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چکیده
زمینه و هدف :زمین خوردن مشکل شایعی در سالمندان است و بزرگترین عامل افتادن در افراد
سالمند تغییر در تعادل است.
روش بررسی :تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل
بود .در پژوهش حاضر  06زن سالمند سالم از سطح پارک گلها و اقاقیا منطقه  0شهرداری تهران
انتخاب شدند .سپس آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و تجربی تقسیم شدند.
گروه تجربی به مدت سه جلسه در هفته در یک برنامه تمرینی  8هفته ای ایروبیک ریتمیک شرکت
و گروه کنترل فعالیتهای روزانه خود را انجام دادند .پس از  8هفته از دو گروه پس آزمون بهعمل
آمد و تمرینات گروه تجربی قطع و پس از  8هفته دوباره آزمون  Yگرفته شد .برای تجزیه و تحلیل
آماری داده ها ،از آزمون های آماری آنووا با طرح اندازه گیری مکرر ،آنووا یک راهه و آزمون تعقیبی
توکی ( )P≥6/60استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که تمرینات ایروبیک ریتمیک استفاده شده در این تحقیق در بهبود تعادل
پویای زنان سالمند مؤثر بوده است.
نتیجه گیری :بنابراین از آنجا که تمرینات ایروبیک ریتمیک؛ ساده و قابل استفاده در اماکن مختلف
بهویژه در منزل و یا محیط های عمومی مثل پارکها و  ...میباشند و نیز بهعلت ارزانی و کم هزینه
بودن آنها ،میتوانند بهعنوان جایگزین تمرینات پرهزینه مانند تمرینات تعادلی در آب و باشگاهها
مطرح باشند.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن69300396890 :
 پست الکترونیکیm.rahimi6465@gmail.com :
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مقدمه
پیشرفت تکنولوژی های پزشکی ،جراحی و بهداشت عمومی
بهطور مطلوبی طول عمر بشر را افزایش داده است (نودهی
مقدم .)0660 ،در سال ،2000نزدیک به  13%جمعیت
جهان را افراد باالی  65سال تشکیل میدادند که  1/8%آنان
باالی  84سال سن داشتند و پیشبینی میشود که تا سال
 2040این نسبت به  20%کل جمعیت برسد (موسوی،
0611؛ نجاتی0668 ،؛ کان .)0661 ،1در ایران نیز شیب
افزایش جمعیت سالمندان کشور از شیب کشورهای آسیایی
و در حال توسعه بیشتر است .سرشماری سال  1355وجود
 1/776/666سالمند را گزارش کرده در حالیکه در
سرشماری  1385این رقم به  0/166/666نفر رسیده
است .بر همین اساس کارشناسان پیشبینی میکنند که
جمعیت سالمندان ایران در سال  2050میالدی به 25
میلیون نفر خواهد رسید که حدود یک چهارم جمعیت آن
زمان را تشکیل خواهد داد (پرتال ملی آمار).
به طور طبیعی همچنانکه جمعیت سالخوردگان افزایش
مییابد ،تعداد زمین خوردن و آسیب های مربوطه ،ناتوانی و
مرگ و میر نیز باال میرود .کاستن از واقعهی سقوط یک امر
حیاتی برای بهبود زندگی سالمندان و کنترل هزینههای
بهداشتی و درمانی میباشد .احتمال افتادن با باال رفتن سن
افزایش مییابد .تقریباً  45%از بزرگساالن باالی  65سال
حداقل یکبار در سال و بسیاری بیشتر از یکبار زمین
میخورند (راگرز .)0661 ،0به عالوه با افزایش سن نه تنها
شمار افتادنها افزایش مییابد بلکه شدت صدمات نیز
توسعه پیدا میکند (باکر .)1980 ،3در بین متداولترین
دالئل مرگ و میر ناشی از آسیبهای ناخواسته در میان
افراد  55تا  79سال ،افتادن دومین دلیل گزارش شده
(شورای ملی سالمت ،)4ولی برای افراد باالی  80سال،
سقوط اولین دلیل مرگ و میر در آسیبهای ناخواسته
محسوب میشود ( موسوی0611 ،؛ راگرز.)0661 ،
در نمای مقتدم از پیری ،زمین خوردن یک فرآیند
تغییرناپذیر از زندگی سالمندان (ووالکوت )1996 ،0و ضعف
تعادل و افتادن یک حقیقت گریز ناپذیر در ایشان محسوب
میشود .ضمناً در کلیه سنین آسیبها در زنان متداولتر از
1. Kun
2. Rogers
3. Baker
4. National Safety Council
5. Woollacott

مردان میباشد .زمین خوردن همچنین با از دست رفتن
عملکرد و ناتوانی در سالمندان مرتبط میباشد و اغلب
ایشان را به انزوا ،نزول فعالیت و کاهش تحرک سوق میدهد
(تینتی1989 ،0؛ مارین .)0611 ،7برای حلّ این مشکل ،باید
به عامل عمده افتادن که در خیلی موارد کاهش کنترل در
تعادل است توجه ویژه داشت (تینتی .)1988 ،مطالعات
نشان دادهاند که بسیاری از زمین خوردنها به موجب از
دست رفتن تعادل رخ میدهد (نیکنز1980 ،8؛ لورد،9
1994؛ گرانکر .)0610 ،16و همچنین ،بزرگترین عامل برای
افتادن در افراد سالمند تغییر در تعادل است (دانکن،11
1990؛ اوراستال1990 ،10؛ سیلساپادول )0660 ،13و بین
کمبود تعادل و وقوع زمین خوردن همبستگی بسیار باالیی
وجود دارد (گرانکر؛ 0610؛ هیندمارش1989 ،14؛ هوراک،10
 .)1989بنابراین یکی از عوامل متداول زمین خوردن و
آسیبهای ثانویه آن ،تعادل معیوب میباشد (هیندمارش،
1989؛ راگرز .)0661 ،دانکن و همکاران ( )1990طی
مطالعهای نتیجه گرفتند که تعادل پویا یک پیشبین برای
زمینخوردن در مردان مسن میباشد .پروونس 10و همکاران
( )1990طی مطالعهای بر روی روشهای مطلوب کاهش
خطر افتادن در مراکز چندگانه ،اعالم داشتند که نقصان
تعادل نسبت به سایر عوامل خطر ،یک معبرعلی مستقیم به
سمت زمین خوردن میباشد.
تحقیقات و پژوهشهای علمی زیادی پیشنهاد نمودهاند
که تمرین و فعالیت ورزشی تأثیر فراوانی بر این اختالالت
وابسته به سن دارند و می تواند خطر از دست دادن تعادل را
بهصورت معنیداری کاهش دهد .با توجه به اینکه کاهش
تعادل بهعنوان یکی از پیامدهای دوره سالمندی محسوب
میشود ،تمرین طراحی شده برای بهبود یا پیشگیری از
وخیمتر شدن ضعف تعادل ،باید تکالیفی را شامل شود که
بر نیازهای تعادلی و فعالیتهای پویا تمرکز داشته باشد

6. Tinetti
7. Marín
8. Nickens
9. Lord
10. Granacher
11. Duncan
12. Overstall
13. Silsupadol
14. Hindmarsh
15. Horak
16. Province
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(بروین0667 ،1؛ کرامول .)0667 ،0تمرینات عملکردی با
ایجاد سازگاریهای فیزیولوژیک مناسب میتواند نقش
مؤثری در یادگیری مهارت ،فراخوانی واحدهای حرکتی
(کورناتز ،)0660 ،3افزایش شکلپذیری قشر حرکتی
(کارنی )1990 ،4و بهبود بهکارگیری عضالت داشته باشد
(کارول .)0661 ،0تمرین عملکردی مهارتی با افزایش
تحریکپذیری قشری نخاعی ارتباط تنگاتنگی دارد .به نظر
میرسد سازگاریهای عصبی ناشی از این تمرینات دوام
خوبی داشته باشند (جنسن.)0660 ،0
مرور ادبیات پیشینه تأثیر مثبت فعالیت بدنی و ورزش
بر کیفیت زندگی افراد سالمند را تأیید میکند .در تحقیق
صادقی و همکاران ( )0669تأثیر تمرینات عملکردی بر
افزایش تعادل ایستا و پویای مردان مسن بعد از  6هفته
تمرین عملکردی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست
آمده ،معنیدار بود .روزندال 7و همکاران ( )0660گزارش
کردند که تمرینات عملکردی شدید میتواند تعادل ،توانایی
راه رفتن و قدرت اندام تحتانی را بهبود بخشد و خطر افتادن
را کاهش دهد .تاکنون پژوهشهایی در مورد تأثیر تمرینات
مختلف از قبیل تمرینات قدرتی ،استقامتی ،عملکردی و
اشکال تمرینی دیگر بر روی حیطههای خاصی از آمادگی
جسمانی افراد سالمند صورت گرفته است .اما در مورد تأثیر
تمرینات منتخب ایروبیک ریتمیک با ضرب آهنگ پایین بر
تعادل سالمندان تحقیق خاصی صورت نگرفته و همچنین،
نتایج احتمالی آن بر تعادل و میزان ماندگاری اثر تمرینات
بررسی نشده است.
لذا هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر تمرینات ورزشی
منتخب (با تأکید بر تمرینات ایروبیک ریتمیک با ضرب
آهنگ پایین) بر تعادل پویای زنان سالمند سالم منطقه 0
شهرداری تهران بعد از  8هفته تمرین و سپس یک دوره 8
هفتهای قطع تمرین میباشد.

1. Bruin
2. Cromwell
3. Kornatz
4. Karni
5. Carrol
6. Jensen
7. Rosendahl
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با استفاده از گروه کنترل بود .در پژوهش حاضر
 06زن سالمند سالم (با میانگین سن  00/90±3/41سال،
وزن  07/8±7/11کیلوگرم ،قد  109/3±0/80سانتیمتر،
طول اندام تحتانی  79/09±3/44و  )00/03±0/74 BMIبه
صورت هدفمند از سطح پارک گلها و اقاقیا منطقه 0
شهرداری تهران انتخاب شدند .نمونهها همگی از سالمت
برخوردار بودند و بهطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت و
فرم رضایت نامه و مشخصات فردی را پر کردند .همچنین،
سالمندان با شرایط سابقه بیماریهای ارتوپدی و عصبی -
عضالنی در  0سال گذشته ،مشکل بینایی و افرادی که
توانایی اجرای پروتکل تمرینی و آزمون را بهصورت کامل
نداشتند از تحقیق کنار گذاشته شدند .برای اندازهگیری
تعادل پویا آزمودنیها از آزمون  8Yدر سه جهت (قدامی،
خلفی -داخلی و خلفی -خارجی) استفاده شد .سپس
آزمودنیها بهصورت تصادفی ساده به دو گروه مساوی
کنترل و تجربی ( 36نفر) تقسیم شدند .قبل از شروع آزمون
 ،Yپای برتر آزمودنیها تعیین شد تا در صورتی که پای
راست اندام برتر باشد ،آزمون در خالف جهت عقربههای
ساعت انجام شود و اگر پای چپ برتر بود آزمون در جهت
عقربههای ساعت انجام شود .آزمودنی با پای برتر (بهصورت
تک پا) در صفحه تالقی سه جهت میایستادند و تا آنجا که
مرتکب خطا نشود (پا از صفحه تالقی سه جهت حرکت
نکند ،روی پایی که عمل دستیابی انجام میدهد ،تکیه
نکند یا شخص نیفتد) با پای دیگر در جهتی که آزمونگر
بهصورت تصادفی تعیین میکرد ،عمل دستیابی از طریق
حرکت نشانگرها انجام میشد و به حالت طبیعی روی دو پا
باز میگشت و فاصلهای را که آزمودنی نشانگر را جابجا کرده
بود ،بهعنوان فاصله دستیابی او ثبت میشد .هر آزمودنی
هر یک از جهتها را سه بار انجام داده و در نهایت میانگین
آنها محاسبه ،بر اندازه طول پا (بر حسب سانتیمتر) تقسیم
و سپس در عدد  166ضرب شد تا فاصله دستیابی بر
حسب درصدی از طول پا بهدست آید (ساساکی0667 ،9؛
حسینی( )0616 ،شکل .)1

8. Y balance test
9. Sasaki
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شکل  :1روش انجام آزمون تعادلی Y

قبل از شروع دوره تمرینی ،جهت اطالع از وضعیت
سالمتی و سطح آمادگی افراد ،به ترتیب از پرسشنامه
تاریخچه پزشکی و پرسشنامه آمادگی برای فعالیت جسمانی
( 1PARQتوماس )1990 ،0استفاده شد .پرسشنامه آمادگی
برای فعالیت جسمانی ) (PAR-Qیک برگه شامل هفت سؤال
بلی و خیر میباشد و برای گزینش افراد در هنگام شرکت در
فعالیتهای جسمانی که ممکن است این فعالیتها برای آنها
شدید باشد ،طراحی شده است PARQ .بهعنوان استاندارد
کمینه برای ورود به برنامههای تمرینی با شدت متوسط
توصیه شده است .سؤاالت طراحی شده در این پرسشنامه در
حیطه سالمت قلبی و عروقی ،ناراحتیهای مفصلی و فشار
خون افراد است (مانینی .)0667 ،3بر اساس پرسشنامه
 PARQتمام شرکتکنندگان گزینهی توانایی شرکت در یک
برنامه پیشرونده را انتخاب کردند .سپس گروه تجربی به
مدت سه جلسه در هفته در یک برنامه تمرینی  8هفتهای
(تأکید بر حرکات ورزشی ایروبیک ریتمیک) شرکت کرد.
پروتکل تمرینی ایروبیک ریتمیک با ضرب آهنگ پایین (این
تمرینات با ضرب آهنگ  06-96ضرب در دقیقه انجام شد که
از ابتدا تا انتهای برنامه تمرینی سیر صعودی را دنبال می
کرد) سه جلسه در هفته از ساعت  7تا  7:40صبح در پارک
گلهای شهرداری منطقه  0اجرا شد .تمرینها در هر جلسه،
شامل گرم کردن (راه رفتن سریع به مدت  0دقیقه) ،انجام
تمرینات ایروبیک ریتمیک (حرکات مجزا ایروبیک ریتمیک
مثل :هفت ،هشت ،گریپ واین و  ...به مدت  10دقیقه و
1. Physical Activity Readiness Questionnaire
2. Thomas
3. Manini

سپس انجام زنجیرههای ساده ایروبیک ریتمیک به مدت 0
دقیقه) ،حرکات کششی (مثل :کشش ایستای عضالت
همسترینگ ،چهار سر رانی ،دوقلو و ...به مدت  16دقیقه) و
سرد کردن (به مدت  0دقیقه) بود .شایان ذکر است که گروه
کنترل نیز برنامههای ورزشی روزانه خود را ادامه دادند و
تفاوت اصلی بین دو گروه ،تمرینات ایروبیک ریتمیک بود که
در برنامه تمرینی گروه تجربی گنجانده شد .پس از اتمام
دوره تمرینی از دو گروه تحقیق ،در همان محیط و به همان
روش پیشآزمون ،پسآزمون بهعمل آمد .سپس تمرینات
گروه تجربی قطع و پس از  8هفته دوباره آزمون  Yاز تمام
آزمودنیها گرفته شد ( .)Follow upاز آمار توصیفی برای
توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها و برای تجزیه و تحلیل
آماری دادهها ،از آزمونهای آماری کلموگروف -اسمیرنف،
آنووا با طرح اندازهگیری مکرر ،آنووا یک راهه و آزمون
تعقیبی توکی در سطح معناداری ( )P≥6/60استفاده شد.
یافتهها
ویژگی های فردی آزمودنیهای دو گروه کنترل و تجربی در
جدول  1ارائه شده است .نتایج آزمون  tمستقل اختالف
معناداری را بین متغیرهای اندازهگیری شده نشان نداد که
این امر بیانگر همگن بودن آزمودنیها در دو گروه بود.
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جدول  :1آمار توصیفی ویژگیهای فردی آزمودنیهای دو گروه و نتایج مقایسه آنها با استفاده از تست  tمستقل

متغیر
سن (سال)
قد (متر)
وزن (کیلوگرم)
طول اندام تحتانی
(سانتی متر)
شاخص توده ی بدنی
(کیلوگرم/مترمربع)

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تجربی

03/7

3/30

کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

00/0
1/0
1/08
08/03
00/90
79/73
78/80
00/80

3/34
0/93
0/80
7/61
7/03
3/40
3/40
0/70

کنترل

00/40

0/70

برای مقایسه نتایج تست  Yآزمودنیهای دو گروه در
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری 1در سه جهت از روش
آماری آنووا 0یک راهه استفاده شد ،که نتایج اختالف
معناداری را بین فاصله دستیابی در پیشآزمون دو گروه در
سه جهت نشان ندادند ( ،)P≤6/60اما این اختالف در
پسآزمون و پیگیری در سه جهت بین دو گروه معنادار بود
( .)P≥6/60برای تعیین اختالف بین دادههای پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری هر گروه از آزمون آماری آنووا با طرح
اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی 3استفاده شد .نتایج
نشان داد بین میانگین فاصله دستیابی آزمودنیهای گروه

t

df

P

1/731

08

6/689

6/840

08

6/460

6/960

08

6/309

6/994

08

6/304

6/061

08

6/006

تجربی در هر سه جهت آزمون  ،Yبین مرحله پیشآزمون و
پسآزمون و بین مرحله پیشآزمون و پیگیری اختالف
معناداری وجود دارد ( .)P≥6/60اما این اختالف بین مرحله
پسآزمون و پیگیری این گروه معنادار نبود (.)P≤6/60
همچنین ،نتایج نشان داد بین میانگین فاصله دستیابی
آزمودنیهای گروه کنترل در هر سه جهت آزمون  ،Yبین
مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،بین مرحله پیشآزمون و
پیگیری و بین مرحله پسآزمون و پیگیری اختالف
معناداری وجود ندارد (( )P≤6/60جدول .)0

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد فاصله دستیابی آزمودنیهای دو گروه در آزمون  Yقبل ،پس از دوره تمرین و یک دوره بیتمرینی
(سانتیمتر تقسیم بر طول پا ضرب در )111

جهتهای آزمون
قدامی

گروه

تجربی

کنترل

df

F

P

پیش آزمون
پس آزمون

00/33±10/00
91±13/07
80/90±13/04
03/63±9/49
90/90±10/61
91/90±10
43/79±10/31
86/89±01/89
70/80±01/90

09/90±11/77
00/96±10
73/70±11/03
06/03±8/70
07/40±9/00
73/31±9/36
41/97±13/17
48/61±13/48
00/40±14/01

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/584
58/972
14/472
1/040
114/050
44/989
0/243
49/022
18/036

0/448
0/001٭
0/001٭
0/312
0/001٭
0/001٭
0/624
0/001٭
0/001٭

Follow up

خلفی داخلی

پیش آزمون
پس آزمون
Follow up

خلفی خارجی

پیش آزمون
پس آزمون
Follow up

٭معنیداری اختالف در سطح 6/661

3 2 1

1. Follow up
2. ANOVA
3. Tukey
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بحث و نتیجهگیری
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر تمرینات ورزشی
منتخب (با تأکید بر تمرینات ایروبیک ریتمیک) بر تعادل
پویای زنان سالمند سالم بعد از  8هفته تمرین و سپس یک
دوره  8هفتهای قطع تمرین بود .نتایج حاصل از این تحقیق
تأثیر معنیدار این تمرینات بر تعادل پویای آزمودنیها و
همچنین ،اثر ماندگاری این تمرینات بر تعادل آزمودنیها را
تأیید کرد.
بررسی میانگین فاصله دستیابی آزمودنیهای گروه
کنترل نشان داد که بین اندازهگیریهای پیش و پسآزمون،
پیشآزمون و پیگیری و پسآزمون و پیگیری گروه کنترل
که در فاصله هشت هفتهای انجام شد ،در هر سه جهت
آزمون  Yاختالف معنیداری وجود ندارد .از آنجایی که
گروه کنترل در برنامه تمرینی شرکت نکردند و سیستم
کنترل تعادل در معرض اضافه بار قرار نگرفته و هیچ یک از
اجزاء این سیستم در معرض تمرین ،تغییر ،بهبودی و اضافه
بار قرار نداشتهاند ،این عدم معنیداری تغییر در میانگین
فاصله دستیابی گروه کنترل منطقی بهنظر میرسد .این
یافته با نظر صادقی و همکاران ( )0669همسو است که
بیان کرد فعالیتهای روزمره تأثیر چندانی در افزایش یا
کاهش تعادل ندارد.
این تمرینات سبب بهبود تعادل پویای این افراد شده و
فاصله دستیابی آزمودنیها را بهطور معناداری بین مرحله
پیشآزمون و پسآزمون ،پیشآزمون و پیگیری افزایش داد
اما ،این اثر بین پسآزمون و پیگیری معنادار نبود .این نتایج
عالوه بر اینکه بیانگر اثر تمرینات ایروبیک ریتمیک بر تعادل
سالمندان میباشد ،اثر ماندگاری این تمرینات را نیز نشان
میدهد .بهبود تعادل پویا میتواند در اثر تقسیم بهتر توجه
برای انجام تکالیف حرکتی باشد .اثر تمرین بستگی به
عوامل مختلفی از جمله ،ایجاد هماهنگی عصبی -عضالنی
ناشی از تمرین ،میزان فشار وارده ناشی از اثر تمرین ،اثر
اختصاصی تمرین و اثر تمرین بر یادگیری دارد .برنامه
تمرینی مورد استفاده در این تحقیق بر تمرینات ایروبیک
ریتمیک تأکید داشت.
تمرینات ایروبیک ریتمیک ،تعامل بین ذهن و حرکت
میباشد و میتوان گفت که یک برنامه تمرینی ترکیبی است
و افراد برای انجام بهتر این حرکات نیاز به توجه و هماهنگی
عصبی -عضالنی باالتری نسبت به سایر تمرینات دارند و این

تمرینات سبب تقویت هماهنگی عصبی -عضالنی میشود
(البینت .)0616 ،1همچنین ،از آنجایی که در این آزمون
شخص با کمک هر سه سیستم بینایی ،دهلیزی و حسی-
حرکتی تعادل خود را حفظ مینمایند ،میتوان نتیجه گرفت
که احتماالً انجام این تمرینات باعث بهبود و تسهیل
ورودیهای هر یک از این حواس ،دو یا سه حواس بهطور
همزمان جهت حفظ تعادل میشود .بهطور کلی به علت
وجود اتصال بین استخوانها و اندامها و در واقع سخت
نبودن ساختار بدن انسان ،هر حرکت ارادی که انجام
میشود باعث آشفتگی تعادل فرد خواهد شد (جنسن،
 .)0660بهبود تعادل پویا می تواند در اثر تقسیم بهتر و
توجه بین تکالیف حرکتی مورد نظر باشد .در واقع تمرین بر
پایه تکالیف ویژه میتواند باعث تمرکز بیشتر روی آن تکلیف
حرکتی شود .همچنین ،میتوان گفت که این تمرینات
توانایی بهبود چندین عامل مؤثر در محدودیتهای
عملکردی مانند استقامت ،قدرت ،تعادل و انعطاف پذیری را
دارد (مانینی .)0667 ،در این تمرینات بسیاری از
ساختارهای مغزی که در کنترل حرکتی ،آمادگی،
طرحریزی و برنامهریزی حرکتی نقش دارند ،فعال میشوند.
از جمله این ساختارها میتوان ناحیه حرکتی ثانویه ،قشر
پیش حرکتی ،قشر حرکتی اولیه ،مخچه ،هستههای
قاعدهای مغز و قشر آهیانهای را نام برد (کامینگ.)0660 ،0
این تمرینات باعث تقویت و بهبود هماهنگی سیستم
عصبی-عضالنی شده و در نتیجه یادگیری حرکتی را موجب
میگردد (فیرودر .)1993 ،3در نتیجه میتوان اظهار نمود
که احتمال میرود تمرین باعث تقویت هماهنگی عصبی-
عضالنی عضالت موافق و مخالف و سینرژیهای عضالنی
شده ،از این طریق سبب تقویت و بهبود استراتژیهای
حرکتی و در نتیجه حفظ تعادل میگردد .ترکیب تکرار و
سرعت حرکات نیز ممکن است باعث افزایش قدرت و
استقامت و نیز ،بهبود انعطاف پذیری و زمان عکسالعمل
باشد (بوث.)0664 ،4
تاکنون تحقیقی بهصورت خاص به بررسی اثر تمرینات
ایروبیک ریتمیک بر تعادل سالمندان نپرداخته است و اکثر
تحقیقات اثر تمرینات ذهنی ،عملکردی و تمرین در آب بر
1. Albinet
2. Cumming
3. Fairweather
4. Booth
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تعادل را بررسی کردهاند .مائو 1و همکاران ( )0660تأثیر
تمرینات تایچی ،بر افتادنهای آسیبزا ،تعادل ،راه رفتن و
ترس از افتادن را در  1066آزمودنی بررسی کردند که نتایج
نشان داد انجام تمرینات تایچی در میزان افتادنهای
آسیبزا و ترس از تعادل تفاوت معنیداری نداشته اما در
تعادل و راه رفتن تفاوت معنیداری بین گروه کنترل و
تجربی مشاهده شد .صادقی و همکاران ( )0669نشان دادند
که شش هفته تمرین در آب باعث بهبود معناداری در
آزمونهای پیشروی به سمت جلو و پیشروی به سمت چپ
در زنان سالمند میشود ( .)0در حالیکه فیترون)1993( 0
بیان کرد که برخی تمرینات ممکن است بر پارامترهای
تعادلی از جمله تعادل پویا اثرگذار نباشد .مطالعات متفاوتی
که بر روی افراد مسن در جهت افزایش تعادل انجام شده
است نشان میدهد که سرعت راه رفتن با ورزش افزایش
مییابد (کان )0661 ،به عالوه تعادل با ورزش میتواند
بهبود پیدا کند (لیندنبرگر.)0666 ، 3
نکته قابل توجه در این مطالعه از دیدگاه تعادلی این بود
که اجرای حرکات بهصورت دینامیک میباشد .دالیل
احتمالی افزایش تعادل در اثر تمرینات ایروبیک ریتمیک را

71

میتوان افزایش قدرت عضالت بهخصوص عضالت اندام
تحتانی آزمودنیها پس از شرکت در برنامههای تمرینی،
بهبود دامنه حرکتی مفاصل ،تسهیل در وارد عملشدن
واحدهای حرکتی تند انقباض و بزرگ ،افزایش هماهنگی
عضالت ،اعمال فشار بر سیستمهای عصبی -عضالنی ،بهبود
کنترل عصبی حرکات ،عوامل روانی و فرآیند برداشتن مهار
خود به خودی 4برشمرد.
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت
که تمرینات ایروبیک ریتمیک با ضرب آهنگ پایین میتواند
تعادل پویای زنان سالمند را به نحو مؤثری بهبود بخشیده و
نقش بهسزایی در زندگی سالم زنان سالمند داشته باشد.
همچنین به نظر میرسد سازگاریهای عصبی بهدست آمده
توسط این تمرینات برای دوره طوالنی مدت باقی میماند
که نشان دهنده اهمیت باالی ویژگی این نوع تمرینات
میباشد .لذا یافتههای این تحقیق پیشنهاد میکند که
مربیان از این برنامه تمرینی در برنامههای درمانی و آمادگی
جسمانی ویژه سالمندان ،بهره گیرند.
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