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  مقدمه

 در زندگي به اميد ميزان ها،انسان مير و مرگ كاهش و پزشكي علم خصوص به علوم جانبه همه و سريع پيشرفت با امروزه

 به رو توسعه، حال در نيز و يافته توسعه كشورهاي در خصوص به سالمند افراد شمار جهت همين و به يافته افزايش جوامع

 رفتن  باال به توجه با). 1(اندداده تشكيل سالمندان را 2000 سال در جهان جمعيت از درصد 8/1 كه ايگونه به است افزايش

 تغييرات دستخوش افراد اين روزمره هايفعاليت از بسياري شودمي بينيپيش عصبي، و عضالني سيستم در ضعف و سن

- جدي و ترينشايع از يكي افتادن، و تعادل كاهش ايران، سالمندان مركز از شده منتشر گزارش اساس بر. شود نامطلوب

 و است ايپايه هايمهارت از يكي رفتن راه كه آنجا از .پيونددمي وقوع به ايراني سالمندان در كه است مشكالتي ترين

 طرفي از و است همراه مشكالتي با سالمندي دوران در و دهد،مي اختصاص خود به را روزمره هايفعاليت بخش بيشترين

 صدمات كاهش بر عالوه بدني فعاليت با همراه هاييراهكار ارائه نيست، پوشيده كسي بر ورزش مثبت اثرات كه آنجا از

 رو اين از. يابدمي دارد،كاهش همراه به فرد خود و جامعه براي كه رواني و اقتصادي هايهزينه ميزان رفتن، راه به مربوط

 زانو و پا مچ مفصلي زواياي بر پهلو -عقب و پهلو -جلو حركت هفته هشت ماندگاري و تاثير بررسي تحقيق، انجام از هدف

  .بود فعال غير سالمند زنان رفتن راه در

 روش شناسي

 كيلوگرم و قد 66.25±8.86 سال و وزن 57.53±2.44 با ميانگين سني فعال شهرستان بابلسرنفراز زنان سالمند غير 21

 متر كه ازلحاظ جسماني سالم و فاقد هرگونه آسيب يا ناهنجاري خاصي دراندام تحتاني بودندسانتي156.44 4.33±

هفت نفره كه در سه بازه زماني  )پهلو - پهلو و جلو - يك گروه كنترل و دو گروه تمرين عقب(انتخاب و به سه گروه 

برنامه تمريني شامل دو نوع  .شد، تقسيم شدندگيري مياز آنها تست) پيش آزمون، پس آزمون و ماندگاري( مختلف

پاها در چهار جهت جلو، عقب، به سمت داخل و به سمت  پهلو كه به مدت هشت هفته كه -پهلو و عقب - حركت به جلو

) دور شدن(و ابداكشن ) نزديك شدن(، اداكشن )باز شدن(، اكستنشن )خم شدن(خارج بدن براي اجراي حركات فلكشن 

دستگاه ي نيروسنج و ي كينتيكي و كينماتيكي بهترتيب از دستگاه تختههاگيري دادهبه منظور اندازه. ، بودكردحركت مي

هاي خام بدست آمده توسط با استفاده از داده) اويه و توان مفصليز(متغيرهاي وابسته. ثبت ويدئويي حركت استفاده شد

هاي پس از استخراج داده. محاسبه شدند MATLABي نيروسنج ودستگاه ثبت ويدئويي حركت در محيط نرم افزارتخته

همچنين به منظور بررسي دوبه دوي . آزمون شدند MANOVAري هاي پژوهش ازطريق روش آمامورد نياز،فرضيه

 .استفاده شده است LSDهريك از شرايط آزمون از تست تعقيبي
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  هايافته

پهلو در سه بازه زماني اجراي  - پهلو و عقب - زوايا مفصلي مچ پا و زانو گروه جلو) انحراف استاندارد(ميانگين . 1جدول

  تست
P  پس آزمون

 و ماندگاري

P  پيش آزمون و

 ماندگاري

P  پيش آزمون

 و پس آزمون
 متغير مفصل سطح پيش آزمون پس آزمون ماندگاري

 فرونتال (3.84)3.75 (3.5)2.93 (2.4)0.62 0.67 0.12 0.24
 مچ پا

  پهلو -گروه جلو

  )درجه(

 ساجيتال (8.92)11.48 (6.78)12.61 (7.94)8.82 0.8 0.57 0.42

 فرونتال (5.66)7.46 (4.9)6.7 (5.12)11.04 0.8 0.25 0.17
 زانو

 ساجيتال (4.4)21.57 (5.45)24.44 (6.35)23.92 0.37 0.46 0.87

P  آزمون پس

 و ماندگاري

P  پيش آزمون و

 ماندگاري

P  پيش آزمون

 و پس آزمون
 متغير مفصل سطح پيش آزمون پس آزمون ماندگاري

0.33 

0.12 

0.84 

0.42 

0.43 

0.42 

4.09(2.17) 

8.04(4.48) 

2.52(2.99) 

12.99(2.1) 

3.78(2.89) 

10.53(7.6) 

 فرونتال

 ساجيتال
 پا مچ

 پهلو -گروه عقب

  )درجه(
0.75 

0.38 

0.49 

0.19 

0.32 

0.65 

5.47(1.71) 

22.88(2.70) 

4.59(4.77) 

25.63(5.69) 

7.38(6.51) 

27.00(6.60) 

 فرونتال

 ساجيتال
 زانو

  

 گيريبحث و نتيجه

ي زماني اجراي تست تغيير معناداري را نشـان نـداد و بـه عبـارت      ميانگين زواياي مفصل مچ پا براي سه گروه در سه بازه

در پـيش آزمـون الگـوي    . هاي مورد آزمون اثر نداشـت  ه تمريني بر زواياي مفصل مچ پاي گروهاي  روشديگر هيچ يك از 

ها در هر دو گروه در مچ پاي آزمودني. ها طبيعي و مشابه نتايج گزارش شده براي افراد سالم بود اي آزمودني تغييرات زاويه

توان گفت كـه تغييـر در    با اين وصف مي. مت اورژن رفته استي برخورد پاشنه كمي اينورژن داشته و در ادامه به س لحظه

ميانگين زواياي مفصل زانو براي سه گروه در هـر دو سـطح   . رسيد ي مناسبي به نظر نمي زواياي مچ پا در اثر تمرين نتيجه

سـطح سـاجيتال    الگوي تغييرات زوايا در. ي زماني اجراي تست تغييرات معناداري نداشت فرونتال و ساجيتال در سه بازه

هاي اين پژوهش مقـادير ابداكشـن بيشـتري    هرچند در سطح فرونتال آزمودني. )2،3،4،5(مشابه نتايج گزارش شده بود

هاي اين پژوهش همگي سالم بودند، همچنين با توجه به اينكه تعدادي از آزمودني ها هنگام اجـراي  آزمودني. نشان دادند

هاي باقي مانده نسبت بـه   هاي آزمودني ، الگوي تغييرات زاويه)تر غالباً افراد مسن(ند تمرينات از ادامه همكاري انصراف داد

اي مفاصل در اين افراد مشابه الگوهاي افـراد   افراد جوان نرمال تغييرات ملموسي نداشته است و از آنجا كه تغييرات زاويه

د كـه از ابتـدا در پـژوهش شـركت داشـتند      هايي طراحي شـده بـو   سالم بوده است و سطح تمرينات براي تمام آزمودني

بنابراين عدم وجود تغييرات چشـمگير در زوايـاي مفصـلي دور از    ) ها در شروع تست بيشتر بودميانگين سني آزمودني(

 .انتظار نيست

  علمي -پيام اجرايي
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شود در تحقيقات مشابه با افزايش نمونه آماري و مدت زمان اعمال برنامه تمريني اين روش تمرين مورد پيشنهاد مي

) چون تمرين تمرين قدرتي، استقامتي و مقاومتي(هاي تمريني ديگر  اين نوع تمرين با روشو همچنين . بررسي قرار گيرد

  .مورد مقايسه قرار گيرد

  كينتيك سالمند، كينماتيك، :يكليد يواژه ها
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