تمرینی با استفاده از نردبان 
چابکی بر روی سالمندان ساکن در منزل انجام دادند، گزارش 
چابکي،  نردبان،  از  استفاده  با  آموزشي  پروتکل های  که  کردند 
آسان و عملي بوده و باعث بهبود عملکرد حرکتی در افراد مسن 
می شود ]12[. موسلی و همکاران طی تحقیقی که اثر یک دوره 
تمرینات تعادلی توأم با بازخورد بر روی 60 سالمند را بررسی 

تصویر 1. شکل تمرینات راه رفتن بر روی نردبان افقی

تصویر 2. تصاویر پروتکل تمرینی راه رفتن تاندوم

تصویر 3. تغییرات میانگین تعادل ایستا در گروه های مختلف طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون
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کردند، نتیجه گرفتند که تمرینات تعادلی موجب افزایش معنادار 
در بهبود تعادل و سطح فعالیت فیزیکی سالمندان می شود ]20[. 
محمدیان و همکاران طی تحقیقی که تمرینات تعادلی و هوازی 
را در سالمندان مقایسه کردند، گزارش کردند هر 2 روش تمرینی 
باعث تأثیر معناداری بر تعادل ایستا و پویا شده است، اما بین 2 
گروه تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد ]21[. از تحقیقات 
و  کائو  تحقیقات  به  تحقیق حاضر می توان  نتایج  با  ناهم خوان 
همکاران و چن و همکاران اشاره کرد ]22، 23[. آنان دریافتند که 
تمرینات بدنی باعث ایجاد بهبود معنادار در تعادل افراد نمی شود 
که این عدم هماهنگی در نتایج تحقیقات را می توان به نوع پروتکل 
تمرینی ازنظر ماهیت، شدت و مدت تمرینات، ابزار و آزمودن هاي 

مورداسـتفاده جهت سنجش تعادل افراد، دامنه سـنی جامعـه 
تحقیـق و همچنـین ویژگـی های جمعیـت شناختی کشورهاي 
مختلف نسبت داد. نتایج این تحقیق نشان داد تمرینات راه رفتن 
تاندوم در مقایسه با راه رفتن روی نردبان افقی اثربخشی بیشتری 
در تعادل ایستای زنان سالمند در معرض سقوط داشته است. 
از مکانیسم های احتمالی تأثیر بیشتر تمرینات راه رفتن تاندوم، 
می توان گفت هم زمـان با باال رفتن سن، اتکاي افراد بـه اطالعات 
حس عمقی اندام تحتانی نسبت به اطالعات بینـایی و دهلیزي، 
جهت حفظ و بازیابی تعادل، افـزایش مـی یابـد. از همین روي 
در این گروه سنی، تمریناتی می توانـد کـارا و مـؤثر باشد که 
بتواند به خوبی گیرنده های حس عمقی را تحریک کند ]24[. 

تصویر 4. تغییرات میانگین عملکرد در گروه های مختلف طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون

 )n=15( جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی گروه آزمایش و کنترل

Pمیانگین ± انحراف معیارگروهمتغیر

سن

3/280/25±63/73راه رفتن روی نردبان افقی

3/490/36±65/06راه رفتن تاندوم 

3/530/19±66/33کنترل

قد

5/690/30±161/00راه رفتن روی نردبان افقی

6/690/36±156/40راه رفتن تاندوم

6/190/06±159/60کنترل

وزن

7/150/53±64/80راه رفتن روی نردبان افقی

8/100/22±62/66راه رفتن تاندوم

8/650/16±62/46کنترل
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تمرینات تعادلی راه رفتن تاندوم در تحقیـق حاضـر به گونه اي 
طراحی شده اند که فرد تمرینات تعادلی را بـا وزن بـدن خود 
به  نیاز  فرد  تعادلی،  تمرینات  انجام  هنگام  چرا که  دهد،  انجام 
حفـظ و کنترل تعادل پویا و عملکـردي دارد. همچنین بخشی 
از تمرینات راه رفتن تاندوم، قدم معمولی برداشتن بر روی سطح 
بی ثبات بود که این تمرین موجب تحریک بیشتر گیرنده های 
حس عمقی می شود. بنابراین شاید بتوان گفت انجـام چنـین 
تمریناتی به دلیل ایجاد هماهنگی عصبی عضالنی بهتر و افزایش 
همـاهنگی سیستم های بینـایی، وسـتیبوالر و حـس عمقـی، 
یـک تمـرین مناسب براي بهبود تعادل افراد سالمند است ]20[. 
بنابراین تمرینـات مورد استفاده در این تحقیق با افزایش کارایی 
گیرنده های حسـی و تسهیل عصبی عضالنی در حین واکنش های 
قـدرت  افزایش  و  تقویت سیستم حس عمقی  و  تعادل  حفظ 
عضـالت انـدام تحتـانی، می تواند باعث بهبود برنامه های کنترل 
حرکتـی و تعـادل بهتـر شود. از دیگر مکانیسم های احتمالی 
تأثیر بیشتر تمرینات راه رفتن تاندوم بر بهبود تعادل می توان 
به این نکته اشاره کرد که این تمرینات با اثر گذاشتن بر تقویت 
عضالت ناحیه کمری لگنی موجب افزایش هماهنگی فعالیت های 
پیش   بینانه عضالت پاسچرال شده که از این طریق موجب افزایش 

تعادل فرد در فعالیت های فانکشنال می شوند ]18[. 

ازطرفی نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات راه رفتن بر 
روی نردبان افقی نسبت به تمرینات راه رفتن تاندوم بر عملکرد 
حرکتی آزمودنی ها اثرگذارتر بود. در دوران سالمندي، اطالعات 
حسی به طـور مناسـبی در اختیار سیستم عصبی قرار نمی گیرد.

بنابراین ضروري به نظر می رسـد که پـیش از ورود افـراد بـه 
سـنین سـالمندي دوران جـوانی و میان سالی تدابیري اتخاذ شود 
تا سیستم حسی حرکتـی بـدن در باالترین کارایی ممکن قرار 
بگیرد ]15[. اجراي تمرینات راه رفتن روی نردبان افقی مـی توانـد 
یکی از این راهکارها باشد. تمرینات راه رفتن روی نردبان افقی 

این قابلیت را دارند تا عضالت بدن را طـی انجـام یـک فعالیت 
عملکردي تقویت کنند. فعالیتی که مشابهت زیادي با فعالیت  هایی 
دارد که فـرد طی روز انجام می دهد. همین تشابه حرکات تمرینی 
با نیازهاي عملکردي فرد که بر اساس گفته های لدرمن یکـی از 
عصـبی عضالنی  تـوان بخشـی  تمرینـات  کـدهاي  مهـم تـرین 
است، نقش بسیار زیادي در ایجاد سازگاري های عملکـردي افـراد 
سـالمند ایفـا مـی کنـد ]25[. در تحقیقات پیشین تأثیر تمرینات 
با ابزارهای مختلفی بر بهبود کنترل پاسچر و کاهش خطر سقوط 
و  امت  تحقیق  در  مثال،  برای  است.  شده  بررسی  سالمندان 
همکاران تأثیر تمرینات با استفاده از توپ های بوسو و سوئیس 
بال بر کنترل پاسچر، راه رفتن، تعادل و پیشگیری از سقوط در 
سالمندان بررسی شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری 
تمرینات با توپ های  بوسو و سوئیس بال بر بهبود کنترل پاسچر، 
راه رفتن، تعادل و کاهش خطر سقوط در سالمندان بود ]26[. در 
تحقیقی دیگر  اولیورا و همکاران اثر 3 نوع ورزش مختلف ازجمله 
مینی ترامپولین، آکوا ژیمناستیک و حرکات زمینی ژیمناستیک 
را بر روی کنترل پاسچر زنان سالمند بررسی کردند که تمام 
سالمند  زنان  پاسچر  کنترل  بهبود  در  ارزیابی شده  شیوه های 
تأثیر معناداری داشتند ]27[. استفاده از وسایل تمرینی مذکور 
برای سالمندان همراه با بعضی محدودیت ها بوده و حتی ممکن 
است برای بسیاری از سالمندان استفاده از این وسایل خطرناك 
باشد و اینکه استفاده از وسایل تمرینی مذکور کمتر به حیطه 
عملکردی فرد مرتبط است. در تحقیق حاضر کنترل پاسچر یا 
تعادل مناسب یک پیش شرط مهم برای انجام فعالیت های روزانه 
مثل راه رفتن، باال رفتن از پله و حرف زدن با تلفن است. تعادل، 
پاسچر ضعیف و تغییر در الگوی راه رفتن نیز از عوامل خطر مهم 
سقوط در سالمندان به شمار می رود. بنابراین محقق با در نظر 
گرفتن ابزاری که بتواند تعادل و راه رفتن را هم زمان با هم دخیل 
کرده و باعث بهبود آن ها شود و اینکه تمرین کردن با ابزار جدید 
مشابه فعالیت های روزانه )مانند: راه رفتن و باال و پایین آمدن از 

جدول 2. تحلیل کوواریانس یک راهه جهت بررسی اثر بخشی متغیر وابسته تعادل ایستا و عملکرد حرکتی پس از انجام تمرینات

سطح معنا داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموعه مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

تعادل ایستا

1525/351762/6729/140/001پس آزمون

4525/142121/1655/40/001گروه

23/7410/578خطا

560/045کل

عملکرد حرکتی

164/25182/1214/180/001پس آزمون

434/122322/628/330/001گروه

54/2411/3خطا

903/045کل
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پله( باشد، از تمرینات راه رفتن روی نردبان افقی استفاده کرد. 
به نظر می رسد استفاده از وسایلی که حیطه عملکردی فرد را به 
چالش بکشد، تأثیر بیشتری را در بهبودی تعادل، کنترل پاسچر و 

کاهش خطر سقوط در سالمندان را دارد.

نتیجه گیری

نقش برنامه های حرکتی و فعالیت های بدنی ویژه سالمندان 
در قبل از بروز مشکالت کاماًل مشهود است و تحقیق حاضر با 
مقایسه اثر 2 نوع تمرین تعادلی بر بهبود تعادل و عملکرد حرکتی 
نشان داد تمرینات راه رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی 
بر تعادل و عملکرد حرکتی زنان در معرض سقوط اثر گذار است، 
اما در مقایسه اثر نوع تمرین بر این فاکتورها مشخص شد که 
تمرینات راه رفتن تاندوم برتعادل ایستا اثربخشی بیشتری دارد و 
راه رفتن بر روی نردبان افقی بر عملکرد حرکتی زنان سالمند در 
معرض سقوط اثر بخشی بیشتری داشته است. بنابراین استفاده از 
این 2 نوع تمرین به صورت ترکیبی برای بهبود عملکرد حرکتی 

سالمندان توصیه می شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این تحقیق با شناسه کد اخالق IR.SSRC.REC.1399.010 در 
کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی به ثبت رسیده 

است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه مهناز عبداهلل چالکی، در گروه 
تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه حکیم نظامي قوچان است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از تمامی کسانی که در این پژوهش شرکت کردند و از دانشگاه 
غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان برای حمایت های مالی و معنوی 

تشکر می شود.
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