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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین با زمانبندی حسی بیرونی بر میانگین سرعت و
دامنة مرکز فشار تعادل ایستا و پویای سالمندان انجام شد .در این مطالعه  36مرد سالمند بهطور تصادفی
به سه گروه کنترل ،راهرفتن ساده و گروه تمرین با زمانبندی حسی بیرونی تقسیم شدند .تمرینها
بهمدت شش هفتة سهجلسهای انجام شد .آزمودنیها قبل و بعد از تمرینها در آزمونهای تعادلی ایستا
و پویا شرکت کردند .نتایج تفاوت معناداری را بین گروهها در پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای سطح
و مسافت مرکز فشار نشان نداد؛ بااینحال ،تمرین با زمانبندی حسی بیرونی موجب افزایش معنادار
دامنة مرکز فشار در مسیر قدامی-خلفی و داخلی-خارجی در گروه تجربی شد .نتایج نشان داد استفاده
از این تمرینها میتواند موجب بهبود معنادار تعادل پویای سالمندان شود؛ بنابراین ،میتوان این روش
تمرینی را بهعنوان روشی کمهزینه ،نوین و ساده در برنامههای تمرینی مربوط به بهبود تعادل پویای
سالمندان جای داد.
واژگان کلیدی :زمانبندی حسی بیرونی ،مرکز فشار ،تعادل ایستا ،تعادل پویا ،سالمندی.

1. Email: mohsenrd91@yahoo.com
2. Email: mseslami@gmail.com
3. Email: mmemarmoghaddam@yahoo.com
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مقدمه
سالمندی دورهای از زندگی بشر است که با کاهش ظرفیتهای فیزیولوژیک و عملکرد حرکتی همراه
است .در بین عوامل تأثیرگذار بر سالمتی سالمندان ،ازدستدادن تعادل و خطر سقوط از بزرگترین
عوامل تهدیدکنندة سالمتی این افراد و ششمین علت مرگومیر در جمعیت سالمندی است که معمولا
با برخی از بیماریها و ناتوانیها همراه است ( .)1همچنین تأثیرات منفی روانشناختی ناشی از افتادن
موجب ترس و کاهش تمایل به انجامدادن فعالیتهای بدنی و اجتماعی میشود که درنتیجه وابستگی
بیشتر به دیگران و افت کیفیت زندگی سالمندان را درپی دارد (.)2
حفظ تعادل برای انجامدادن فعالیتهای روزمرة زندگی ازجمله راهرفتن نیز ضروری است .کاهش
توانایی راهرفتن درست ،بهویژه در وضعیت چالشبرانگیز ممکن است دلیل مهمی برای افزایش سقوط
افراد سالمند باشد .درواقع ،راهرفتن و خطرهای همراه با آن ،با افزایش سن نقشی بحرانی در محدودیت
عملکردی و خطر سقوط ایفا میکنند ( .)3 ،4پژوهشگران اظهار داشتند چندین عامل باعث کاهش
تعادل در دوران سالمندی میشود که از این بین میتوان به افول سیستمهای حسی شنوایی ،بینایی،
عمقی و انحطاط سیستم پردازش مرکزی اشاره کرد (.)5
راهرفتن یک نوع تعادل پویاست که در سالمندی بهصورت پیشروندهای به چالش کشیده میشود و
الگوهای راهرفتن برای حفظ پایداری و تعادل بهتر تغییر میکند .این تغییرات در یک چرخة راهرفتن
بهصورت زمان اتکای طولنیتر و افزایش در زمان فاز اتکای دوگانه مشاهده میشود که خود با خطر
افتادن و سقوط ارتباط دارد ( .)3کاهش سرعت راهرفتن ،کاهش طول و افزایش عرض قدمها نیز الگوی
راهرفتن سالمندان را تغییر میدهد و موجب کاهش تعادل میشود و خطر سقوط و افتادن را افزایش
میدهد ( .)1برخی از پژوهشگران با استفاده از تمرینهای گوناگون قدرتی ،استقامت عضالنی و
تمرینهای در آب ،برخی از تغییرات مثبت را بر تعادل سالمندان گزارش کردهاند ()3 ،6 ،7؛ بااینحال،
هزینههای زیاد ،سختی اجرا و رغبت کافی نداشتن همة سالمندان برای انجامدادن این نوع تمرینها
بهعنوان محدودیتهای این برنامههای تمرینی یاد شده است (.)3-1
بهتازگی ،راهبردهای1جدید توانبخشی نظیر زمانبندی حسی بیرونی بهمنظور بهبود راهرفتن توسعه
یافتهاند .این زمانبندیهای حسی بخش مهمی از راهبردهای توانبخشی هستند و بهمعنای استفاده
از زمان یا مکان برای تنظیم محرک حسیاند .تحریک حسی شنیداری2یکی از انواع تحریکات حسی
است که در آن با ضربآهنگ (ریتم) و عالئم زمانبندیشده ،به شکلهای متفاوت مانند بوقهای
موزون (با فاصلة زمانی مشخص) ،مترونوم ،دستزدن و موسیقی موزون به افراد نشانه و بازخورد داده
1. Strategy
2. Auditory Sensory Stimulation
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میشود ( .)8مکانیسم اصلی تمرین راهرفتن با تحریک موزون شنیداری ،همزمانشدن شنیداری-
حرکتی در سیستم عصبی مرکزی است که ریتم شنیداری را در برونداد حرکتی عملکردی مانند
راهرفتن ،منعکس میکند ( .)9ریتم شنیداری نواحی حرکتی مغز شامل منطقة حرکتی مکمل 1،
پیشمکمل ،2قشر پیشحرکتی ،3عقدههای قاعدهای4و مخچه5را فعال میکند ( .)10فعالسازی
نواحی حرکتی مغز از طریق ریتم ،فعالسازی عضالنی را بهبود میبخشد و به کنترل حرکتی بهتر
منجر میشود؛ ازاینرو ،همزمانی بین محرک شنیداری و پاسخ حرکتی سبب میشود الگوی راهرفتن
تنظیم و تثبیت شود (.)11
برخی مطالعات تأثیرات مثبت این نوع مداخالت را بر برخی از پارامترهای کینماتیکی راهرفتن مانند
آهنگ و سرعت راهرفتن و نیز طول گام سالمندان گزارش کردهاند ()14-12؛ باوجوداین ،براساس
دانش ما تنها در سه مطالعه تأثیر زمانبندی حسی شنیداری بر تعادل سالمندان بررسی شده است.
ترومبتی6و همکاران ( )15به بررسی اثر یک برنامة تمرینی ترکیبی شامل تکالیف چندگانه و موسیقی
بر راهرفتن و تعادل سالمندان پرداختند .در پژوهش آنها ،گروه تجربی تمرینهای تکالیف چندگانه
با ترکیب موسیقی را بهمدت شش ماه دنبال کردند .پس از انجامدادن تمرینها ،گروه تجربی افزایش
معناداری را در عملکرد تعادل پویا در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند؛ درحالیکه بهبود معناداری
در تعادل ایستای گروه تجربی مشاهده نشد .هامبورگ و کلیر )16(7اثر مثبت و معنادار تمرین حرکت
با موسیقی را بر تعادل افراد سالمند تا پایان هفتة پنجم تمرینها گزارش کردند ،اما از هفتة پنجم تا
هفتة چهاردهم تمرینها ،تعادل افراد با وجود بهبود ،از نظر آماری معنادار نبود؛ بااینحال استفاده از
یک آزمون میدانی مانند آزمون لکلک برای ثبت نتایج و احتمال خطای انسانی ،تعمیم این یافتهها
را با احتیاط همراه میکند .دویترون8و همکاران ( )17نیز اثر دو نوع بازخورد حسی بیرونی شنیداری
را بر کنترل تعادل سالمندان بررسی کردند .تحریک شنیداری اول شامل یک پیام معنیدار و دارای
بار توجهی و تحریک صوتی دیگر شامل یک پیام بیمعنی (یک موسیقی به بلندی  440هرتز) بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که تحریکات شنیداری در هر دو گروه باعث بهبود تعادل شد ،اما گروهی
که از پیامهای معنیدار صوتی استفاده کردند ،ثبات بیشتری را در تعادل نشان دادند .با این حال،
1. Supplementary Motor Area
2. Pre-SMA
3. Premotor Cortex
4. Basal Ganglia
5. Basal Ganglia
6. Trombetti
7. Hamburg & Clair
8. Deviterne

70

مطالعات طب ورزشی ،دوره  ،11شماره  ،26پاییز و زمستان 1398

استفاده از نتایج مقاله دویترون و همکاران ،بهدلیل استفاده نشدن از گروه کنترل راهرفتن بدون دریافت
بازخورد حسی بیرونی؛ باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.
بهنظر میرسد طراحی برنامة تحریکات حسی بیرونی میتواند راهبردی اجراشدنی برای پیشرفت و
بهبود تعادل سالمندان باشد .از دیدگاه علمی ،هنوز پتانسیل کامل این دسته از مداخالت بهعنوان یک
برنامة کاربردی بهخوبی درک نشده است .برخی عوامل اطمینان کامل برای استفاده از این نوع
مداخالت جدید را فراهم نمیکنند :تعداد کم مطالعات انجامشده در این زمینه ،وجود برخی نتایج
متناقض و همچنین وجود برخی از محدودیتها در روششناسی مطالعات پیشین ازجمله
استفادهنشدن از ابزارهای دقیق در سنجش تعادل (مانند استفاده از آزمونهای میدانی و درنتیجه
افزایش خطای انسانی در سنجش تعادل) و بهکاربردهنشدن گروه کنترل راهرفتن بدون دریافت محرک
شنیداری برای جداکردن اثرهای راهرفتن از اثرهای بازخورد حسی بیرونی (چون ممکن است اثرهای
مثبت دیدهشده در پژوهشهای گذشته ناشی از پیادهروی منظم در طی جلسات تمرین باشد ،نه
حاصل مداخالت حسی بیرونی)؛ بنابراین ،به انجامدادن مطالعات بیشتر و کنترلشدة بهتری بههمراه
سنجشهای دقیق نیاز است تا با اطمینان بیشتری بتوان دربارة تأثیر این مداخالت بر توانبخشی
سالمندان صحبت کرد .از طرفی ،با توجه به اینکه استفاده از این گونه ابزار در توانبخشی راهرفتن
بسیار ساده ،ارزانقیمت و بدون نیاز به درمانگر است ،شاید بتوان بهعنوان یک روش در توانبخشی
سالمندان از آن استفاده کرد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرین با زمانبندی حسی
بیرونی بر میانگین سطح و دامنة مرکز فشار تعادل ایستا و پویای سالمندان انجام شد.
روش پژوهش
مطالعة حاضر از نوع نیمهتجربی و به لحاظ هدف ،کاربردی است 36 .مرد سالمند دارای شرایط شرکت
در پژوهش ،در دامنة سنی  60تا  75سال داوطلبانه از سرای مهر سالمندان شهرستان بابلسر انتخاب
شدند و پس از امضای رضایتنامة کتبی وارد پژوهش شدند .آنها بهطور تصادفی به سه گروه  12نفره
(دو گروه کنترل و یک گروه تجربی) تقسیم شدند ( .)18-16معیارهای ورود سالمندان به مطالعه
عبارت بودند از :توانایی در ایستادن و راهرفتن بدون کمک ،نداشتن سابقة شکستگی در اندام تحتانی
در یک سال گذشته ،نداشتن آسیبهای عصبی-عضالنی ،فقدان مشکالت ارتوپدی در شش ماه
گذشته ،نداشتن سابقة جراحی در ناحیة ران و زانو ،مصرفنکردن داروهای اعصاب ،فقدان اختالل
شنوایی .معیارهای خروج سالمندان از مطالعه بروز مشکالت قلبی یا تنفسی در حین تمرین ،غیبت
بیش از سه جلسه از کل تمرینها و انصراف آزمودنی از ادامة تمرین بود ( .)19برای همگنکردن

رجبتبار درویش :اثر تمرین با زمانبندی حسی بیرونی بر میانگین ...

71

شرکتکنندهها در گروههای پژوهش ،از آزمون برخاستن و راهرفتن زماندار1استفاده شد .آزمون شامل
سه مرحلة برخاستن از صندلی ،سه متر راهرفتن ،چرخیدن و برگشتن است و زمان اجرای آزمون با
زمانسنج اندازهگیری شد ( .)20روایی آزمون برابر با  0/85است و آلفای کرونباخ بهمنظور بررسی
پایایی هماهنگی درون ابزار  0/96-0/86گزارش شده است (.)21
بهمنظور ثبت دادههای مربوط به مرکز فشار از دستگاه فوتاسکن2آر-اسکن ساخت کشور بلژیک
استفاده شد .ابعاد این دستگاه  40×100سانتیمتر است و دارای  8192حسگر است و قادر به نمایش
سطح کف پا و ثبت دادههای مربوط به فشارهای کف پایی و حرکت مرکز فشار است .فرکانس
نمونهبرداری آن حداکثر تا  253هرتز تنظیم میشود که با توجه به زمان انجامشدن آزمون ،با نسبتی
مشخص کاهش مییابد .پایایی آزمونهای همتای دستگاه فوتاسکن  0/92-0/86گزارش شده است
( .)22برای سنجش تعادل ایستا از آزمودنیها خواسته شد با پای برهنه روی دستگاه فوتاسکن
بایستند؛ بهطوریکه پاها موازی و با فاصلة  15سانتیمتر از هم قرار بگیرند و بهمدت  20ثانیه به یک
دایرة مشکی با قطر پنج سانتیمتر که روی کاغذ کشیده شده بود و در فاصلة دومتری و همارتفاع
چشمانشان روی دیوار قرار داده شده بود ،خیره شوند ( .)23برای سنجش تعادل پویا از آزمون محدودة
پایداری3استفاده شد .در این آزمون از شرکتکنندگان خواسته شد با پاهای برهنه و بهصورت موازی
و با فاصلة  15سانتیمتر از هم روی دستگاه بایستند .سپس بهمدت  20ثانیه تا سر حد توان خود در
چهار جهت جلو ،عقب ،چپ و راست ،حول مفصل مچ پا ،تمام بدن خود را متمایل کنند؛ بهطوریکه
پاهایشان از روی صفحة دستگاه جدا نشود ،زانوها یا کمر خم نشود و از حرکت دستها برای حفظ
تعادل استفاده نکنند ( .)23برای هر دو آزمون تعادلی دادههای مربوط به جابهجایی و سطح مرکز
فشار بهطور خودکار توسط دستگاه فوتاسکن ثبت شد.

)1. Timed to Get Up and Go test (T.G.U.G
2. Foot-Scan
3. Limits of Stability
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شکل  -1فضای نرمافزار باالنس در آزمون تعادلی

پس از اجرای مرحلة پیشآزمون ،براساس نمرات آزمون برخاستن و راهرفتن زماندار ،شرکتکنندگان
بهطور تصادفی به دو گروه کنترل (گروه بدون تمرین ،گروه راهرفتن ساده بدون دریافت تحریک حسی
شنیداری) و یک گروه تجربی (گروه راهرفتن همراه با تحریک حسی شنیداری) تقسیم شدند و
تمرینهای خود را آغاز کردند .تمرینها بهمدت شش هفته ،سه جلسه در هفته و هر جلسه  20دقیقه
برای هر آزمودنی انجام شد ( .)16در ابتدا از هر شرکتکننده خواسته شد که در یک مسیر  10متری
سه بار با سرعت ترجیحی خود راه برود .بار اول برای آشنایی و سپس میانگین دو بار بعدی بهعنوان
آهنگ ترجیحی انتخاب شد .تعداد قدمها و زمان پیمودن مسافت ذکرشده ثبت شد و تعداد قدمها در
مدت زمان یک دقیقه بهعنوان آهنگ ترجیحی هر آزمودنی محاسبه شد (.)24
بهمنظور ایجاد زمانبندی حسی بیرونی از تحریک حسی شنیداری استفاده شد .عالئم شنیداری توسط
یک مترونوم مارک ماسدو (ام-تی  )100ایجاد شد و بهوسیلة یک هدفون پخش شد .از شرکتکنندهها
خواسته شد با ضربآهنگهایی که  10درصد بیشتر از آهنگ راهرفتن ترجیحی هر شخص بود (نحوة
محاسبة آهنگ ترجیحی در بال توضیح داده شد) ،در مسافت  10متر راه بروند و گام خود را با آن
منطبق کنند .بهمنظور ایجاد اضافهبار ،در پایان هر هفته دوباره آهنگ ترجیحی شرکتکنندگان گرفته
میشد و  10درصد به آن اضافه میشد ( .)24بهمنظور اطمینان از صحت اجرای تمرین و نیز مراقبت
از آزمودنیها ،تمرینها بهصورت فردی و بههمراه مربی انجام میشد .آزمودنیهای گروه کنترل راهرفتن
نیز تمرینهای مشابه گروه تجربی را بدون تحریک انجام دادند و گروه کنترل بدون تمرین در این
مدت تمرینهای خاصی را دنبال نکردند (.)25
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درنهایت ،دوباره در جلسة پسآزمون متغیرهای پژوهش از هر سه گروه اندازهگیری شد .تمامی
اندازهگیریها در مرکز تندرستی دانشگاه مازندران انجام شد .دادههای مربوط به مرکز فشار از نرمافزار
بالنس که مخصوص دستگاه فوتاسکن است ،استخراج شد و محاسبات مربوط به آن در فضای نرمافزار
اکسل انجام شد .بهمنظور کمّیکردن تعادل ایستای افراد ،از متغیرهای سطح و مسافت مرکز فشار
استفاده شد .همچنین برای کمّیکردن تعادل پویای افراد از متغیر دامنة مرکز فشار در دو مسیر
قدامی-خلفی و داخلی-خارجی استفاده شد .در پایان مراحل پژوهش بهدلیل تمرینهای نامنظم و
انصراف از ادامة همکاری ،در گروه تجربی  10نفر (با میانگین سنی  68/87±2/64سال) و  10نفر در
گروه کنترل راهرفتن (با میانگین سنی  68±2/23سال) و  9نفر در گروه کنترل بدون فعالیت (با
میانگین سنی  69±3/08سال) باقی ماندند .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش از شاخصهای آمار
توصیفی و برای تحلیل اثربخشی برنامة تمرینی بر متغیرهای پژوهش از آزمون پارامتریک آنکوا و
آزمون ناپارامتریک بوتاسترپ استفاده شد .تمام تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس1.نسخة  22و در سطح معناداری  0/05انجام شد.
نتایج
جدول شمارة یک اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را در پیشآزمون و پسآزمون نشان
میدهد .نتایج این جدول نشان میدهد که متغیرهای سطح مرکز فشار و مسافت مرکز فشار که
شاخصهای تعادل ایستا هستنددر گروه تجربی ،در مقایسه با دو گروه کنترل کاهش بیشتری یافتهاند
و درنتیجه عملکرد بهتری را نشان میدهند .همچنین متغیرهای دامنة مرکز فشار در مسیر قدامی-
خلفی و دامنة مرکز فشار در مسیر داخلی-خارجی که شاخصهای تعادل پویا هستند ،در گروه
زمانبندی حسی بیرونی (گروه تجربی) در مقایسه با سایر گروههای کنترل ،افزایش بیشتری داشتهاند
که حاکی از بهبود تعادل پویا در این گروه است.

1. SPSS
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جدول  -1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروههای شرکتکننده
میانگین ±انحراف استاندارد
متغیر

کنترل (بدون

کنترل (راهرفتن)

گروه تجربی

سطح مرکز فشار
(سانتیمتر مریع)

پیشآزمون

0/12±0/12

0/8±0/1

0/13±0/12

پسآزمون

0/08±0/07

0/05±0/03

0/04±0/03

مسافت مرکز فشار
(میلیمتر)

پیشآزمون
پسآزمون

69/73±27/61
64/77±25/17

60/11±22/65
54/85±10/92

69/90±23/62
57/82±19/74

پیشآزمون

23/89±10/72

27/69±10/25

22/9±12/29

پسآزمون

23/4±11/19

28/07±9/72

37/4±13/07

پیشآزمون

34/24±17/19

38/5±15/72

32/38±15/3

پسآزمون

33/88±16/5

39/62±14/75

51/61±13/23

راهرفتن)

دامنة مرکز فشار ()AP

دامنة مرکز فشار ()ML

برای استفاده از آزمون پارامتریک آنکوا پیشفرضهای این آزمون بررسی شد .ابتدا طبیعیبودن دادهها
با آزمون شاپیرو-ویلک1بررسی شد و سپس برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده
شد .در ادامه پیشفرض همگنی شیب رگرسیون نیز بررسی شد .نتایج نشان داد که در متغیرهای
سطح مرکز فشار و مسافت مرکز فشار در گروه تجربی و گروه کنترل بدون تمرین ،توزیع دادهها
طبیعی نیست ( .)P > 0/05همچنین در متغیر دامنة مرکز فشار در مسیر داخلی–خارجی در گروه
تجربی و گروههای کنترل بدون تمرین و کنترل با راهرفتن نیز شرط همـگنی واریانسهـا برقـرار
نیست ()P > 0/05؛ بنابراین ،برای این متغیرها از معادل ناپارامتریک آزمون آنکوا یعنی آزمون
بوتاسترپ استفاده شد (جدول شمارة سه) و برای سایر متغیرها آزمون پارامتریک آنکوا بهکار رفت
(جدول شمارة دو).

1. Shapiro Wilk
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جدول  -2نتایج تحلیل آنکوا در متغیرهای سطح ،مسافت و دامنة مرکز فشار در مقایسة گروه تجربی با
گروه کنترل راهرفتن و دامنة مرکز فشار در مقایسة گروه تجربی با گروه کنترل بدون تمرین
مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات
0/001

0/707
0/129

0/725
0/001

0/897

0/001

0/789

F

معناداری

مجذور اتا

متغیر

گروه

0/415

0/048

سطح مرکز
فشار

تجربی با کنترل
راهرفتن

0/001

0/009

مسافت مرکز
فشار

تجربی با کنترل
راهرفتن

16/962

16/962

دامنهی
مرکز فشار

تجربی با کنترل راه
رفتن

513/400

513/400

28/760

دامنهی
مرکز فشار

تجربی با کنترل
بدون تمرین

820/878

820/878

52/442

جدول شمارة دو ،نتایج تحلیل آزمون پارامتریک آنکوا را در متغیرهای سطح مرکز فشار ،مسافت مرکز
فشار و دامنه مرکز فشار در بین گروه تجربی با گروه کنترل راه رفتن و همچنین دامنه ی مرکز فشار
در بین گروه تجربی با گروه کنترل بدون تمرین را نشان میدهد .این نتایج نشان میدهد که در
مقایسة گروه تجربی با گروه کنترل راهرفتن در متغیرهای سطح و مسافت مرکز فشار که شاخصهای
تعادل ایستا هستند ،تفاوت معنادار وجود ندارد ،اما مقایسة گروه تجربی با گروههای کنترل بدون
تمرین و کنترل راهرفتن در دامنة مرکز فشار در مسیر قدامی -خلفی که یکی از شاخصهای تعادل
پویاست ،افزایش معناداری را نشان میدهد ( .)P = 0/001مقدار مجذور اتا نیز نشان میدهد که 0/89
تغییرات در دامنة مرکز فشار در مسیر قدامی –خلفی بین گروه تجربی با گروه کنترل راهرفتن و 0/78
تغییرات بین گروه تجربی با گروه کنترل بدون تمرین ،ناشی از اعمال متغیر مستقل (تحریک حسی
شنیداری) است.
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جدول  -3نتایج آزمون بوتاسترپ در متغیرهای سطح ،مسافت و دامنة مرکز فشار در مقایسة گروه تجربی
با گروه کنترل بدون تمرین و دامنة مرکز فشار در مقایسة گروه تجربی با گروه کنترل راهرفتن
مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات
3/508

0/021
0/927

0/283
0/001
0/001

F

معناداری

متغیر

گروه

0/903

سطح مرکز
فشار

تجربی با کنترل
بدون تمرین

3/508

مسافت مرکز
فشار

تجربی با کنترل
بدون تمرین

150/552

150/552

دامنة مرکز
فشار

تجربی با کنترل
بدون تمرین

1530/873

1530/873

22/49

دامنة مرکز
فشار

تجربی با کنترل
راه رفتن

1391/954

1391/954

23/756

همانطورکه در جدول شمارة سه مشاهده میکنید ،مقایسة گروه تجربی با گروه کنترل بدون تمرین،
با استفاده از آزمون ناپارامتریک بوتاسترپ در متغیرهای سطح و مسافت مرکز فشار ،تفاوت معناداری
را نشان نمیدهد ( ،)P < 0/05اما نتایج این آزمون در مقایسة گروه تجربی با گروههای کنترل بدون
تمرین و کنترل راهرفتن در متغیر دامنة مرکز فشار در مسیر داخلی-خارجی افزایش معناداری را نشان
میدهد (.)P = 0/001
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرین با زمانبندی حسی بیرونی بر میانگین سطح و دامنة مرکز
فشار تعادل ایستا و پویای سالمندان انجام شد .یافتهها نشان داد تمرین راهرفتن با این نوع زمانبندی
حسی بیرونی (تحریک شنیداری) بر دامنة مرکز فشار در دو مسیر قدامی-خلفی و داخلی-خارجی که
برای سنجش تعادل پویا اندازهگیری شد ،تأثیر معنادار داشت ،اما بر سطح و مسافت مرکز فشار تعادل
ایستا تأثیر معنادار نداشت .نتایج پژوهش حاضر دربارة تعادل پویا با نتایج پژوهش ترومبتی و همکاران
( ،)15هامبورگ و کلیر ( )16و دویترن و همکاران ( )17همخوانی دارد .تمرین راهرفتن با زمانبندی
حسی شنیداری با همزمانکردن پالس شنیداری با حرکت در مسیر شبکهای-نخاعی ،ریتم شنیداری
را در برونداد حرکتی منعکس میکند .درواقع این نوع تحریکات که با فواصل زمانی ثابت و مشخصی
اعمال میشوند ،موجب همزمانی پاسخهای حرکتی با خود میشوند؛ بهعبارتدیگر ،ریتم بهعنوان یک
مرجع زمانی پیوسته و پیشبینیشدنی عمل میکند که براساس آن حرکات در یک الگوی زمانی ثابت
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طرحریزی میشوند ( .)23پیشنهاد شده است که وقتی بدن در یک محیط پیشبینیشدنی قرار بگیرد،
همکوشی دقیقی با جزئیات زیادی بین عضالت مختلف در سطوح پایین نخاع (که مسئول حرکات
خودکار است) شکل میگیرد ( .)26همچنین پژوهشها نشان دادهاند زمانبندی حسی شنیداری،
نواحی متفاوت سیستم عصبی مرکزی مانند قشر پیشحرکتی ،قشر مکمل حرکتی ،عقدههای قاعدهای
و مخچه را فعال میکند .فعالسازی بخشهای مختلف حرکتی در سیستم عصبی مرکزی میتواند
موجب بهبود فعالیت عضالنی شود و درنتیجه موجب بهبود کنترل حرکت و وضعیت بدنی شود (.)27
عالوهبراین ،پژوهشها نشان میدهند که هستة زانویی داخلی مربوط به سیستم دهلیزی در گوشها
عمدت اا بر تعادل افراد اثرگذار است .هنگامی که تحریک شنیداری به اندام کورتی میرسد ،سیگنال به
هستة زانویی میانی-میانی انتقال مییابد و سپس به قشر شنوایی در لوب گیجگاهی میرسد .این امر
میتواند موجب درگیری و تقویت سیستم دهلیزی شود که درنتیجه بهبود تعادل را بههمراه دارد
(.)28
از دیگر یافتههای این پژوهش ،تأثیر معنادارنداشتن تمرین راهرفتن با زمانبندی حسی شنیداری بر
سطح و مسافت مرکز فشار بود که برای کمیسازی تعادل ایستا استفاده شد .از منظر بیومکانیکی،
حفظ تعادل ایستا و پویا بهطور درخور توجهی متفاوت هستند .در شرایط ایستا ،حفظ تعادل به یک
آونگ وارونه تشبیه میشود؛ یعنی مرکز ثقل که تحتتأثیر نیروی گرانش است ،با مقادیر نسبتاا ثابت
و کنترلشدهای از نیروهای اعمالشده از بدن بر زمین ،صرف اا در یک نقطه حفظ میشود .این مطلب
بدین معناست که حفظ تعادل در شرایط ایستا تکلیف چندان چالشبرانگیزی نیست و احتمالا به
میزان زیادی به قدرت عضالت وابسته است که توانایی تولید نیروی کافی برای حفظ قامت را داشته
باشند ( .)26ازآنجاکه افزایش در قدرت عضالت جزو اهداف این برنامة تمرینی نیست ،شاید یکی از
دلیل نبود تغییرات معنادار در تعادل ایستای شرکتکنندگان در این پژوهش ،همین امر باشد.
یافتة این پژوهش دربارة تعادل ایستا با نتایج مطالعة ترومبتی و همکاران ( )15همسوست .آنها نیز
تغییرات معناداری را درنتیجة اینگونه مداخالت بر تعادل ایستا گزارش نکردند .از طرفی این یافتة
پژوهش با نتایج مطالعات هامبورگ و کلیر ( )16و دویترن و همکاران ( )17که بیان کردند تعادل
ایستا تغییرات معناداری را نشان میدهد ،متناقض است .طراحیهای متفاوت در پژوهشها مانند روش
تمرین ،طول مدت مداخله ،تکالیف و ابزارهای سنجش میتوانند توضیحدهندة یافتههای متفاوت
باشند .در پژوهش هامبورگ و کلیر ( ،)16طول مدت تمرین  14هفته بود؛ درحالیکه طول دورة
تمرین در پژوهش حاضر شش هفته بود .ممکن است تعداد جلسات بیشتر تمرین توجیهکنندة این
تناقض باشد .از طرفی ابزار سنجش تعادل در این دو پژوهش نیز متفاوت بود .در پژوهش هامبورگ و
کلیر ،برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لکلک که آزمونی میدانی است و احتمال خطای انسانی در
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آن بسیار است ،استفاده کردند و در مقایسه با دستگاه فوتاسکن که یک ابزار دقیق و مناسب برای
اندازهگیری تعادل است ،نتایج میتواند بسیار متفاوت باشد .همچنین از دلیل تناقض این یافتهها با
پژوهش دویترون و همکاران ( )17میتوان به بررسی یکجلسهای اثر تحریک شنیداری بر تعادل در
پژوهش آنها و نوع تحریک متفاوت شنیداری و ابزار اندازهگیری متفاوت برای سنجش تعادل در
پژوهش آنها و پژوهش حاضر اشاره کرد.
این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت؛ ازجمله اینکه تمام شرکتکنندگان مرد بودند .همچنین در
پژوهش حاضر بهدلیل نبود دسترسی به همة نمونهها بعد از پایان پژوهش ،دورة پیگیری وجود ندارد.
به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود تأثیر این نوع مداخالت با زمان بندی حسی بیرونی را بر زنان
سالمند و دوران سالمندی ثانویه نیز بررسی کنند.
درمجموع پژوهشهای بسیار کمی در این حوزه انجام گرفته است که نتایج همین مطالعات محدود
نیز بهدلیل مشکالت موجود در روششناسی و تناقض در یافتهها ،نشاندهندة نیاز به انجامدادن
پژوهشهای بیشتر و باکیفیتتر همراه با کنترل بیشتری است .یافتههای پژوهش حاضر تأثیر مثبت
تحریکات حسی بیرونی بر تعادل پویای سالمندان را نشان داد که میتوان از آن بهعنوان مداخلهای
مناسب در توانبخشی و کاهش خطر سقوط و افزایش تعادل پویای سالمندان استفاده کرد؛ بنابراین،
به کاردرمانها و سایر افرادی که در حوزة توانبخشی سالمندان فعالیت دارند ،توصیه میشود از این
نوع مداخالت حسی بیرونی بهعنوان یک برنامة تمرینی ساده ،نوین ،کمهزینه و مقرونبهصرفه برای
بهبود تعادل پویای سالمندان استفاده کنند.
تشکر و قدردانی
از تمام سالمندان عزیزی که در تمامی مراحل پژوهش با ما همراه شدند ،تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of training with external sensory
timing on the mean area and amplitude of the center of pressure during static and dynamic
balance in the elderly. Thirty-six elderly (all males) were randomly assigned to control,
walking, and training with external sensory timing (experimental) groups.
The training sessions were conducted during six weeks (three sessions per week). The
participants were administered two postural tasks of static and dynamic balance prior and
following the treatments as their pre- and post-tests. The results indicated that there were
no significant differences in the center of pressure area and distance means from pre- to
post-tests of all groups. However, training with external sensory timing significantly
increased the amplitude of the center of pressure in the anterior-posterior and the internalexternal directions of the experimental groups. The results indicated that training with
external sensory timing significantly improved the dynamic balance of the elderly.
Therefore, this method can be considered as a low-cost, modern, and simple method to be
included in the training programs of the elderly to improve their dynamic balance.
Keywords: External Sensory Timing, Center of Pressure, Dynamic Balance ,Static
Balance, Elderly
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