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Background and Aims Decreased balance in the elderly is associated with an increase in the risk of falling. 
The present study aims to evaluate the effect of combining Cawthorne-Cooksey and Frenkel exercises on 
functional balance and risk of falling in the elderly with a history of falling.
Methods This is a quasi-experimental study. Participants were 28 eldery men and women with a his-
tory of falls living in nursing homes in Rasht, Iran. They participated voluntarily, were selected based 
on the entry and exit criteria, and were randomly divided into two groups: exercise (n=14) and 
control (n=14). The exercise group performed the combined Cawthorne-Cooksey+Frenkel exercise 
program for six weeks, three sessions per week, each for 60 minutes. The berg balance scale was 
used to evaluate the functional balance, and the timed up and go test was used for assessing the 
risk of falling. The paired t-test was used for within-group comparison and the analysis of covariance 
was used for between-group comparison. Statistical analysis was performed in SPSS v. 26 software. 
The significance level was set at 0.05.
Results The results of paired t-test showed that the balance score (P= 0.007) and the risk of falling (P= 
0.001) in the exercise group improved significantly after the intervention, while these scores were not 
significantly improved in the control group. The results of analysis of covariance showed that the two 
groups were significantly different in balance and risk of falling after the combined exercise.
Conclusion The combination of Cawthorne-Cooksey and Frenkel exercises can have a positive effect on 
functional balance and the risk of falling in the elderly. These exercises can be used to improve balance 
and reduce falling the vestibular and vision systems.
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P
Extended Abstract

Introduction

opulation aging is a global concern. The 
population over the age of 60 is projected 
to reach two billion people in the world 
(22% of the total population) by 2050. 

The elderly population is increasing in almost all coun-
tries of the world due to declining fertility and mortality 
rates. Several factors have been considered as a threat to 
the health of the elderly including the declined quality of 
life and the increased treatment costs. By aging, physi-
ological and functional abilities such as muscle strength, 
neural function, cardiovascular function, body composi-
tion and bone density are declined. Impaired balance is 
one of the main problems in the elderly. Changes in the 
body’s physical condition and biological processes in old 
age are associated with decreased performance in flex-
ibility, agility, speed, and balance; therefore, older people 
are at higher risk compared to other age groups. In old 
age, the major systems associated with balance (visual, 
somatosensory, and vestibular systems) are weakened, re-
sulting in the body’s inability to detect fluctuations in the 
center of gravity and create correct muscular responses 
to correct posture. Aging affects all major body systems, 
including anatomical and functional systems; hence, the 
efficiency of postural and motor systems, which are re-
sponsible for postural stability, gradually decreases with 
aging. In most cases, poor balance is the main cause of 
falling. The present study aimed to evaluate the effect of 
combining Cawthorne-Cooksey and Frenkel exercises on 
functional balance and the risk of falling in the elderly 
with a history of falling.

Materials and Methods

This is a quasi-experimental study conducted in the fall 
of 2020. The subjects were 14 older men and 14 older 
women aged >60 years with a history of falling who were 
selected from the nursing homes in Rasht, Iran using a 
convenience and purposive sampling method and based 
on the inclusion and exclusion criteria. The exercises were 
performed by considering the health protocols during the 
Covid-19 pandemic (wearing mask, gloves, gown) and 
with the approval of the nursing home officials. Inclusion 
criteria were: self-report of having a history of falling in 
the last six months and age 60-74 years. The exclusion 
criteria were the use of assistive devices, hearing and vi-
sion impairments, amputation due to illness, and tempo-
rary problems affecting balance, a history of severe mus-
culoskeletal disease (arthritis, Alzheimer’s, intervertebral 
disc degeneration), and wheelchair dependency  based on 

self-report or the report from their physician. After a draw, 
the participants were randomly divided into two groups 
of exercise and control, each group with 14 people (7 
men and 7 women). The subjects in the exercise group 
participated in the Cawthorne-Cooksey+Frenkel exercise 
program for 6 weeks, 3 sessions per week, each for 60 
minutes. Functional balance and the risk of falling were 
assessed in two stages, three days before and after the ex-
ercises in both groups.

Results 

The results of paired t-test showed that the balance score 
(P=0.007) and the risk of falling (P=0.001) in the exercise 
group improved after six weeks of exercise, while these 
scores in the control group showed no improvement. The 
results of analysis of covariance at baseline showed no sig-
nificant difference between the two groups, but after the 
exercises, there was a significant difference in the balance 
performance and the risk of falling between the two groups.

Discussion

According to the results of the present study, the com-
bination of Cawthorne-Cooksey and Frenkel exercises 
improved the balance and reduced falls in the elderly. 
Since the factors affecting the balance in the elderly are 
multidimensional and a wide range of facilitating and 
aggravating factors play a role in the incidence of falls 
in the elderly, the present study focused on the compo-
nents affecting postural control. The combined exercise 
program, due to improving balance and reducing falls in 
the elderly and being cost-effective and easy, can be used 
by the elderly at home or nursing homes, as a part of their 
rehabilitation program.
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مقاله پژوهشی

اثر ترکیب تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط سالمندان با 
سابقه زمین خوردن

زمینه و هدف کاهش تعادل افراد سالمند با افزایش میزان زمین خوردن این افراد همراه است، به طوری که ساالنه یک سقوط برای سالمندان 
باالی 65 سال ثبت می شود. هدف از مطالعه حاضر، اثر ترکیب تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط 

سالمندان با سابقه سقوط بود.
مواد و روش ها آزمودنی ها شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شبانه روزی شهر رشت بودند. از بین آن ها 28 نفر سالمند مرد و زن 
دارای سابقه سقوط بر اساس معیارهای ورود و خروج داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی در دو گروه  آزمایش )14 نفر( و گروه کنترل 
)14 نفر( تقسیم شدند. گروه آزمایش، تمرینات ترکیبی کاوتورن کوکسی و فرانکل را به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 
60 دقیقه انجام دادند. برای ارزیابی تعادل عملکردی از آزمون برگ و برای احتمال سقوط از آزمون زمان برخاستن و رفتن استفاده شد. 
از آزمون  تی زوجی برای مقایسه درون گروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه بین گروهی استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 در سطح معناداری α=0/05 انجام شد.
یافته ها نتایج آزمون  تی زوجی نشان داد که نمرات تعادل عملکردی )P=0/007( و احتمال سقوط )P=0/001( گروه آزمایش بعد از انجام 
برنامه تمرینی بهبود یافته بود، در حالی که این نمرات در گروه کنترل بهبود را نشان نداد. همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان 

داد دو گروه آزمایش و کنترل بعد از پایان آزمایشات در شاخص های تعادل عملکردی و احتمال سقوط تفاوت معناداری داشتند.
نتیجه گیری با توجه به یافته های این تحقیق، ترکیب تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل می تواند بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط 
در سالمندان با سابقه زمین خوردن اثر مثبت داشته باشد. این تمرینات بر سیستم وستیبوالر و بینایی اثر گذار است. به همین دلیل، این 

آزمایشات می تواند برای بهبود وضعیت تعادلی در سالمندان با نقص در سیستم دهلیزی و بینایی نیز به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها تمرینات تعادلی، احتمال سقوط، تعادل، سالمند
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مقدمه

افزایش سن جمعیت یک پدیده جهانی است. پیش بینی شده 
که جمعیت افراد باالی 60 سال تا سال 2050 به 2 میلیارد نفر 
در جهان )22 درصد کل جمعیت( برسد ]1[. جمعیت سالمندان 
تقریبًا در همه کشورهای جهان به دلیل کاهش نرخ باروری و 
همچنین کاهش مرگ و میر در حال افزایش است ]2[. در این 
بین، همگان به عوامل متعددی به عنوان تهدید کننده سالمت 
سالمندان، اُفت کیفیت زندگی و باال رفتن هزینه های نگهداری 

آنان توجه کرده اند ]3[.

فیزیولوژیکی  قابلیت های  زندگی،  از  دهه  چند  گذشت  با 
کارکرد  عصبی،  کارکرد  عضالنی،  قدرت  مانند  کارکردی  و 
کاهش  به سمت  استخوانی،  تراکم  و  بدن  ترکیب  قلبی عروقی، 
و تحلیل رفتن حرکت می کند. در این میان، نقص در تعادل از 
وضعیت  در  که  تغییراتی  است.  سالمندان  اساسی  مشکالت 
اتفاق  سالمندی  دوره  در  بدن  زیستی  فرایندهای  و  جسمانی 
می افتد، با اُفت در عملکردهای انعطاف پذیری، چابکی، سرعت و 
تعادل مرتبط است؛ بنابراین افراد مسن در مقایسه با افراد دیگر 

گروه های سنی بیشتر در معرض خطر افتادن هستند ]4[. 

هم زمان با افزایش سن، سیستم های اصلی مربوط به تعادل، 
یعنی سیستم های بینایی، حسی پیکری و سیستم دهلیزی گوش 
داخلی دچار ضعف می شوند و در نتیجه آن، بدن توانایی شناسایی 
نوسانات مرکز ثقل و ایجاد پاسخ های عضالنی صحیح برای بهبود 
و  سالمندی   .]5[ می دهد  از دست  را  قامت  وضعیت  اصالح  و 
بازنشستگی دوره فرسودگی نیست، بلکه دوره ای است که سالمند 
باید از اوقات فراغت بیشتر خود به بهترین نحو استفاده کند و 

تجربیات ارزنده خود را انتقال دهد ]6[. 

افزایش سن بر تمام سیستم های اصلی بدن، از جمله آناتومیک 
و سیستم عملکردی تأثیر می گذارد، در نتیجه کارایی سیستم های 
پاسچرال و حرکتی که وظیفه ثبات پاسچر را دارند، به تدریج با افزایش 
سن کاهش می یابد ]7[. در بیشتر موارد، ضعف تعادل به عنوان علل 
اصلی سقوط به شمار می رود ]8[. تعادل، توانایی حفظ موقعیت بدن 
در محدوده سطح اتکاست. در زمان تعادل ایستا و پویا، وضعیت بدن 
با جابه جایی هاى مرکز ثقل و شروع پاسخ هاى مناسب براى بازگشت 
بدن به موقعیت باثبات کنترل می شود، فرایند پیچیده اى که حواس 
بینایی1، حسی پیکرى2، دهلیزى3 و سیستم اسکلتی عضالنی نقش 

مهمی در آن ایفا می کنند ]9[.

زمین  میزان  افزایش  با  همراه  سالمند،  افراد  تعادل  کاهش 
خوردن این افراد است، به طوری که، هر ساله یك سوم سالمندان 
65 سال به باال زمین خوردن را تجربه می کنند. زمین خوردن در 

1. Visual
2. Somatosensory
3. Vestibular

افراد سالمند عوارض شدیدی مانند شکستگی های شدید، به ویژه 
جراحات  و  لگن  استخوان  مچ دست،  گردن،  استخوان های  در 
بافت نرم بر جا می گذارد ]10[. نوروزی در تحقیقی به بررسی اثر 
تمرینات تعادلی بر کاهش خطر سقوط در سالمندان پرداخت.

نتایج این تحقیق بعد از انجام آزمایش، اثر معناداری بر کاهش 
خطر سقوط سالمندان نشان داد ]11[. 

همچنین محمد و همکاران، به ارزیابی اثر تمرینات تعادلی 
بر تعادل و پیشگیری از سقوط سالمندان پرداختند. نتایج این 
تحقیق پیشرفت تعادلی و کاهش سقوط را در سالمندان نشان 
داد ]12[. خورانا و همکاران در تحقیقی به بررسی اثر تمرینات 
سالمندان  در  سقوط  احتمال  و  تعادل  بر  کاوتورن کوکسی4 
پرداختند. نتایج تحقیق بهبود قابل توجهی در تعادل و همچنین 
کاهش احتمال سقوط در سالمندان نشان داد ]13[. دودونجن و 
همکاران در تحقیقی به بررسی اثر تمرینات کاوتورن کوکسی بر 
تعادل زنان سالمند پرداختند. نتایج تحقیق بهبود قابل توجهی در 

تعادل زنان سالمند نشان داد ]14[.

اثر تمرینات ثباتی  مانکو و همکاران در تحقیقی به بررسی 
بهبود  تحقیق،  نتایج  پرداختند.  سالمندان  تعادل  بر  فرانکل 
مجموعه   .]15[ داد  نشان  سالمندان  تعادل  در  را  قابل توجهی 
تمرینات کاوتورن کوکسی جزء تمرینات توان بخشی وستیبوالر 
است که با ایجاد یک سازوکار سازگاری در مغز به جبران عدم 
ایمپالس های دو گوش داخلی پرداخته و مراکز کنترل  تعادل 
تعادل نظیر بینایی، حس عمقی و سیستم وستیبوالر را درگیر 

کرده و در بهبود اختالالت تعادلی به کار گرفته می شود ]16[.

همچنین  تمرینات فرانکل5 یکی از روش های تمرینی حفظ 
و بهبود تعادل و هماهنگی است که شامل یک سری حرکات 
دراز  هنگام  مختلف  موقعیت های  در  که  بوده  تکراری  و  آرام 
کشیدن، نشستن و ایستادن انجام می شد ]17[. با توجه به اینکه 
پژوهشگران به صورت مجزا از تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل 
برای تأثیر بر تعادل جمعیت سالمند استفاده کرده اند و تحقیقی 
در مورد اجرای ترکیب این دو تمرین انجام نشده بود، پژوهشگر 
درصدد برآمد که به بررسی اثر ترکیب تمرینات کاوتورن کوکسی 
و فرانکل بر تعادل و احتمال سقوط افراد سالمند با سابقه زمین 

خوردن بپردازد.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی از نوع کاربردی است 
که در پاییز سال 1399 انجام شد. آزمودنی های پژوهش شامل 
48  نفر سالمند زن و مرد از مرکز نگهداری سالمندان شهر رشت 
نفر( و زن  نفـر سالمند مرد )14  از میان آن ها 28  بودند که 
)14 نفر( باالی 60  سال ]18[ با خود گزارشی سابقه سقوط و 

4. Cawthorne-Cooksey Exercises
5. Frankel Exercises

سید مجتبی طباطبایی اصل و پریسا صداقتی. اثر تمرینات ترکیبی بر تعادل سالمندان دارای سابقه سقوط
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به صـورت در دسترس و هدفمند، با توجه به داشتن معیارهای 
ورود و معیارهای خروج انتخاب شدند. 

رعایت  با  تمرینات  انجام  و  ارزیابی  آزمودنی ها،  انتخاب 
پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا )ماسک، دستکش و گان( 
این تحقیق  انجام شد.  تأیید مسئولین آسایشگاه مربوطه  با  و 
Ethical Code: IR.GUMS.( موفق به اخذ کد اخالق به شماره

علوم پزشکی  فناوری  تحقیقات  معاونت  از   )REC.1399.252
دانشگاه گیالن شد. 

معیارهای ورود شامل خودگزارشی داشتن سابقه سقوط در 
6 ماه گذشته و محدوده سنی 60 تا 74 سال بود و معیارهای 
خروج شامل استفاده از وسیله کمکی، داشتن عیوب شنوایی و 
بینایی اصالح نشده، قطع عضو به علت بیماری و مشکالت موقتی 
شـدید  بیماری  سابقه  داشتن  آزمون،  روز  در  تعادل  بر  مؤثر 
عضالنی اسکلتی )آرتروز، آلزایمر و تخریب دیسک های بی مهره ای( 
و وابستگی افراد به صندلی چرخ دار بود که بـه صورت گزارش 

شخصی از شرکت کنندگان و پزشک مربوطه جمع آوری شد. 

در این پژوهش، سالمندان بعد از قرعه کشی به صورت تصادفی 
به دو گروه، آزمایش و کنترل، هر گروه 14 نفر )7 نفر مرد، 7 نفر 
زن( ]18[ تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 6 
هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در برنامه ترکیب 
تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل شرکت کردند )جدول شماره 
1(. تعادل عملکردی و احتمال سقوط سالمندان در دو مرحله، 
سه روز قبل و بعد از اجرای تمرینات در گروه آزمایش و گروه 

کنترل ارزیابی شد.

ارزیابی تعادل سالمندان با آزمون برگ6 انجام شد. این آزمون 
اجرای عملکردی تعادل را بر پایه 14 مورد که در زندگی روزمره 
اعمال  شامل  موارد  این  می کند.  ارزیابی  دارد،  زیادی  کاربرد 
حرکتی ساده )مانند جابه جا شدن، ایستادن بدون حمایت، تغییر 
حالت نشسته به ایستاده( و نیز اعمال حرکتی مشکل تر )مانند 
جفت پا ایستادن، 360 درجه چرخیدن و روی یک پا ایستادن( 
است. نمره کل آزمون 56 است که تعادل در سطح عالی را نشان 
می دهد. هر مورد بر اساس مقیاس ترتیبی شامل 5 امتیاز است و 
دامنه 0 تا 4 را در بر می گیرد. امتیاز 0 برای کمترین سطح عملکرد 
آزمودنی  نمره  است.  عملکرد  سطح  باالترین  برای   4 امتیاز  و 
بر اساس مجموع امتیازهایی که در هر بخش می گیرد، محاسبه 
می شود. اعتبار درونی و بیرونی این آزمون در سالمندان به ترتیب 

)0/98 و 0/99( است ]19[.

 برای ارزیابی احتمال سقوط از آزمون زمان برخاستن و حرکت 
مرحله  شامل 6  که   ]20[ استفاده شد  )پایایی 0/99(  کردن7 
پیوسته است. برای انجام آن، ابتدا یک صندلی بدون دسته به 

6. Berg Balance Test
7. Timed Get Up & Go

فاصله 3 متری از یک مانع )پایان مسیر( قرار داده شده، فرد با 
شنیدن فرمان »رو« حرکت کرده و زمان از آغاز تا پایان حرکت 
محاسبه می شود. آزمودنی در سریع ترین حالت ممکن و بدون 
دویدن این آزمون را اجرا می کند. آزمون مذکور 3 مرتبه با فاصله 

استراحت 3 دقیقه بین هر بار اجرای آزمون انجام می شود. 

مراحل انجام آزمون به شرح زیر است: 1. بلند شدن از روی 
صندلی، 2. طی کردن مسیر 3 متری مشخص شده، 3. چرخیدن 
دور مانع، 4. برگشت مسیر 3 متری در مرحله، 5. چرخیدن دور 
صندلی و 6. نشستن روی صندلی. نحوه امتیاز گذاری: مدت زمانی 
که آزمودنی بتواند این آزمون را اجرا کند، به عنوان امتیاز وی 

محسوب می شود ]21[.

داده ها،  توزیع  بودن  طبیعی  جهت  ویلک  شاپیرو  آزمون  از 
از آزمون های آمار توصیفی در قالب آماره هایی چون میانگین، 
انحراف معیار، سن، قد و وزن استفاده شد. برای تعیین اختالف 
بین پیش آزمون و پس آزمون هر یک از گروه ها از آزمون تی زوجی 
و برای بررسی همگنی واریانس و اندازه اثر تمرینات با تعدیل اثر 
 SPSS پیش آزمون از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در نرم افزار

نسخه 26 در سطح معناداری )α=0/05( استفاده شد.

یافته ها

مشخصات جمعیت شناختی گروه های آزمایش و کنترل شامل 
سن، قد و وزن و شاخص توده بدنی است )جدول شماره 2(. 
توزیع طبیعی داده های تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک 

بررسی شد )جدول شماره 3(. 

نتایج در جدول شماره 4 نشان داد که در مرحله پیش آزمون 
 )P=0/102( تفاوت معناداری در شاخص های تعادل عملکردی
آزمایش  و  بین دو گروه کنترل   )P=0/280( احتمال سقوط و 
وجود ندارد و دو گروه با همدیگر همگن هستند. همچنین نتیجه 
آزمون آنالیز کوواریانس یک راهه بر تفاوت نمرات این شاخص ها 
در مرحله پس آزمون با در نظر گرفتن پیش آزمون به عنوان عامل 
کووریت نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در شاخص 
 )P=0/001( سقوط  احتمال  و   )P=0/001( عملکردی  تعادل 
آزمون  از  نتایج حاصل  دارد. همچنین  وجود  معناداری  تفاوت 
تی زوجی نشان داد که گروه آزمایش در شاخص تعادل عملکردی 
مقادیر  به  نسبت   )P=0/001( سقوط  احتمال  و   )P=0/007(
پیش آزمون بهبود معناداری داشت، اما در گروه کنترل تفاوت 

معناداری در مقادیر پیش آزمون و پس آزمون دیده نشد.

بحث

یافته های تحقیق حاضر نشان داد انجام برنامه تمرینی ترکیب 
موجب  می تواند  فرانکل  تمرینات  و  کاوتورن کوکسی  تمرینات 
بهبود تعادل عملکردی و کاهش احتمال سقوط سالمندان ساکن 
در مرکز سالمندان شود. در چندین تحقیق مروری گزارش شده 
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جدول 1. شرح برنا مه تمرینی ترکیبی تمرینات کاوتورن کوکسی و تمرینات فرانکل

دو هفته سومدو هفته دومدو هفته اولتمرینات

تمرینات کاملکاوتورن کوکسی
2 ِست

تمرینات کامل
2 ِست

تمرینات کامل
2 ِست

12 تکرار10 تکرار8 تکرار

تمرینات کاملفرانکل
2 ِست

تمرینات کامل
2 ِست

تمرینات کامل
2 ِست

12 تکرار10 تکرار8 تکرار

تمرینات کاوتورن کوکسی

حرکات چشم و سر، در حالت نشسته 
)ابتدا ُکند و بعد سریع تر( 

نگاه کردن به باال و پایین. نگاه کردن به چپ و راست.

نزدیک کردن و دور کردن انگشتان و نگاه به آن.

چرخاندن سر به چپ و راست ) ابتدا ُکند و سپس تندتر( با چشم باز.

باال و پایین کردن سر )ابتدا ُکند و سپس تندتر( با چشم باز.

حرکات 4 و 5 با چشم بسته نیز انجام شود.

حرکات سر و تنه، در حالت نشسته 

قرار دادن شیء روی زمین و برداشتن آن و بردن آن باالی سر و گذاشتن دوباره آن روی زمین )در تمام مدت باید به شیء نگاه کنید(.

از مفصل شانه حرکت چرخشی انجام دهید.

شانه های خود را به سمت چپ و راست پرتاب کنید.

تمرینات ایستاده

چرخاندن سر به چپ و راست )ابتدا ُکند و سپس تندتر( با چشم باز  و سپس با چشم بسته.

 باال و پایین کردن سر )ابتدا ُکند و سپس تندتر( با چشم باز و سپس با چشم بسته.

بنشینید و بلند شوید.

 با چشم بسته بنشینید و بلند شوید.

هنگام بلند شدن به سمت راست بچرخید.

هنگام بلند شدن به سمت چپ بچرخید.

توپ کوچک )یا شیء( را از یک دست به دست دیگری پرتاب کنید )باال، در سطح افق(.

توپ کوچکی را پایین تر از زانوها از یک دست به دست دیگر پرتاب کنید و تکرار کنید.

روی زمین دراز بکشید و به سمت راست بغلتید.

روی زمین دراز بکشید و به سمت چپ بغلتید ]22[.

تمرینات فرانکل

تمرینات در وضعیت طاقباز

1. شخص در وضعیت طاقباز خوابیده و در حالی که پاشنه پاها روی زمین است، یکی از پاها را از ناحیه هیپ و زانو خم و راست کرده 
و با پاشنه پا روی زمین یک خط صاف می کشد. سالمند تمرین را با پای مقابل هم انجام می دهد.

 2. شخص در وضعیت طاقباز خوابیده و در حالی که پاشنه پاها روی زمین است، هر دو پا را هم زمان از ناحیه هیپ و زانو خم و راست 
می کند و با پاشنه پا روی زمین یک خط صاف می کشد.

3. شخص در وضعیت طاقباز خوابیده و در حالی که پاشنه پا روی زمین قرار ندارد، پا را از ناحیه هیپ و زانو خم و راست می کند. 
سپس سالمند تمرین را با پای مقابل انجام می دهد.

 4. شخص در وضعیت طاقباز خوابیده و در حالی که پاشنه پاها روی زمین است، یکی از پاها را از ناحیه هیپ و زانو خم و راست کرده 
و پای دیگر را دور و نزدیک کند.

تمرینات در وضعیت خوابیده به پهلو

1. سالمند در وضعیت خوابیده به پهلو قرار می گیرد، سپس پای باالیی را از زانو خم و راست می کند. تمرین با پای مقابل هم انجام 
می گیرد.

 2. شخص در وضعیت خوابیده به پهلو قرار می گیرد، سپس پای باالیی را از هیپ خم و راست می کند )فلکشن و اکستنشن( تمرین 
با پای مقابل هم انجام می گیرد.
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که نقص تعادل به عنوان قوی ترین و مهم ترین عامل اختالل در 
کنترل تعادل و افتادن در سالمندان است. از این رو، پژوهشگران 
بسیاری به معرفی پروتکل های مختلف برای بهبود کنترل تعادل 
و پیشگیری از افتادن در سالمندان پرداخته  و همچنان نتایج 
کرده اند.  گزارش  افتادن ها  کاهش  و  تعادل  بهبود  از  متناقضی 
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات فارسی و همکاران، اسپجو-آنتونز 
دارد ]27- و بجرک و همکاران هم خوانی  پارک  و  و همکاران 

24[. در مقابل، پژوهشگرانی مثل لی و همکاران و ِملِزر و همکاران 
و اواموتو و همکاران نتوانستند اثر فعالیت بدنی بر تعادل افراد 

سالمند را تأیید کنند ]28-30[ .

دالیل احتمالی این تناقض ها را می توان به تفاوت در مدت زمان 
دوره هاى تمرینی تحقیقات یاد شده و تحقیق حاضر یا به تفاوت 
در ماهیت برنامه هاى تمرینی و نیز ابزارهاى متفاوت استفاده شده 
در این تحقیق ها نسبت داد. تأخیر در فعالیت عضالنی سازوکار 
پیش بین در سالمندان باعث جابه جایی بزرگ تر مرکز ثقل بعد از 
اغتشاش می شود که نشان دهنده ناپایداری بیشتر قامت است و 

سقوط است. 

در تحقیق حاضر، یکی از دالیل بهبود تعادل در  نتیجه ترکیب 
ترکیبی  تمرین  روش  با  که  سالمندانی  است.  تمرینات  این 
براساس قرارداد تعیین شده تمرین کردند، پیشرفتی تقریبًا برابر 
با گروه های آزمایش تعادلی در مطالعات قبلی انجام شده داشتند. 
در  مؤثر  روش  یک  به عنوان  می تواند  ترکیبی  تمرین  بنابراین 
افزایش تعادل سالمندان به کار گرفته شود. با توجه به شیوع باالی 
زمین خوردن در میان سالمندان، حتی آن هایی که از استقالل 
مناسبی برخوردار بوده و مشکالت تعادلی واضحی ندارند، این 
نکته از اهمیت باالی برخوردار است که مشکالت تعادلی در همان 
مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، چرا که زمین خوردن افراد 
مسن را مستعد زمین خوردن های بعدی، عوارض احتمالی و ترس 
از زمین خوردن مجدد می کند که می تواند باعث ایجاد محدودیت 
و ناتوانی شود. به همین منظور، معیار های تعادلی با حساسیت 
کافی جهت روشن ساختن اختالالت تعادلی در حال شکل گیری، 

ضروری به نظر می رسد ]31[.

 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار اطالعات توصیفی آزمودنی ها به تفکیک گروه ها

)n=28( گروه
میانگین±انحراف معیار

شاخص توده بدنی
قد )سانتی متر(وزن )کیلوگرم(سن )سال(

 )n=14 ،2/523/45 ± 2/9165/3 ± 1/5664/4 ± 73/5آزمایش )7 نفر مرد، 7 نفر زن

)n=14 ،2/223/74 ± 3/1167/1 ± 2/1566/1 ± 71/23کنترل )7 نفر مرد، 7 نفر زن

جدول 3. نتایج آزمون شاپیرو ویلک

متغیر
گروه آزمایشگروه کنترل

dfPdfP

تعادل عملکردی
140/365140/380پیش آزمون

140/371140/325پس آزمون

احتمال سقوط
140/547140/326پیش آزمون

140/215140/346پس آزمون

سید مجتبی طباطبایی اصل و پریسا صداقتی. اثر تمرینات ترکیبی بر تعادل سالمندان دارای سابقه سقوط

تمرینات فرانکل

تمرینات در وضعیت نشسته
1. شخص روی صندلی نشسته، یک پای خود را بلند می کند و سپس آن را روی جای پاهای مشخص شده بر زمین قرار می دهد.

2. شخص روی صندلی نشسته و کف پا را بر زمین قرار می دهد. سپس یک پای خود را روی خط صاف به جلو و عقب می کشد.

تمرینات در وضعیت ایستاده

1. شخص در حالی که فاصله بین پاهایش )35/56( سانتی متر است، روی دو خط موازی راه می رود.

2. سالمند در حالی که پای خود را روی جای پاهای مشخص شده قرار می دهد، راه می رود.

3. شخص یک پای خود را روی پله قرار می دهد، سپس پای دیگر را کنار پای اول قرار می دهد ]23[.
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کاهش حداکثر قدرت عضالت نیز در افراد سالمند در نقصان 
کنترل تعادل آن ها مؤثر است. نزول قدرت در این گروه را می توان 
به کاهش فعالیت جسمانی یا افزایش سن نسبت داد یا می توان 
گفت حداقل بخشی از این کاهش قدرت به کاهش شدت و حجم 
تمرین هاى افراد سالمند مربوط می شود، زیرا سالمندان از انجام 
کارهاى سریع خوددارى می کنند. همچنین تمرین هاى جسمانی 
ممکن است بر آمادگی بدنی سالمندان و بهبود استقالل آن ها در 
انجام امور روزمره تأثیرگذار باشد و موجب بهبود تعادل، کیفیت 

زندگی و قدرت سالمندان شود ]32[.

 در توجیه اثر ترکیب تمرینات کاوتورن کوکسی و فرانکل بر 
تعادل عملکردی و احتمال سقوط می توان به ایجاد فشار بیشتر بر 
سیستم های حسی و عصبی عضالنی که در حفظ تعادل، کاهش 
خطر سقوط و افزایش قدرت نقش اساسی بر عهده دارند، اشاره 
کرد. صرف نظر از اینکه فرد در سراسر دوره زندگی از نظر فعالیت 
جسمانی فعالیت داشته باشد یا نداشته باشد، در سیستم های 
متعدد بدن که به کنترل تعادل و آمادگی جسمانی کمک می کند، 
اجتنابی رخ  به صورت غیرقابل  افزایش سن  با  تغییرات مرتبط 
می دهد، در حالی که بسیاری از این تغییرات قابل مشاهده نیست. 

سالمندان  انتخابی  استراتژی های  بر  تغییرات  این  همچنین 
جهت انجام فعالیت های تعادلی تأثیر می گذارد. ورزش هایی که 
به صورت منظم انجام می شود، می تواند بر تعادل، تأثیرات مثبت 
داشته باشد. با توجه به افزایش روز افزون تعداد سالمندان در جامعه 
و به تبع آن افزایش عوارض ناشی از پیری مانند بی تعادلی و زمین 
خوردن، پیدا کردن بهترین تمرینی که برای سالمندان مفید بوده 
و از نظر زمان، مکان مورد نیاز و هزینه برای آن ها به صرفه باشد، 
بسیار اهمیت دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده که در پیشینه 
پژوهش بیان شد، مشاهده می شود که تأثیر حرکات منظم و 
تمرینات ورزشی در بخش های مختلف سیستماتیک بدنی در 
سالمندان تأثیر مهم و چشمگیر داشته و باعث باال بردن سالمت 

سالمندان و در نتیجه سالمت خانواده و جامعه می شود ]33[. 

حال که در کشور ما میانگین سن در حال افزایش است، نیاز جامعه 
ما به تحقیق و مطالعه در این زمینه و بررسی چالش هایی که وجود 
دارد یا در آینده با آن ها درگیر خواهیم شد، ضروری است. با مطالعه 
بیشتر در این زمینه و با انجام راهبردهای عملی و ایجاد زمینه الزم 
و بسترسازی مناسب از طرف مسئولین و دست اندرکاران می توان 
کشورمان را به سوی جامعه سالم سالمندی سوق داد. در نتیجه، نیاز 
به ارائه راهکارهای مناسب و مفید پژوهشگران، ما را در انجام مطالعه 

و تحقیق در این زمینه مصمم می کند. 

از محدودیت های تحقیق حاضر می توان حجم نمونه نسبتًا 
کوچک، کنترل نشدن شرایط روحی و روانی آزمودنی ها و عدم 
کنترل فعالیت های شبانه و میزان خواب آزمودنی ها و همچنین 
در  می شود  توصیه  برد.  نام  را  آزمون  نتایج  بر  کرونا  بیماری 
پژوهش های آینده اثر این تمرینات با حجم نمونه بزرگ تر روی 
سالمندان بررسی شود و همچنین پیشنهاد می شود در مطالعات 
بعدی، پژوهش حاضر با پروتکل های مشابه مقایسه یا ترکیب شود.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، ترکیب تمرینات 
کاوتورن کوکسی و فرانکل موجب بهبود تعادل و کاهش سقوط در 
سالمندان شد که با توجه به عدم بهبود تعادل و کاهش سقوط سالمندان 
در گروه کنترل می توان بهبود تعادل و کاهش سقوط در گروه آزمایش 
را به اثرگذاری این تمرینات نسبت داد. از آنجا که عوامل مؤثر بر سقوط 
و تعادل در سالمندان چند ٌبعدی است و طیف گسترده ای از عوامل 
تسهیل کننده و تشدیدکننده در بروز افتادن در سالمندان نقش دارد، 
تحقیق حاضر تمرکز خود را بر مؤلفه های اثرگذار در کنترل تعادل قرار داد. 

برنامه تمرینی ترکیب کاوتورن کوکسی و فرانکل با توجه به 
اثرگذاری آن بر بهبود تعادل و کاهش سقوط در سالمندان و 
برای  امکانات و وسایل پرهزینه  به داشتن  نیاز  همچنین عدم 
سالمندان در خانه و به ویژه مراکز نگهداری سالمندان پیشنهاد 

می شود که در برنامه های توان بخشی آن ها استفاده شود. 

سید مجتبی طباطبایی اصل و پریسا صداقتی. اثر تمرینات ترکیبی بر تعادل سالمندان دارای سابقه سقوط

)n₌28( جدول 4. تحلیل نتایج درون گروهی و برون گروهی هر دو گروه تمرینی بر اساس آزمون تی زوجی و کوواریانس یک راهه

  میانگین ± انحراف معیار

*P درون گروهیپس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر

تعادل عملکردی
**1/220/007 ± 2/6134/71 ± 27/85آزمایش

1/900/373 ± 1/7925/64 ± 26/00کنترل

----**P#----0/1020/001  بین گروهی

احتمال سقوط
**0/960/001 ± 1/1014/43 ± 15/89آزمایش

1/510/057 ± 1/5015/22 ± 14/86کنترل

----**P#----0/2800/001  بین گروهی
)P˂0/05( آزمون تی زوجی، #آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه، **سطح معناداری*

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
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مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر گرفته شده 
و با کد اخالق به شماره  IR.GUMS.REC.1399.252 دریافت 

شده است.

حامی مالی

با  طباطبایی  مجتبی  سید  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
راهنمایی پریسا صداقتی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانشگاه گیالن، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

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 مسئولین محترم آسایشگاه سالمندان و معلولین شهر رشت 
و تمام اشخاصی که در انجام پژوهش حاضر ما را یاری کردند، 

تشکر و قدردانی می شود.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
https://en.gums.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/
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