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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی مقايسۀ اثربخشی انواع مداخالت شناختی ـ حرکتی بر تعادل پويای زنان سالمند بود.
روش پژوهش حاضر ،نیمهتجربی بوده و با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون انجام شده است .بدينمنظور 11 ،نفر از زنان
سالمند (با دامنۀ سنی  21تا  21سال) در اين پژوهش شرکت نمودند و بهصورت تصادفی به سه گروه تجربی و يک گروه
کنترل تقسیم شدند .شايانذکر است که تمام گروهها بهمدت  51جلسه و بهشکل پنج روز در هفته براساس پروتکلهای
تعیینشده تمرين کردند .تعادل پويای آزمودنیها ،قبل و بعد از دورۀ تمرينی با استفاده از مقیاس تعادل برگ ارزيابی
گرديد .دادههای پژوهش نیز با استفاده از آزمونهای تحلیل واريانس يکطرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .نتايج بهدستآمده نشان میدهد که تمرينات ذهنی ،خودگويی و ترکیبی (ذهنی ـ
خودگويی) بر تعادل تأثیرگذار میباشد ( ،)P>0.05اما بین عملکرد تعادلی گروههای تمرينی ذهنی ،خودگويی و ترکیبی
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P >0.05براساس يافتههای پژوهش حاضر دريافت میشود که کاربرد تمرينات ذهنی،
خودگويی و ترکیبی ممکن است از طريق افزايش عملکردهای عصبی ـ شناختی ،در بهبود عملکرد تعادلی تأثیرگذار
باشد؛ زيرا ،افت عملکردهای عصبی ـ شناختی مرتبط با سن در زمینخوردن افراد سالمند نقش دارد.
واژگان کلیدی :تعادل ،زنان سالمند ،مداخالت شناختی ـ حرکتی

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
افزایش ساالنۀ جمعیت سالمندان بهدلیل کاهش مرگومیر و باالرفتن امید به زندگی ،جمعیت
جهان را بهسوی سالمندشدن سوق میدهد .طبق آمار سازمان جهانی بهداشت 095 ،میلیون نفر
سالمند باالی  05سال موجود در سال ( )2555به  1/2بیلیون نفر در سال ( )2520خواهد رسید که
 05درصد از این افراد در کشورهای درحالتوسعه زندگی میکنند؛ بنابراین ،هرچند افزایش سن در
سیاستهای مربوط به نظام سالمت یک موفقیت محسوب میشود ،اما ناخوشی و ناتوانی در بین این
افراد یکی از بزرگترین مخاطرات برای کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه است (.)1
در دوران سالمندی ،بیشتر ساختارها و عملکردهای فیزیولوژیکی بدن نظیر فرایندهای حرکتی
(عصبی ـ عضالنی) ،حسی (دستگاههای بینایی ،دهلیزی و حسی ـ پیکری) و فرایندهای عصبی
سطح باالتر ادراکی و شناختی بهصورت تدریجی دچار زوال و تغییر فرسایشی میشود که این
کاهش با زوال در طیف وسیعی از فرایندهای شناختی و حرکتی همراه است ( .)2یکی از مهمترین
ساختارها که درنتیجۀ افزایش سن و پیری دچار تغییرات اساسی میشود ،سیستم عصبی ـ شناختی
است .تغییرات وابسته به سن در این سیستم ،منتهی به کاهش در قدرت عمومی عضالت ،حس
لمس ،رفلکس عمقی تاندونها ،کاهش سرعت هدایت پیامهای عصبی و افزایش لرزش میشود و
درنتیجه ،یک کندی سراسری در مهارتهای حرکتی ،بهویژه یک افت بالقوه در تعادل و راهرفتن را
در پی خواهد داشت ( .)3افت فرایندهای شناختی و حرکتی بهویژه تعادل پویا ،بیانگر دو وضعیت
خطرناک بین افراد سالمند میباشد؛ بهطوریکه مطالعات نشان داده است یک سوم سالمندان دچار
افت عملکردهای شناختی هستند و بیش از  05درصد آنها در انجام فعالیت روزمره به کمک نیاز
دارند .ازسویدیگر ،خطر صدمات جدی و مرگ ناشی از افتادن بهدلیل افت عملکردهای شناختی،
سه تا چهار برابر بیشتر از عوامل دیگر گزارش شده است ()4؛ بنابراین ،روشهای پیشگیری و درمان
این عوارض از اهداف بلندمدت مطالعات بهشمار میرود ( .)0برای جبران نارساییهای عصبی ـ
شناختی سالمندان و بهبود عملکرد تعادلی ،تمرینات بدنی متناوب که بر قدرت و تعادل تمرکز
دارند ،موردتأکید بسیاری از متخصصان قرار گرفته است؛ بهعنوانمثال ،پژوهشگران در یک مطالعۀ
مروری نشان دادند که فعالیت بدنی برای بهبود عملکرد شناختی افراد سالمند بدون اختالل
شناختی ،سودمند بوده و موجب بهبود انعطافپذیری ،قدرت عضالنی و توانایی راهرفتن و نیز
جلوگیری از افتادن میگردد .همچنین ،ثابت شده است که فعالیت جسمانی باعث تغییر در ساختار
و عملکرد مغز میشود و میتواند ظرفیت پردازش پیامهای عصبی را توسعه دهد و با تنظیم سطوح
انتقالدهندههای عصبی ،در بهبود عملکردهای عصبی نقش مهمی را ایفا نماید .شایانذکر است که
این عوامل به بهبود تعادل کمک کرده و از بروز آسیبهای ناشی از سقوط جلوگیری میکند (،)0،0
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اما برخی از پژوهشگران معتقد هستند که سالمندان بهدلیل شیوع ناتوانیها ،مشکالت جسمانی و
افزایش کمتحرکی و فقر حرکتی نمیتوانند از تمرینات متناوب و سنگین جهت بهبود تعادل بهره
ببرند؛ ازاینرو ،برای دستیابی به عملکرد بهتر و بهبود وضعیت تعادلی ،کاربرد برنامههای تمرینی
کمهزینه ،ایمن ،دارای اثرات همهجانبه و بدون خستگی جسمی که بر دو جنبۀ شناختی و فیزیکی
تمرکز میکنند ،ضرورت مییابد (.)8
از میان انواع تمرینات شناختی میتوان به تمرینات خودگویی و ذهنی اشاره کرد .خودگویی،
گفتگویی درونی است ک ه فرد از طریق آن به تفسیر افکار ،احساسات ،تغییر اعتقادات ،آموزش و
تقویت خود میپردازد .استفاده از تمرینات خودگویی میتواند در تغییر دیدگاه و نگرش فرد نقش
داشته باشد ،باور و دیدگاه مثبت فرد را به عمل ترجمه کند و مدت و کیفیت توانبخشی را
تحتتأثیر قرار دهد ( .)9مایکنبام 1خودگویی را پیامد اصلی کارکردهای شناختی میداند که درزمینۀ
حل مسأله و پاسخ به موقعیتهای استرسزا ،واکنشهای فیزیولوژیک و بهطورکلی ،ایجاد رفتارهای
سازگارانه نقش اساسی دارند (.)15
بررسیهای متعددی اثربخشی این روش را بر عملکرد تعادلی افراد تأیید نمودهاند .از جمله ،شریعتی
و همکاران در پژوهشی تأثیر تمرینات خودگویی را بر تعادل افراد سالمند  05تا  05سال
موردبررسی قرار دادند .در این پژوهش افراد سالمند بهمدت پنج جلسه و بهشکل شش بار اجرا در
هر جلسه به انجام تکالیف تعادلی پرداختند .ذکر این نکته ضرورت دارد که آزمودنیها میبایست
پیش از هر اجرا ،عبارت مربوط به خودگویی را تکرار میکردند .نتایج این پژوهش نشان داد که
کاربرد خودگویی با بهبود کنترل توجه و تمرکز و افزایش حس آرامش میتواند در بهبود تعادل
سالمندان مؤثر واقع شود .همچنین ،آناستازیا و همکاران )2513( 2در پژوهشی به بررسی تأثیر
خودگویی در  20زن و  30مرد با زانوی آسیبدیده پرداختند .آنها بهمدت پنج هفته و سه بار در
هفته ،تمرینات تعادلی و خودگویی را اجرا نمودند و درنهایت ،به این نتیجه رسیدند که خودگویی
میتواند از طریق بهبود دقت و استقامت ،تعادل افراد آسیبدیده را بهبود بخشد (.)11،12
همانطور که بیان شد ،یکی دیگر از راهکارهای شناختی ،تمرین ذهنی است .تمرین ذهنی بهعنوان
مرور نمادین یک فعالیت فیزیکی بدون اینکه هیچ حرکت عضالنی واضحی صورت گیرد ،مطرح
میباشد .دراینراستا ،میچل و همکاران )2510( 3در پژوهشی تأثیر تمرینات ذهنی تکالیف تعادلی و
کششی را بر 25فرد سالمند موردبررسی قرار دادند و عنوان کردند که تمرین ذهنی موجب بهبود
عملکرد عصبی ـ عضالنی ،حس عمقی ،کنترل قامت و تعادل افراد سالمند میشود .همچنین،
1. Meichenbaum
2. Anastasia
3. Michael
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پژوهش دیگری نشان داد که شش هفته تمرین ذهنی ،بر تعادل ایستای سالمندان  00تا  95سال
تأثیرگذار است و میتواند موجب بهبود عملکرد حرکتی و عوامل شناختی آنها شود ( .)13،14کارل
و همکاران )2513( 1نیز در پژوهشی تأثیر تصویرسازی حرکتی را در بهبود حرکت و کاهش خطر
سقوط سالمندان  00تا  80ساله موردبررسی قرار دادند .این افراد برای چهار هفته (سه بار در هفته)
و بهمدت  10تا  05دقیقه به تمرین پرداختند .پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که اینگونه
تمرینات ،برنامهریزی حرکتی را بهبود میبخشد و باعث کاهش خطر سقوط در سالمندان میشود
( .)10درمقابل ،برخی از پژوهشگران معتقد هستند که ترکیب تمرینات شناختی نسبت به کاربرد
یک روش بهتنهایی مؤثرتر است و دراینزمینه ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تصور ذهنی
حرکت ،یک قدم اساسی در تبدیل فکر به واقعیت میباشد و اعمال ما ،دستاورد تصورات و افکار ما
بوده و خودگویی ،نقش مهمی را در ایجاد اندیشه و تصور ذهنی ایفا میکند که باعث تغییر و اصالح
تفکر درزمینۀ تکلیف موردنظر میشود؛ درنتیجه ،تأثیر تمرینات ذهنی و خودگویی بر رفتار را
غیرقابلانکار میدانند ( .)10عالوهبراین ،پرویزی و همکاران ( )1395در مطالعات خود به این نتیجه
رسیدند که ترکیب تمرینات ذهنی و خودگویی بهصورت مثبت ،برخی از موارد مهم مانند نگرانی،
ترس ،اضطراب و میزان انگیختگی را در افراد کنترل مینماید و بر ساختارهای دیگر از قبیل
اعتمادبهنفس ،دقت و تمرکز اثرگذار میباشد و تمامی این عوامل موجب بهبود عملکرد میشود.
جنیفر و همکاران )2550( 2نیز در پژوهشی ،ترکیبهای مختلف تسهیلسازی و تضعیفسازی
تصویرسازی ذهنی و خودگویی را بر عملکرد حرکتی و خودکار آمدی افراد بررسی نمودند و نشان
دادند که ترکیب تسهیلسازی تصویرسازی ذهنی و خودگویی بهعنوان یک راهکار شناختی در بهبود
اجرا مؤثر میباشد ،اما تضعیف تصویرسازی ذهنی و خودگویی عملکرد را مختل میسازد ()10،18؛
بنابراین ،باوجوداینکه تأثیر مثبت هریک از مداخالت شناختی در بهبود عملکرد به اثبات رسیده
است ،اما تاکنون پژوهشگران درمورد بهترین تمرین شناختی که بتواند در کنار تمرینات بدنی برای
بهبود عملکرد تعادلی افراد سالمند بهکار رود ،به توافق نرسیدهاند .همچنین ،بهدلیل شواهدی که
ثابت کرده است عوامل شناختی ،پیشنیاز هر فعالیت حرکتی میباشد و با افزایش سن ،راهرفتن و
حفظ تعادل به کنترل شناختی بیشتری نیاز دارد ،کاربرد تمرینات شناختی جهت بهبود کنترل
پاسچر افراد سالمند اهمیت زیادی پیدا میکند (.)8

1. Carl
2. Jennifer
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لذا ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی این موضوع است که آیا تمرینات شناختی ـ حرکتی متفاوت
(تمرینات ذهنی ،خودگویی و ترکیبی (خودگویی ـ ذهنی)) میتواند تأثیر متفاوتی بر تعادل پویای
افراد سالمند داشته باشد؟
روش پژوهش
ایــن پــژوهش از نــوع مطالعــات نیمــهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون ـ پسآزمــون بــا ســه گــروه
تجربـی و یـک گـروه کنتـرل بـود .جامعـۀ آمـاری ایـن پـژوهش را زنـان سـالمند  05تـا  00سـالۀ
ساکن در شهر مشهد که سـابقۀ ورزشـی نداشـتند ،تشـکیل دادنـد .بـا توجـه بـه ماهیـت پـژوهش
کــه از نــوع مداخلــه ای بــود ،بــرای انتخــاب افــراد از روش نمونــهگیــری داوطلبانــه اســتفاده شــد.
معیارهــای ورود بــه ایــن پــژوهش عبــارت بودنــد از تمایــل بــه شــرکت در پــژوهش ،داشــتن
توانــایی تصویرســازی ،داشــتن توانــایی تکلــم ،عــدم نقــت شــناختی و یــا زوال عقلــی ،نداشــتن
ســابقۀ افســردگی ،اضــطراب و یــا ســایر اخــتالالت روانــی ،توانــایی راهرفــتن بــهطور مســتقل،
نداشتن بیمـاری و یـا اسـتفاده از داروهـای اثرگـذار بـر تعـادل ،دیـد طبیعـی یـا دیـد اصالحشـدۀ
طبیعی و عدم اسـتفاده از سـمعک .ایـن شـاختها پـیش از اجـرای پروتکـل تمرینـی بـا اسـتفاده
از پرســشنامۀ اطالعــات فــردی گــردآوری شــد .همچنــین ،جهــت اطمینــان از عــدم ابــتالی افــراد
سالمند به دمـانس (زوال عقلـی) ،از آزمـون کوتـاه وضـعیت ذهنـی 1اسـتفاده شـد و بـرای ارزیـابی
توانــایی تصویرســازی حرکتــی ،پرســشنامۀ تجدیــدنظرشــدۀ تصویرســازی حرکتــی 2مورداســتفاده
قــرار گرفــت .دراینراســتا ،نتــایج پــژوهش ســهرابی و همکــاران ( )1388نشــان داد کــه ایــن
پرسشنامه دارای ثبات درونی ( )5/03و پایایی زمانی ( )5/00میباشد (.)0،19
شــایانذکر اســت کــه از مشــارکت افــراد دارای ســابقۀ ســرگیجه ،شکســتگی و یــا جراحــی و
دفورمیتی اندام تحتـانی در پـژوهش ممانعـت بـهعمـل آمـد .عالوهبـراین ،تمـامی معاینـات توسـ
پزشک انجام گردید؛ بـهطـوریکـه بـرای تشـخیت ناهنجـاریهـای شـایع انـدام تحتـانی از جملـه
زانوی پرانتزی و ضربدری ،کـف پـای صـاف و انگشـت شسـت کـج از خـ شـاقولی اسـتفاده شـد.
در حالت طبیعی ،چنانچـه فـرد پشـت خـ شـاقولی بایسـتد ،بایـد خـ مرجـع در امتـداد طـولی
از مرکــز ران ،کشــکک و ســتید درشــت نــی عبــور کنــد و در میــان انگشــت شســت و دوم فــرود
آید ،اما در پژوهش حاضـر چنانچـه ایـن خـ از مسـیر ذکـرشـده منحـرف میگردیـد ،ناهنجـاری
اندام تحتانی تشخیت داده میشد (.)25
(1. MMSE )Mini-Mental State Examination
(2. MIQ-R )Movement Imagery Questionnaire-Revised
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درنهایت ،پس از کسب رضایتنامۀ کتبی و همسانسازی از نظر قابلیت تصویرسـازی (گـرفتن نمـرۀ
باالتر از میانگین در پرسشنامۀ  )MIQRو وضعیت ذهنـی (کسـب نمـرۀ  24و یـا بـاالتر در آزمـون
 )MMSEو نیز دارابودن شرای ورود به پژوهش ،تعداد  45نفر از زنـان سـالمند پارکهـای منـاطق
مختلف شهر مشهد بهعنوان نمونه وارد پژوهش شدند و براساس روش تصادفی ساده به چهـار گـروه
خودگویی ،ذهنی ،ترکیبی وکنترل تقسیم شدند .برای انجام این روش ،ابتـدا فهرسـتی شـمارهدار از
نمونهها که قرار بود گروهها از آن انتخاب شوند ،تهیه گردید و برای هر واحد از نمونهها ،یک عدد در
نظر گرفته شد .سپس ،با انجام قرعهکشی ،افراد در هریک از گروهها جای گرفتند.
عالوهبراین ،در مرحلۀ پیشآزمون برای اندازهگیری تعادل پویای عملکردی از مقیاس تعـادل بـرگ1
استفاده شد .روایی و اعتبار این مقیاس در ایران توس آزاد و همکـاران ( )2515مـوردارزیـابی قـرار
گرفته است که ثبات درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ معـادل ( )r=0.9بهدسـت آمـده
است و لذا ،این مقیاس دارای اعتبار ارزیابی میباشد .همچنین ،این مقیاس دارای  14آزمـون اسـت
که شامل برخاستن از وضعیت نشسته روی صندلی ،ایستادن ساکن بدون حمایت ،نشسـتن سـاکن
روی صندلی بدون حمایت ،نشستن روی صندلی از وضعیت ایستاده ـ جابهجایی ،ایستادن ساکن بـا
چشمان بسته ،ایستادن ساکن با پاهای جفت ،دسترسی به جلو در وضعیت ایستاده ،برداشتن اشیا از
روی زمین ،چرخش به طرفین برای نگاه به پشت ـ چرخش  305درجه به هـر دو طـرف ،گذاشـتن
نوبتی پاها روی چهارپایه ،ایستادن به حالت یک پا جلوی پا دیگر و ایستادن روی یک پـا میباشـد و
در این آزمون ،نحوۀ عملکرد افراد در یک دامنۀ صفر (ناتوانی در انجام آزمون) تا چهار (انجام طبیعی
آزمون) امتیازبندی میشود ( .)21قابلذکر است که در پایان ،اندازهگیری تعادل پویای عملکردی هر
چهار گروه در مرحلۀ پسآزمون ،پس از آخرین جلسۀ تمرین و در شرای مشابه با پیشآزمون انجام
شد.
جهت انجام پژوهش ،هر چهار گروه برای  10جلسه و بهصورت پـنج روز در هفتـه از برنامـۀ تعـادلی
شرحدادهشده توس سوزوکی )2554( 2استفاده نمودند ( )22که عبارت بود از راهرفـتن پشـت سـر
هم بهشکل یک پا جلوی پای دیگر ،ایستادن با پاهای جفت ،ایستادن روی یک پا ،راهرفـتن بـر روی
نوک انگشتان پا و بر روی پاشنه ،راهرفتن به پهلو ،راهرفتن با باالآوردن دست و پـای مخـالف .زمـان
تمرین نیز  45دقیقه در نظر گرفته شد .در گروه خودگویی 15 ،دقیقه از زمـان صـرف گـرمکـردن و
سردکردن افراد میشد و از  35دقیقۀ باقیمانده 10 ،دقیقه به تمرینات تعادلی شرحدادهشـده تعلـق
میگرفت و  10دقیقۀ دیگر نیز به انجام تمرین خودگویی اختصاص مییافت؛ بدینمعناکه آزمودنیها
1. Berg Balance Scale
2. Suzuki
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عبارت مربوط به خودگویی را قبل از هر اجرا (شـش بـار اجـرا) بـا صـدای بلنـد تکـرار میکردنـد و
درنهایت ،بازگشت به حالت اولیه و سردکردن انجام میشد .عبارت خودگویی بدینشـرح بـود "مـن
میتوانم با حفظ تعادل ،یک پا را جلوی پای دیگر قرار دهم و پشت سر هم راه بروم؛ من میتوانم بـا
حفظ تعادل ،وزن خود را روی نوک انگشتان فرود آورم و روی پنجۀ پا راه بروم؛ من میتوانم با حفظ
تعادل روی یک پا بایستم؛ من میتوانم بهصورت ایستاده با پاهای جفت تعادل خـود را حفـظ کـنم؛
من میتوانم حین راهرفتن دست و پای مخالف را به سمت باال حرکت دهم؛ من میتوانم روی پاشنۀ
پا حرکت کنم و تعادل خود را حفظ نمایم و من میتوانم به پهلـو راه بـروم و تعـادل خـود را حفـظ
کنم" (.)23
عالوهبراین ،برنامۀ گروه تمرین ذهنی بدینصورت بود که سـالمندان جهـت تمـرین ذهنـی تکـالیف
تعادلی ،در سالنی آرام و مناسب که بدینمنظور آماده شده بود حضور مییافتنـد و چشـمان خـود را
میبستند .مدتزمان تمرین این گروه  45دقیقه بود که پنج دقیقه از زمان صرف تمرینات آرامسازی
جهت آرامش ،تمرکز و آمادگی سالمند میشد و سپس ،با اعالم آمادگی و تمرکز الزم ،تمرین ذهنـی
تکالیف تعادلی بهمدت  10دقیقه آغاز میگردید .پس از آن ،آزمـودنیهـا پـنج دقیقـه بـه تمرینـات
گرمکردن عمومی میپرداختند و  10دقیقه دیگر از زمان تمرین را به انجام تکالیف تعادلی اختصاص
میدادند ( .)14گروه ترکیبی نیز ابتدا تمرین ذهنی و سپس ،تمرینات خودگویی را انجام مـیدادنـد.
در این گروه 25 ،دقیقه زمان به تمرینات ذهنی و تعادلی اختصاص داده میشـد و  25دقیقـۀ دیگـر
نیز صرف انجام تمرینات خودگویی و تعادلی میگردید.
تمرینات گروه کنترل نیز بهمدت  10جلسۀ 45دقیقهای انجام میگرفت که  15دقیقه از زمان صرف
گرمکردن و سردکردن افراد میشد و  35دقیقه نیز به اجرای تکالیف تعادلی اختصاص مییافت.
عالوهبراین ،در بخـش تجزیـهوتحلیل آمـاری از آمـار توصـیفی بـرای محاسـبۀ میـانگین و انحـراف
استاندارد ،سن ،قد و وزن آزمودنیها استفاده شد و بهمنظور بررسی طبیعـیبـودن دادههـا ،آزمـون
شاپیرو ـ ویلک مورداستفاده قرار گفت .همچنین ،آزمون لون جهت تعیین برابری واریانسهـا بـهکار
رفت .بهمنظور مقایسۀ نمرات پیشآزمـون و پسآزمـون چهـار گـروه نیـز آزمـون تحلیـل واریـانس
یکطرفه استفاده شد و برای تعیین اختالف بین گروهها ،آزمـون تعقیبـی تـوکی مورداسـتفاده قـرار
گرفت .سطح معناداری نیز برای تمام تحلیلها ( )P<0.05در نظر گرفته شد و تحلیل آمـاری دادههـا
با استفاده از نرمافزار آماری اس .پی .اس .اس نسخۀ  121صورت گرفت.
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نتایج
ابتدا ،اطالعات توصیفی مربوط به مشخصات شرکتکنندگان (سن ،قد و وزن) پژوهش سنجیده شد.
میانگین سنی گروههای موردمطالعه بهترتیب برای گروه خودگویی ( 03/23/11سال) ،گروه ذهنـی

( 03/13/10سال) ،گروه ترکیبـی ( 03/04/83سـال) و گـروه کنتـرل ( 04/24/89سـال) بـود.
میانگین وزن نیز برای گروههای موردمطالعه بهترتیب برای گروه خودگویی ( 05/09/25کیلوگرم)،

گــروه ذهنــی ( 01/90/21کیلــوگرم) ،گــروه ترکیبــی ( 08/311/02کیلــوگرم) و گــروه کنتــرل
( 04/10/14کیلوگرم) بود .همچنین ،میانگین قـد بـهترتیـب در گـروه خودگـویی (100/04/09
سانتیمتر) ،گروه ذهنی ( 109/04سانتیمتر) ،گروه ترکیبی ( 108/20/43سانتیمتر) و در گـروه

کنترل ( 108/02/10سانتیمتر) ثبت گردید.
اطالعات جدول شمارۀ یک حاکی از آن است کـه در مرحلـۀ پیشآزمـون ،بـاالترین میـانگین نمـرۀ
تعادل مربوط به گروه ذهنی بوده و پایینترین میانگین مربوط بـه گـروه ترکیبـی اسـت .در مرحلـۀ
پسآزمون نیز باالترین میانگین مربوط به گروه ترکیبی (خودگویی ـ ذهنـی) میباشـد و پـایینترین
میانگین مربوط به گروه کنترل است.
عالوهبراین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول شمارۀ دو نشـان میدهـد کـه اخـتالف
معناداری بین نمرات پیشآزمون چهار گروه وجود ندارد ( ،)P>0.05امـا بـین میـزان تعـادل پویـای
عملکردی چهار گروه در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده میشود (.)P>0.05
شایانذکر است که برای تعیین معناداری میان چهار گروه از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج
این آزمون در جدول شمارۀ سه نشان میدهد کـه اخـتالف میـانگین تعـادل پویـا در سـطح آلفـای
( )5/50بین گروه خودگویی بـا کنتـرل ( ،)P=0.003گـروه ذهنـی بـا کنتـرل ( )P= 0.004و گـروه
ترکیبی با کنترل ( )P=0.000معنادار است ،اما بـین میـزان تعـادل سـه گـروه خودگـویی ،ذهنـی و
ترکیبی نسبت به یکدیگر تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P>0.05
جدول 5ـ میانگین و انحراف استاندارد تعادل پويای عملکردی در چهار گروه
مرحله

خودگويی

ذهنی

ترکیبی

کنترل

پیشآزمون

40/42/1

402/3

44/32/8

44/41/0

پسآزمون

49/11/3

491/0

49/01/0

40/22/1
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جدول 6ـ نتايج تحلیل واريانس يکطرفۀ امتیاز تعادل پويا در پیشآزمون و پسآزمون
مرحله

پیشآزمون
پسآزمون

بین گروه
درون گروه
کل
بین گروه
درون گروه
کل

مجموع

درجۀ

میانگین

نسبت واريانس

سطح

اندازۀ

مربعات

آزادی

مربعات

بین گروه به درون گروه

معناداری

اثر

25/50
195/9
215/9
03/4
154/0
108

3
30
39
3
30
39

0/09
0/3

1/20

24/4
2/9

8/42

5/352

5/5551

5/590

5/412

سطح معناداری P≤0.05
جدول 9ـ نتايج آزمون توکی برای مقايسۀ دوبهدو گروهها در پسآزمون برای مقیاس تعادل پويای عملکردی
گروهها

آمارهها

خودگویی

سطح معناداری
اختالف میانگین

ترکیبی
کنترل

خودگويی

تمرين ذهنی

ترکیبی

5/9
5/1

5/8
5/0

سطح معناداری

5/8

5/09

اختالف میانگین

-5/0

5/0

سطح معناداری
اختالف میانگین

5/553
2/9

5/554
2/8

5/5551
3/0

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی مقایسۀ اثربخشی تمرینات ذهنـی ،خودگـویی و ترکیبـی بـر تعـادل
پویای عملکردی زنان سالمند بود .با توجه به تجزیهوتحلیل آماری صورتگرفته مشخت شد که بین
میزان پیشرفت تعادل گروههای ذهنـی ،خودگـویی و ترکیبـی تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد ،امـا
براساس مقایسۀ میانگینها ،میزان پیشرفت تعادل در گروه ترکیبی نسبت بـه دیگـر گروههـا بیشـتر
بود .دراینراستا ،برایان 1و همکاران ( )1980معتقد هستند که اهمیت کاربردی یا درمـانی تمرینـات
ارائهشده نسبت به اهمیت یا معناداری آماری دادهها بیشتر است (.)24
عدم تفاوت تأثیر تمرینات ذهنی ،خودگویی و ترکیبی در پسآزمون را میتوان اینگونه توجیه کـرد
که براساس "نظریۀ رشد شناختی" ویگوتسکی" ،)1980( 2مدل توجهی" نیدفر )1900( 3و "نظریـۀ
1. Bryan
2. Vigotsky
3. Nidfer
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خودکارآمدی" باندورا ،)1990( 1تمرین خودگویی میتواند از طریـق بهبـود تمرکـز ،دقـت ،انگیـزه،
اعتمادبهنفس ،خودکارآمدی و کاهش اضطراب موجب بهتـرشـدن سـطح عملکـرد فـرد شـود ()20؛
بهگونهایکه طبق نظریـۀ توجـه ـ انگیختگـی ،تمـرین ذهنـی از طریـق تنظـیم میـزان انگیختگـی،
معطوفکردن توجه فرد بهصورت گزینشی به تکالیف جاری و نیز بهبود توجه ،تمرکز ،اعتمادبـهنفس
و کاهش اضطراب در بهبود عملکرد مؤثر واقـع مـیشـود ()13،14؛ بنـابراین ،ترکیـب ایـن دو روش
میتواند نقش بیشتری در افزایش عواملی مانند دقت ،تمرکز و اعتمادبهنفس و کنترل نگرانی ،تـرس
و اضطراب داشته باشد و منجر به بهبود سطح اجرا شود ( .)10درنهایـت ،بـا توجـه بـه شـباهتها و
درگیری عوامل شناختی مشابه بهنظر میرسد که استفاده از هر سه راهکار شناختی در این پـژوهش
توانسته است با بهبود عملکرد شناختی ،در افزایش تعادل افراد سالمند نقش داشته باشد.
تأثیر مثبت ترکیب تمرینات ذهنی و خودگویی در این پژوهش از تئوری "نگهداری مغـز" 2حمایـت
میکند .این تئوری معتقد است که تحریک شناختی بیشتر میتواند با بهبود شـکلپذیری عصـبی و
درگیری بیشتر لوب فرونتال ،آهیانه و گیجگاهی ،از مغز دربرابر تأثیرات منفی پیری محافظت نمایـد
( .)24طبق مطالعات انجامشده ،در دوران سالمندی ،آتروفی مغز بیشتر در منـاطق لـوب فرونتـال و
قشر پری فرونتال اتفاق میافتد و این ناحیه از مهمترین منـاطق درگیـر در عملکردهـای شـناختی،
بهویژه عملکردهای اجرایی میباشد .ازسویدیگر ،نشان داده شده است که افت عملکردهای اجرایـی،
به کاهش عملکرد تعادلی و راهرفتن منجر میشود؛ بنابراین ،درگیری شناختی بیشتر موجب افزایش
فعالیت این نواحی میگردد و این امر میتواند کاهش فعالیت عصبی وابسته به سن را جبران کنـد و
نقش مهمی را در حفظ تعادل ایفا نماید ( .)20،20عالوهبراین ،مطالعات نشان داده است کـه تمـرین
ذهنی زمانی مؤثر است که با مؤلفههای شـناختی بیشـتری همـراه باشـد؛ زیـرا ،ایـن حالـت اتصـال
مستقیم ،فرمانهای حرکتی را افزایش میدهد و پیشرفت عملکرد حرکتی را بهدنبال خواهد داشـت
()28؛ لذا ،با توجه به مطالب مطرحشده بهنظر میرسد کـه ترکیـب ایـن تمرینـات از طریـق بهبـود
عملکردهای عصبی و شناختی در کنترل تعادل تأثیرگذار بوده و نقش بیشتری را در بهبود عملکـرد
تعادلی ایفا نموده است.
4
3
اما ایـن یافتـهها بـا نتـایج پژوهشهـای ویالنـت و همکـاران ( )2550و یـو و همکـاران ()2559
همخوانی ندارد .آنها در مطالعات خود ترکیب تمرینات شناختی و توانبخشی را بر تعادل سالمندان
موردبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش تکالیف شناختی در برنامـۀ تمـرین بـدنی،
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تأثیر معناداری بر تعادل ندارد؛ ازایـنرو ،عـدم همخـوانی ایـن نتـایج بـا پژوهشهـای مطرحشـده را
میتوان به تعداد جلسات تمرینی ،مدتزمان مداخله و ماهیت تکلیف شـناختی متفـاوت نسـبت داد
(.)29،35
پژوهش حاضر نیز شواهدی را فراهم کرده است مبنی بر اینکه  10جلسـه تمـرین ذهنـی ـ بـدنی،
تأثیر معناداری در بهبود تعادل سالمندان دارد .یافتهها در ایـن بخـش بـا نتـایج مطالعـات عبـدلی و
همکاران ( ،)1395نادیا 1و همکاران ( )2558و کـارل 2و همکـاران ( )2513کـه بـر برتـری ترکیـب
تمرینات ذهنی و فیزیکی در بهبود تعادل سالمندان تأکید کرده بودند ،همخوانی دارد .بـا توجـه بـه
نتایج پژوهش حاضر ،دلیل تأثیرگذاری تمرین ذهنی در این پژوهش را مـیتـوان بـراسـاس "نظریـۀ
تنظیم توجه و برانگیختگی" فلتز )1983( 3توجیه نمود .این نظریه مطرح میکند که تمرین ذهنـی
از دو راه موجب بهبود عملکرد میشـود؛ از دیـدگاه فیزیولوژیـک ،تمـرین ذهنـی در تنظـیم میـزان
انگیختگی برای عملکرد مطلوب به فرد کمک میکند تا به آسـتانۀ اجـرای فعالیـت برسـد و خـود را
برای اجرای فعالیت آماده کند و از دیدگاه شناختی ،تمرین ذهنی توجه فرد را بهصورت گزینشی بـه
تکالیف جاری معطوف میسازد؛ بهطوریکه اگر فرد در تصویرسازی به تصـویری مـرتب بـا تکلیـف
توجه کند ،احتمال اینکه محرکهای نامرتب با عملکرد توجه او را بر هـم زنـد ،کمتـر وجـود دارد.
درحقیقت ،تمرین ذهنی میتواند یک اثر آمادهسـازی داشـته باشـد و کـارایی تمرینـات فیزیکـی را
افزایش دهد (.)10،31،32
اما از نظر عصبی ،تأثیرگذاری این نوع تمرینات بدینصورت قابـلتوجیـه اسـت کـه پـس از تمـرین
ذهنی ،تغییرات نرونی که در سطوح طرحریزی و برنامهریزی حرکت اتفاق میافتد ،به احتمـال زیـاد
منطقۀ کورتیکال حرکتی اولیه مغز را فعال میکند و این برنامۀ تغییریافته میتواند از طریق عمل بر
مدارهای نخاعی ،به افزایش فعالیت نرونهای حرکتی و درنتیجه ،به افزایش قدرت و عملکرد حرکتی
منجر شود ()33؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که ترکیب تمرینات ذهنی و جسمی توانسـته اسـت عـالوه
بر بهبود قدرت در اندام تحتانی ،کارایی دستگاه عصبی و شناختی را تااندازهای باال ببـرد و درنتیجـه،
موجب بهبود تعادل و کاهش خطر زمینخوردن در سالمندان شود .این نتایج با مطالعات باتسـون 4و
همکاران ( )2550و بانفی 0و همکاران ( )2513همخوانی ندارد .آنها معتقـد هسـتند کـه در دوران
سالمندی ،اطالعات حسی بهطور مؤثری در اختیار سیستم حرکتـی قـرار نمـیگیـرد و ایـن فقـدان
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اطالعات حسی ممکن است از اجرای تصویرسازی حرکت شبیه به حرکت واقعـی جلـوگیری کنـد و
کیفیت تصویر حرکت ساختهشده در ذهن را کاهش دهد؛ ازاینرو ،تمـرین ذهنـی نمـیتوانـد تـأثیر
زیادی بر عملکرد حرکتی سالمندان داشته باشد ( .)34،30عالوهبراین ،براساس نتـایج ایـن پـژوهش
میتوان بیان کرد که تمرینات خودگویی ،تعادل پویای عملکردی افراد سالمند را بـهطـور معنـاداری
افزایش میدهد .این نتایج با یافتههای شریعتی و همکاران ( )1392و آناسـتازیا و همکـاران ()2513
همخوانی دارد .این پژوهشگران بر این باور هستند که تمرینات خودگـویی از طریـق بهبـود کنتـرل
توجه ،تمرکز ،عملکردهای اجرایی ،اعتمادبهنفس و کاهش اضـطراب میتوانـد عـاملی جهـت بهبـود
عملکرد تعادلی باشد (.)12،13
با توجه به یافتههای این پژوهش بهنظر میرسد که عالوه بر تمرین بدنی ،کاربرد تمرینات شناختی
از جمله تمرین خودگویی ،ذهنی و ترکیبی (ذهنی ـ خودگویی) میتواند روش مناسبی جهت بهبود
عملکردهای عصبی ـ شناختی باشد و تعادل افراد سالمند را تحتتأثیر قرار دهد؛ زیرا ،همانطور که
پیشتر بیان شد ،افت عملکردهای شناختی با بیثباتی وضعیتی مرتب است و بر تعادل اثر منفی
میگذارد و لذا ،در زمینخوردن افراد سالمند نقش دارد .همچنین ،این افراد جهت حفظ تعادل
عالوه بر عوامل فیزیولوژیکی و بیومکانیکی ،به عوامل روانی و شناختی مانند دقت ،توجه ،تمرکز،
انگیزه ،کاهش ترس و اضطراب نیاز دارند و عملکرد حرکتی ،بهویژه تعادل در این دوران تحتتأثیر
کنترل شناختی بیشتری قرار میگیرد؛ بنابراین ،مداخلههایی که هدف آنها تحریک شناختی است
میتواند (حداقل) تاحدودی ضعف و کاهش شناختی مرتب با سن را که در بدترشدن وضعیت
تعادلی نقش دارد ،به تعویق اندازد و منجر به موفقیتهای شغلی ،سالمتی فردی و حفظ تندرستی
شود.
براساس نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آینده ،تأثیر این تمرینات بـر تعـادل
مردان سالمند و با حضور نمونهای بزرگتر بررسی گردد .همچنین ،توصیه میشـود کـه سـودمندی
این تمرینات بر تعادل سالمندان با سابقۀ افتادن و نیز بیماران پارکینسونی موردبررسـی قـرار گیـرد.
در پایان ،از محدودیتهای این پژوهش میتوان به توجه ناخواستۀ آزمودنیها به عالئمی کـه مـدنظر
پژوهشگر نبود ،عدم امکان کنترل تفاوتهای فـردی در سـطح انگیزشـی و اضـطراب آزمودنیهـا در
زمان آزمون ،الگوی تغذیه ،تفـاوت در وضـعیت اجتمـاعی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و بهداشـتی ،میـزان
استراحت و فعالیت روزمره و کنترل شرای ذهنی و روانی افراد در هر جلسه اشاره نمود.
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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of various cognitive-motor
interventions on dynamic balance of elderly women. The research method was semiexperimental, with a pre-test/post-test design. Forty elderly women (aged 60–75 years)
participated in this study. They were randomly assigned to four groups: mental practice,
self-talk practice, mixed practices, and control group. Participants practiced 5 days per
week for three weeks, according to defined protocol. The dynamic balance was assessed
before and after the training using the Berg Balance Scale. Data was analyzed using oneway analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s post-hoc tests. Findings showed that
mental, self-talk, and mixed practices affected the dynamic balance (P < 0.05), but the
difference between groups was not significant (P > 0.05). According to the results,
applying the mental, self-talk, and mixed practices may affect balance performance by
increasing neurocognitive functions as age-related decline in neurocognitive functions
plays a role in falls in the elderly.
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