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ABSTRACT
Objectives The purpose of this study was to investigate the effect of deep aquatic exercises on balance
among elderly men.
Methods & Materials Thirty elderly men voluntarily participated in this experiment. Subjects were randomly divided into two equal groups including experimental and control groups. The experimental group
participated in a deep aquatic exercise program that consisted of 60-minutes sessions three times a week
for eight weeks, while the control group was not into any exercise. Postural stability (static balance) was
assessed before and after the program as pre-test and post-test by Biodex Balance System (BBS) respectively. Independent sample t-test and paired sample t-test (P≤0.05) were performed on outcome variables.
Results The results of the comparison between the two groups of 15 individuals in terms of demographic
and anthropometric features[experimental group with mean age of (65.50±3.481), height (168.10±5.215),
weight (70.865±7.775) and body mass index (24.781±2.483) and the control group with an average age
of (66.50±3.232), height (169.20±6.314), weight (71.322±8.531) and body mass index (24.982±3.535)
were divided], the two groups showed no difference in results is homogeneity. The findings of the study
showed that aquatic exercises program has significant effect on the static balance (P≤0.05). The results
indicated significant differences between the subjects of experimental and control groups after the exercise program, and also paired sample t-test showed significant differences between pre and post-tests in
experimental group while no differences observed in control group.
Conclusion According to this study, doing the deep-aquatic exercises is effective on improving the static
balance of old people and reducing their risk of falling.

Extended Abstract

E

1. Objectives
ntering to old age period leads to a
number of changes in the functioning
of physiological systems associated

with balance. Balance and status control system is a
complex mechanism wherein coordination between
balance systems including visual, atrium, and sensational-physical systems play a significant role [1, 2].
Several research studies in the past suggest that losing
balance and falling is the sixth cause of death in the
elderly, which is often accompanied by some illnesses
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and disabilities [3-5]. Therefore, the identification of
problems and issues of the elderly with the aim of improving their level of health is very essential. One of
the most common physical problems that occur as a result of the aging process is falling (1.6), which in many
cases, is caused due to weakness of balance [7]. The
purpose of this research was to investigate the effect of
eight weeks of water exercises on the deep side of the
pool on the static balance of the elderly man.

scriptive statistics including the mean and standard
deviation of the data were calculated and the ShapiroWilk test was used to ensure the normal distribution
of data. The T-correlated statistical tests were used for
the comparison of mean values within groups and independent t-tests were used for the comparison of between the mean values of both the groups.

2. Methods & Materials

The subjects included 30 elderly men, who were randomly assigned to experimental and control groups.
The experimental group had mean age of 65.50±3.481,
height of 168.5±10.215, mass of 70.7±775.7, and Body
Mass Index of 24.2±2.483 and the control group had
mean age of 66.3±3.323, height of 169.6±314.6, mass
of 71.8±5.331, and Body Mass Index of 24.3±5.335.
The results of the comparison between the two groups
in terms of physical and anthropometric properties
suggested no difference and as a result, groups were
found to be homogenized.

3. Results

The present study was quasi-experimental with pretest post-test design with consisting of experimental
and control groups. The statistical population was the
elderly in the city of Kerman amongst which 30 people
were randomly selected and randomly assigned to the
experimental (15) and control (15) groups respectively.
The inclusion criteria of the research included: male
gender and age range within 60-70, not having a history of joint fracture and not using a cane or walker,
ability to walk independently, not having a regular
exercise or exercise program, not having any chronic
illness, and lack of specific nerve medications. The
variables included in this study were indicators of the
fluctuation of the posture and were measured using the
biodex balance device of postural stability test.

The results of t-correlation test in Table 1 shows a significant difference between pre-test and post-test of experimental group in static balance in each of the three
postural stability test indicators (total, life-interior, and
anterior-posterior) after eight weeks of applying the
water exercise protocol. However, in the case of control group no significant difference was noted between
pre-test and post-test in terms of static balance (t values
for all three indices of total, life-interior, and anteriorposterior in postural stability test were equal to -3.65,
-3.9, -3.48, respectively and the values of P were also
equal to 0.001, 0.005, 0.002, respectively). Furthermore, based on independent t-test results, no significant difference between the experimental and control
groups in terms of static balance were noted in the pretest. While in the posttest, this difference in static balance was significant in all three indicators of postural
stability test and experimental subjects showed better
performance than control group.

Before starting the measurements, all subjects were
aware of the goals and how to proceed with the required
steps. They were asked further to study and sign the
consent form for participating in the research. It should
be noted that this research was approved by the Ethics
Committee of Kerman University of Medical Sciences
with the reference number IR.KMU.REC.1394.598.
Practice course was held for the experimental group
for eight weeks with three one-hour sessions per week.
After eight weeks, items that were measured in pretest were reevaluated in the post test. After collecting
information, data were analyzed by SPSS version 22
software (IBM Corporation, New York, USA). DeTable 1. Mean and standard deviation of measured balance indices

Variables
AP
Static balance
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Control Group

Experimental Group

Mean SD

Mean SD

Pretest

Posttest

Pretest

Posttest

Sig.

T

Size Effect

1.98±0.53

1.46±0.41

1.94±0.48

1.88±0.46

0.002

-3.48

0.318

ML

1.51±0.55

1.22±0.35

1.47±0.41

1.40±0.32

0.005

-3.10

0.270

Overall

2.74±0.77

2.11±0.48

2.81±0.56

2.74±0.53

0.001

-3.65

0.381
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4. Conclusion
According to the results of this study, lower risk associated with water exercises on the deeper side of the
pool can be an effective way to improve balance by
providing conditions for challenging the balance system and subsequently preventing falling and causing
serious harm among the elderly. The study results indicate that the static balance has been improved through
this exercise. In addition, the results showed that by
emphasizing on the practice of several senses involved
in balance, water exercises on the deeper part of the
pool could improve balance more effectively than
training, which are performed just for balance, flexibility, aerobic, and so on. Moreover, the deep-aquatic exercises helped in promoting other features and physical
factors including reducing the risk of falling, ability to
do daily chores, more independence, and increasing
the quality of life of the elderly. In addition to these
benefits, it seems that while using the therapeutic protocol, many disabilities and pain in legs, knees, weakness of balance and imbalance in the elderly have been
diminished and their social relationships have also
been improved. It is also suggested that similar study
be conducted using advanced equipment on older
women and people with different illnesses like patients
with arthritis and osteoporosis and so on.
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تأثیر هشت هفته تمرینهای آبی قسمت عمیق استخر بر تعادل ایستای مردان سالمند
احسان سیدجعفری ،1منصور صاحبالزمانی* ،1احسان ابراهیمیپور
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 -1گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 -2گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :اسفند 1395
تاریخ پذیرش 03 :تیر 1396

اهداف در اين تحقيق  30مرد سالمند به طور داوطلبانه و به شکل تصادفی در دو گروه  15نفری كنترل و تجربی شركت كردند .گروه
تجربی در برنامه تمرینهای آبی در قسمت عمیق استخر به مدت هشت هفته که شامل سه جلسه يك ساعته در هفته بود شركت کردند؛
درحالیکه گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکردند .در هر دو گروه تعادل ايستا قبل و بعد از دوره اندازهگيرى شد.
شاخصهاى نوسانات پاسچر (تعادل ایستا) با استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس و آزمون ثبات پاسچرال اندازهگیری شد .برای مقايسه
تغييرات درونگروهي از آزمون تى همبسته و برای مقايسه شاخصهاى تعادل بين دو گروه از آزمون تى مستقل استفاده شد.
مواد و روشها  30مرد سالمند ،به طور داوطلبانه و به شکل تصادفی در دو گروه  15نفره كنترل و تجربی در اين تحقيق شركت كردند.
گروه تجربی در برنامه تمرینات آبی در قسمت عمیق استخر به مدت هشت هفته که شامل سه جلسه يك ساعته در هفته بود شركت کرد.
این در حالی بود که گروه کنترل در این مدت در هیچ گونه برنامه تمرینی شرکت نکردند .در هر دو گروه تعادل ايستا قبل و بعد از دوره
اندازه گيرى شد .شاخص هاى نوسانات پاسچر (تعادل ایستا) با استفاده از دستگاه تعادلی بایودکس و تست ثبات پاسچرل اندازهگیری شد.
از آزمون تى همبسته برای مقايسه تغييرات درون گروهي و از تست تى مستقل برای مقايسه شاخص هاى تعادل بين دو گروه استفاده شد.

کلیدواژهها:

تمرینهای آبی،
سالمندان ،تعادل ایستا،
افتادن

یافته ها نتايج مربوط به مقايسه دو گروه از نظر ويژگىهاى جمعیتشناختی و تنسنجی نشان داد گروه تجربی ميانگين سن
 ،65/50±3/481قد  ،168/10±5/215جرم  70/87±7/775و شاخص توده بدنی 24/781±2/483و گروه کنترل میانگین
سن ،66/50±3/232قد  ،169/20±6/314جرم  71/322±8/531و شاخص توده بدنی  24/982±3/535دارند .این نتایج حاكى
از نبود تفاوت و درنتيجه همگني دو گروه است .همچنین نتايج نشان داد هشت هفته تمرينهای آبی در قسمت عمیق استخر،
باعث بهبود محسوسی در تعادل ایستا آزمودنیها شده است .نتایج آزمونهای تی مستقل و همبسته نشاندهنده تفاوت معناداری
بین گروه تجربی وکنترل در پسآزمون و در گروه تجربی بین پیشآزمون و پسآزمون بعد از انجام برنامه هشت هفتهای است.
نتیجهگیری با توجه به يافتههاي تحقيق ميتوان گفت که اعمال برنامه آبی در قسمت عمیق استخر میتواند در بهبود تعادل ایستا و
درنهایت کاهش خطر افتادن در سالمندان مؤثر باشد.

مقدمه
با ورود به دوره سالمندي تغييراتي در عملكرد سيستمهاي
فيزيولوژيك مرتبط با تعادل رخ میدهد .سيستم كنترل وضعيت
و تعادل سازوكار مركب و پيچيدهاي است كه هماهنگي بين
سيستمهاي تعادلي شامل سيستم بينايي ،دهليزي و حسيپيكري
در آن نقش بسزايي دارند [ .]1، 2شماری از تحقيقات بيانگر
آن است كه ازدستدادن تعادل و زمينخوردن ،ششمين علت
مرگومير در سالمندان است كه به طور معمول با برخي بيماريها
و ناتوانيها همراه است [ .]3-5از همين رو شناسايى مشكالت و
مسائل سالمندان با هدف ارتقای سطح سالمتى آنها امري الزم
و ضروري است .با ورود به دوره سالمندى در عملكرد سيستمهاى

اسكلتىعضالنى ،دهليزى ،حسىپيكرى و بينايى ،به عنوان
سيستمهاى فيزيولوژيك درگير در تعادل تغييراتى رخ مىدهد.
يكى از مشكالت جسماني شايع در سالمندان زمينخوردن است
كه به دنبال آن برخي بيماريها ایجاد میشود [ .]1، 6در بسيارى
مواقع ضعف تعادل به عنوان يكى از علل اصلى زمينخوردن به
شمار مىرود [.]7
تعادل ،توانايى حفظ موقعيت بدن در محدوده سطح اتكاست
[ .]8درحين تعادل ايستا و پويا ،وضعيت بدن با جابهجايىهاى
مركز جرم و شروع پاسخهاى مناسب براى بازگشت بدن به
موقعيت باثبات كنترل مىشود؛ فرايند پيچيدهاى كه حواس
بينايى ،حسىپيكرى ،دهليزى و سيستم اسكلتىعضالنى نقش
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مهمى در آن ايفا مىكنند [ .]8مركز جاذبه بدن به طور مداوم
حتى در حال ايستادن ساكن نيز جابهجا مىشود [ .]8نوسانات
قامتى به عنوان حركات اصالحى بدن كه ناشى از كنترل
موقعيت بدن هستند با اندازهگيرى مكان و ميزان تغييرات نيروى
عمودى عكسالعمل زمين در صفحه هوريزنتال تعيين مىشوند
[ .]9نوسانات قامتى معموالً هنگام سكون و ايستادن ،به عنوان
تالش بدن برای حفظ تعادل در يك پاسچر مطلوب را نشان
مىدهند []10؛ به عبارتى دیگر ،افزايش نوسانات نمايانگر تالش
عضالنى بيشتر و درنتيجه تعادل ضعيفتر است [ .]10با افزايش
سن نوسانات قامتى افزايش مىيابد كه اين امر در افراد سالمند
مشهودتر است [.]10
در مطالعات مختلفى به اثر تمرينهای ورزشى بر تعادل
پرداخته شده است .کادور و همکاران ( )2013به این نتیجه دست
یافتند که یک دوره دوازده هفتهای تمرينهای جسمانی با ماهیت
مقاومتی تأثیر قابل توجهی بر بهبود قدرت و تعادل ایستای
سالمندان دارد [ .]11در پژوهش دیگری ماتیوس و همکاران
( )2016به این نتیجه رسیدند که هشت هفته تمرینهای آبی
تأثیر مثبتی بر عملکرد و قدرت عضالنی سالمندان دارای استیو
ارتریت دارد [ .]12با توجه به آسیبپذیربودن سالمندان ،يكى از
چالشهاى پيش روى تنظيم برنامههاى تمرينى برای بهبود تعادل
افراد سالمند ،ايجاد محيط امن و كمخطر و درعينحال تأثيرگذار
و بانشاط است [ .]12محیط آبی میتواند تمامی این ویژگیها را
داشته باشد .محیط آبی با فراهمکردن محیطی هیدرواستاتیک و
همچنین باالبردن سطح نیروی شناوری باعث کاهش نیروی وزن
روی مفاصل میشود که درنتیجه این امکان را به فرد میدهد تا
به تمرینهایی بپردازد که روي زمین نمیتواند آنها را انجام دهد
یا از انجام آنها هراس دارد و امکان سقوط و آسیبدیدگی را نیز
کاهش میدهد [.]13، 14
بهطورکلی تمرینهای آبی به دو دسته عمیق و کمعمق تقسیم
میشود .در تمرینهای قسمت کمعمق پای فرد با زمین در تماس
است ،ولی در تمرینهای عمیق فرد با وست یا جلیقه نجات روی
آب شناور میماند [ .]15شناورماندن به وسیله وست یا جلیقه
فشار را به شکل کامل از مفاصل اندام تحتانی برمیدارد و فرد را
به شکل عمودی در آب نگه میدارد .این ویژگی تنوع بیشتری در
تمرینهای قسمت عمیق نسبت به تمرینهای قسمت کمعمق
ایجاد میکند و امکان انجام تمرینهای متنوعی را به وجود
میآورد [ .]15در قسمت عمیق آب به دلیل شناوربودن افراد،
مقاومت بهتر سیال آب ،فرورفتن بیشتر فرد در آب و فشار بیشتر
آب تمرینها تأثیر قابل توجهی بر عملکرد قلبیعروقی و قدرت
عضالت اندام تحتانی آزمودنیها دارد [ .]16همانطور که در
مطالعات پیشین کانتز و همکاران ( )2015و برومن و همکاران
( )2006به این نتیجه رسیدند که یک دوره تمرینهای آبی عمیق
میتواند تأثیر بسزایی بر قدرت اندام تحتانی و دیگر فاکتورهای
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جسمانی سالمندان داشته باشد [.]17، 18
تمرینها و فعالیتهای ورزشی تأثیر مثبتی بر تعادل و احتمال
سقوط سالمندان دارد ،اما در زمینه تأثیر انواع مختلف تمرينها،
بهویژه تمرینهای آبی در قسمت عمیق استخر و حتی تأثیر
اشکال هر یک از این تمرينها هنوز سؤاالت و ابهاماتی وجود
دارد .از سوی دیگر ،مطالعات انجامشده در حیطه تأثیر تمرین
در قسمت عمیق استخر بر تعادل و خطر سقوط در سالمندان
سالم بسیار اندک است .با توجه به مطالب ذکرشده ،این سؤال
مطرح میشود که آیا هشت هفته تمرینهای آبی در قسمت
عمیق استخر میتواند تأثیر بسزایی بر کنترل پاسچر و تعادل
ایستای مردان سالمند داشته باشد.

روش مطالعه
تحقيق حاضر از نوع نيمهتجربي با طرح پيشآزمون و
پسآزمون با دو گروه تجربی و كنترل بود .جامعه آماري تحقيق
سالمندان شهر کرمان بودند كه از بين آنها  30نفر به صورت
تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربي و كنترل هر کدام  15نفر
تقسيم شدند .معيارهاي ورود به تحقيق شامل جنسيت مذکر،
داشتن سن بين  60تا  70سال ،نداشتن سابقه شکستگی مفصل،
استفادهنكردن از عصا يا واكر ،توانايي راهرفتن به صورت مستقل،
نداشتن برنامه تمريني يا ورزش خاص به طور منظم ،نداشتن
هرگونه بيماري مزمن و استفادهنکردن از داروهاى اعصاب بود.
غربالگرى افراد با استفاده از پرسشنامه تاريخچه پزشكى انجام
شد كه قبل از مطالعه تكميل شده بود.
در تحقیق حاضر تمامی آزمودنیها با رضایت کامل و پس
از تکمیل فرم رضایتنامه وارد تحقیق شدند .پیش از شروع
اندازهگیریها نیز تالش شد تا اهداف تحقیق ،مراحل انجام
کار و نحوه اجرای آزمونها به طور کامل برای شرکتکنندگان
تشریح و به آنها اطمینان داده شود که اطالعات شخصی و
پرونده این افراد کام ً
ال محرمانه میماند و تنها در اختیار آزمونگر
قرار میگیرد .هر کدام از شرکتکنندگان میتوانستند در هر
مرحله از تحقیق که بخواهند بدون پرداخت خسارت ،از ادامه
همکاری در تحقیق انصراف دهند .به منظور تعيين آمادگى
شرکتکنندگان در دوره تمرينى از پرسشنامه آمادگى
فعاليت جسمانى استفاده شد .آزمودنیها پیش از شرکت در
تمرینها ،پرسشنامه آمادگی برای فعالیت بدنی ( )PAR-Qرا
پاسخ دادند .اگر به هر کدام از سؤالهای پرسشنامه جواب
مثبت میدادند از تحقیق خارج میشدند.
آزمودنیها در زمان حضور در آب از جلیقه نجات
مخصوص استفاده میکردند .به منظور ایمنی کامل
آزمودنیها در طول انجام تمرینها از یک نجاتغریق داخل
آب و نجاتغریقی دیگر بیرون از آب استفاده شد .محقق
هنگام اجرای آزمون به منظور حمایت کامل از آزمودنیها
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نزدیک آنها قرار میگرفت .پس از معاينه آزمودنيها توسط
پزشك و جمعآوري مشخصات جمعیتشناختی سن ،قد،
شاخص توده بدن و جرم ،اجازه انجام تمرينهای ورزشي
از طرف پزشك صادر شد .مشخصات جمعیتشناختی
شرکتکنندگان در جدول شماره  2ثبت شده است.
متغیر بررسیشده در تحقیق حاضر شاخص های نوسان
پاسچر بود که با استفاده از دستکاه تعادلی بایودکس و آزمون
ثبات پاسچرال سنجیده شد .تمامی ارزیابیهای صورتگرفته
در این پژوهش بین ساعت  9صبح تا  12ظهر در آزمایشگاه
تربیت بدنی دانشگاه شهیدباهنر کرمان انجام شد .تحقیق
حاضر از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شماره
 IR.KMU.REC.1394.598تأییدیه دارد .دوره تمرينى
به مدت هشت هفته (هفتهای سه جلسه يك ساعته) براي
گروه تجربي برگزار شد .هر جلسه تمرينى شامل  10دقيقه
گرمكردن 45 ،دقيقه تمرين اصلی و  5دقيقه بازگشت به
حال اوليه بود .در جدول شماره  1محتواى هر جلسه تمرينى
نشان داده شده است .برنامه استفادهشده یک برنامه تمرینی
محققساخته بود که بر اساس پیشینه موضوع و اهداف تحقیق
طراحی شد [.]15
برای اندازهگیری نوسانات پاسچر آزمودنیها از دستگاه
تعادلی بایودکس استفاده شد .صفحه این دستگاه شامل نواحی

چهارگانهای برای استقرار پنجه پای راست در ربع اول ،پنجه
پای چپ در ربع دوم ،پاشنه پای چپ در ربع سوم و پاشنه پای
راست در ربع چهارم است .برای اندازهگیری نوسانات قامتی کل،
جانیداخلی و قدامیخلفی از آزمون ثبات پاسچرال استفاده شد.
به این ترتیب که بعد از توضیحات شفاهی درباره دستگاه و نحوه
انجام آزمون ،هریک از آزمودنیها با پای برهنه و فاصله یک عرض
شانه بین پاهایشان روی دستگاه بایودکس قرار گرفتند و پس از
یک مرتبه اجرای آزمون و آشنایی با کار ،آزمون اصلی را اجرا
کردند .هرچه نمره تعادل کمتر باشد ،تعادل فرد بیشتر است.
درجه ناپایداری سطح اتکای دستگاه بایودکس هنگام اجرای این
آزمون روی سطح  8تنظیم شد و مدت زمان اجرای هر آزمون
 20ثانیه (سه تکرار با فواصل استراحتی  10ثانیهای بین تکرارها)
در نظر گرفته شد.
بعد از هشت هفته مواردي كه در پيشآزمون اندازهگيري
شده بود ،در پسآزمون بار ديگر ارزيابي شد .پس از جمعآوري
اطالعات ،دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزيهوتحليل
شد .با استفاده از آمار توصيفي ،ميانگين و انحراف استاندارد
دادهها محاسبه و براي اطمينان از طبیعیبودن توزيع دادهها
از آزمون شاپيرو ويلك استفاده شد .براي مقايسه ميانگينهاي
درونگروهي ،از آزمونهاي آماري تي همبسته و براي مقايسه
ميانگينهاي بينگروهي از آزمون آماري تي مستقل استفاده شد.

جدول  .1محتوای هر جلسه تمرین
محتوای تمرینها (مدت زمان اجرای تمرینها )

پیادهروی نرم در خشکی ( 2دقیقه)
گرمکردن ( 10دقیقه)

تمرینهای کششی برای عضالت (دوقلو و نعلی ،چهارسر ،همسترینگ ،نزدیک کنندههای ران وعضالت باالتنه) ( 5دقیقه)
راهرفتن با سرعت نسبت ًا زیاد در قسمت کمعمق استخر ( 3دقیقه)
پای دوچرخه در قسمت عمیق استخر ( 5دقیقه)
خمکردن و بازکردن ران با زانوی باز (صاف) ( 5دقیقه)
دورکردن و نزدیککردن رانها با زانوی باز ( 5دقیقه)

تمرین اصلی ( 45دقیقه)

خم و بازکردن ران و زانوی هریک از پاها تکبهتک به حالت فلوت (خوابیده) به پشت ( 5دقیقه)
خم و بازکردن ران با زانوی باز (صاف) هریک از پاها تکبهتک به حالت فلوت (خوابیده) به پشت (پای کرال پشت) ( 5دقیقه)
پای دوچرخه تکپا ( 5ژدقیقه)
رساندن آرنج به زانوی پای مخالف ( 10مرتبه برای هر دست)
برگشت از قسمت عمیق به کمعمق با پای دوچرخه ( 2دقیقه)

سردکردن ( 5دقیقه)

پیادهروی نرم در قسمت کمعمق استخر ( 2دقیقه)
تمرینهای کششی باالتنه و پایینتنه ( 3دقیقه)
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یافتهها

بحث

افراد بررسیشده  30مرد سالمند بودند كه به طور تصادفي
در دو گروه تجربي و كنترل قرار گرفتند .گروه تجربی با ميانگين
سن  ،65/50±3/481قد  ،168/10±5/215جرم 70/7±7/775
و شاخص توده بدنی  24/2±2/483و گروه کنترل با میانگین
سن ،66/3±3/232قد  ،169/6±6/314جرم  71/8±8/531و
شاخص توده بدنی  24/3±3/535تقسیم شدند .نتايج مربوط به
مقايسه بين دو گروه از نظر ويژگىهاى فيزيكى و تنسنجی که
در جدول شماره  2آمده حاكى از نبود تفاوت و درنتيجه همگني
دو گروه است.

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر يك دوره تمرينهای
آبی در قسمت عمیق استخر بر كنترل پاسچر و تعادل ايستا
در مردان سالمند بود .نتايج حاصل از اين بررسیها نشان داد
يك دوره تمرين هشت هفته اي آبی در قسمت عمیق استخر
میتواند باعث بهبود تعادل ايستا در مردان سالمند شود؛ اين بدان
معناست كه كاهش معناداري در شاخصهاي ثبات پاسچرال
(كل ،قدامیخلفی و داخلیجانبی) سالمندان مرد پس از يك دوره
برنامه هشت هفتهاي تمرینهای آبی در قسمت عمیق استخر
ايجاد شد.

نتایج آزمون تی همبسته در جدول شماره  3و همچنین تصویر
شماره  1نشان میدهد بین پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی
در تعادل ایستا ،در هر سه شاخص آزمون ثبات پاسچرال (کل،
جانیداخلی و قدامیخلفی) پس از هشت هفته برنامه تمرینهای
آبی تفاوت معناداري وجود دارد ،اما در گروه کنترل هیچ تفاوت
معناداري بین پیشآزمون و پسآزمون در تعادل ایستا مشاهده
نشد .مقادیر  tبرای هر سه شاخص کل ،جانیداخلی و قدامیخلفی
آزمون ثبات پاسچرال به ترتیب  -3/48 ،-3/10 ،-3/65و مقادیر
 Pنیز به ترتیب  0/002 ،0/005 ،0/001است .بر اساس نتایج
آزمون تی مستقل ،تفاوت معناداري در پیشآزمون دو گروه
تجربی و کنترل در تعادل ایستا مشاهده نشد ،درصورتیکه در
پسآزمون این تفاوت در تعادل ایستا در هر سه شاخص آزمون
ثبات پاسچرال معنادار بود و آزمودنیهاي گروه تجربی نسبت به
گروه کنترل عملکرد بهتري را نشان دادند.

طی دهههاي گذشته مطالعاتی تأثیر برنامههای آبی و خشکی
را بر تعادل و دیگر فاکتورهای جسمانی سالمندان ارزيابی کردهاند
[ ]19، 20، 21كه ازجمله اين تحقیقات میتوان به تحقیق
دوریس ( )2003اشاره كرد .نتایج او حاکی از آن بود که يك
دوره برنامه تمرينى هیدروتراپی سه ماهه ،با تأكید بر كنترل
پاسچر و تمرين مقاومتى و راهرفتن ،باعث بهبود در تعادل هنگام
ايستادن افراد سالمند میشود [ .]19همچنین طاهري ()2015
طی مطالعهاي نشان داد شش هفته تمرين هیدروتراپی در
قسمت كمعمق استخر سبب افزايش قدرت عضالت پايینتنه و
همچنین بهبود تعادل ايستا و پويا در سالمندان غیرفعال میشود.
او همچنین نتیجه گرفت تغییرات در تركیب بدنى و شاخص توده
بدن كه همراه با افزايش توده عضالنی و كاهش توده چربی بود،
باعث عقبآمدن خط كشش ثقل شده و خطر افتادن را كاهش
داده است [.]22
در بیشتر مطالعات نشان داده شده است سالمندان فعال در

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد اطالعات توصيفي آزمودنيها به تفكيك گروه
تعداد
آزمودنیها

سن

قد

جرم

شاخص توده بدن

گروه تجربی

15

65/50±3/481

168/10±5/215

70/865±7/775

24/781±2/483

گروه کنترل

15

66/50±3/232

169/20±6/314

71/322±8/531

24/982±3/535

جدول .3ميانگين و انحراف استاندارد شاخصهای اندازهگيريشده تعادل
گروه کنترل M±SD
متغیرها

تعادل ایستا

390

گروه تجربی M±SD
Sig.

t

اندازه اثر

-3/48

0/318
0/270
0/381

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

AP

1/98±0/53

1/46±0/41

1/94±0/48

1/88±0/46

0/002

ML

1/51±0/55

1/22±0/35

1/47±0/41

1/40±0/32

0/005

-3/10

Overall

2/74±0/77

2/11±0/48

2/81±0/56

2/74±0/53

0/001

-3/65
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تصویر  .1تغییرات تعادل در هر سه شاخص تعادل ایستا پس از هشت هفته
تمرینهای آبی در قسمت عمیق در گروه تجربی

كنترل تعادل خود حین آزمونهاى عملکردى يا آزمايشگاهى
بهتر از همتايان غیرفعال خود بودهاند [ .]23در تحقیق ديگري
كانیتز ( )2014نشان داد يك دوره تمرينهای آبی عمیق تأثیر
بسزايی در تركیب بدنی ،آمادگی قلبیعروقی ،قدرت عضالت
پايینتنه و دیگر فاکتورهای جسمانی خواهد داشت [.]18
وجه تمايز تحقیق كنونی با مطالعات بیانشده در اين است كه
در اين پژوهش تأثیر تمرينهای آبی در قسمت عمیق استخر بر
تعادل ايستا بررسی شده است .در تمرينهای آبی عمیق به دلیل
شناوربودن آزمودنیها ،مقاومت بیشتر سیال آب نسبت به هوا،
فرورفتن بیشتر فرد در آب و فشار هیدرواستاتیک بیشتر آب در
اين ناحیه از استخر در مقایسه با تمرینهای قسمت کمعمق،
تأثیر بیشتري بر بهبود فاکتورهای جسمانی و تعادل سالمندان
داشته باشد [ .]16كنترل تعادل نیازمند مشاركت در سه حیطه
است که عبارتند از :اطالعاتى كه به وسیله حواس تعادل (بینايى،
دهلیزى و حسىپیکرى) جمعآوري میشود ،يکپارچگى مركزى
در مغز و درنهايت پاسخ حركتى [.]24
هر نقصى در كنترل پاسچر ناشى از عوامل محیطى همراه با
تغییر و فرسايش مرتبط با سن در سه سیستم فوق مىتواند
از عوامل عمده برهمخوردن تعادل فرد و درنهایت افتادن باشد
[ .]24كاهش تعادل در اثر نداشتن فعالیت تشديد مىشود.
مطالعات پیشین گزارش دادهاند تمرينهای فیزیکی به هر شکل
باعث بهبود كنترل پاسچر و كاهش زمین خوردن در سالمندان
مىشود .از بین این فعالیتها ،تمرینهای آبی به دلیل ایجاد
محیطی امن و متنوع برای این گروه سنی تأثیر بسزایی دارد
[ .]8انتظار میرود تمرينهای آبی عمیق به دلیل تنوع تمرینی،
نشاط و هیجان بیشتر انگیزه بیشتري را در فرد القا کند و تأثیر
دوچندانی داشته باشد [.]18
بهبود كنترل وضعیت بدن به علت فعالیت در آب است .درون
آب شرايط محیطی اجازه مىدهد تا افراد دامنه وسیعى از حركات

را بدون افزايش خطرافتادن يا آسیب انجام دهند [ .]16ضمن
اينکه محیط محافظ آب اجازه حفظ پاسچر مستقیم و صاف را به
طور مستقل به افراد سالمند مىدهد [ .]25نیروهاى برهمزننده
ثبات و تعادل در آب نیز محیط مناسبى را براى فعالیتهاى
تعادلى و بهچالشكشیدن سیستمهاى درگیر در تعادل فراهم
مىكند [ .]16، 22همچنین به علت افزايش زمان عکسالعمل
در این محیط سیال اينگونه تمرينها براى افراد دچار نقص
در تعادل مناسب است ،چراكه به علت خاصیت ويسکوزيته آب
حركات آهستهتر انجام میشود و درنتیجه افراد برای پاسخ و
عکسالعمل مدتزمان بیشترى در اختیار دارند [.]16، 22
از سوي ديگر تركیب تکرار و سرعت حركات نیز ممکن است
باعث افزايش قدرت و استقامت و نیز بهبود انعطافپذيرى و زمان
عکسالعمل افراد شود [ .]26اگرچه در اين مطالعه فاكتورهاى
آمادگى جسمانى نظیر قدرت ،استقامت ،انعطافپذيرى ،چابکى و
سرعت راهرفتن آزمودنیها ارزيابى نشد ،ولى تحقیقات متعددى
به تأثیر ورزش در آب بر اين فاكتورها میان سالمندان پرداختهاند؛
ازجمله لرد ( )2006ورزش در آب را برای بهبود انعطافپذيرى،
براوو و همکاران ( )1990برای افزايش قدرت ،هاگبر ()1986
برای توان هوازى و استقامت مناسب میدانستند .عالوه بر فواید
و تأثیرات ذکرشده ،ورزش در آب به عنوان تمرینی برای بهبود
آمادگى قلبىعروقى نیز محسوب مىشود [ .]17، 18آب با
داشتن چگالى حدود  700برابر هوا ،هزينه انرژى در مقدار معین
كار انجامشده نسبت به خشکى را افزايش مىدهد ،درحالىكه
فشار بارگذارى روى مفصل كاهش مییابد و محیط مناسبى را
براى فعالیت سالمندان فراهم میكند [.]18
از طرف ديگر يکی از عواملی كه به نظر مىرسد مربوط به بهبود
در تعادل سالمندان باشد تركیب تمرينها به منظور تحريك
سیستم دهلیزى است [ ،]8چراكه تمرینهای آبی ورودىهاى
دهلیزى را تسهیل مىكند [ .]19عالوه بر اين ،حس عمقى در آب
مىتواند در محیط آب تحت فشار قرار گیرد [ .]16به نظر میرسد
اين ويژگی در قسمت عمیق استخر به دلیل فشار هیدرواستاتیک
آب بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد .از دیگر عللی که احتمال
میرود در بهبود تعادل ایستای سالمندان موثر بوده است میتوان
به تحریک اعصاب آوران در آب اشاره کرد [ .]24تمرین و
قرارگرفتن در آب مىتواند تحريك اعصاب آوران را با استفاده از
دادههاى حاصل از ورودىهاى پوستى افزايش دهد [ .]8بنابراين
احتماالً مىتوان از اين تمرينها براى افزايش مخابره پیامهاى
حسى به سطح مربوطه در سیستم عصبىمركزى استفاده كرد.
اگرچه مطالعات اندکی تأثیر یک دوره تمرینهای آبی عمیق
را بر تعادل افراد سالمند بررسی کردهاند ،اما تحقیقات مشابهی
که روي جوامع مختلف و فاکتورهای مختلف انجام گرفته است
نشان داد تمرین و فعالیت بدنی در آب روي عملکردهاي مختلف
افراد تأثیر مثبتی دارد .بهطورکلی نتایج تحقیقات نشاندهنده
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بهبود تعادل ایستا بوده است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
تمرینهای ترکیبی عمیق با تأکید بر تمرین چندین حس درگیر
در تعادل میتواند در بهبود تعادل مؤثرتر از تمرینهایی باشد که
صرفاً تعادلی ،انعطافپذیري ،هوازي و غیره هستند .از سوی دیگر،
ارتقاي ویژگیهای دیگر و فاکتورهای جسمانی همراه با تعادل بر
كاهش زمينخوردن ،ناتواني در انجام كارهاي روزانه ،استقالل
بيشتر و افزايش كيفيت زندگي سالمندان مؤثر بوده است .به نظر
میرسد هنگام استفاده از برنامه درماني ،بسياري از ناتوانيها و
درد پاها ،زانوان ،ضعف و نداشتن تعادل در سالمندان كاهش پيدا
كرده و روابط اجتماعي آنها نيز بهبود يافته است.
درنهایت باید خاطرنشان کرد که در استفاده از نتایج
بهدستآمده از تحقیق حاضر باید به محدودیت های آن نیز
توجه ویژهای شود؛ ازجمله محدودیتهای موجود در این تحقیق
میتوان به خروج سالمندان دارای نارساییهای عصبی و عضالنی
و اسکلتی از تحقیق اشاره کرد که میتواند قابلیت تعمیم یافتهها
به این افراد را محدود کند .همچنین در تحقیق حاضر شرایط
روحی و روانی آزمودنیها کنترل نشد که میتواند تا حدودی
بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از
تحقیق حاضر پیشنهاد میشود به منظور پیشگیری از آسیبهای
ناشی از افتادن در سالمندان که هزینههای مادی و روحی بسیاری
دارد ،از تمرینهای آبی با هدف افزایش تعادل ایستا استفاده شود.
این تمرینها عالوه بر بهبود تعادل میتواند نشاط سالمندان را
نیز افزایش دهد .همچنین پیشنهاد میشود تحقیقات مشابه با
استفاده از تجهیزات پیشرفته روی زنان سالمند و افراد دارای
بیماریهای مختلف مانند بیماران مبتال به آرتروز و پوکی
استخوان و غیره انجام شود.

نتیجه گیري نهایی
با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،تمرینهای آبی
در قسمت عمیق استخر به علت ماهیت کمخطربودن میتواند به
عنوان یک محیط برهمزننده تعادل ،با فراهمکردن شرایطی براي
بهچالشکشیدن سیستم تعادلی ،شیوه مؤثري در بهبود تعادل و
به دنبال آن پیشگیري از افتادن و بهوجودآمدن آسیبهای جدی
در میان سالمندان باشد.
تشکر و قدردانی

بدین وسیله از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
شهید باهنر کرمان به دلیل حمایت مالی این کار پژوهشی و
همچنین از تمامی سالمندان عزیز و مدیریت محترم مجموعه
ورزشی که در اجرای این پژوهش ما را یاری کردهاند ،تقدیر و
تشکر میشود.
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