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Background and Aims With aging, muscle strength decreases, and older people try to stay healthy as 
much as possible while maintaining their independence. Regular exercise is needed to control and delay 
the negative effects of aging. This study aims to investigate the effect of a combined exercise program on 
balance and respiratory fitness of active older men.
Methods In this quasi-experimental study, 40 active older men (Mean age= 62±12.74 years) participated 
who were selected by a convenience sampling method and randomly assigned into control and exercise 
groups. Their balance and respiratory readiness were measured using a static balance gauge and spirom-
etry test, respectively before and after the intervention. The exercise group participated in combined 
exercise program (aerobic, resistance, and balance exercises) for eight weeks, three sessions per week, 
each for 60 minutes. The control group continued to perform their daily activities during this period. 
Data analysis was performed in SPSS software version 22 using paired t-test and independent t-test. The 
significance level was set at 0.05.
Results The combined exercise program had a significant effect on improving static balance in both 
groups (P=0.002), but not on forced vital capacity (P>0.05). Regarding the forced expiratory volume over 
1 second, its effect was significant only in the exercise group (P<0.05).
Conclusion It seems that the combined exercise program can improve static balance and respiratory 
fitness of older men. It is suggested that the older men use this combined exercise program to increase 
their balance and respiratory fitness.
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A
Extended Abstract

Introduction

ging is a process that occur in all human 
beings with any gender, race and culture; 
a period that can be enjoyable if they 
have good mental and physical health. 
It is important to have physical activities 

and proper quality of life in old age. Regular exercise is 
needed to control and delay the effects of aging. A study 
showed that the elderly who participated in strength and 
endurance training three days a week had improved flex-
ibility. Aging is related to a decrease in physiological, bio-
mechanical, and functional capacities (motor and postural 
control), which can cause disability, impaired balance, 
and increased risk of falling. Balance is used as an indica-
tor to determine the degree of independence in the elderly. 
On the other hand, the mean velocity is considered as the 
most reliable indicator of the center of pressure for assess-
ing balance and reducing the risk of falling. Due to many 
questions about the type and intensity of exercises for the 
elderly, and since aerobic, resistance and balance exercis-
es are given more attention, while static balance exercises 
are given less attention, and given that the chronic dis-
eases such as respiratory disorders are a serious challenge 
for the elderly, this study aims to investigate the effect of 
a combined training course on balance and respiratory fit-
ness of active elderly men.

Materials and Methods

This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-
test design using a control group. The study population in-
cluded all active elderly men aged 60-75 years in Lahijan, 
Iran. In this regard, 100 older men were sent to a specialist 
for examining their general health. Of these, 40 (Mean 
age= 62±12.74 years) were selected by a convenience 
sampling method and randomly assigned into control and 
exercise groups. Then, their balance and respiratory fit-
ness was measured using a static balance gauge and a spi-
rometry test, respectively. The general characteristics of 
the participants including age, height, weight, body mass 
index, average static balance, forced vital capacity (FVC), 
and forced expiratory volume over 1 second (FEV1) were 
also recorded in the pre-test and post-test phases in both 
groups. The exercise group participated in a combined ex-
ercise program (aerobic, resistance and balance exercises) 
for eight weeks, three sessions per week, each for 60 min-
utes. The control group continued to perform their daily 
activities during this period. Data analysis was performed 
in SPSS software version 22 . The significance level was 
set at 0.05. Descriptive statistics were used to describe the 

data. Shapiro-Wilk test was used to determine the normal-
ity of data distribution. In case of a normal distribution, 
the paired t-test was used to compare the results before 
and after the exercises in each group; otherwise, non-
parametric Wilcoxon test was used. For between-group 
comparison, in case of a normal distribution, independent 
t-test was used; otherwise, the non-parametric Mann-
Whitney U test was used. Levene’s test was used for ex-
amining the homogeneity of variances.

Results

The Shapiro-Wilk test results showed the normality of 
data distribution, and the Levene’s test results showed the 
homogeneity of variances. The results showed no signifi-
cant effect on the FVC of the two groups after 8 weeks 
of exercise, but there was a significant difference in the 
static balance (P= 0.002) and FEV1 of the exercise group 
(P<0.05) compared to the control group. 

Discussion

The findings of this study showed that the combined exer-
cise program improved FEV1 and static balance of the older 
men, but it had no effect on their FVC. The results of this 
study indicate the existence of a relationship between static 
balance and respiratory fitness in the elderly. It seems that by 
planning to increase physical activity, it is possible to greatly 
improve the balance and respiratory fitness of the elderly. It 
is suggested that the elderly use a combined exercise pro-
gram including aerobic, resistance and balance exercises to 
improve their balance and respiratory fitness.
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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر تعادل و آمادگی تنفسی مردان سالمند فعال

مقدمه و اهداف با شروع سالمندی قدرت عضالت کاهش می یابد و افراد تالش می کنند تا حد امکان با حفظ استقالل خود سالم باقی 
بمانند. انجام فعالیت های منظم ورزشی برای کنترل و به تأخیر انداختن عوارض پیری است و سالمندان با تمرینات ورزشی سازگاری پیدا 
می کنند و ظرفیت کار بدنی خود را بهبود می  بخشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر تعادل  و آمادگی 

تنفسی مردان سالمند فعال بود.
مواد و روش ها در این پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از مردان سالمند فعال )12/74 ± 62 سال( به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و 
به طور تصادفی در 2 گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. سپس از آزمودنی های  هر 2 گروه یک آزمون مشابه تعادل و آمادگی تنفسی 
به ترتیب با استفاده از دستگاه تعادل سنج ایستا و تست اسپیرومتر قبل و پس از 8 هفته تمرین گرفته شد.  گروه آزمایش در یک برنامه 
تمرینی ترکیبی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه به تمرین )هوازی، مقاومتی و تعادلی( پرداختند. گروه کنترل در 
این مدت به انجام فعالیت های روزمره خود ادامه دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تی هم بسته 

و تی مستقل در سطح معناداری )P<0/05( انجام شد.
یافته ها یافته های تحقیق نشان داد تمرین ترکیبی بر بهبود تعادل معنادار بوده )P = 0 / 002( و در عملکرد ریوی ظرفیت حیاتی در 2 گروه 

 .)P<0/05( اما عملکرد ریوی اوج جریان بازدمی فقط در گروه آزمایش معنادار شد ،)P<0/05( معنادار نبوده است
نتیجه گیری نتایج این پژوهش بیانگر وجود ارتباط بین تعادل و آمادگی تنفسی در سالمندان است. به  نظر می رسد می توان با برنامه ریزی 
برای افزایش فعالیت بدنی، به میزان زیادی موجب بهبود تعادل و آمادگی تنفسی در سالمندان شد و پیشنهاد می شود سالمندان از برنامه 

تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازی، مقاومتی و تعادلی جهت باال بردن تعادل و آمادگی تنفسی استفاده کنند.
کلیدواژه ها سالمندان فعال، تعادل، آمادگی تنفسی )عملکرد ریوی(، تمرین ترکیبی
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مقدمه

سالمندی فرایندی است که تمام افراد بشر از هر جنس، نژاد 
و فرهنگی آن را طی می  کنند. دورانی که اگر از کیفیت مناسب 
روحی و جسمی برخوردار باشد، بسیار مطلوب و لذت بخش است 
]1[؛ بنابراین با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوره، توجه به 
فعالیت های جسمانی و کیفیت زندگی مناسب در سالمندان امری 

بسیار مهم تلقی می شود که نباید از آن غفلت شود ]2[. 

طی 50 سال اخیر، توسعه اقتصادی اجتماعی، کاهش باروری 
زندگی  امید  افزایش  و  جمعیت  رشد  کاهش  آن  به دنبال  و 
موجب ایجاد تغییرات قابل مالحظه ای در ساختار جمعیت جهان 
به طور  سالمندان  تعداد  مدت  این  طی  به طوری که  شده است، 
قابل مالحظه ای افزایش یافته  است. این امر هزینه های زیادی را 
به ویژه در بخش بهداشت و درمان به همراه داشته  است. افزایش 
است.  کنونی  جوامع  انکار ناپذیر  واقعیت  سالمندان،  جمعیت 
این پدیده هشداری به جوامع برای توجه بیشتر به مسائل این 
جمعیت رو به رشد است. مسائلی چون نبود حمایت های اجتماعی، 
نداشتن شغل و نقش اجتماعی، مخارج زندگی و به ویژه هزینه های 
بهداشتی درمانی سرسام آور و غیره ازجمله مواردی است که لزوم 

توجه بیشتر به این قشر از جامعه را نمایان می کند ]3[. 

در سال 2010 تخمین زده شده بود که 524 میلیون نفر )8 
درصد( از جمعیت جهان، افراد سالمند 65 سال و باالتر هستند. 
همچنین برآورد می شود که این رقم در سال 2050 تقریبًا 3 
برابر شود و به حدود یک و نیم میلیارد نفر )16 درصد از جمعیت 
جهان( برسد ]3[. اگرچه در حال حاضر، توسعه یافته ترین کشورها، 
سالمندترین نمودار جمعیت را دارند، اما سریع ترین سال خوردگی 
)سالمندی( جمعیت در کشور های کمتر توسعه یافته اتفاق می افتد. 
بین سال های 2010 تا 2050، در مقایسه با 71 درصد افزایش در 
کشور های توسعه یافته، تعداد افراد سالخورده درکشورهای کمتر 
توسعه  یافته، 250 درصد افزایش خواهد یافت. این پدیده با کاهش 
نرخ باروری و عمر طوالنی شکل گرفته  است. با کاهش تولد و 
افزایش طول عمر، سهم افراد سالمند از کل جمعیت در حال 

افزایش است ]3[.

افزایش سن به واسطه اختالل در عملکرد حرکتی، با کاهش 
توانایی نگهداری قامت بدن و افت عملکرد سیستم های کنترل 
و  عملکردی  تحرک  کاهش  باعث  خود  که  است  همراه  قامت 
مشکالت اجتماعی فیزیولوژیکی و در نهایت، باعث افزایش خطر 
افتادن می شود ]4[. افتادن ها یک عامل اصلی آسیب و مرگ و میر 
است.  عمومی  سالمت  در  مهم  موضوع  و  سالمندان  میان  در 
یک سوم افراد باالی 65 سال و یک دوم افراد باالی 80 سال یک بار 
در سال افتادن را تجربه می کنند. از طرفی، مشکل تعادل و افتادن 
در سالمندان و پیامدهای بعدی آن به پنجمین عامل مرگ  و میر 

در آن ها تبدیل  شده  است ]4[. 

زمین خوردن یا افتادن مشکل تهدید کننده سالمت در سالمندان 
هزینه های  افزایش  و  آن ها  زندگی  کیفیت  تغییر  باعث  که  است 
نگهداری می شود و عوارض جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی 
دارد ]5، 6[. امروزه آثار مفید ورزش و فعالیت بدنی بر جنبه های 
متعددی از سالمت مورد پذیرش همگان قرار گرفته  است. در افراد 
سالمند، فعالیت بدنی و شیوه زندگی فعال به منظور بهبود تحرک 
حیطه   .]7[ است  مختلف  مزمن  بیماری های  از  پیشگیری  عامل 
کنترل حرکتی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی است که در دوران 

میانسالی برای زندگی هرچه بهتر، نمود بیشتری می یابد ]8[.

شواهد، اثرات مثبت فعالیت جسمانی و ورزش بر ساختار و 
عملکرد شناختی شامل بهبود توجه، سرعت پردازش و عملکرد 
اجرایی در سالمندان با اختالالت شناختی و بدون آن ها را گزارش 
افتادن  زمین  به  علل  داده  است  نشان  تحقیقات   .]9[ کرده اند 
سالمندان در 2 بخش عوامل داخلی )ضعف عضالت اندام تحتانی، 
کاهش تعادل، کاهش توانایی ذهنی، کاهش اطالعات حسی و 
کند شدن پاسخ های حرکتی( و عوامل خارجی )شرایط محیطی 
همچون مصرف داروهای روان درمانی  و خواب آور، روشنایی کم 
محل تردد(، ناهمواری سطوح قرار می گیرند ]10[. استقامت قلبی 
ریوی، قدرت، توان و استقامت عضالنی به عنوان یکی از مؤلفه های 
اصلی آمادگی جسمانی در نظر گرفته شده  است ]11[. کاهش 
مقدار جریان بازدمی نشانگر مسدود شدن راه های هوایی کوچک 

است ]12[. 

پاسخ های  تمرینات،  انواع  مقابل  در  تنفسی  شاخص های 
متفاوتی می دهند که از جمله تمریناتی که بر این شاخص ها تأثیر 
می گذارند، می توان به تمرینات هوازی، مقاومتی و تعادلی اشاره 
کرد. تمرینات تنفسی باعث افزایش حداکثر قدرت عضالت تنفسی 
می شود که این امر باعث افزایش در میزان حجم جاری، کاهش 
در تعداد تنفس طی تمرین و افزایش در مصرف بهینه انرژی 
عضالت ریوی می شود و درنهایت، بهبود آمادگی تنفسی را به 
همراه خواهد داشت ]13[. در بسیاری از تحقیقات، شاخص هایی 
چون مصرف اکسیژن1، ظرفیت حیاتی اجباری2، حجم بازدمی 
در یک ثانیه3 به عنوان شاخص های کلیدی مد نظر قرار می گیرند. 

هال ویاال و همکاران در پژوهشی، یک دوره تمرین ترکیبی 
)استقامتی و قدرتی( بر مردان سالمند، به این نتیجه دست یافتند 
که این نوع تمرینات می تواند بر رابطه بین عملکرد راه رفتن و 
آمادگی ریوی تأثیر گذار باشد. برخی پژوهشگران در تحقیقات 
انجام شده به این نتیجه رسیده بودند که شاخص های تنفسی 
مصرف اکسیژن، ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدمی در یک 
ثانیه باتوجه به انجام تمرینات ترکیبی باالتنه و پایین تنه به طور 

کاماًل مشخص تحت تأثیر قرار گرفته اند ]14، 15[.

1. (VO2)
2. Forced Vital Capacity (FVC)
3. Expiratory Volume in First Second Forced (FEV1)

ابراهیم صفری و همکاران. کنترل حرکتی و آمادگی تنفسی سالمندان مرد
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کالج آمریکایی پزشکی ورزشی4 و انجمن قلب آمریکا5 فعالیت 
بدنی با شدت متوسط حداقل به مدت 30 دقیقه با فرکانس 5 روز 
در هفته، 20 دقیقه فعالیت بدنی با شدت زیاد با فرکانس 3 روز 
در هفته و ترکیبی از هر 2 را برای بهبود سالمت و آمادگی قلبی 
تنفسی توصیه کرده اند ]16[. به دلیل کاهش سطح فعالیت های 
روزانه سالمندان، آمادگی بدنی مانند قدرت، استقامت، چابکی 
و انعطاف پذیری نیز کم و سبب بروز مشکالتی در فعالیت های 
زندگی و عملکرد طبیعی سالمندان می شود ]16[. بدین سبب 
انجام فعالیت های منظم ورزشی را عامل پیشگیری و تأخیر یا 
حتی درمان مشکالت ناشی از فرایند پیری معرفی می کنند ]17[.

تمرین های مقاومتی یک اقدام مؤثر در مقابل »کاهش عضله 
در اثر پیری« و کاهش قدرت و عملکرد عضله در سنین باالست. 
تمرین های مقاومتی با شدت باالتر از 65 درصد یک تکرار بیشینه 
به منظور افزایش قدرت عضله مورد نیاز است، اما تمرین با شدت 
پایین، تنش کافی را برای افزایش قدرت و حجم عضالنی ندارد. 
تمرین های مقاومتی با شدت باال، خطر بروز صدمات در افراد پیر 
را در پی دارد ]18[. سالمندانی که 3 روز در هفته در تمرینات 
قدرتی و استقامتی شرکت کرده اند، بهبود و حفظ انعطاف پذیری 
فرد  یک  حرکتی  عملکرد  در  اختالل   .]19[ داده اند  نشان  را 
سالمند، با کاهش تولید نیروی بیشینه عضالنی همراه است که 

خود سبب کاهش هماهنگی نیز می شود ]20[.

سالمندی با کاهش ظرفیت های فیزیولوژیکی، بیومکانیکی و 
عملکردی )کنترل حرکتی و وضعیتی( ارتباط دارد که می تواند 
باعث ناتوانی، کاهش تعادل و افزایش خطر سقوط شود؛ بنابر این 
از تعادل به عنوان عاملی برای تعیین میزان استقالل سالمندان 
پایاترین  به عنوان  سرعت  میانگین  از طرفی،  می شود.  استفاده 
شاخص مرکز فشار برای ارزیابی تعادل و کاهش خطر سقوط 
محسوب می شود. به دلیل تفاوت در روش تحقیق و پرسش های 
بسیار در مورد نوع و شدت تمرین برای سالمندان و ازآنجاکه به 
تمرینات هوازی، مقاومتی و تعادلی بیشتر توجه شده، تمرینات 
قرار  توجه  مورد  کمتر  باشد،  ایستا  تعادل  براساس  که  تعادلی 
گرفته و همچنین بروز بیماری های مزمن مانند اختالالت تنفسی، 

چالشی جدی برای دولت مردان و خانواده ها است.

 هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که اثر یک دوره 
تمرین ترکیبی بر تعادل و آمادگی تنفسی مردان سالمند فعال 

چگونه است. 

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  و پس آزمون 
با گروه کنترل است. جامعه مطالعه شده در تحقیق شامل مردان 
فعال سالمند بین 60 تا 75 سال شهر الهیجان بودند. این مطالعه 

4. The American College of Sports Medicine (ACSM)
5. American Heart Association (AHA)

پس از کسب تأییدیه از کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی و هماهنگی با هیئت ورزش های همگانی شهر الهیجان 
انجام شد. برگه های شرکت در تحقیق بین سالمندان توزیع شد. 
حدود 100 سالمند مرد شرکت کردند و به پزشک متخصص 
برای بررسی سالمت عمومی ارجاع داده شدند. همچنین از تمام 
شرکت کنندگان رضایت نامه آگاهانه گرفته شد. درنهایت، 40 نفر 
به صورت دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به 
2 گروه تمرین ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. ابتدا با استفاده 
اطالعات جمعیت شناختی  بررسی  به  پرسش نامه  تندرستی  از 
شغل  تحصیالت،  سطح  جنس،  سن،  شرکت کننده  سالمندان 
و وضعیت اقتصادی  پرداخته شد. همچنین پرسش نامه شامل 
سؤاالتی جهت شناسایی سالمندان ورزشکار مانند نوع و مدت 
بدنی،  فعالیت  انجام  چگونگی  و  محل  هفته،  در  ورزش  زمان 
وضعیت جسم و سابقه بیماری بود ]21[. سپس اندازه گیری های 
آنتروپومتریک 48 ساعت قبل و آزمون های آزمایشگاهی قبل از 

اولین جلسه تمرین انجام شد. 

معیار های ورود به این مطالعه

 دارا بودن سن بین 60 تا 75 سال، جنسیت مرد و داشتن 
سابقه ورزش منظم، بینایی اصالح نشده، ]22[ )نابینایی یا کوری 
به معنای نداشتن قدرت بینایی(، شکستگی استخوان، سابقه ابتال 
به بیماري هایی مانند پارکینسون و ام اس، بیماری های قلبی عروقی 

و نداشتن مصرف داروی خاص بودند ]22[ .

معیار های خروج از مطالعه

 غیبت بیش از 2 جلسه در برنامه های ورزشی تنظیم شده، 
از آزمایش ورزشی که در آزمودنی  عالئم آسیب رساننده ناشی 
تشدید شود و باعث ایجاد مشکالت یا ضرر به فرد شود. ایجاد 
آسیب های جسمی به شرکت کنندگان در آزمایش یا بیرون از 
آنکه باعث به وجود آمدن مشکالت حرکتی در افراد شود. برای 
ارزیابی متغیر کنترل حرکتی )میزان پایداری گرانیگاه در محدوده 
5 درصد( به صورت پیش آزمون و پس آزمون از دستگاه تعادل سنج 
ایستا )ساخت شرکت دانش ساالر ایرانیان، تهران، ایران( استفاده 

شد )تصویر شماره 1( ]23[. 

دستگاه سنجش پایداری نوسانات بدنی یا همان تعادل سنج 
ایستا به طور غیر مستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا نسبت به 
نیروهای وارده ناشی از تغییرات مرکز ثقل فرد را اندازه گیری و 
تحلیل می کند. روایی این دستگاه در مقایسه با دستگاه فورس 
پلیت کیستلر در سـطح معناداری کمتر از )P≥0/ 001( توسـط 
شـرکت سـازنده )0/84درصد( گزارش شد و پایایی درون آزمودنی 
و بین آزمودنی نیز در سطح معناداری کمتر از )P≥ 0/001( توسط 

شرکت سازنده معادل )0/89 درصد( است ]23[. 

ابراهیم صفری و همکاران. کنترل حرکتی و آمادگی تنفسی سالمندان مرد
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تست اسپیرومتری
اسپیرومتر  دستگاه  از  تنفسی  حجم های  اندازه گیری  برای   
)اسپیرولب، سری 3، ساخت کشور ایتالیا( استفاده شد )تصویر شماره 
2( ]24[. فرد به صورت ریلکس و آرام روی صندلی قرار گرفت. با 
اسپیرومتری ظرفیت حیاتی اجباری، اوج جریان بازدمی اندازه گیری 
شد. برای انجام تست ظرفیت حیاتی با فشار فرد پس از یک دم عمیق 

به سرعت و با تمام توان به صورت کامل یک بازدم انجام شد ]25[.

پس از ارزیابی، آزمودنی های گروه آزمایش 8 هفته، هر هفته 
3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در برنامه تمرینی ترکیبی شرکت 
کردند، اما گروه کنترل فعالیت های روزمره را برای 2 ماه، 3 روز 
در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه انجام دادند. برنامه آزمایشی 
انجام  از شروع مطالعه  در واقع، همان آزمایشاتی بود که قبل 
می دادند که شامل 15 دقیقه پیاده روی سریع و 10 حرکت 
زنجیره ای ساده ایروبیک )شامل مارچ، گام آسان، استپ تاچ، 
پا،  نزدیک  نزدیک  دور  دور  آن،  معکوس  و   V مامبو، حرکت 
جاگینگ، پاشنه پنجه و زیگ زاک پریدن( با 50 تا 60 درصد 

حداکثر ضربان قلب بیشینه بود.

در گروه آزمایش، برنامه تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازی، 
مقاومتی و تعادلی بود که به صورت هم زمان و فزاینده در 5 مرحله 
انجام شد. در مرحله اول، تمرینات هوازی از 15 دقیقه شروع و 30 
دقیقه در 2 هفته پایانی بود ]25 ، 26[. مرحله دوم، آزمایشات کششی 
در تمام مفاصل گروه های عمده عضالنی به مدت 10 تا 15 دقیقه 
انجام شد ]27[. در مرحله سوم، 10 تا 15 دقیقه تمرینات مقاومتی با 
تحمل وزن برای تقویت عضالت اندام تحتانی با حرکاتی مثل اسکات، 
النچ، دراز و نشست و پالنک انجام شد. مرحله چهارم، شامل آزمایشات 
تعادلی با مدت زمان 5 تا 10 دقیقه بود که شامل ایستادن تک پا، 

ایستادن تک پا همراه پرتاب توپ، پرتاب پا به جلو و عقب، راه رفتن 
به جلو، عقب، طرفین، روی پاشنه و پنجه هر کدام 10 گام بود ]27[. 
درنهایت، مرحله پنجم با سرد کردن به مدت 5 دقیقه جلسه آزمایش 

پایان یافت. 

در جدول شماره 1، شرح کامل تمرینات ترکیبی آورده شده است. 
در   SPSS نرم افزار   22 نسخه  از  استفاده  با  داده ها  تجزیه و تحلیل  
اکسل  نرم افزار  با  نیز  نمودار ها  ترسیم  و   P≥ 0/05 معناداری سطح 
نسخه 2016 انجام شد. از آمار توصیفی برای محاسبه شاخص های 
مرکزی، پراکندگی و ترسیم جدول ها و در آمار استنباطی از آزمون 
شاپیرو ویلک6 جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. در 
تجزیه و تحلیل استنباطی، برای مقایسه نتایج قبل و بعد از آزمایشات در 
هر گروه، جهت بررسی تغییرات درون گروهی، در صورت نرمال بودن 
متغیر ها از آزمون تی همبسته7 و در صورت غیرنرمال بودن آن ها از 
آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون8 استفاده شد. همچنین برای تغییرات 
بین گروهی متغیر ها در صورت نرمال بودن از آزمون تی مستقل9 و در 

غیر نرمال بودن آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی10 استفاده شد.

یافته ها

ویژگی های عمومی آزمودنی های پژوهش حاضر از قبیل سن، قد، 
حیاتی  ایستا، ظرفیت  تعادل  میانگین  بدنی11،  توده  وزن، شاخص 
اجباری و اوج جریان بازدمی در پیش آزمون و پس آزمون، 2 گروه 
آزمایش و کنترل در جدول شماره 2 گزارش شده  است. برای تحلیل 

6. Shapiro-Wilk Test
7. Paired-Sample T Test
8. Wilcoxon signed-rank test
9. Independent t-test
10. Mann–Whitney U
11. Body Mass Index (BMI)

دستگاه  با  بازدمی  اوج  و  اجباری  حیاتی  ظرفیت  اندازه گیری   .2 تصویر 
اسپیرومتر

تصویر 1. اندازه گیری با دستگاه تعادل سنج ایستا

ابراهیم صفری و همکاران. کنترل حرکتی و آمادگی تنفسی سالمندان مرد
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داده های پژوهش از آزمون های مختلف استفاده شد. در مرحله اول 
برای بررسی نوع توزیع داده ها از آزمون شاپیرو ویلک و همچنین برای 
همگنی واریانس ها از آزمون لون12 استفاده شد که نتایج نشان از نرمال 

بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس ها داشت )جدول شماره 3(.

12. Levene's test

در جدول شماره 4، نتایج آزمون تی مستقل بین پیش آزمون 
و پس آزمون گروه های مطالعه شده مقادیر تعادل ایستا، ظرفیت 
حیاتی اجباری و اوج جریان بازدمی آمادگی تنفسی بیان شد که 
در متغیر تعادل تفاوت معناداری مشاهده شد که این تفاوت در 

متغیرهای عملکرد ریوی معنادار نیست.

جدول 1. برنامه تمرینات ورزشی 

تعادلیمقاومتیهوازیهفته

40 درصد حداکثر ضربان اول
قلب ]24، 26[

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
2 ِست 10 تکرار ]27[

ایستادن روی یک پا )20 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )10 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )10 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام( ]27[

40 درصد حداکثر ضربان دوم
قلب

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
2 ِست 10 تکرار

ایستادن روی یک پا )20 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )10 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )10 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

50 درصد حداکثر ضربان سوم
قلب

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
2 ِست 15 تکرار

ایستادن روی یک پا )25 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )15 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )15 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

50 درصد حداکثر ضربان چهارم
قلب

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
2 ِست 15 تکرار

ایستادن روی یک پا )25 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )15 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )15 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

60 درصد حداکثر ضربان پنجم
قلب

اسکات، النچ، درازونشست و پالنک
3 ِست 10 تکرار

ایستادن روی یک پا )30 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )20 ثانیه(،پرتاب پا به 
جلو و عقب )20 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

60 درصد حداکثر ضربان ششم
قلب

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
3 ِست 10 تکرار

ایستادن روی یک پا )30 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )20 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )20 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

70 درصد حداکثر ضربان هفتم
قلب

3 اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک  
ِست 15 تکرار

ایستادن روی یک پا )35 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )25 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )25 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

70 درصد حداکثر ضربان هشتم
قلب

اسکات، النچ، دراز و نشست و پالنک
3 ِست 15 تکرار

ایستادن روی یک پا )35 ثانیه(، ایستادن روی یک پا همراه پرتاب توپ )25 ثانیه(، پرتاب پا به 
جلو و عقب )25 تکرار(، راه رفتن به جلو، عقب و طرفین )هر کدام 10 گام(

)n =20( جدول 2. ویژگی های توصیفی آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش

شاخص

میانگین±انحراف معیار

آزمایشکنترل

پس آزمونپیش آزمون پس آزمونپیش آزمون

مشخصات آزمودنی ها

-16/01 ± 65 -12/74  ±62سن)سال(

-5/44 ± 169/5-8/24 ± 170/5قد)سانتی متر(

10/56 ± 6374/5 /10 ± 10/1175 ± 10/5575 ± 77وزن)کیلوگرم(

2/97 ± 3/1726/03 ± 2/0527 ± 2/3026/42 ± 26/42شاخص توده بدنی)کیلوگرم بر مترمربع(

متغیر

13/66 ± 58/77 17/62 ± 22/0350/02 ± 19/4043/98 ± 52/45تعادل ایستا)درصد(

10/38 ± 10/1498 ± 18/77102 ± 14/7598 ± 111ظرفیت حیاتی اجباری)لیتر در دقیقه(

17/26± 17/42101/5 ± 18/41107/7 ± 19/95111/5 ± 106/5اوج جریان بازدمی)لیتر در دقیقه(
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در جدول شماره 5، نتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی 
داده ها در گروه کنترل و آزمایش در متغیرهای تعادل و عملکرد 
ریوی )ظرفیت حیاتی اجباری و اوج جریان بازدمی( ارزیابی شد 
)اوج  ریوی  و  در عملکرد  آزمایش  تعادل گروه  در عملکرد  که 

.)P>0/05 ( در گروه آزمایش معنادار شد )جریان بازدمی

بحث

در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر 
تعادل و آمادگی تنفسی مردان سالمند فعال پرداخته شد. تعادل 
ایستا با استفاده از دستگاه تعادل سنج ایستا و تست  آمادگی تنفس 
به وسیله دستگاه اسپیرومتری ارزیابی شد. نتایج  این پژوهش پس 

از 8 هفته نشان داد در ظرفیت حیاتی اجباری 2 گروه، تأثیر 
معناداری مشاهده نشد، اما در تعادل ایستا و اوج جریان بازدمی 
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معناداری وجود 
منظم  بدنی  فعالیت های  و  ورزش  داد  نشان  نتایج  این  داشت. 
را  ضدپیری  سیستم های  می تواند  قوی  محرک  یک  به عنوان 
در بدن سالمندان فعال کند. در واقع، در دوران پیش سالمندی 
فعالیت بدنی منظم در ثبات و استحکام سیستم اسکلتی نقش 

ویژه ای دارد ]28[.

اخیراً در زمینه فیزیولوژی مغز و اعصاب، مشخص شده  است که 
عمل تنفسی با فعالیت شناختی و تعادل ارتباط تنگاتنگی دارد و 
با استفاده از یک رویکرد یکپارچه شامل حرکات بدن و بازخورد 

)n= 20( )جدول5. نتایج آزمون تی همبسته تعادل ایستا)درصد(، ظرفیت حیاتی اجباری )لیتر در دقیقه(، اوج جریان بازدمی )لیتر در دقیقه

معناداریآمارهمیانگین±انحراف معیارگروهمتغیر

تعادل ایستا)درصد(
*3/560/002-11/19±14/04آزمایش

6/501/140/26 ±25/68کنترل

ظرفیت حیاتی اجباری)لیتر در دقیقه(
1/350/490/62±12/11آزمایش

5/801/400/17 ±18/44کنترل

اوج جریان بازدمی)لیتر در دقیقه(
 *0/02 7/402/47 ±13/63آزمایش

5/051/650/11 ± 13/63کنترل
P> 0/05*

)n =20( جدول 3. ارزیابی توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک گروه کنترل و آزمایش

آزمایشکنترلگروهمتغیر

0/200/05پیش آزمونظرفیت حیاتی اجباری)لیتر در دقیقه(  

0/170/13پیش آزموناوج جریان بازدمی)لیتر در دقیقه(  

0/200/20پیش آزمونمیزان پایداری گرانیگاه در محدوده 5 درصد به صورت تک پا با چشمان باز)درصد(

)n= 20( جدول 4. نتایج آزمون تی مستقل تعادل ایستا، ظرفیت حیاتی اجباری و اوج جریان بازدمی

معناداریآمارهگروهمتغیر

تعادل ایستا)درصد(
0/890/37پیش آزمون

*2/710/01پس آزمون

ظرفیت حیاتی اجباری
)لیتر در دقیقه(

1/830/07پیش آزمون

0/900/37پس آزمون

0/060/94-پیش آزموناوج جریان بازدمی)لیتر در دقیقه(

0/550/19پس آزمون
P> 0/05*
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شناختی، حرکت عضالت تنفسی در افراد مسن بر تنش مزمن 
عضالنی و حرکات نامتعادل بدن تأثیر می گذارد، بازیابی تعادل 
جسمی موجب کاهش استرس ذهنی می شود که موجب بهبود 

سالمت جسمی و روانی در سنین پیری می شود ]29[.

تمرینات ترکیبی در حفظ و بهبود عملکرد صحیح دستگاه 
اسکلتی عضالنی شامل دامنه حرکتی مفصل، انعطاف پذیری ستون 
فقرات، ویژگی های عضالنی و ارتباطات بیومکانیک بین عضالت، 
مفاصل، غدد، بافت ها و ارگان های حیاتی مؤثر است. از  سوی دیگر، 
این تمرینات با ضعف عضالنی ناشی از روند پیری مقابله می کند 
و توانایی مقاومت در برابر خستگی را بهبود می بخشد. باتوجه به 
ارتباط مستقیم قدرت عضالنی و انعطاف پذیری با حفظ تعادل 
و همچنین کاهش قدرت و انعطاف پذیری در سنین سالمندی 
طبیعی به  نظر می رسد که رفع مشکل کاهش قدرت و انعطاف، 

بتواند بر کنترل تعادل مؤثر واقع شود. 

ازآنجاکه ضعف عضالنی، عدم انعطاف پذیری، افت سازگاری های 
در  حرکتی  کنترل  مشکالت  و  برنامه ریزی  عضالنی،  سینرژی 
افتادن نقش دارد، برنامه های تمرینی قدرتی و کششی می تواند 
در بهبود تعادل و جلوگیری از افتادن راهبرد مؤثری باشد، زیرا 
افزایش قدرت عضالنی و انعطاف پذیری به بهبود کنترل حرکتی 
منجر می شود. اثر تمرینات هوازی، تعادلی و مقاومتی در بهبود 
طبق  کرد.  بررسی  نظریه سیستمها  براساس  می توان  را  تعادل 
متقابل  اثر  از  ناشی  فضا  در  کنترل  توانایی  سیستمها،  نظریه 
که  است  عضالنی اسکلتی  عصبی،  سیستم  پیچیده  و  هم زمان 
در واقع، همان سیستم کنترل قامت است. این سیستم برای حفظ 
تعادل و ایجاد حرکت به تلفیق داده های حسی جهت تشخیص 
برای  عضالنی اسکلتی  سیستم  توانایی  و  فضا  در  بدن  موقعیت 

اعمال نیروی مناسب نیاز دارد. 

در این مدل، سیستم عصبی مرکزی از اطالعات سیستمهای 
بینایی، دهلیزی و حسی عمقی )که شامل حس وضعیت مفاصل 
و حس محیطی( از وضعیت مرکز ثقل بدن نسبت به جاذبه و 
اتکا مطلع می شود تا پاسخ حرکتی مناسب را  از شرایط سطح 
شده اند،  برنامه ریزی  پیش  از  که  حرکتی  الگوهای  به  صورت 
فراهم کند؛ بنابر این با استناد به نظریه سیستمها به  نظر می رسد 
آزمایشات ترکیبی می تواند باعث بهبود تعادل در سالمندان شود. 
از اطالعات سیستم های  این مدل، سیستم عصبی مرکزی  در 
بینایی، دهلیزی و حسی عمقی )شامل حس وضعیت مفاصل 
و حس محیطی(، از وضعیت مرکز ثقل بدن نسبت به جاذبه و 
از شرایط سطح اتکا مطلع می شود و پاسخ حرکتی مناسب را 
به صورت الگوهای حرکتی که از پیش برنامه ریزی شده اند، فراهم 

می کند. 

با استناد به نظریه سیستم ها و همچنین تأثیر ورزش بر بهبود 
می رسد  به نظر  منطقی  موضوع  این  سیستم ها  این  از  هر کدام 
که تمرینات ترکیبی هوازی و تعادلی باعث بهبود و تعادل در 

فعالیت  نشان می دهد  سالمندان شود ]30[. در واقع، مطالعات 
ورزشی، یکی از امیدوارکننده ترین رویکرد ها در بهبود اختالل 
با در نظر گرفتن  بنابراین محقق  است ]31[؛  تعادل سالمندان 
ابزاری که بتواند سیستم های تخریب شده در اثر سالمندی را که 
به طور هم زمان درگیر کرده و باعث بهبود تعادل و آ مادگی تنفسی 
از تمرین ترکیبی )هوازی، مقاومتی و  شود. در تحقیق حاضر 
تعادلی( به منظور بهتر شدن تعادل و آمادگی تنفسی استفاده شد. 

و  زارعی  تحقیقات  با  ایستا  تعادل  در  به دست آمده  نتایج 
همکاران ]32[، نودهی و همکاران ]33[، جیل و همکاران ]34[ و 
بهم و همکاران ]35[ هم خوانی دارد. به دلیل اینکه محققان دیگر 
به مطالعه تمرینات ترکیبی بر سالمندان نپرداخته اند، مطالعه 
حاضر بر مبنای تمرینات ترکیبی انجام شد. تمرینات ترکیبی 
می تواند موجب افزایش قدرت و انعطاف پذیری عضالت به صورت 
کلی شود. بر اساس نتایج به دست آمده این نوع آزمایش  می تواند 
در حفظ و بهبود عملکرد صحیح دستگاه اسکلتی عضالنی شامل 
دامنه حرکتی مفصل، انعطاف پذیری ستون فقرات، ویژگی های 
غدد،  مفاصل،  عضالت،  بین  بیومکانیک  ارتباطات  و  عضالنی 
بافت ها و ارگان های حیاتی مؤثر باشد. از سوی دیگر، این آزمایشات 
با ضعف عضالنی ناشی از روند پیر شدن مقابله می کند و توانایی 

مقاومت در برابر خستگی را بهبود می بخشد ]31[. 

پاسخ های  آزمایشات،  انواع  مقابل  در  تنفسی  شاخص های 
متفاوتی می دهند. از جمله آزمایشاتی که بر این شاخص ها تأثیر 
می گذارند، تمرینات ترکیبی است. آزمایش و تقویت عضالت دمی 
باعث افزایش حداکثر قدرت عضالت دمی می شود که این امر 
باعث افزایش در میزان حجم جاری، کاهش در تعداد تنفس در 
طی آزمایش و افزایش بهینه مصرف انرژی عضالت ریوی می شود 
و درنهایت، بهبود عملکرد ورزشی را به همراه خواهد داشت. در 
بسیاری از تحقیقات، شاخص هایی چون مصرف اکسیژن، ظرفیت 
حیاتی اجباری، حجم بازدمی در یک ثانیه به عنوان شاخص های 

کلیدی مد نظر قرار می گیرند ]13[. 

ترکیبی  تمرین  دوره  یک  بررسی  با  همکاران  و  هال ویاال 
)استقامتی و قدرتی( بر مردان سالمند، به این نتیجه دست یافتند 
که این نوع آزمایشات می تواند بر رابطه بین عملکرد راه رفتن و 
آمادگی ریوی تأثیر گذار باشد. برخی پژوهشگران در تحقیقات 
انجام شده به این نتیجه رسیده بودند که شاخص های تنفسی 
مصرف اکسیژن، ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدمی در یک 
ثانیه، باتوجه به انجام تمرینات ترکیبی باالتنه و پایین تنه به طور 

کاماًل مشخص تحت تأثیر قرار گرفته اند ]14[. 

امروزه آثار مفید ورزش و فعالیت بدنی بر جنبه های متعددی از 
سالمت مورد پذیرش همگان قرار گرفته  است. در افراد سالمند، 
فعالیت بدنی و شیوه زندگی فعال به منظور بهبود تحرک عامل 
پیشگیری از بیماری های مزمن مختلف است ]7[. دستگاه تنفسی 
از دستگاه های مهم بدن به  شمار می رود که با همکاری دستگاه 
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قلب و عروق، نقش مهمی را در تهیه و تأمین اکسیژن سلول ها 
و تنظیم محیط داخلی بدن هنگام استراحت و فعالیت به عهده 
دارد. در بسیاری مواقع، توازن بین کارکردهای تهویه ای و قلبی در 
زنجیره تبادل گاز است که عضله اسکلتی را به هوای جوی مرتبط 
می سازد و همچنین عضالت تنفسی نقش بسیار مهمی در روند 
فعالیت هر فرد دارند، به گونه ای که ظرفیت و توانایی تنفسی باالتر 

و موجب کارایی بهتر خواهد شد ]36[.

 ،]37[ همکاران  و  خواجه  نعمت  مطالعات  نتایج  مقابل،  در 
 ]39[ همکاران  و  عظیم زاده  و   ]38[ شجاع الدین  و  فرجی آزاد 
تفاوت معناداری نشان نداد که با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو 
هستند. در مطالعات پیشین، تأثیر تمرینات ترکیبی بر آمادگی 
مثبت  تأثیر  مطالعات  این  بررسی  شده  است.  بررسی  تنفسی 
تمرینات ورزشی را در بهبود آمادگی تنفسی تأیید کرده  است. این 
تأثیر مثبت در نتایج آقامحمدی و همکاران، هاللی و همکاران، 

عبدالهی و همکاران، همسو است ]42-40[. 

تمرین  از  پس  اجباری  حیاتی  ظرفیت  حاضر،  مطالعه  در 
ترکیبی در مقایسه با حالت پایه کاهش، اما اوج جریان بازدمی، 
پس از 8 هفته آزمایش افزایش یافت و در نتایج با مطالعه کاندیل 
و همکاران و مالیپاتیل و همکاران در تناقض بود ]43، 44[ که 
به دلیل کاهش حجم ریه در سالمندان، از دست دادن خاصیت 
االستیسیته یا کش سانی و از دست رفتن انعطاف پذیری بافت ریه 
بود. از دالیل دیگر کاهش حجم ریه، عواملی مانند ترکیب بدنی، 
ایجاد خلط و سرفه با افزایش سن و در اثر از دست رفتن مژک ها 

است ]45[. 

پس تمرینات مقاومتی با افزایش قدرت در عضالت بین دنده ای 
و تنفسی می تواند باعث افزایش دم عمیق و همچنین افزایش 
نیروی خروج هوا و افزایش ظرفیت حیاتی اجباری شود. البته با 
تقویت عضالت سینه ای می توان مقدار هوایی را که پس از یک دم 
بیشینه و در ثانیه اول بازدم، از ریه ها خارج می شود نیز افزایش داد 
که به آن اوج جریان بازدمی اطالق می شود. سرعت اوج بازدمی 
نیز با تقویت عضالت تنفسی در تمرینات مقاومتی ایجاد می شود 
که سبب افزایش مقدار خروج هوا در اوج بازدم با حداکثر تالش 

می شود ]46[. 

نتیجه گیری

انجام تمرین ترکیبی با افزایش استقامت بدنی باعث بهبود 
تعادل و آمادگی تنفسی شده و در مجموع می توان استنباط کرد 
که هر 3 نوع تمرین هوازی، تعادلی و مقاومتی می تواند موجب 
بنابراین شرکت  تنفسی شود؛  آمادگی  بهبود  و  تعادل  افزایش 
هوازی،  تمرینات  خصوصًا  ورزشی،  فعالیت های  در  سالمندان 
تعادلی و مقاومتی با شدت کم تا متوسط می تواند موجب بهبود 

تعادل و آمادگی تنفسی سالمندان شود. 

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای این پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر 
 )IR.SSRC.REC.1399.105( گرفته شده و کد اخالق به شماره

دریافت شده  است. 

حامی مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه و طرح پژوهشی ابراهیم صفری 
گروه  در  فتاحی  علی  مشاوره  و  یحیی سخنگویی  راهنمایی  با 
تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد 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 تمام افراد مطالعه شده، محمدجواد ارشاد، متخصص دستگاه 
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