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  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقاملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفهاولین همایش 
 

  

 

 

هفته تمرین عملکردي بر تعادل ایستا و پویاي مردان سالمند سالم 10تاثیر   

 

  ، 4، فرزاد کریمی خنجري3يمریم قنبر، 2، امیدرضا صحرایی1*بهنام شکري

  

  حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزش دانشگاه شهرکرد. کارشناس ارشد 3،1

  عالمه طباطبایی دانشگاه. کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی 2

  . دانشجوي رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فرهنگیان4

 

  چکیده

 .است همراه تعادل عدم با که میشود بدن تعادل در دخیل فیزیولوژیک سیستمهاي عملکرد در تغییراتی بروز موجب سالمندي
هفته  10 ریتاث یبررس. هدف از این پژوهش دارد میتاه شوند، منجر تعادل پایداري و کسب به که تمریناتی از استفاده بنابراین

سالمند سالم در این تحقیق حاضر حاضر بودند  مرد 40بود.  مردان سالمند سالم يایو پو ستایبر تعادل ا يعملکرد نیتمر
رومبرگ شارپ اند نحقیق به شکل پیش آزمون پس آزمون انجام شد از تست برخاستن و رفتن جهت اندازه گیري تعادل پویا و 

به انجام تمرینات  45جلسه و جلسه  3هفته هر هفته  10براي اندازه گیري تعادل ایستا استفاده شد. گروه تجربی به مدت 
عملکردي پرداختند درحالی که گروه کنترل به زندگی عادي خود مشغول بودند. آزمون تی زوجی نشان داد که تعادل ایستا و 

همچنین نتایج تحلیل آماري تی مستقل نشان داد که ) p<0/05مون بهبود یافته است(پویاي گروه تجربی نسبت به پیش آز
) در حالی که نتایج تحلیل p<0/05تعادل ایستا و پویاي گروه تجربی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل بهتر شده است(

موجب بهبود تعادل و  می توانند کرديدر نتیجه به نظر می رسد تمرینات عمل. آماري براي گروه کنترل معنی دار نبوده است
  زندگی مردان سالمند سالم شوند.

  مردان سالمند، تمرین عملکردي، تعادل واژگان کلیدي:

 

 

 

 

                                                
Behnam.shokri1991@yahii.com * 
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  مقدمه
 است و کرده پیدا افزایش انسان عمر طول دار، واگیر کنترل بیماریهاى و پیشگیرانه مراقبتهاى و بهداشت پیشرفت با

 اساس بر نیز ایران در. است یافته افزایش شدت توسعه به حال در نیز و شرفتهپی کشورهاى در سالمندان شمار

 نیز آینده سال بیست ظرف). 5سالمند تشکیل می دهند( قشر را کشور جمعیت درصد 7 اکنون هم آخرین آمارها،

 خواهد لمندسا اکثریت با جامعه یک ایران آینده سال چهل یا سی در و رفت خواهد فراتر برابر دو از درصد این

 ضروري و الزم امري آنها سالمتى ارتقاء سطح هدف با سالمندان مسائل و مشکالت شناسایى  همین رو ).از1شد(

 نیز و افراد عملکردى هاى توانایى و یافته مزمن افزایش و حاد بیماریهاى خطر سن افزایش با است مسلم آنچه .است

-اسکلتى هاى سیستم عملکرد در سالمندى تغییراتى دوره به دورو با .یابد مى کاهش آنها ادراك و قدرت حواس

 در درگیر فیزیولوژیک هاى عنوان سیستم به بینایى، سیستم و پیکرى -حسى سیستم سیستم دهلیزى، عضالنى،

 در یا ها بیماري برخی متعاقب سالمندان که بین در شایع جسمانی مشکالت از یکى رو از همین دهد، مى رخ تعادل

 از یکى عنوان به تعادل مواقع نقصان بسیارى در ).که1،22باشد( می خوردن زمین دهد رخ می سالمندي یندفرا اثر

  ).21به شمار می رود( خوردن زمین اصلى علل

 ).تعادل6،23است( همراه مفصل حرکت و استقامت قدرت، عضله، توده عضالنی،  عصبی عملکرد کاهش با سالمندي

 وانفعال فعل یک تعادل، حفظ ).7شده است( تعریف پویا و ایستا موقعیت دو هر طول در مطلوب حفظ قامت عنوان به

 این .کند می ایجاد عضالنی ) و فاکتورها بینایی و شنوایی حس عمقی، (حس داخلی بین فاکتورهاي را اي ه پیچید

 ).9گذارد( می جاي بر حرکتی بازخوردهاي و عصبی شبکه متقابلی بر اثر وانفعاالت فعل

 شده طراحی تمرین شود، می محسوب سالمندي دوره هاي پیامد از یکی عنوان به تعادل تضعیف که این به توجه با

 فعالیت و تعادلی نیازهاي بر که شود شامل را تکالیفی باید تعادل، ضعف شدن تر وخیم از پیشگیري یا بهبود براي

  ).6،7(باشد داشته تمرکز پویا هاي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقاملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفهاولین همایش 
 

  

 

 پویا فعالیتهاي و تعادلی نیازهاي بر که شود تکالیفی شامل باید شده، طراحی تمرینی اخالتمد اینکه گرفتن نظر در با

 1عملکردي تمرینات زمینه، این در محققان توجه مورد الگوهاي از یکی امروزه). 10,9( باشند داشته تمرکز

 همچون روزانه فعالیتهاي الگوي براساس که اند ورزشی فعالیتهاي از مجموعهاي عملکردي تمرینات ).12.14است(

 شدهاند طراحی )سبک وسایل جایی جابه و برخاستن و نشستن بدن، جایی جابه و پله از رفتن پایین و باال رفتن، راه(

در همین  )17دارند( تأکید تعادل و انعطاف پذیري قدرت، استقامت، مانند جسمانی آمادگی فاکتورهاي تقویت بر و

 .پرداختند عملکردي تمرینات با همراه تعادل با مرتبط آبی تمرینات تأثیر بررسی به) 2012راستا جهادیان وهمکاران(

 از پس که بود متفاوت زمانهاي و سرعت با مختلف دالیل به آب در رفتن راه شامل عملکردي تمرینات مطالعه این در

 هم دیوید توسط که دیگري تحقیق در  ).15شد( مشاهده سالمندان عملکرد در معنادار افزایش تمرین، هفته ده

 ).در17نبود( توجه قابل سالم مسن افراد بر  استقامتی و قدرتی تمرینات تأثیر شد، انجام همکاران و )1997( 2باچنر

 6 از بعد مسن مردان پویایی و تعادل ایستا افزایش بر عملکردي تمرینات تأثیر ( 1388 ) و همکاران صادقی تحقیق

  ). 2بود( دار معنی آمده، دست به نتایج که گرفت قرار بررسیمورد  عملکردي تمرین هفته

با توجه به افزایش روند رو به رشد سالمندي در جامعه و مشکالت ناشی از افزایش سن  تحقیقات اندکی در زمینه 

تا سالمندان موجود است اما بعضی مواقع نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است از همین رو محققین بر آن شده اند 

 سالم بپردازند. سالمند مردان پویاي و ایستا تعادل بر عملکردي تمرین هفته 10 تاثیر به بررسی بررسی

  

  روش تحقیق

  

.  بود کنترل گروه یک و تمرینی مداخله گروه با یک آزمون پس - آزمون پیش طرح با تجربی نیمه تحقیق مطالعه

 عمومی، اماکن از نفر 40 ها آن بین از که یاسوج بود شهر لسا 65 باالي سالمندان کلیه شامل تحقیق آماري جامعه

 گروه و)  نفر20(  تعادلی تمرینات گروه 2 در تصادفی صورت به و شده انتخاب دسترس در ت صور به ... و پارك

                                                
1 Functional Training 
2 David . M. Buchner 
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 ها آن نداشتن شرکت و بودن داوطلب عالقه، شامل مطالعه به افراد ورود معیارهاي.  شدند تقسیم) نفر 20(  کنترل

 ورود معیارهاي سایر کنترل جهت فردي اطالعات ثبت پرسشنامه از همچنین. د بو منظم ورزشی هاي برنامه در

 خوردن زمین سابقه نبود و دید مشکل فقدان روزمره، کارهاي انجام در استقالل شامل معیارها این که شد استفاده

 که در بود سرگیجه نداشتن همچنین و مزمن آرتریت مشکل یا مفصلی دررفتگی نداشتن گذشته، سال یک در

 پویاي و ایستا تعادل تمرینات، شروع از قبل روز یک. شدند می حذف مطالعه از مذکور مشکالت داشتن صورت

 به افراد، آمادگی سطح و سالمتی وضعیت از اطالع جهت تمرینی، دوره شروع از قبل.  شد گیري اندازه ها آزمودنی

  .شد) استفاده 3Q-PAR )24 جسمانی فعالیت براي آمادگی پرسشنامه و پزشکی تاریخچه پرسشنامه از ترتیب

 در افراد گزینش براي و باشد می خیر و بلی سؤال هفت شامل برگه) یک PAR-Qپرسشنامه فعالیت جسمانی(

زمون براي آنها طراحی شده است.  با توجه به این اینکه از آ است ممکن که جسمانی هاي فعالیت در شرکت هنگام

PAR-Q براي مالکی عنوان به و تمرینی برنامه در شرکت براي کنندگان شرکت قابلیت کیفی بررسی جهت و 

 یک به حتی که افرادي شرکت از و بودند کرده انتخاب را خیر جواب کنندگان شرکت کلیه . بود شده استفاده انتخاب

 . آمد عمل به جلوگیري رینیتم برنامه در بودند داده بلی جواب پرسشنامه سواالت از مورد

ست، باالیی براي اندازه گیري تعادل ا اعتبار داراي که رومبرگ شارپند آزمون از ایستا تعادلري گی اندازه براي

 طوري برهنه با پاي کردن، گرم از پس آزمودنی که است صورت این به آزمون اجراي این ).روش12،19استفاده شد(

 به صورت بازوها و و دیگر پاي از ) جلوتر برتر (پاي ها آن از یکی باشند و خط یک در پا دو هر که گرفت ي م قرار

نماید،  حفظ بسته و باز چشم با را حالت این بود قادر هر آزمودنی که زمانی مدت . گیرند قرار سینه روي ي ضربدر

) با پایایی 4TUGرخاستن و رفتن(براي اندازه یري تعادل پویا از آزمون زمان ب  ).18.12امتیاز او محسوب می شوند(

 ه گیري انداز تجربی و کنترل گروه دو کنندگان شرکت پویایی تعادل تا شد اجرا افتادن خطر بینی پیش براي %99

 بدون صندلی روي از دستهایش از بدون استفاده کننده شرکت که شود ي م اجرا صورت این به ).آزمون11شود(

). گروه 18نشیند( صندلی می روي دوباره و گردد بازمی متري سه مسیر یک کردن از طی پس برخاسته، دسته

دقیقه تمرینات را  45جلسه و هر جلسه  3هفته هر هفته  10) به مدت 1تجربی به اجراي پروتکل (جدول شماه 

کنترل تمرین از گروه  10انجام می دادند درحالی که گروه کنترل به زندگی عادي خود مشغول بودند. قبل و بعد از 

                                                
3 Physical Activity Readiness Questionnaire 
4 Timed Get & Go 
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و تجربی تست هاي تعادل ایستا و پویا توسط متخصصین تربیت بدنی به عمل آمده است( تست ها توسط مربیان به 

بار تکرار می شد و بهترین نمره براي فرد در  3خوبی به آزمودنی ها به شکل عملی آموزش داده می شد). هر آزمون 

  نظر گرفته می شد.

مستقل استفاده شد.  tزوجی و تفاوت هاي بین گروهی از آزمون  tز آزمون براي برسی تفاوت هاي درون گروهی ا

  درنظر گرفته شد. 0/05انجام شد سطح معنی داري 19ورژن  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

 

  پروتکل تمرینی اجراي شده توسط گروه تجربی می باشد 1جدول شماره 
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  یافته ها

  یژگی عمومی آزمودنی می باشدو 2جدول شماره 

  کنترل  تجربی  

  70/88 71/50  سن

  171/26  170/7  قد

  70/36  69/33  وزن

BMI 29/7 28/6 

  

نمرات پیش آزمون و پس آزمون تست تعادل شارپ اندرومبرگ آورده شده است. این نتایج نشان  3جدول شماره 

و تجربی در پیش آزمون پس آزمون در تست تعادل  می دهد که تفاوت معنی داري بین میانگین نمرات گروه کنترل

 )P<0/05ایستا وجود دارد(

  نتایج تست شارپ اند رومبرگ 3جدول شماره 

 میانگین پیش آزمون  گروه

  انحراف استاندارد ±
  

پس آزمون میانگین 
  انحراف استاندارد ±

 
T  

 
 Pسطح منی داري

   15± 80/1  13± 26/1  تجربی چشم باز

4/21  
 

  13± 38/1  13± 22/1  کنترل چشم باز  0/00

   14± 33/1  11± 29/1  تجربی چشم بسته

4/12  
 

  11± 42/1  11± 48/1  کنترل چشم بسته  0/00
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نمرات پیش آزمون پس آزمون تست، آزمون زمان برخاستن و رفتن آورده شده است نتایج نشان می  4جدول شماره 

 )P<0/05مون پس آزمون در تست تعادل پویا وجود دارد(دهد تفاوت معنی داري بین دو گروه در پیش آز

  

  نتایج تست برخاستن و راه رفتن 4جدول شماره 

 میانگین پیش آزمون  گروه
  انحراف استاندارد ±

  

 میانگین پس آزمون
  انحراف استاندارد ±

  

T   سطح معنی داريP 

   5± 29/1  7± 33/1  تجربی

5/07  
 

  7± 80/1  7± 22/1  کنترل  0/00

  

 

  بحث

هفته تمرین عملکردي بر تعادل ایستا و پویاي مردان سالمند سالم بوده  10هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر 

است. تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق نشان می دهد که میزان تعادل ایستا و پویاي گروه تجربی نسبت به پیش 

است در حالی که در گروه کنترل بهبودي حاصل معنی دار بوده  P<0/05آزمون بهبود یافته است نتایج در سطح 

  قابل مشاهده است).  3,4نشده است و نتایج گروه کنترل معنی دار نیوده است. ( نتایج در جدول

 ).تعادل25،23است( همراه مفصل حرکت و استقامت قدرت، عضله، توده عضالنی،  عصبی عملکرد کاهش با سالمندي

 فعل یک تعادل، حفظ ).20شده است( تعریف پویا و ایستا موقعیت دو ره طول در مطلوب حفظ قامت عنوان به

 می ایجاد عضالنی ) و فاکتورها بینایی و شنوایی حس عمقی، (حس داخلی بین فاکتورهاي را اي ه پیچید وانفعال

قش بسیار ). تعادل ن9گذارد( می جاي بر حرکتی بازخوردهاي و عصبی شبکه متقابلی بر اثر وانفعاالت فعل این .کند

مهمی در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه دارد چنان چه افراد دچار بی تعادلی شوند موجب زمین خوردن و افتادن 

هاي مکرر می شود که می تواند نتایج نابسامانی براي فرد و جامعه داشته باشد از این بسیاري از صاحب نظران 

د تعادل و دیگر مولفه هاي مردان سالمند می دانند نتایج تمرین و فعایت جسمانی را شیوه ي مناسب جهت بهبو
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 و ایستا تعادل بر آب از بیرون و آب در تمرین تأثیر ) به مقایسه1390تحقیق حاضر با نتایج صحبتی ها وهمکاران(

اي سالم پرداخته اند و نتیجه گرفتند که که تمرین و فعالیت موجب بهبود تعادل پویا و ایست سالمند مردان پویاي

 سالمند زنان پویاي تعادل بر عملکردي تمرین هفته 12 ) تأثیر1389). قاسمی و همکاران(3مردان سالمند می شود(

 به نقش بخشیده بهبود مؤثري نحو به را سالمند زنان پویاي تعادل تواند می عملکردي سالم پرداخته اند تمرینات

 تأثیر بررسی به) 2012مین راستا جهادیان وهمکاران(در ه).4باشد( داشته سالمند زنان سالم زندگی سزایی در

 راه شامل عملکردي تمرینات مطالعه این در .پرداختند عملکردي تمرینات با همراه تعادل با مرتبط آبی تمرینات

 عملکرد در معنادار افزایش تمرین، هفته ده از پس که بود متفاوت زمانهاي و سرعت با مختلف دالیل به آب در رفتن

 باچنر هم ). یافته هاي تحقیق حاضر با نتایج فوق همسوست در حالی که با نتایج  دیوید15شد( مشاهده مندانسال

). که این اختالف در نوع پروتکل تمرینی و شیوه ي اجراي تمرینات می 17همخوانی ندارد(  همکاران و )1997(

توصیه کرده اند و به این نتیجه رسیدند که  باشد ولی به شکل کلی اکثر تحقیقات تمرینات ورزشی براي سالمندان

  دل آنها می شود.عاورهاي مختلف سالمندان از جمله تکه ورزش و فعایت بدنی منظم موجب بهبود فاکت

  

  نتیجه گیري

سالم بررسی شده است. یافته  سالمند مردان پویاي و ایستا تعادل بر عملکردي تمرین هفته 10 تاثیر در این پژوهش

هش تاثیر تمرینات عملکردي بر میزان بهبود تعادل ایستا و پویاي مردان سالمند سالم که فعالیت هاي این پژو

ورزشی منظم ندارند را تایید می کنند. نتایج این تحیق نشان می دهد که اجراي پروتکل تمرین عمکردي که 

عملکردهاي سالمندان از جمله ترکیبی از تمرینات قدتی، استقامتی، تعادلی و انطاف است می تواند موجب بهبود 

تعادل ایستا و پویاي آنها شود. بنابراین می توان گفت تمرینات عملکردي می تواند شیوه ي مناسبی جهت بهبود 

  تعادل ایستا و پویاي مردان سالمند سالم باشد.

  تقدیر و تشکر

ورمحمدشکري و سرکار خانم مقاله از کلیه آزمودنی هاي شرکت کننده، سرهنگ ن نبدین وسیله نویسنده گان ای

  مینا فرحبخش که در انجام این تحقیق ما را یاري کرده اند، تقدیر و تشکر می کنند.
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