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Background and Aims The risk of falling in people increases with aging. Aquatic exercises create a 
secure environment for people, and they can reduce the risk of falling among elderly people. This 
study aimed to investigate the effect of 8 weeks of aquatic exercises on postural control and balance 
recovery strategies.
Methods Thirty elderly people from Kerman province were selected to participate in the research, and 
they were randomly divided into control (Mean±SD age 63.67±2.58 years, height 169.27±4.74 cm, and 
weight 71.00±6.95 kg) and intervention groups (Mean±SD age 65.00±3.07 years, height 169.50±27.34 
cm, and weight 71.200±4.31 kg). The postural control and balance recovery strategies during sudden 
movement by treadmill were evaluated using the Biodex and motion analysis system. The intervention 
group participated in aquatic exercises for 8 weeks (3 times with 45 minutes per week) to challenge the 
physical and proprioceptive acuity, while the control group lived without any interventions. Data were 
analyzed using the ANCOVA and Pearson correlation tests (P<0.05).
Results The results showed a significant improvement in the scores of postural control and balance re-
covery strategies (P<0.05). Balance strategies in elderly people moved from the hip toward the ankle 
(P<0.05). The onset time of muscle activity and the electrical activation of muscles in elders showed 
significant improvement after participating in this study (P<0.05).
Conclusion The results approved that water training has significantly affected the ability to control pos-
ture and balance recovery strategies in the elderly and that changing the pattern of muscle activation 
has increased postural stability and improved balance. It recommends using these exercises in training 
programs for the elderly to decrease the risk of falls and improve balance. 
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Extended Abstract

Introduction

ne of the most common problems of the 
elderly is falling. Falling has been shown 
to increase with age. People who experi-
ence falling, in addition to hospitaliza-
tion and hospitalization costs, suffer from 

problems such as low sense of confidence, decreased 
physical fitness, restrictions on the joints, muscle weak-
ness, decreased ability to perform daily activities, weak-
ness in walking, increased dependence on others, social 
isolation and fear of falling. Reducing the risk of falls in 
the elderly through special exercises, in addition to im-
proving the Quality of Life and health in these people, 
also reduces the cost of health care.

Since balance and postural control systems have a 
complex mechanism, any deficit in balance and postural 
control due to environmental factors and changes due to 
aging can be essential factors in falling. Physical exercise 
improves control posture and reduces the risk of falling.

Aquatic exercise programs are an excellent alternative 
to exercise activities for adults and the elderly. They can 
reduce the risk of falling and increase satisfaction by cre-
ating pleasure and motivation. Also, the water environ-
ment can be a stimulus for improving postural control and 
balance. Despite the many benefits of aquatic exercises, 
the ability to control posture and muscle strength in the 
lower extremities of the elderly, this study aimed to inves-
tigate the effect of these exercises on the ability to main-
tain posture and balance recovery strategies by emphasiz-
ing proprioception in aquatic exercises.

Materials and Methods

This research is semi-experimental and a prospective ap-
plied study. The dependent variables were evaluated into 
two experimental and control groups with pretest and post-
test designs. The participants were 30 elderly volunteers 
people with aged 60-70 years old. It should be noted that 
the Ethics Committee of the Shahid Bahonar University of 
Kerman has approved the present study (IR.UK.VETMED.
REC.1398.030).

To measure balance Biodex Balance System (ICC 0.79) 
was used. Also, the study used a motion analysis system 
named Raptor-h digital real-time system (ICC 0.79) with 
6 high-speed cameras to record kinematic data related to 
balance recovery strategies. A treadmill (h/p/Cosmos) 
was used to disturb the balance of the elderly male par-

ticipants. The imaging speed was set at a frequency of 
200 frames per second, and after performing dynamic and 
static calibration, the test information was recorded and 
analyzed by Cortex software.

After the pretest, the experimental group performed an 
aquatic exercises protocol based on strengthening the pro-
prioception for 8 weeks, 3 sessions per week. The con-
trol group performed regular daily activities during the 
intervention and did not participate in any specific train-
ing program. The training group participated in the train-
ing program 3 sessions per week for 8 weeks. Then both 
groups were measured during the post-test.

Data analysis was performed using SPSS v. 26 software. 
To compare the pretest and post-test information of con-
trol and experimental groups, a one-way analysis of co-
variance (ANCOVA) was used. Pearson correlation test 
was used to investigate the relationship between strength 
and postural control. The alpha was set at less than 0.05.

Results

The results of covariance analysis showed that the 
number of postural fluctuations in the post-test was sig-
nificantly different between the experimental and control 
groups. There was a significant difference in the amount 
of hip balance control strategies in the post-test between 
the experimental and control groups in the anterior-poste-
rior stability index (P<0.05). That is, the mean amount of 
hip balance control strategies in the experimental group 
after the water protocol is less than in the control group.

One-way ANCOVA showed a significant difference in 
the amount of ankle balance control strategies of the sub-
jects in the posttest between the experimental and control 
groups in the anterior and posterior perturbation condi-
tions (P<0.05). 

 Regarding subjects’ hip to ankle balance strategies, the 
results showed that after controlling the effect of the pre-
test, there was a significant difference between the two 
groups of analysis and control in the anterior and posterior 
perturbation conditions (P<0.05). It means that the ratio 
of the hip to ankle oscillations in the two experimental 
groups after the water training protocol was less than the 
control group.

Dissection

This study showed that performing 8 weeks of water ex-
ercises significantly increases the balance of participants 
in older adults above 60 years old. In addition, the results 
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affirm that participation in aquatic exercises can reduce 
perturbation in the center of gravity of the elderly male. 
The water environment is also suitable for stimulating 
the arterial system and increasing the balance by using 
floating and hydrostatic pressure properties. Water exer-
cises are known as practical exercises in the rehabilita-
tion of the elderly because they simultaneously affect the 
improvement of muscle disorders and increase balance. 
Changes in balance recovery strategies and their transfer 
from the ankle joint to the hip are significant risk factors 
for falls in the elderly. Results of this study confirm that 
water training can change the strategy from the hip to the 
ankle by changing balance recovery strategies.
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مقاله پژوهشی

تأثیر هشت هفته تمرینات آبی بر کنترل پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل در سالمندان مرد 
70-60سال

زمینه و هدف خطر سقوط در افراد همراه با باال رفتن سن افزایش پیدا می کند. تمرینات آبی عالوه بر ایجاد یک محیط امن برای این افراد 
باعث کاهش احتمال زمین خوردن در سالمندان می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات آبی بر کنترل پاسچر 

و استراتژی های بازیابی تعادل است.

مواد و روش ها تعداد 30 نفر از سالمندان شهر کرمان برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل 
)میانگین±انحراف استاندارد: سن 2/58 ± 63/67 سال، قد 4/74 ± 169/27 سانتی متر و جرم بدن 6/95 ± 71/00 کیلوگرم( و آزمایش 
)میانگین±انحراف استاندارد: سن 3/07 ±65/00 سال، قد 50/34±169/27 سانتی متر و جرم بدن 4/31 ±71/20 کیلوگرم( قرار گرفتند. 
شاخص های نوسان پاسچر آزمودنی و استراتژی های بازیابی تعادل در هنگام اغتشاش ناگهانی )رو به عقب و رو به جلو( به وسیله تردمیل 
به ترتیب با استفاده از دستگاه بایودکس و دستگاه موشن آناالیز اندازه گیری شد. بعد از انجام مراحل تست گیری گروه آزمایش به مدت 
هشت هفته )سه جلسه 45 دقیقه ا ی در هر هفته( در تمرینات آبی در قسمت کم  عمق استخر شرکت کردند. در حالی که گروه کنترل 

 .)P <  0/05( بدون هیچ گونه مداخله ای به زندگی روزمره خود می پرداختند. از آزمون تحلیل کوواریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد

 .)P< 0/05( یافته ها اجرای هشت هفته تمرینات آبی تأثیر معنی داری بر نمرات کنترل پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل داشته است
نتایج نشان داد که همراه با افزایش تعادل در سالمندان استراتژی تعادل این افراد نیز از ران به سمت مچ پا منتقل شده است.

نتیجه گیری با توجه به اینکه تمرینات آبی بر توانایی کنترل پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان تأثیر معنی داری داشته  است و 
با ایجاد تغییر در الگوی فعال شدن عضالت سبب افزایش ثبات پاسچرال و بهبود تعادل شده  است ، پیشنهاد می شود از این تمرینات در 

برنامه های تمرینی سالمندان جهت کاهش خطر سقوط و بهبود تعادل، استفاده شود.

کلیدواژه ها: 
تمرینات آبی، کنترل 

پاسچر، استراتژی تعادل، 
مردان سالمند.
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مقدمه

یکی از مشکالتی که سالمتی افراد سالمند را تحت تأثیر قرار داده 
است، سقوط است. سالمندانی که در سال 2001 به واسطه آسیب های 
مرتبط با سقوط، به یکی از واحد های اورژانس مراجعه کردند بیشتر 
از 1/6 میلیون نفر بودند. برای بین 20 تا 30 درصد سالمندانی که 
سقوط را تجربه می کنند، شکستگی های متوسط تا شدیدی همچون 
اتفاق می افتد که  نیز  شکستگی سر و شکستگی های مفصل ران 
درنهایت این شکستگی ها سبب افزایش خطر مرگ زودرس در این 
بر  افرادی که سقوط را تجربه می کنند عالوه   افراد می شوند ]1[. 
بستری در بیمارستان )به طور میانگین 11/6 روز بستری به  ازای هر 
شکستگی در فرد( و هزینه های بستری )سه بیلیون دالر به  ازای هر 
سال(، دچار مشکالتی همچون کاهش اعتماد به نفس، کاهش آمادگی 
کاهش  عضالنی،  ضعف  مفاصل،  در  محدودیت  ایجاد  و  جسمانی 
توانایی انجام فعالیت های روزانه، ضعف در راه رفتن، افزایش میزان 
اتکا به دیگران، انزوای اجتماعی و ترس از سقوط می شوند. بنابراین، 
کاهش خطر سقوط در سالمندان به وسیله تمرینات ویژه می تواند 
عالوه بر افزایش کیفیت زندگی و سالمتی در این افراد، سبب کاهش 

هزینه های مراقبتی بهداشتی شود ]2[.

سیستم های تعادل و کنترل  پاسچر دارای یک مکانیسم پیچیده 
و ترکیبی هستند. تعادل توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده 
سطح اتکاست ]3[. در حالی که کنترل  پاسچر به وسیله مشارکت 
سه سیستم تعادل )بینایی، دهلیزی و حس پیکری(، یکپارچگی 
مرکزی و پاسخ حرکتی به وجود می آید. هرگونه نقص در کنترل 
پاسچر به دلیل عوامل محیطی و تغییرات ناشی از افزایش سن در 
سه سیستم فوق می تواند از عوامل مهم در زمین خوردن باشد. 
این کاهش در تعادل با نداشتن فعالیت تشدید می شود محققان 
گزارش کرده اند که تمرینات بدنی باعث بهبود کنترل پاسچر و 
کاهش ریسک زمین خوردن می شود ]4[. ماتیاس1 و همکاران به 
بررسی تأثیر دوازده هفته تمرینات آبی بر توانایی کنترل پاسچر 
زنان سالمند پرداختند. تمرینات آبی به صورت دو جلسه در هفته 
و هر جلسه به مدت چهل دقیقه اجرا شد و ارزیابی های تعادلی 
به صورت پیش آزمون  پا و تست رومبرگ2  ایستادن تک  مانند 
پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد 
متغیرهای مورد بررسی طی دوازده هفته دچار تغییرات معنا داری 
شده اند و به نظر می رسد اجرای تمرینات آبی برای بهبود توانایی 

کنترل پاسچر زنان سالمند مناسب باشد ]5[.

قابل  ارزان قیمت،  وسیله  یک  به عنوان  جسمانی  تمرینات 
دسترس و کم خطر در حفظ سالمتی و پیشگیری از خطر سقوط 
در سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات پیشین گزارش 
کرده اند که فعالیت های بدنی می تواند باعث کاهش ضعف عضالت 

1.Paula Matias
2. Romberg test

تا 60 درصد کاهش  و استخوان ها شوند و خطر شکستگی را 
دهند. عالوه بر این، فعالیت بدنی می تواند باعث افزایش قدرت 
عضالت، آمادگی هوازی، انعطاف پذیری و تعادل شوند. همچنین 
می تواند سبب کاهش خطر افتادن و بهبود کیفیت زندگی شود 
برای  مناسب  در آب یک جایگزین  تمرین  برنامه های   .]6،  7[
انجام فعالیت های ورزشی در بزرگساالن و سالمندان است، زیرا 
می تواند خطر سقوط را کاهش و با ایجاد لذت و انگیزه میزان 
رضایت را افزایش دهد. تمرین در آب به دلیل کاهش وزن بدن به 
واسطه شناوری بدن می تواند اطالعات سیستم سوماتوسنسوری3 
)گیرنده های مفصلی پوستی ( بدن را کاهش دهد که ممکن است 
باعث بی ثباتی شود و عالوه بر این آشفتگی یا تالطم آب، می تواند 
به عنوان یک محرک تعادلی دیگر عمل کند که چالش تکلیف را 
افزایش دهد. بنابراین محیط آب می تواند یک منبع محرک برای 

بهبودی سیستم کنترل پاسچر و تعادل باشد ]8[.

تعادل  درگیر  در سیستم های  مناسبی  هماهنگی  که  زمانی 
سیستم های  از  استفاده  با  می تواند  انسان  بدن  بگیرد،  شکل 
بازیابی تعادل، استراتژی مناسبی را برای حفظ وضعیت بدن در 
موقعیت های مختلف انتخاب کند و به کمک این استراتژی، مرکز 
ثقل فرد را در محدوده سطح اتکا نگه دارد. محققان بر این باور 
هستند که هریک از استراتژی هایی که انسان در هنگام بازیابی 
تعادل4 به کار می گیرد، یک الگوی مشخص دارند که گروهی از 
عضالت سینرژیک را با زمان بندی مناسب فعال می کنند. این 
الگوها دارای یک سری سازوکارهای حرکتی جبرانی هستند که در 
هنگام به  هم خوردن تعادل درپی حرکت رو به جلو و رو به عقب، 
حرکت مناسب را برای بازیابی و حفظ تعادل پیش بینی می کنند 
]3[. تحقیقات گذشته نشان داده است برای بازیابی تعادل، چهار 
نوع استراتژی وجود دارد که به دو دسته استراتژی های با سطح 
اتکای ثابت5 )مانند استراتژی های مچ6 و ران پا7 که جا به جایی 
مرکز فشار8 در آن ها بدون تغییر در سطح اتکا کنترل می شود( 
استراتژی های  )مانند  متغیر9  اتکای  سطح  با  استراتژی های  و 
گام برداری10 و گرفتن11 که جابه جایی مرکز فشار در آن ها با ایجاد 
تغییر در سطح اتکا کنترل می شود(، تقسیم می شوند ]9[. برای 
کنترل نوسانات بدن، استراتژی مچ پا اولین استراتژی مورد استفاده 
است که مفصل مچ پا را توسط عضالت دورسی فلکسور و پالنتار 
فلکسور در حالت متعادل نگه می دارد. زمانی که سطح اتکای فرد 
سفت باشد و نیروهایی که تعادل را به هم می زنند کوچک باشند، 
از استراتژی مچ پا استفاده می شود ]10[. زمانی که عضالت مچ 

3. Somatosensory
4. Balance recovery strategy
5. Fixed support strategies
6. Ankle strategy
7. Hip strategy
8. Center of pressure
9. Changein support strategies
10. Stepping strategy
11. Grasping strategy
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قادر به حفظ تعادل در این مفصل نباشند از دومین استراتژی 
مورد استفاده در تعادل، یعنی استراتژی ران برای حفظ تعادل 
استفاده می شود. در استراتژی ران، بدن با فلکشن و اکستنشن 
مفصل ران و همچنین فعالیت عضالت ناحیه پروگزیمال ران به 
همراه عضالت تنه مرکز ثقل بدن را کنترل می کند. حال اگر 
فرد وضعیت بسیار آشفته  ای داشته باشد یا نیروهایی که تعادل 
بدن را بر هم می زنند در حدی بزرگ و سریع باشند که مرکز 
ثقل از درون سطح اتکای بدن خارج شود، برای بازیابی تعادل از 
استراتژی گام برداشتن که فرد با گام برداری از سقوط ناشی از به 
هم خوردن تعادل جلوگیری می کند، استفاده می شود. در مراحل 
شدیدتر که حتی گام برداری هم تعادل را برای فرد به همراه ندارد، 
فرد از استراتژی گرفتن استفاده می کند که در این استراتژی افراد 
سعی می کنند با گرفتن یک وسیله کمکی، مانند عصا، دیوار، فرد 

کمکی و غیره از زمین خوردن احتمالی جلوگیری  کنند ]11[.

با وجود مزیت های فراوان تمرینات آبی در قسمت کم عمق بر 
توانایی کنترل  پاسچر و قدرت عضالنی در اندام تحتانی سالمندان، 
تحقیق حاضر قصد دارد با اصالح برنامه تمرینی در آب و تأکید 
بر تقویت حس پیکری در تمرینات آبی، تأثیر این تمرینات را بر 
توانایی کنترل پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل بررسی کند.

موارد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی12 و از نظ موضوع یک تحقیق 
کاربردی آینده نگر است که در آن متغیر های مورد نظر در دو 
مورد  پس آزمون  پیش آزمون  طرح  با  کنترل  و  آزمایش  گروه 
ارزیابی قرار گرفتند. جامعه مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 
میان  از  بود که  مردان سالمند 70-60ساله شهر کرمان  کلیه 
آن ها با توجه به تحقیقات پیشین سی نفر از سالمندان داوطلب 
به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. سالمندانی که سابقه 
اختالالت حسی حرکتی و یا مشکالت شدید بینایی، وجود عالئم 
پاتولوژیک، سابقه شکستگی، جراحی و بیماری مفصلی در اندام 
تحتانی داشتند، از تحقیق کنار گذاشته شدند. به منظور اطمینان 
از  تمرینی  برنامه  در  شرکت  توانایی  و  آزمودنی ها  سالمتی  از 
پرسش نامه سالمت عمومی و آمادگی فعالیت بدنی استفاده شد. 
آزمودنی هایی که برای شرکت در مراحل تحقیق انتخاب شدند 
با توجه به گزارش آزمودنی ها دارای یک سطح آمادگی جسمانی 
شرکت  حرفه ای  ورزشی  فعالیت  در  هیچ کدام  و  بودند  مشابه 
نمی کردند. تحقیق حاضر دارای تأییدیه کمیته اخالق دانشگاه 

شهید باهنر کرمان است.

12. Semi experimental

کنترل پاسچر

از دستگاه تعادل بایودکس13 مدل ICC ≤ 0/79( SD) ساخت 
کشور آمریکا، برای اندازه گیری میزان نوسانات پاسچرآزمودنی ها 
استفاده شد ]12[. این دستگاه شامل تست ها و تمرینات فراوانی 
است که با توجه به هدف تحقیق از آزمون ثبات پاسچرال برای 
اندازه گیری داده های این تحقیق استفاده شد. این آزمون داده های 
میانی جانبی  و  قدامی خلفی  کلی،  نواسانات  میزان  به  مربوط 
آزمودنی ها را به ما می دهد که نمره به دست آمده هرچه کمتر 
افزایش  پایین تر  ثبات  باشد،  باالتر و هرچه بیشتر  ثبات  باشد، 
نوسانات مرکز ثقل را نشان می دهد ]13[. با توجه به دستور العمل 
ارزیابی ثبات پاسچر، درجه ناپایداری سطح اتکا نیز بر روی سطح 
هشت تنظیم و مدت زمان اجرای هر آزمون بیست ثانیه )سه تکرار 
با فواصل استراحت ده ثانیه ای بین تکرارها( در نظر گرفته شد. 
درنهایت، پس از اینکه هر آزمودنی یک مرتبه آزمون را به صورت 
آزمایشی اجرا کرد و با نحوه کامل اجرای آن آشنا شد. تست های 
اصلی گرفته شد و در آخر از میانگین سه تکرار به عنوان مبنای 

تحقیق استفاده شد.

استراتژی های بازیابی تعادل

 Raptor-h تحلیل حرکتی مدل از سیستم  تحقیق  این  در 
 (ICC ≤0/79( ساخت کشور امریکا digital real time system
برای ثبت اطالعات کینماتیکی مربوط به استراتژی های بازیابی 
تعادل استفاده شد. برای ایجاد اغتشاش در تعادل سالمندان از 
یک دستگاه تردمیل مدل h/p/cosmos ساخت کشور آلمان 
استفاده شد. این دستگاه در مرکز فضایی به ابعاد 2×2× 2 که 
توسط شش دوربین پرسرعت ایجاد شده قرار گرفت. از آنجایی که 
آزمون استراتژی های بازیابی تعادل باید بر روی سطح ایجاد شده 
Z، سطح رویی تردمیل   oتوسط تردمیل انجام شود، سطع مرجع
در نظر گرفته شد. سرعت تصویربرداری با فرکانس دویست فریم 
در ثانیه تنظیم شد و بعد از اجرای کالیبره پویا و ایستا، اطالعات 

آزمون توسط نرم افزار Cortex ثبت و تحلیل شدند ]14[.

آزمودنی با پنج نشانگر رفلکسی کروی که در سمت راست 
آناتومیکی زائده ASIS، تروکانتر بزرگ استخوان  نقاط  بدن در 
ران، اپی کندیل خارجی ران، قوزک خارجی پا و سر پنجمین 
استخوان کف پایی )تصویر شماره 1( نصب شد، بر روی سطح 
نوار تردمیل قرار می گیرد. با توجه به نحوه  قرارگیری نشانگرها، 
زاویه ایجادشده بین پا و ساق، مفصل مچ و زاویه ایجادشده بین 
ران و لگن مفصل ران در نظر گرفته شد ]15[. بر اساس تحقیقات 
پیشین سرعت اولیه تردمیل 1/1 متر بر ثانیه تنظیم شد که 
موجب جابه جایی40سانتی متری نوار تردمیل می شد و همراه با 
شروع حرکت تردمیل دوربین ها نیز به مدت پنج ثانیه شروع به 

13. Biodex Balance System
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ثبت اطالعات آزمودنی ها می کردند. برای بررسی میزان برتری 
هریک از استراتژی های مچ پا و یا ران در این تحقیق از نسبت 
نوسانات مفصل ران بر نوسانات مچ پا استفاده شد که هر قدر 
این نسبت بزرگ تر باشد بیانگر اتکای بیشتر بر روی استراتژی 
ران و هر قدر این نسبت کوچک تر باشد، بیانگر استفاده بیشتر از 

استراتژی مچ پا برای ارزیابی تعادل است ]16[.

نحوه استقرار به این شکل است که از آزمودنی خواسته شد که 
با پای برهنه در حالی که دست ها به صورت ضربدری روی سینه 
قرار دارد، روی تردمیل قرار گرفته و پاها را به اندازه عرض شانه از 
هم باز کند. در ادامه به طور ناگهانی تردمیل شروع به حرکت کرده 
و در تعادل سالمند اغتشاش ایجاد می کند. از آزمودنی خواسته 
شد که بدون گام برداشتن با اغتشاش ایجاد شده مقابله کند و 
در صورت جابه جایی پاها حرکت تکرار شود. به منظور تعیین 
آزمون  این  و خلفی،  قدامی  اغتشاشات  ایجاد  و  جهت حرکت 
سه مرتبه به صورت رو به جلو و سه مرتبه هم پشت به صفحه 
نمایشگر تردمیل انجام شد. در تمامی مراحل امنیت آزمودنی 
تأمین  داشت،  قرار  آزمودنی  کنار  در  که  آزمون گیرنده  توسط 
شد. درنهایت اطالعات ثبت شده از نرم افزار به صورت فایل اکسل 
استخراج شد و برای محاسبه تغییرات کینماتیکی صورت گرفته 

در مفاصل مچ پا و ران مورد بررسی قرار گرفت ]15[.

تمرین در آب

بعد از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش به مدت هشت هفته و 
به صورت سه جلسه در هفته به اجرای یک پروتکل تمرینات آبی 
مبتنی بر تقویت حس پیکری پرداختند. گروه کنترل در طول 
این مدت به فعالیت های روزانه خود پرداختند و در برنامه  تمرینی 
خاصی شرکت نکردند. گروه تمرین، سه جلسه در هفته و به مدت 
هشت هفته در برنامه تمرینی شرکت کردند. هر جلسه تمرین در 
مدت شصت دقیقه انجام شد که با پنج دقیقه گرم کردن شروع 
و با پنج دقیقه سرد کردن تمام می شد و در این بین آزمودنی ها 
به مدت پنجاه دقیقه به تمرینات تعادلی در آب می پرداختند. 
این تمرینات در قسمت کم عمق استخر به گونه ای انجام می شد 

که آب تا قسمت جناغ سینه آزمودنی ها بود. در طول تحقیق از 
دست کاری و تغییر در وضعیت آزمودنی ها و تمرین برای افزایش 
سختی تمرینات به صورت فزاینده استفاده شد. تمرین در آب 
تمرینات کششی )کشش عضالت همسترینگ، کشش  شامل 
عضالت خلفی ساق و سوئز خاصره ای( و قدرتی )اسکات زدن 
و راه رفتن همراه با مقاومت آب(، انواع راه رفتن ها و ایستادن 
تخته  تخته شنا،  ناپایدار، همچون کفی طرح دار،  روی سطوح 
تعادل دو جهته و چند جهته، بوسوبال و مینی ترامبولین بود که 
در ابتدا سطوح ناپایدار یا ابزار مورد استفاده به وسیله فرد کمکی 
در زیر آب ثابت شد. بعد ازگروه بندی کالس تمرینات به صورت 
ایستگاهی و به صورت چرخشی انجام می شد که افراد باید تمام 

ایستگاه ها را پشت سر می گذاشتند ]17[.

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS انجام 
شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و همچنین بررسی همگنی 
واریانس ها به ترتیب از آزمون شاپیروویلک14 و آزمونِ لِون15 استفاده 
مقایسه  برای  و  رگرسیون  خط  شیب  همگنی  ارزیابی  برای  شد. 
میانگین اطالعات پیش آزمون و پس آزمون گروه های کنترل و آزمایش 
از آزمون آنالیز کوواریانس یک طرفه استفاده شد. برای بررسی ارتباط 
بین قدرت با کنترل پاسچر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 

خطای آماری نوع اول کوچک تر از 0/05 درنظر گرفته شد. 

یافته ها

انحراف معیار سن، قد جرم و  اطالعات مربوط به میانگین و 
شاخص توده بدن آزمودنی ها و همچنین اطالعات مربوط به تعیین 
همسانی گروه ها در این خصوصیات که به وسیله آزمون تی مستقل 
جمع آوری شده  در جدول شماره 1 ارائه شده است. نتایج این آزمون 
نشان داد گروه ها در متغیرهای سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی 
همگن هستند و بین این گروه ها اختالف معنا داری وجود ندارد 
)P<0/05( )جدول شماره 1(. نتایج آزمون تی مستقل16 همچنین 
برای بررسی متغیرهای اصلی تحقیق در پیش آزمون حاکی از آن 
است که داده های استراتژی های یازیابی تعادل و کنترل پاسچر 
آزمودنی ها در بین دو گروه همسان بوده و تفاوت معنا داری بین 

آن ها وجود ندارد )P<0/05( )جدول شماره 2(.

نوسانات  میزان  داد که  نشان  آنالیز کوواریانس  آزمون  نتایج 
پاسچر در پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در ارتباط 
با نوسانات کلی )F = 12/109 ،P=0/002 ، µ=0/31( و همچنین 
 ،P=0/001  ،µ=0/808( آزمودنی ها  قدامی خلفی  نوسانات 
 ،  µ=0/399( آزمودنی ها  میانی جانبی  نوسانات  و   )F = 13/562
F = 17/902 ،P=0/001( اختالف معنی داری وجود دارد )جدول 

14. Shapiro-wilk test
15. Leven test
16. Independent t test

تصویر 1. محل اتصال نشانگر های رفلکسی روی بدن
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شماره 3(. همچنین نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که 
پس از کنترل اثر پیش آزمون، بر میزان نوسانات مفصل ران در 
پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در مواجهه با اغتشاش 
خلفی  اغتشاش  و   )F =4/447  ،P=0/001  ، µ=0/843( قدامی 
)F=14/059 ،P=0/001 ، µ=0/558( اختالف معنی داری وجود 
دارد )P<0/05( )جدول شماره 4(. یعنی مقدار میانگین میزان 
پروتکل  اعمال  از  پس  آزمایش  گروه  در  ران  مفصل  نوسانات 
تحقیق  این  نتایج  است.  شده  کنترل  گروه  از  کمتر  تمرینی 
همچنین نشان دادکه پس از کنترل اثر پیش آزمون، بر میزان 
نوسانات مچ پای آزمودنی ها در پس آزمون بین دو گروه آزمایش 
 ،P=0/001 ،µ=0/328( و کنترل در مواجهه با اغتشاش قدامی
 )F=8/533 ،P=0/007 ،µ=0/440( و اغتشاش خلفی )F=7/207
شماره 5(،  )جدول   )P<0/05( دارد  وجود  معنی داری  اختالف 
مقدار میانگین میزان نوسانات مچ پا در گروه آزمایش پس از 
اعمال پروتکل تمرینی کمتر از گروه کنترل شده است. در ادامه 
با بررسی نسبت نوسان مفصل ران به مچ پای آزمودنی ها، نتایج 
نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون بر میزان نسبت در 
پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در مواجهه با اغتشاش 

قدامی )F =14/059 ،P=0/001 ، µ=0/397( و اغتشاش خلفی 
)F =18/322 ،P=0/001 ، µ=0/404( ا ختالف معنی داری وجود 
دارد )P <0/05(، یعنی مقدار میانگین نسبت نوسانات مفصل ران 
به مچ پای آزمودنی ها در دو گروه آزمایش پس از اعمال پروتکل 

تمرینی کمتر از گروه کنترل شده است.

بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات آبی 
بر کنترل پاسچر و استراتژی های بازیابی تعادل مردان سالمند 
شهر کرمان است. نتایج این تحقیق نشان داد که انجام پروتکل 
تمرین در آب تعادل افراد شرکت کننده را در گروه آزمایش به 
طور معنی داری افزایش می دهد. گزارشات حاکی از آن است که 
شرکت در تمرینات آبی می تواند سبب کاهش نوسانات مرکز 
نتایج  برخی  با  تحقیق همسو  این  نتایج  ثقل سالمندان شود، 
گزارش شده توسط محقیق پیشین بوده  است. بیرانوند و همکاران 
در تحقیقی نشان دادند که تمرینات آبی تأثیر معنی داری در 
سالمندان  مردان  پاسچر  قدامی خلفی  و  کلی  نوسانات  کاهش 

جدول 2. نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی متغیر استراتژی های یازیابی تعادل و کنترل پاسچر

استراتژی بازیابی تعادل
میانگین±انحراف معیار

میزان معنی داریآماره تی
گروه آزمایشگروه کنترل

قدامی

0/3170/753-1/236±1/2996/695±6/842نوسانات ران )درجه(

0/1730/884-0/931±0/9054/922±4/980نوسانات مچ )درجه(

0/1570/876-0/217±0/2351/379±1/392نسبت نوسانات ران به مچ

خلفی 

1/1770/457±1/3326/708±6/498نوسانات ران )درجه(

1/490/5040/618±0/9314/959±6/767نوسانات مچ )درجه(

0/1800/0980/923±0/1611/374±1/368نسبت نوسانات ران به مچ

کنترل پاسچر

1/6710/106-0/567±0/8472/573±0/013ثبات کلی

0/7070/486-0/524±0/7472/153±2/320ثبات قدامی خلفی

0/4080/686-0/427±0/5481/900±1/973ثبات میانی جانبی

جدول 1. فاکتورهای جمعیت شناختی نمونه های تحقیق

متغیر
میانگین±انحراف معیار

میزان معنا داریآماره تی
گروه آزمایش گروه کنترل 

3/071/2870/209±2/5865/00±63/67سن )سال(

5/330/0011/000±4/74169/27±169قد )سانتی متر(

4/310/0950/925±6/9471/200±71/00جرم بدن )کیلوگرم(

1/830/2590/798±1/6424/89±24/73شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر متر مربع(
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داشته، این در حالی است که این کاهش در نوسانات میانی و 
جانبی معنی دار نبوده است ]3[. بشیری و همکاران در تحقیقی 
به بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات تعادلی در آب و ویبریشن کل 
بدن بر عملکرد عصبی عضالنی، تعادل و احتمال زمین افتادن زنان 
سالمند پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمامی متغیرهای 
مورد بررسی در گروه های آزمایش پس از انجام تمرینات به طور 
معنی داری بهبود یافته است. یافته ها همچنین حاکی از آن بود که 
میزان بهبودی صورت گرفته در گروه تمرینات آبی )در مقایسه با 
گروه ویبریشن و ترکیبی( برای مدت زمان بیشتری پس از اعمال 
یک دوره بی تمرینی در فرد باقی می ماند ]18[. لرد و همکاران 
در تحقیق دیگری نشان دادند که تمرینات آبی می تواند موجب 
بهبود تعادل سالمندان شود ]19[. سا در تحقیق دیگری تأثیر 
دوازده هفته تمرینات آبی را بر تعادل سالمندان مورد بررسی قرار 
داد. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که تعادل سالمندان پس 
از مشارکت در تمرینات به صورت معنی داری بهبود پیدا کرده 
است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ترس از افتادن 
و خطر زمین خوردن سالمندان نیز پس از مشارکت در اجرای 

تمرینات به صورت معنی داری کاهش یافته است ]20[.

محققان گزارش کرده اند که محیط آب به واسطه امنیت و 
کاهش ریسک سقوط، شرایطی را ایجاد می کند که سالمندان 
بتوانند عالوه بر اینکه حرکات خود را با دامنه وسیع تری اجرا 
می کنند، یك پاسچر مستقیم و صاف را به طور مستقل برای داشته 
باشند و در طول اجرای تمرین این پاسچر را حفظ کنند ]21[. 
از سوی دیگر تمرینات آبی با بهبود هماهنگی عصبی عضالنی، 
افزایش کارایی گیرنده های عمقی و افزایش ثبات، سبب افزایش 

تعادل می شود. همچنین محیط آب یک محیط مناسب جهت 
تحریک دستگاه دهلیزی است که با بهره گیری از خصوصیاتی 
تعادل  افزایش  هیدروستاتیک سبب  فشار  و  شناوری  همچون 
می شود ]22[. این تمرینات به جهت اینکه به طور هم زمان بر 
به  می گذارد،  تأثیر  تعادل  افزایش  و  عضالنی  اختالالت  بهبود 
عنوان تمرینات کارآمد در حیطه توانبخشی سالمندان شناخته 
می شوند. با توجه به تحقیقات پیشین مطالعاتی که تعادل باالتری 
را بعد از برنامه آب درمانی نشان داده اند، کاهش قابل توجهی در 
خطر سقوط این افراد داشته اند. این کاهش می تواند نتیجه رابطه 

مستقیم بین تعادل و ریسک سقوط در سالمندان باشد ]6[. 

با توجه به اینکه تغییر در استراتژی های بازیابی تعادل و انتقال 
آن از مفصل مچ پا به سمت ران به عنوان یک ریسک فاکتور مهم 
در زمین خوردن سالمندان به شمار می رود ]16[. محققان بر این 
باورند که تمرینات آبی می تواند با تغییر در استراتژی های بازیابی 
تعادل، استراتژی را از ران به سمت مچ پا انتقال دهد. در همین راستا 
ساالری و همکاران در مطالعه ای به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات 
آبی بر نوسانات مرکز ثقل و استراتژی های بازیابی تعادل، فعالیت 
الکترومیوگرافی عضالت منتخب و همچنین تعیین ارتباط آن ها با 
قدرت عضالنی و دقت حس عمقی زنان نابینا پرداختند. نتایج نشان 
داد که اجرای هشت هفته تمرینات آبی موجب بهبود معنی داری 
در نمرات نوسانات مرکز فشار آزمودنی ها شده است و همچنین در 
پس آزمون  تا  پیش آزمون  از  گروه  دو  تعادِل  بازیابی  استراتژی های 
اختالف معنی داری وجود دارد. بدین معنی که استراتژی از ران به 
سمت مچ پا منتقل شده است. در فعالیت عضالت منتخب و همچنین 
فعالیت الکتریکی عضالت نیز افزایش معنی داری مشاهده شد. نتایج 

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تمرینات آبی بر کنترل پاسخ آزمودنی ها

اندازه اثرمیزان معنا داریFمتغیر

12/1090/0020/310ثبات کلی 

13/5620/0010/808ثبات قدامی خلفی 

17/9020/0010/399ثبات میانی جانبی 

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تمرینات آبی بر استراتژی های بازیابی تعادل

اندازه اثرمیزان معنی داریFاغتشاشمتغیر

نوسانات ران
4/4470/0010/843قدامی

14/0590/0010/558خلفی 

نوسانات مچ پا
7/2070/0010/328قدامی

8/5330/0070/440خلفی 

نوسانات مفصل ران
نوسانات مفصل مچ پا

14/0590/0010/397قدامی

18/3220/0010/404خلفی 
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همچنین نشان داد که متغیرهای قدرت عضالنی و دقت حس عمقی 
آزمودنی ها با توانایی کنترل نوسانات پاسچر آن ها و استراتژی های 
بازیابی تعادل آن ها ارتباط معنی داری دارند ]17[. در تحقیقی دیگری 
ماکی و همکاران توانایی سالمندان و جوانان را در ارزیابی تعادل با 
استفاده از استراتژی مچ بررسی کردند. نتایج به این صورت بود که 
علت تفاوت در توانایی بازیابی تعادل، متغیرهایی هستند که به قدرت 
و سرعت عکس العمل آزمودنی ها بستگی دارند. در این تحقیق توصیه 
شده که برای طراحی تمرینات پیشگیری از سقوط در سالمندان همراه 
با تمرینات قدرتی از تمرینات تعادلی و چابکی نیز استفاده شود ] 23[.

تحقیقات نشان داده است که سالمندان به علت جابه جایی 
بیشتر در مرکز فشار، افزایش فعالیت الکترومایوگرافی و بزرگ تر 
اتکای  تعادل،  بر هم خوردن  هنگام  در  مفصلی  بودن حرکات 
بیشتری بر روی استراتژی ران دارند. در حالی که جوانان هنگام 
اغتشاشات بیشتر بر استراتژی مچ پا متکی هستند. این امر سبب 
افزایش ریسک سقوط در افراد سالمند نسبت به جوانان شده 
است ]24[. یکی از پیش نیازهای مهم در برنامه های پیشگیری از 
سقوط، درک درست از متغیرهای بیومکانیکی و عصبی عضالنی 
است. بدن انسان در هنگام به هم خوردن تعادل با ایجاد یک 
پاسخ مناسب از سقوط احتمالی جلوگیری می کند. با افزایش سن 
قدرت و سرعت این پاسخ کاهش پیدا کرده و این تغییرات سبب 
افزایش خطر سقوط در افراد مسن می شود. برنامه های تمرینی با 
افزایش متغیرهای قدرت و سرعت به افراد در بازیابی تعادل کمک 
می کند ]23[. در یك جمع بندی کلی می توان این گونه عنوان کرد 
که مشارکت در پروتکل های تمرینی و به ویژه تمرینات آبی با 
تأکید بر تقویت سیستم حسی پیکری، محیطی مطمئن و در عین 
حال پر چالش را برای بهبود تعادل سالمندان فراهم می کنند و 
با کاهش دامنه حرکتی مچ پای این افراد در پاسخ به اغتشاشات 
تعادلی، سبب کاهش معنی داری در میزان جا به جایی های مرکز 
ثقل درون سطح اتکا شده و استراتژی بازیابی تعادل را در این افراد 

از ران به سمت مچ پا تغییر می دهد. 

نتیجه گیری

تحقیق حاضر نشان داد که اجرای هشت هفته تمرینات آبی 
با تأکید بر تمرینات حسی پیکری و حس عمقی در سالمندان 
می تواند موجب ارتقای کنترل پاسچر و تعادل شود. همچنین 

نتایج حاکی از آن بود که پس از اعمال پروتکل تمرینی بهبود 
معنی داری در استراتژی های مورد استفاده جهت بازیابی تعادل به 
وجود آمده است. به این معنی که پس از اعمال پروتکل تمرینی، 
استراتژی از ران به سمت مچ منتقل شده است که با توجه به 
عدم بهبود این فاکتورها در گروه کنترل می توان بهبود آن ها را در 
گروه آزمایش به اثرات تمرین نسبت داد. از این رو به نظر می رسد 
که می توان پیشنهاد کرد که برای بهبود تعادل در سالمندان از 
تمرینات آبی با تأکید بر تقویت سیستم حسی پیکری استفاده 
شود. با توجه به کوتاهی هشت هفته ای دوره تمرین، جهت بررسی 
ماندگاری اثرات تمرین و پیامدهای بلند مدت، این روش تمرین 

مستلزم انجام تحقیقات بیشتری است.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل کمیته 
اخالق دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر گرفته شده است و کد اخالق 

به شماره  IR.UK.VETMED.REC.1398.030دریافت شده است. 

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه آقای امین شفیعی با راهنمایی 
آقای دکترعبدالحمید دانشجو و مشاوره آقای دکترمنصور صاحب 
الزمانی در گروه حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده 

علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

 از حمایت های علمی اسماء ساالری می شود.

جدول 5. آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه استراتژی غالب در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه اغتشاش قدامی )مقدار متوسط=1(

میزان معنا داریآماره تیتفاوت میانگینمیانگینآزمون گروه

آزمایش
1/3790/3792/7520/001پیش آزمون 

2/3440/034-0/129-0/870پس آزمون 

کنترل
1/3920/3922/4530/001پیش آزمون

1/4800/4802/6470/001پس آزمون
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