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چکیده
زمینه و هدف :افزایش جمعیت سالمندان ،ضعع تععادلو و سع سا سعالمندان سعب اهمیعت
مطالعاتو پیرامسن این مسضسع شده که بهدلیل ن ش مهم پاسچر ک پعا د زنییعرهی حرکتعو
اندام تحتانو ،پرداختن به آن ضرو ت پیدا موکند ،بنابراین مطالععه حاضعر بعه م ایسعه تععادل
ایستا ،پسیا و کنترل پاسچر د سالمندان دا ای ساختا پای متفاوت موپردازد.
وش بر سو :این تح یق علو ع م ایسهای بسده و بهصس ت میعدانو انیعام شعد ،جامععه آمعا ی
تعداد  06سالمند ساکن د مراکز سالمندان بسدند که با ا زیابو شاخص پاسچر کع پعا د سعه
گروه ( 06نفره) ک پای صاف ،گسد و طبیعو قرا گرفتند .برای ا زیابو تعادل ایستا ،تعادل پسیعا
و کنترل پاسچر بهترتی از آزمسنهای ایستادن وی یک پا ،آزمسن سیدن عملکردی و BESS
استفاده شد .آنالیز دادههای تح یق با آزمسن آنسا یکطرفه با نرمافعزا  SPSSنسعهه  02انیعام
شد .آزمسن فرضیهها د سطح معنادا ی برابر یا کسچکتر از  6/60د نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین کنترل پاسچر سالمندان دا ای ک پای صاف و گسد و طبیععو،
تفاوت معنودا ی وجسد دا د ( )P=6/660د حالوکه بین تعادل ایستا و پسیای سالمندان د سه
گروه ،تفاوت معنادا ی مشاهده نشد (.)P≤6/60
نتییهگیری :نتایج نشان داد کنترل پاسچر موتساند تحت تأثیر ساختا ک پا د سالمندان قرا
گیرد .بنابراین به مربیان پیشنهاد موشسد برنامههای تمرینو ترکیبو برای بهبسد کنترل پاسعچر
د برنامههای تمرینو افراد با ناهنیا یهای ک پا گنیانده شعسد کعه عسامعل معؤثر د کنتعرل
پاسچر شامل حس عم و ،حس بینایو و حس وستیبسال ا به چالش بکشد.
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مقایسه تعادل ایستا ......

مقدمه
سالمندی پدیده طبیعو است که شامل تغییرات چشمگیری
د عسامل بیسلسژیکو ،محیطو و وانعو اسعت .بعهطعس یکعه
کا آمدی و فعالیعت ا گعانهعا و فرآینعدهعای فیزیسلعسژیکو
کاهش پیدا موکند (مس ان 0و همکا ان .)0667 ،این عسامعل
موتسانند بر تعادل 0و هماهنگو تأثیرگذا باشند (جنسعن 2و
همکا ان.)0660 ،
تعادل به عنسان تسانایو حفظ یک وضععیت بعرای انیعام
فعالیتهای ا ادی و م ابله بعا اتتشاشعات د ونعو و بیرونعو
اسعت (حسعینو .)0660 ،وجعسد و حفعظ تععادل مناسع و
طبیعو بدن ،د بسیا ی از فعالیتهای وزانه و حین حرکت
و زشععو اهمیععت بسععیا زیععادی دا د و مسععتلزم تعامععل
سیسععتمهای حسععو (بینععایو ،دهلیععزی ،حسععو پیکععری) و
سیستم حرکتو تسسط سیستم عصبو مرکزی است .تععادل
استاتیک 4تالش برای حفظ وضعیت بدن د حالعت ایسعتا و
تعادل داینامیک ،0حفظ سعطح اتکعای پایعدا حعین اجعرای
حرکت موباشد (وینتر 0و همکا ان.)0226 ،
اختالل تعادل تأثیر بسزایو د کیفیت زندگو سالمندان
داشته است و موتساند منیر به مشکالت خاص بهداشتو د
فرد گردد (کا اکسس .)0660 ،7د دو ان سالمندی از دسعت
دادن تعادل بعهویژه بعا افعزایش سعن اهمیعت ویعژهای دا د،
چراکه اختالل تعادل با افزایش خطر س سا سالمندان همراه
اسعت (شروینسعکو 2و همکعا ان .)0662 ،سع سا بعهعنسان
علت دو سسم مرگهای سالمندان باالی  00سعال ،شعناخته
شده است (سالزمن 2و همکا ان .)0220 ،از طرف دیگر پاهعا
ن شو اساسو د جابیایو انسان دا ند زیرا د هنگام تحمل
وزن و انیام فعالیتهای گسناگسن بدن ا حمایت موکننعد و
هرگسنه تغییر د وضعیت پاهعا ممکعن اسعت د نهایعت بعر
تعادل عملکردی تأثیر گذاشته و فعرد ا مسعتعد آسعی د
حین فعالیتهای فیزیکو وزمره کند ( ازقو.)0660 ،
تغییراتععو کععه همععراه بععا سععالمندی د اه فععتن افععراد
سالمند اییاد موشسد ،وابسعته بعه کعاهش کنتعرل پاسعچر،
1. Moran
2. Balance
3. Jensen
4. Static balance
5. Dynamic balance
6. Winter
7. Karakuş
8. Czerwinski
9. Saltzman

تعادل و قد ت اندام تحتانو است که مسج محعدود کعردن
دامنه حرکتعو 06مفاصعل معوشعسد (گایگعل 00و همکعا ان،
 .)0227با این حال شساهدی وجسد دا د که بهبعسد تععادل و
افزایش قد ت اندام تحتعانو ،قابلیعت حرکتعو و سعرعت اه
فععتن بععا همععدیگر د ا تباطنععد ( سععتمهانو و همکععا ان،
 .)0606د افراد سالمند تغییر د ساختا پا ممکن است بعه
فرایند پیری آنها مربسا باشد .وند پیعری ،کعا ایو عنعالنو
د سنین  46تا  26سالگو ا حدود  26تا  06د صد کاهش
مودهد .این کاهش ممکن اسعت منیعر بعه کعاهش دامنعه
حرکتو و کاهش قد ت عنالنو و کعاهش حعس عم عو د
ک پا شسد و منیر به تغییر د فشا های وا ده بر بهشهای
مهتل ک پا شده و د نهایت بر کنترل پاسچر 00و تععادل
نیز تأثیر بگذا د ( یس  02و همکعا ان .)0660 ،برخعس دا ی از
قسس طبیعو مسج تسزیع وزن مناس وی پاهعا و انت عال
آن به زمین موشسد عالوه بر آن حمایت از بافتهای نرم د
ایعن قعسسهعا امکعان پعذیر اسعت (کلینگعل 04و همکعا ان،
 .)0222د ا تباا با کنترل پاسچر بهشو کعه کمتعر معس د
بر سو قرا گرفته ،تأثیر تغییرات د سعاختا پعا بعر کنتعرل
پاسچر موباشد .هنگام ایستادن ،پا باید تسانعایو مطاب عت بعا
سطح زمین ا داشته و به جذب ضربه از زمین کمعک کنعد.
بهطس ی که برای به جلس اندن بعدن بعه یعک اهعرم سعهت
تبدیل شسد (تیبریس.)0222 ،00
از آنیعایوکعه تعععادل د زنییعره حرکتععو بسعته حفععظ
موشسد و به میمسع بازخس دها و حرکات مفاصل ان ،زانعس،
مچ پا بستگو دا د ،کاهش بازخس دهعای اعصعاب آو ان و یعا
ن ص د قد ت و پایدا ی مکعانیکو حعین حرکعات زنییعره
حرکتو بسعته د انعدام تحتعانو (د هعر کعدام از مفاصعل)
اختالل د حفظ تعادل فرد موشسد ( یمن00
احتماال مسج
و همکا ان.)0660 ،
با د نظر گرفتن ایعن نکتعه کعه پعا مهعمتعرین قسعمت
دیستال د زنییره حرکتو اندام تحتانو است .انسعان بعرای
برقرا ی و حفظ تعادل نسبت به کل بدن دا ای سطح اتکای
کسچکو است ،منط و به نظر مو سعد کعه حتعو تغییعرات
10. Range of motion
11. Geigle
12. Postural control
13. Ruwer
14. Klingele
15. Tiberio
16. Riemann
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بیسمکانیکو کسچک د سطح اتکا ،استراتژی کنترل وضعیتو
ا تحععت تععأثیر قععرا دهععد (هرتععل 0و همکععا ان.)0660 ،
پرونیشن بیش از حد پا با صاف شدن قسس داخلو همراه بعا
خصسصیات پر تحرکو قسمت میانو پا ،ممکن اسعت سعب
شسد برای پایعدا ی پعا و حفعظ وضععیت ایسعتادن قعامم ،از
سیستم عصبو عنالنو کمک بیشتری الزم باشعد (کعات 0و
همکا ان .)0660 ،برعکس سسپینیشن بیش از حد پا همعراه
با خصسصیات قسس زیاد و کم تحرکو قسمت میانو کع پعا
سب عدم انطباق مناس ک پا با سطح شده ،کعه مسجع
افزایش کمعک گعرفتن از سعاختا های عنعالنو  -اسعکلتو
پیرامسن مچ پا برای حفظ تعادل و پایدا ی وضعیتو موشسد
(فرانکس.)0227 ،2
د استای تأثیر تغییرات قسس ک پا بر میعزان تععادل،
نتایج متناقنو د تح ی ات مشاهده شده اسعت .چنزمعسا 4و
همکا ان د سال  0600به بر سو تأثیر ک پعای صعاف 26
فععرد  06تععا  26سععاله بععر حععس عم ععو و کنتععرل پاسععچر
پای صاف تسسط شاخص پاسعچر پعا0
پرداختند .ا زیابو ک
انیام شد .نتایج نشان داد که ک پای صعاف ،سعب کعاهش
کنترل پاسچر شده که منیر به افعزایش یسعک افتعادن د
بز گساالن موشسد (چنزمسا و همکا ان .)0600 ،د تح ی عو
حاج ضایو و همکا ان بعه بر سعو م ایسعه کنتعرل قامعت،
تعادل ایستا و پسیای دانشآمسزان با قسس ک پعای متفعاوت
پرداختند .د این تح یق  06دانشآمسز د چهعا گعروه 00
نفر ک پای نرمال ،صاف منعط  ،صاف ساختا ی و گسد قرا
گرفتند .د م ایسه کنترل قامت ،تعادل ایستا و پسیا ،با افراد
ک پای نرمعال تفعاوت معنعادا ی وجعسد داشعت و د اکثعر
متغیرها گروه ک پای نرمال نسبت به دیگر گروهها وضعیت
بهتری داشعتند و گعروه ک پعای صعاف سعاختا ی د اکثعر
متغیرها ضعی ترین وضعیت ا دا ا بسدنعد (حعاج ضعایو و
همکا ان .)0602 ،مطالعات د مس د افراد جعسان نشعان داده
است که تعادل ایستا با نسع پا ابطعه معنعادا ی دا د امعا د
مععس د افععراد مسععن شععساهد و مطالعععات انععدکو وجععسد دا د.
مطالعات نشان مودهند که کاهش قعد ت ،کعاهش انعطعاف
پذیری ،کاهش تحرک و مشکالت حسو موتسانعد از عسامعل

1. Hertel
2. Cote
3. Franco
4. Chen zehua
)5. Foot. Posture Index (FPI

07

اخععتالل تعععادل د سععالمندان باشععد (کععرت 0و همکععا ان،
.)0607
عالوه بر اینکه ناهنیا یهعای انعدام تحتعانو معوتسانعد
سععب بععروز مشععکالتو د اه فععتن ،دویععدن ،پریععدن و
مها تهای حرکتعو پایعه افعراد شعسد ،وجعسد نا اسعتایو یعا
اختالالت پاسچرال د اندام تحتانو ،باعث اعمعال فشعا های
مناع به سیستم اسکلتو عنالنو شعده و زمینعه ا بعرای
اییاد آسی های بعدی فراهم موآو د .مرو تح ی ات حاکو
از آن است که اطالععات جعامع و کعاملو د معس د م سلعهی
ا تباا وضعیت پاسچر ک پا با کنترل پاسچر ،تعادل ایستا و
تعادل پسیا د سالمندان وجعسد نعدا د و نیعاز بعه تح ی عات
بیشتر با تسجه به اهمیت کنترل پاسعچر و حفعظ تععادل د
سالمندان همچنعان بعه چشعم معوخعس د .بنعابراین د ایعن
مطالعه ،به م ایسه کنتعرل پاسعچر ،تععادل ایسعتا و پسیعا د
سالمندان دا ای ک پعای صعاف ،گعسد و طبیععو پرداختعه
موشسد.
مواد و روشها
تح یق حاضر از نسع علعو م ایسعهای اسعت .جامععه آمعا ی
تح یق حاضر ،سعالمندان معرد سعاکن د مراکعز سعالمندان
شهرستان شت بسدند .نمسنه آما ی تح یق حاضر ،بعا تسجعه
به مطالعات گذشته و بعا اسعتفاده از نعرمافعزا  G powerبعا
تسان آزمسن  ،6/20آلفای  6/60و اندازه اثعر  6/02تععداد 06
سالمند بسدند که بهصس ت هدفمنعد و د دسعترس انتهعاب
شدند و د سه گروه ( 06نفره) ک پای صاف ،گسد و طبیعو
قرا گرفتند .این نمسنعهها بعه وش نمسنعهگیری تیرتصعادفو
هدفدا و بهصعس ت داوطلبانعه انتهعاب شعدند و پعس از پعر
کردن فرم ضایتنامه د تح یعق شعرکت کردنعد و از نظعر
متغیرهای مالک مس د ا زیابو قرا گرفتند .آزمسدنوهای این
تح یق شامل  06نفر از سالمندان باالی  00سال (میعانگین
سععنو ،70 ± 2/02 :میععانگین قععد( 0/04 ±6/62 :متععر)،
میانگین وزن( 00/00 ± 00/02 :کیلسگرم)) بسد .افرادی کعه
دا ای بیما یهعای گعسش داخلعو ،مشعکالت تأثیرگعذا بعر
تعععادل د سیسععتم عصععبو ،اخععتالل سیسععتم دهلیععزی و
مشکالت ا تسپدی جدی بسدند از طریق پرسشعنامه سعالمت
پزشکو از تح یق خا ج شدند .ابتدا با اخذ میعسز از مراجعع
مربسطه و مراجعه به مراکز سالمندان شهرستان شت و پس
6. Crath
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از تربالگری ک پعا تسسعط وش  ،FPI0سعالمندان بعه سعه
گروه ک پای صاف ،گسد و طبیعو ت سیم شدند و پس از پعر
کردن فرم ضایتنامه و اطالععات دمسگرافیعک آزمعسدنوهعا
شامل ،سن قد ،وزن ،شاخص تسده بدنو ( ،)BMIآزمسنهای
مربسا به تعادل ایستا ،پسیا و کنترل پاسچر ا زیعابو و ثبعت
شععد .ایععن تح ی عق دا ای کععد اخععالق از کمیتععهی اخععالق
پژوهشععگاه تربی عتبععدنو و علععسم و زش عو IR.SSRI.REC
موباشد.
برای تعیین نسع پا از شاخص پاسچر پا یعا  FPIاسعتفاده
شد ایعن شعاخص از شعش قسعمت تشکیلشعده اسعت کعه
آزمسنگر به هرکدام از بهشها بعر اسعاس معیا هعای تعریع
شده از 0ع تا  +0امتیاز مودهد .شعاخص پاسعچر پعا شعامل:

ال ) لمس سعر اسعتهسان قعا (لمعس بعه منظعس بر سعو
تیانس قا ع نعاوی صعس ت معوگیعرد) ،ب) انحنعای بعاال و
پایین قسزک خعا جو (مشعاهده و م ایسعه انحناهعای بعاال و
پایین قسزک خا جو)) ،وضعیت پاشنه د صفحه فرونتعال
(اینس ژن و او ژن پاشنه) ،ت)برآمدگو ناحیه مفصعل قعا -
ناوی ( ،)TNJث) ا تفاع و تیانس قعسس طعسلو داخلعو ،ج)
ابداکشن و اداکشن بهش قدامو پا نسبت به قسعمت خلفعو
پا است .برای هرکدام از معیا های باال امتیاز 0عع تعا  +0داده
موشد .امتیاز نهایو  FPIبین  -00تا  +00قرا موگیعرد .د
جدول( )0طب هبندی انساع پا بر اساس شاخص پاسچر پعا بعا
تسجه به نتایج دمسنعد 0و همکعا ان نشعان داده شعده اسعت
( دمسند و همکا ان.)0662 ،

جدول :1طبقهبندی نوع پا بر اساس شاخص پاسچر پا با توجه به نتایج ردموند و همکاران ()8008
ک پای صاف
صاف (بال سه ناهنیا )
بیش از حد صاف (پاتسلسژیک)
< +06

ک پای طبیعوک پای طبیعو

+7 > FPI–6 ≤ +06

د این تح یق آزمسدنوهای دا ای شاخص پاسچر بعاالی
 +7د گروه ک پای صاف د نظر گرفته شدند و افراد دا ای
شاخص پاسچر پای کمتر از  +0د گروه ک پای گعسد نظعر
گرفته شدند و افراد نرمال نیز افراد دا ای شاخص کع پعای
باالی  +0و زیر  +7بسدند.
بععرای ا زیعابو تعععادل ایسععتا د ایعن تح یعق از آزمععسن
تعادلو ایستادن وی یک پا استفاده شد .برای این امر ،ابتعدا
از آزمسدنوها خساسته شد که کفشها و جعس اب خعسد ا د
بیاو ند و بهصس ت مست یم به وبه و نگاه کنند و دستها ا
بهصس ت ضعربد ی وی قفسهسعینه قعرا دهنعد و یکپعا ا

+0 ≤ FPI–6 ≤ +7

ک پای طاقدیسو (گسد)
بیش از حد گسد (پاتسلسژیک)
گسد (بال سه ناهنیا )
-2≤ FPI–6 > +0

>-2

مطابق شکل( )0باال بیاو ند بهصس توکه فلکشن 26د جه د
پای بعاال آمعده اتفعاق بیفتعد (هانعت 2و همکعا ان.)0606 ،
نمرهی خسب زمانو حاصل موشسد که فرد بتسانعد  06ثانیعه
د حالت مذکس باقو بماند .فردی که این حالت ا به معدت
کمتر از  0ثانیه حفظ کند ،د خطر باالی س سا معوباشعد.
بازشدن دستها از قفسه سینه ،کعج شعدن از مفصعل ان و
برخس د پا با زمین یا پای دیگر ،خطا محسسب شعده و زمعان
آزمسن د همانجا متسق موگردد (تاکه هیرو 4و همکعا ان،
.)0662

شکل :1آزمون تعادل ایستا (ایستادن روی یک پا)
1

1. Foot Posture Index
2. Redmond et al

3. Hunt
4. Takehiro
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بععرای ا زی عابو تعععادل پسی عا د ای عن تح ی عق از آزمععسن
دسترسو عملکعردی 0اسعتفاده شعده اسعت .ایعن آزمعسن از
طریق یک وظیفهی عملکردی ساده ،د صدد سنیش تعادل
پسیا برموآید .بهمنظس ا زیابو این آزمسن ،یعک متعر نعسا ی
مطابق تصسیر بر وی دیسا قرا داده شد .د حالت ایسعتاده،
آزمسدنو فلکشن 26د جه شانه معودهعد و دسعت ا مشعت
موکند (مطابق شکل )0با فرمان آزمعسنگر ،آزمعسدنو بعدون
اینکه تعادلش بهم بهس د یا گام بردا د تا جایوکه موتسانعد
به جلس خم موشسد (د حین انیام آزمسن ،پاهعای آزمعسدنو
ثابت مومانعد) .انعدازهگیری بعا تسجعه بعه سعسمین انگشعت

02

آزمسدنو ( )Knuckleانیام معوشعسد .ایعن آزمعسن سعه بعا
گرفته موشسد و میعانگین  0آزمعسن آخعر بعهعنعسان نتییعه
نهایو ثبت موشسد .تحلیل نتایج آزمعسن شعامل ایعن معسا د
موباشد 00 :سانتومتر و یعا بیشعتر ،یسعک افتعادن کمتعر
است 00 .تا  00سانتومتر ،یسعک افتعادن دو برابعر حالعت
نرمال است 00 .سانتومتر یا کمتر ،خطر افتادن چهعا برابعر
حالت عادی است .د صس توکه فعرد اصعالً نتسانعد تسعت ا
انیام دهد ،باالترین د جه خطر س سا که هشت برابر حالت
نرمععال اسععت ،بععرایش د نظععر گرفتععه معوشععسد ،مععوباشععد
(جانسسن 0و همکا ان.)0662 ،

شکل :2آزمون تعادل پویا ( FRTدسترسی عملکردی)

از آزمسن بس )BESS( 2بعرای سعنیش کنتعرل پاسعچر
استفاده شده است .د این آزمسن ،شش وضعیت مهتلع د
نظرگرفته شده که شامل سه وضععیت ایسعتادن وی سعطح
نرم و سه وضعیت ایستادن وی سطح سعهت اسعت .سعطح
سهت شامل مسکت یا کفپسش و سطح نعرم شعامل بالشعتک
فسم فشرده شده به ابعاد  40×06×0سعانتومتعر اسعت .سعه
مسقعیت عبا ت است از :ایستادن وی هردوپا ،ایستادن وی
پای مس د آزمسن د حالوکه زانسی پعای مهعال  26د جعه
خم باشد و ایستادن وی هر دو پا به شکل تاندوم ،یعنو بعه
شکلوکه پای برتر د جلسی پای تیربرتر قرا گرفتعه باشعد و
پاشنهی پای برتر با انگشتان پای ع د تماس باشعند .د

هر سه مسقعیت ،چشمها بسته است و هر مسقعیت بعه معدت
 06ثانیه حفظ موشسد و نمره از طریق ثبت خطاهعا تعیعین
معوشععسد .بععرای هععر مسقعیعت ،حععداکثر تعععداد خطاهععا 06
موباشد و د میمسع د شش مسقعیت ،تعداد جمع خطاهعا
حداکثر موتساند  06باشد .بدیهو است هرچه تعداد خطاهعا
بیشتر باشد ،فرد کنتعرل پاسعچر ضععیفتری دا د .خطاهعای
این تست شامل :باز شدن دستها از کمر ،بعازکردن چشعم،
دو ماندن به مدت  0ثانیه ،لمس زمین با پایو که بایعد بعاال
نگه داشته شسد ،لو زدن و گام برداشتن ،بلند شدن پاشنه یا
پنیه و حرکت ابداکشن ان بیشعتر از  26د جعه معوباشعد
(داکتری 4و همکا ان( .)0660 ،شکل.)2

شکل  :3آزمون کنترل پاسچر ()BESS

1

)0. Functional Reach Test (FRT
2. Jonsson
3. Balance Error Scoring System
4. Dochetry
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دادهها پس از جمعآو ی تسسط نرمافعزا آمعا ی SPSS

نسهه  02مس د تیزیه و تحلیل قعرا گرفعت .بعرای ا زیعابو
نرمالیتو دادهها از آزمسن شاپیروویلک 0اسعتفاده شعد .بعرای
بر سو نعسع تسزیعع دادههعا از آزمعسن آمعا ی شعاپیروویلک
استفاده شد .جهت م ایسه میعانگین متغیرهعای پعژوهش از
آزمسنهای آنسا ،0تع یبو بسنفرونو 2استفاده شد .تمام آزمسن
فرضیات د سطح معنادا ی برابر یا کسچکتر از  6/60انیعام
شد.

یافتهها
د ابتدا نرمالیتو دادهها با آزمسن شاپیروویک بر سو شعدند
و تسزیع نرمال دادهها مس د تأیید قرا گرفت .جدول  0شامل
اطالعات فردی آزمسدنوها و م ایسعه گروههعای تح یعق د
برخو از متغیرهای زمینه ای موباشد .نتایج آزمعسن آنعسا د
جدول  0نشان داد اطالعات فردی آزمسدنوها به جز گعسدی
ک پا به صس ت همگن د سه گروه تسزیع شده اند.

جدول :2اطالعات فردی آزمودنیها و مقایسه گروههای تحقیق در برخی از متغیرهای زمینهای (انحراف استاندارد  ±میانگین)
متغیر

گروه ک پای گسد
)(n ₌06
انحراف استاندا د  ±میانگین

گروه ک پای صاف
)(n ₌06
انحراف استاندا د  ±میانگین

گروه ک پای طبیعو
)(n ₌06
انحراف استاندا د  ±میانگین

سطح
معنادا ی

سن (سال)
وزن (کیلسگرم)
قد (متر)
( BMIکیلسگرم بر متر مربع)

74/20 ± 2/20
00/26 ± 06/70
0/07 ± 6/67
02/70 ± 2/02

70/00 ± 2/40
00/22 ±04/60
0/02 ± 6/67
04/02 ± 4/40

70/06 ±7/00
00/20 ±00/26
0/02 ±6/06
04/22 ±4/24

6/260
6/220
6/007
6/077

گسدی ک پا (امتیاز )FPI

- 2/60 ± 0/27

06/66 ± 0/27

2/76 ±0/72

*6/660

*سطح معنادا ی p>6/60

آما تسصیفو (میانگین و انحراف اسعتاندا د) مربعسا بعه
متغیرهای پژوهش به تفکیک هعر گعروه د جعدول  2ا امعه

شده است.

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک هر گروه
متغیر

گروه ک پای گسد
انحراف استاندا د  ±میانگین

گروه ک پای صاف
انحراف استاندا د  ±میانگین

گروه ک پای طبیعو
انحراف استاندا د  ±میانگین

کنترل پاسچر(امتیاز کلو)
تعادل ایستا (ثانیه)
تعادل پسیا (سانتو متر)

20/20 ± 2/00
4/27 ±0/02
00/26 ±2/07

07/00 ±7/62
0/24 ±2/22
00/20 ±7/22

00/40 ± 0/72
0/44 ±2/20
00/00 ± 7/02

*سطح معنادا ی p>0/05

د جدول 4 0با تسجه به برقرا ی تیانس وا یعانسهعا بعا
آزمسن لسون ،نتایج آزمسن آنسا نشان داد بین کنتعرل پاسعچر
سععالمندان دا ای کع پععای صععاف ،گععسد و طبیعععو تف عاوت

1. Shapiro-Wilk Test
2. Anova one way
3. Bonferroni

معنادا ی وجسد دا د ( .)P=6/660ولعو بعین تععادل ایسعتا
( )P=6/602و تعادل پسیا ( )P=6/204سالمندان دا ای ک
پای صاف ،گسد و طبیعو تفاوت معنادا ی وجسد ندا د.
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جدول  :4نتایج آزمون آنوا برای مقایسه بین گروهی میانگین متغیر

F
12/849
2/064
6/002

کنترل پاسچر
تعادل ایستا
تعادل پسیا

اندازه اثر

سطح معنودا ی
*

0/311
6/622
6/660

0/001
6/602
6/204

*سطح معنادا ی p>6/60

نتایج آزمسن تع یبو بسنفرونو نشعان داد بعین میعانگین
متغیر کنترل پاسچر د گروه ک پای گسد با ک پای صاف
و ک پای گسد با ک پای طبیعو تفاوت معنعودا ی وجعسد

دا د اما بین گروه ک پای صعاف بعا کع پعای طبیععو د
میانگین متغیر کنترل پاسچر تفاوت معنودا ی وجسد نعدا د
(جدول .)0

جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسات دو به دو گروهها در میانگین متغیر کنترل پاسچر
م ایسات

اختالف میانگین

ک پای گسد با ک پای صاف
ک پای گسد با ک پای طبیعو
ک پای صاف با ک پای طبیعو

2/22
00/06
0/76

سطح معنودا ی
*

6/660
*6/660
0/666

*سطح معنادا ی p>6/60

بحث
هععدف از انیععام ایععن تح یععق ،بر سععو میععزان تععأثیر انععساع
ناهنیا یهای ک پا بر کنترل پاسچر ،تعادل ایستا و تعادل
پسیا بسد .نتایج تح یق نشان داد که بین سعه گعروه ک پعای
صاف و گسد وطبیععو ،تفعاوت معنعادا ی د متغیعر کنتعرل
پاسچر مشاهده شعد .ولعو میعزان کنتعرل پاسعچر د گعروه
طبیعو ،بیشتر از گعروه ک پعای صعاف و د گعروه ک پعای
صاف ،بیشتر از گروه ک پای گسد بسد .د تعادل ایستا ،نتایج
بسیا نزدیک به معنادا ی بسد و سطسح تعادل ایسعتا و پسیعا
د ک پای صاف ،اندکو از گروههای دیگر بیشتر بعسد .نکتعه
حامز اهمیت این است که نتایج بدست آمده نشان داد که د
این مطالعه ،افعراد گعروه کع پعای گعسد ،دا ای پعایینترین
سطسح تعادل ایستا و پسیا و کنترل پاسچر بسدهاند.
ک پای انسان بهعنسان سطح اتکاء با سطح انعدک خعسد،
ن ش مهمو د حفظ تعادل ایفا موکند .از ایعن و ،تغییعرات
کسچک د محدوده سطح اتکا ،ممکن است کنترل پاسچر ا
تحت تأثیر قعرا دهعد .بنعابراین ناهنیعا یهعای مسجعسد د
قسسهای ک پا ،بر عملکرد فعرد د مسقعیتهعای مهتلع ،
تأثیر گذاشته و موتساند انیام وان و به مسقع حرکعات ا تعا
حد زیادی مهدوش کند (پالعک 0و همکعا ان .)0666 ،پعای
1. Pollock

سسپینیت شده (قسس افزایش یافته) موتساند با سسپینسشعن
بیش از حعد مفصعل زیعر قعاپو د ا تبعاا بعسده و از لحعا
تئس یکو به کاهش سطح تماس ک پا با سطح منیر شعسد.
کاهش سطح تماس د پای گسد ،ممکن اسعت د ونعدادهای
حسو از اندامهای حسعو کع پعا ا کعاهش داده و از ایعن
طریق د ون دادههای حسو مهم د کنترل تعادل ا کاهش
دهد .همچنین ساختا پعای گعسد موتسانعد بعا کعم تحرکعو
مفاصل پا د ا تبعاا بعسده و سعازگا یهایو ا بعا نسسعانات
مرکععز تععسده بععدن اییععاد کنععد (کععا ولینکینر 0و همکععا ان،
 .)0667به این طریق که مفاصعل پعای گعسد ،ممکعن اسعت
برای سازگا ی با محیطعو کعه وی آن ایسعتادهانعد ،بسعیا
انعطاف پذیر باشند ،حرکات مفاصل پروگزیمال( 2زانس ،لگعن)
ممکن است قسمتهای ک پعای گعسد از سعطح اتکعا ا بعه
احتو باال بیاو د .باال آمدن قسمتهعای کع پعای گعسد از
سطح اتکا (کم شدن سعطح تمعاس پعا بعا زمعین) د حعین
سازگا یهای کنترل پاسچر موتساند به کم شدن سطح اتکعا
منیر شسد و حفظ ایستایو بدن بعا سعطح اتکعای کعسچکتر،
چالش کنترل پاسچر ا باال ببرد .پای پرونیعت شعده (قعسس
صاف) موتساند با پرونیشن بیش از حد مفصل تحت قاپو د
2. Carolynkisner
3. Proximal Joints
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ا تباا باشد و این ممکن است به ناپایدا ی تیرفعال و بعیش
تحرکو مفاصل پا منیر شسد .بعه همعین دلیعل پعای صعاف
ممکن است د هنگعام تحمعل وزن ناپایعدا بعسده و مسجع
ن ص د کنترل پاسچر شسد (تو سای.)0660 ،0
همسس با یافتههای تح یق حاضر مبنعو بعر تأثیرگعذا ی
قسسهععای ک پععا بععر تعععادل ،هرتععل و همکععا ان اثععر
ناهنیا یهای ساختا کع پعا بعر تععادل ایسعتا ا بر سعو
کردند و علیرتم اینکه نتایج تعادل اختالف معنعودا ی بعین
انساع ک پا نشان نعداد ولعو افعراد بعا ک پعای گعسد ،تععادل
کمتری ا نسبت به افراد دا ای ک پای طبیعو داشتند کعه
این احتماال بهدلیل سطح تماس کمتعر و د یافعت اطالععات
حسو کمتر موباشعد (هرتعل و همکعا ان .)0660 ،کعات 0و
همکععا ان ،کنتععرل پاسععچر و تعععادل پسیععای افععراد بععا قععسس
ک پای متفاوت ا به ترتی بعا دسعتگاه بعایسدکس و تسعت
تعادلو گردش ستا ه اندازهگیری کردند و نتایج آنها نشعان
داد که تفاوت معنودا ی د شعاخصهای تععادلو و کنتعرل
پاسععچر د بععین سععه گععروه وجععسد دا د (کععات و همکععا ان،
 .)0660د این ابطه دا نیلز 2و همکا ان تح ی عو بعر وی
 06زن د سنین مهتل انیام دادند و گعزا ش کردنعد کعه
شاخص قسس ک پا ،تعادل پاسچرال زنان ا تغییر نمودهد،
زیرا ا تباا معنعادا ی بعین متغیرهعای تععادل وضععیتو بعا
شاخص قسس ک پا یافت نشد (دا نیلز و همکعا ان.)0602 ،
همچنین بیرینچو 4و همکا ان ،تح ی و تحت عنسان ابطعه
بین قسس طسلو داخلو و کنترل پاسچر انیام دادنعد کعه د
این تح یق ،تعادل ایستا تسسط آزمسن ایستادن وی یک پعا
ا زیابو شد و تعادل پسیا تسسعط سیسعتم ایانعهای Techno
 Body Pk200WZا زیعابو شعد .نتعایج نشعان داد ،ا تفعاع
ناویکسال  ،با تعادل پسیا و ایستا د ا تباا نیست و طسل پا بعا
تعادل پسیا د ا تباا اسعت (بیرینچعو و همکعا ان.)0607 ،
تح یق تسسط هیانع  0و همکعا ان ،تحعت عنعسان م ایسعه
تعادل پسیا با تسجه به شکل ک پا انیام شد و بعرای ا زیعابو
تعادل پسیعا از تسعت سعتا ه اسعتفاده شعد و نتعایج ،تفعاوت
معنودا ی د تعادل پسیا د بین سه گروه ک پعای صعاف و
گسد و طبیعو ،نشان نعداد (هیانع و همکعا ان .)0600 ،د
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حالوکه تریهعا 0و همکعا ان د تح یعق وی دانعشآمعسزان
تعادل ایستا ا تسسط آزمسن ایستادن وی یعک پعا و تععادل
پسیا ا تسسط آزمسن تعدیل شدهی جکسسن ا زیعابو کعرد و
به این نتییه سید که با افزایش ک پای صاف ،تعادل ایستا
کمتر خساهد شعد و بعا افعزایش ک پعای گعسد ،تععادل پسیعا
افزایش پیدا موکند (تریها.)0607 ،
د استای نتایج کنترل پاسچر این تح یعق معوتعسان
به مطالعه تیسای و همکا ان اشا ه کرد ،نتایج آنها نشعان داد
که افراد دا ای پای طبیعو از کنترل پاسچر بهتعری نسعبت
به افراد دا ای ک پای صاف و گسد برخس دا بسدند (تو سای
و همکا ان .)0660 ،د تح یق چن زمسا 7و همکا ان ،گزا ش
شد که ک پای صعاف کنتعرل پاسعچر ا تحعت تعأثیر قعرا
مودهد و باعث کاهش کنترل پاسچر د افراد با پعای صعاف
نسبت بعه افعراد بعا ک پعای طبیععو موشعسد (چعن زمعسا و
همکا ان .)0600 ،تح ی اتو که نتایج ناهمسسیو ا گعزا ش
کردند ،السامو 2و همکا ان که به بر سو ثبات پاسعچرال بعا
دستگاه تعادل سنج بایسدکس پرداختند .نتایج نشان داد کعه
شاخصهای ثبات پاسچرال د افراد با ک پای صعاف نسعبت
به افراد با ک پای طبیعو ،کعاهش معنعادا ی داشعته اسعت
(السامو و همکا ان .)0604 ،حال آنکعه د تح یعق حاضعر
د م ایسه دو به دو گروهو مشهص شد که کنتعرل پاسعچر
د گروه ک پای صاف نسعبت بعه گعروه کع پعای طبیععو
تفاوت معنادا ی ندا د که این مسضسع ا موتسان با تسجه بعه
د جه بندی انساع ک پای صاف تسجیه نمسد کعه د تح یعق
حاضر ،سالمندان گروه ک پای صاف د د جعهی پعایینو از
لحا میزان صافو ک پا قرا داشعتند .همچنعین چعای 2و
همکا ان د تح یق خسد نشان دادند بچههایو کعه از قعسس
ک پای کمتری برخس دا بسدند ،کنترل پاسچر بهتعری ا د
م ایسه با بچههایو که دا ای قعسس ک پعای نرمعال بسدنعد،
داشتند (چای شسان و همکا ان.)0660 ،
احتمععاالً تفاوتهععای جنسععیتو د آزمسدنوهععا و تفععاوت
گروه سنو آزمسدنوها و همچنین تفاوت د ابزا اندازهگیری
متغیرها ،عامل تفاوت نتایج تح ی ات پیشین با نتایج تح یق
حاضر باشد .از سسی دیگر تعداد اندکو از تح ی ات بعر وی
سالمندان انیام شده و از طرفو شرایط متفاوت نگهعدا ی از
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شناسایو زود هنگام انساع پاسچرهای ک پا نسبت بعه فعع
ایععن اخععتالالت پاسععچرال بععا ا ایععه برنامععههای اصععالحو و
تسانبهشو و تیسیز تمرینات و زشعو کعه عسامعل دخیعل د
 از طرفعو بعا.کنترل پاسچر ا به چالش بکشد اقدام فرمایند
شناسایو به مسقع اختالل پاسچر کع پعا د افعراد سعالمند
موتسان تغییرات د کنترل پاسچر و تعادل ا شناسایو کعرد
 احتمعال،و با ا امه تمهیداتو از قبیل ایمنعو مکعان زنعدگو
.س سا سالمندان ا کاهش داد
تشکر و قدردانی
این م اله برگرفتعه از پایعان نامعه کا شناسعو ا شعد آسعی
.شناسو و زشو و حرکات اصالحو دانشگاه گیالن موباشعد
از تمععامو سععالمندان سععاکن د آسایشععگاههای سععالمندان
شهرسععتان شععت و ادا ه کععل بهزیسععتو اسععتان گععیالن و
شهرستان شت که مح ق ا د سیدن به هدف خسد یا ی
. صمیمانه ت دیر و تشکر بهعمل موآید،کردند

 موتساند عاملو برای تفعاوت، سالمندان د مکانهای مهتل
 بعوتحرکعو سعالمندان سعاکن د.د نتایج تح ی ات باشعد
 یکو از عسامل اصلو کاهش تعادل د همعه،آسایشگاهها نیز
.افراد با هر نسعو از پاسچر ک پا موباشد
از محدودیتهای این تح یق موتسان به عدم دسترسعو
به ابزا آزمایشگاهو دقیق برای بر سعو ثبعات پاسعچرال یعا
 بعهطعس یکعه بعه نظعر.تعادل و کنترل پاسعچر اشعا ه کعرد
مو سد استفاده از دستگاه تسزیع فشا ک پا بهعنعسان یعک
ابزا آزمایشگاهو با دقت بعاال د برخعو تح ی عات تسانسعته
است وجسد تفاوتهای نعاچیز د میعزان تععادل ا د میعان
. آشکا کند،افراد با قسس ک پای متفاوت
نتیجهگیری
 معوتعسان عنعسان کعرد کعه،با تسجه به نتایج تح یق حاضعر
 تفعاوت،اگرچه تعادل ایستا و پسیا د بین سه گعروه تح یعق
 اما کنترل پاسچر تفاوت معنادا ی ا،معنادا ی ا نشان نداد
 بنابراین به مربیان پیشنهاد موشسد با.بین گروهها نشان داد
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