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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

ویراستاری  کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعدهد تا نتایج آنعنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می

زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه 

می کند، از نسخه  ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طیامقاله

سایت نشریه خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد منتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر تغییرات صوری در متن مقاله می

 ریه خارج است.بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نش

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Ghaderian M, Ghasemi GA, Lenjannejadian S, Sadeghi Demneh E. [The Effect of Combined Training 

on Stair Negotiation Performance in Older Men: A Randomized Controlled Trial (Persian)]. 

Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2022. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3468.2  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.3468.2 
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Abstract 

Objectives: The ability to safely stair negotiation is an essential factor in older adults' independence and 

quality of life. This study aimed to investigate the effect of combined training on stair negotiation 

performance in older men by examining the center of pressure (COP) parameters, balance, speed, and self-

efficacy. 

Methods & Materials: In this study, 30 older men at least 60 years old living in Isfahan in 1400, with 

functional independence, mental health, the ability to perform daily activities without using an assistive 

device, and without a history of falling were selected and assigned randomly and equally in two intervention 

and control groups. The research design was approved by the Ethics Committee in Biomedical Research and 

all participants signed the informed consent form and their rights were reserved during the study. Combined 

training focused on improving the essential abilities for stair negotiation, including a range of motion, 

strength, power, and balance. Participants of the experimental group completed 12 weeks of combined 

training. The COP parameters using the force plate, the time of stair ascending and descending by the motion 

analysis system, and the stair negotiation performance with the Timed Up and Down Stairs (TUDS) and the 

Stair Self-Efficacy (SSE) tests were evaluated. Data were analyzed by mixed ANOVA in SPSS24 (p˂0.05). 

Results: Combined training was effective in reducing the parameters of the COP when stairs ascending and 

descending (p≤ 0.048). Stance time and time of ascent and descent decreased after performing the training 

(p≤0.034). The results of Timed Up and Down Stairs (TUDS) (p≤0.002) and Stair Self-Efficacy (SSE) tests 

(p≤0.048) showed improved performance in the experimental group compared to the control. 

Conclusion: The results showed the effectiveness of combined training in improving stair negotiation 

performance in older adults. Due to the width of use of stairways in daily activities and its complexity and 

potential risk for older adults, combined training with an emphasis on the stair negotiation task demands 

including the range of motion, strength, power, and balance is recommended for older men. 

Keywords: Exercise Trainings, Postural Balance, Stair Climbing, Older Adults, Falling. 
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 چکیده

عملکرد گذر از پله  بر ترکیبی تمرینات تأثیر تعیین مطالعهاین  هدف ازاست.  سالمندان زندگی یتکیف و استقالل در مهمی عامل ایمن از پله گذر توانایی :اهداف

 .بود خودکارآمدیمیزان و  سرعت، تعادل، پارامترهای مرکز فشار بررسی از طریقدر سالمندان مرد 

-توانایی انجام فعالیت ،، سالمت ذهنیاستقالل عملکردی دارای ،0433ساکن اصفهان در سال  هسال 03 حداقلمرد سالمند  03در این مطالعه  :ها مواد و روش

 طرح .تخصیص یافتندکنترل  و مداخلهدو گروه  درو به طور تصادفی و مساوی  شدند انتخاب سقوطسابقه  بدون وبدون استفاده از وسیله کمکی  های روزمره
 .بود محفوظ مطالعه طول در آنها حقوق کردند و امضا آگاهانه رضایت فرم دگانکنن شرکت همهگشت و  پژوهش تائید در اخالق تخصصی کمیته در مطالعه

هفته  01را به مدت  مداخله تمرینات گروه. بودمتمرکز  قدرت، توانی و تعادل، دامنه حرکتی های ضروری برای گذر از پله شاملتواناییبهبود بر  ترکیبی تمرینات
ن زمان باال عملکرد گذر از پله با آزمو، سیستم تحلیل حرکتاز پله توسط  آمدنپایین و  رفتن باالفاده از صفحه نیرو، زمان کز فشار با استپارامترهای مر .انجام داد

 تجزیه SPSS  نرم افزار ترکیبی در تحلیل واریانس آزمون بااطالعات  ارزیابی گردید. خودکارآمدی گذر از پله میزان خودکارآمدی با مقیاسو  و پایین رفتن از پله
 .(≥30/3p) شد تحلیل و

و  رفتن زمان باالو  مرحله استقرارزمان . (≥340/3p) بودموثر  از پله آمدنو پایین  رفتن باالهنگام  پارامترهای مرکز فشارکاهش  درترکیبی تمرینات  :ها یافته

 پله از گذر خودکارآمدی و (≥331/3p) پله از رفتن پایین و باال مانز هاینتایج آزمون(. ≥304/3p) ینات کاهش یافتپس از اجرای تمر پایین آمدن از پلهزمان 
(340/3p≤ ) نسبت به کنترل را نشان داد. مداخلهبهبود عملکرد در گروه 

-در فعالیت ذر از پلههای گموقعیتبا توجه به گستردگی  نشان داد. نتایج تاثیر گذاری تمرینات ترکیبی در بهبود عملکرد گذر از پله در سالمندان را :گیری نتیجه

 بهبود عملگرد گذر از پله در برای یو تعادل ی، توانمقاومتی، کششیتمرینات ترکیبی از بکارگیری  ،خطر بالقوه آن برای سالمندان پیچیدگی و های روزمره و
 شود.سالمندان توصیه می

  سقوط. ،سالمند، گذر از پله ، التعادل پاسچر، ورزشیتمرینات  :ها واژه کلید
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 مقدمه
بیشترین . کندآسیب پذیری و بروز صدمات می افراد را مستعد و استهای مختلف بدن همراه با کاهش عملکرد سیستم که (0)جهانی است  یک نگرانیسالمندی 

سال  00 باالی افراد از درصد 43. (1) باشد داشته اقتصادی و اجتماعی روانی، پزشکی، زیانبار پیامدهای تواندمیسقوط است که  سالمنددلیل صدمات در افراد 
 کاهش ی،حرکت یب ،شدن یمنجر به بستر سقوط .(0)هستند  بیشتر یا بار دو سقوط خطر معرض در درصد 00 حدود و شوند می سقوط دچار سال در یکبار حداقل

در ایاالت  های سقوطپزشکی مرتبط با آسیب مستقیم هزینه .یک نگرانی بهداشتی جدی و پر هزینه در سطح جهان است و (4) گرددیمرگ م و حتیعملکرد 
از اینرو شناسایی . (0) ابدیمی شیدالر افزا اردیلیم 44از  شیبه ب 1303سالتا شود و تخمین زده می بود 1300 سال در دالر میلیارد 01بر  بالغ متحده آمریکا

 . است ضروری ،موثر پیشگیرانه هایوامل خطر سقوط و یافتن شیوهع
 که است شاخصی تکلیف، این انجام در ناتوانی. (0) استسالمند  افرادبرای  برانگیز و چالش کاربردی فعالیت یک و روزمره زندگی در متداول تکالیف از 0پله گذر از

از  یکیا ، گذر از پله رانسالمند. (4)باشد  داشته انسالمند کیفیت زندگی و استقالل سالمت، برای ایگسترده پیامدهایگردد و  بیآس شیباعث افزا تواندمی
 اتفاقات از درصد 03حدود  .(9, 0) استسقوط و صدمات ناشی از آن  عوامل نیمهمترپله از از اختالل در عملکرد گذر و  اندمشخص کرده تکالیف نیدشوارتر
. سالمندان هنگام گذر از پله نسبت به راه (01)دهد می رخ هاپله در شده گزارش خود هایسقوط از درصد 10 و (00) شغلی های آسیب از درصد 04 ،(03)خانگی 

 رگذ. (0) سالمندان است در تصادفی مرگ اصلی از عللها سقوط روی پله و (11)شوند های ناشی از سقوط میرفتن در سطح زمین سه برابر بیشتر متحمل آسیب
 عصبی کنترل نیازمند کار این. است پله بعدی مقابل به طرف اندام و به طور همزمان هدایت اندام تک صورت به بدن جرم و پایداری پله نیازمند کنترل از

 کنترل برای قابل توجهی چالش و (04) است زمین رفتن در سطح راه از بیش گشتاورهاییو  عضالنی قدرت ،(00) تحتانی اندام مفاصل حرکتی دامنه عضالنی،
 و (00) استقالل عملکردی اولیه شرط ،تعادلکنترل  .(04)دارد  وطبروز سق در ایعمده نقش تعادل اختالل. (00, 00) کند ایجاد می پویا حفظ تعادل و 1وضعیتی

 از پله دشوارتر از گذر هنگام تعادل کنترل .(13, 09)سقوط است  از جلوگیری و منتظره غیر اختالالت به پاسخ و روزمره تکالیف انجامپایه و اساس توانایی ما در 
سالمندان  درعملکرد گذر از پله  و (10)است  تعادل اختاللکاهش در عملکردهای مربوط به کنترل وضعیت بدن با افزایش سن، عامل  (10)است  رفتن عادی راه
 ، حسو توان ضعف در قدرت و (14)طلبد می را سالمند افراد در قدرت ظرفیت حداکثر از توجهی قابل درصدهمچنین  پله . گذر ازمی سازدبا مشکالتی مواجه را 

  . (0) دارند نقش پله گذر از توانایی کاهش در در سالمندان عروقی قلبی توانایی و تعادل عمقی،
 یک تعادل. (10)برند می بهره خوبی ساختار یافته جهت پیشگیری و به تاخیر انداختن کاهش در عملکرد ناشی از  افزایش سن، به ورزشی تمرینات از سالمند افراد

 خطرات کاهش و تعادل بهبود برای مداخالت مؤثرترین تعیین روی بر مطالعات. (10)یابد می بهبود مناسب تمرینات با موثر طور به که است عاملی چند کیفیت
یا برنامه های تمرینی ترکیبی و  ،(10) چی تای مانند ورزشی رویکردهای ،(14)ی تعادل اتتمرین جمله از ورزشی مداخالت از وسیعی طیف و است متمرکز سقوط

 راهبهبود تعادل و عملکرد سالمندان هنگام  بر مطالعات بیشتر اما توجه .(03) است داده نشانهای عملکردی در سالمندان را بهبود تعادل و توانایی ،(19)چند مولفه 
مداخالت  تاثیر به کمتری مطالعات، مردان سالمند طر آفرین بودن آن برایهای گذر از پله و خو با وجود گستردگی موقعیت است متمرکز رفتن در سطح زمین

بررسی تاثیر تمرینات بدنی بر بهبود تعادل  به تلزوم توجه بیشتر مطالعا از این رو. (01, 00, 00) پرداخته اند در این افراد پله از کنترل تعادل هنگام گذر بر تمرینی
هایی که باعث بهبود تعادل پس از انجام مکانیسماز طرفی  .ضروری به نظر می رسدعملکرد باال رفتن و پایین آمدن از پله در سالمندان  ارتقاءهنگام گذر از پله و 

رویکردهای تمرینی همچنانکه  کرده و نتایج بهتری را حاصل کنداثرا هم افزایی ایجاد  شوند ممکن است متفاوت باشند و ترکیب تمرینات ممکن استتمرینات می
 .(04, 00)در بهبود عملکرد بدنی سالمندان تاکید دارند  0ایچند مولفه ترکیبی و تمرینی مداخالت بر اثربخشینیز اخیر 

و گذر از  (00) تعادل در مردان سالمند همراه است قدرت، توان و اختالل در دامنه حرکتی، کاهشهای جسمانی شامل قابلیتکه افزایش سن با کاهش از آنجایی 
سقوط را  خطر فزایش و گذر از پله در عملکرد اختالل و کاهش در آن بودههای جسمانی وجود این تواناییآن نیازمند پله فعالیتی است که اجرای ایمن و کارآمد 

و تعادلی با بهبود عملکرد گذر از پله در  ، توانیتمرینات کششی، قدرتی شامل ترکیبی تمرینی برنامه یک بنابراین، فرض بر این است که (00)به همراه دارد 
 می پردازد.مرد از پله در سالمندان  گذر بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی بر عملکرد به حاضر همراه است. از این رو مطالعهمرد سالمندان 

  پژوهش روش

 کنندگان شرکتو  پژوهش طرح

 آماری جامعه .بود تمرینی مداخله با همراه آزمون پس -آزمون پیش روند با مداخلهدو گروهی کنترل و  طرح دارای شده کنترل یتصادف کارآزمایی یک مطالعه این
 طریق از اولیه هایآزمون و )معاینات غربالگری عمومی و هایانجام فراخوان از پس آنها میان از که بود اصفهان شهر باال به سال 03سالمند  مردان شامل

 دو به الکترونیکی تصادفی بصورت و انتخاب نفر 03تعداد  انجام مصاحبه( و 0بدنی فعالیت آمادگی و 0ذهنی وضعیت کوتاه ارزیابی ،4سالمت عمومی هایسشنامهپر
به این  انجام پذیرفت 4هشپژوساز  یتصادفدرگاه اینترنتی به روش الکترونیکی با مراجعه به  تخصیص تصادفی. تخصیص یافتند و کنترل مداخلهنفره  00 گروه

                                                           
1. Stair negotiation 

2. Postural control 

3. Multi-component exercises 

4. General health questionnaire-28 (GHQ-28) 

5. Mini-mental state examination (MMSE) 

6. Physical activity readiness questionnaire (PAR-Q) 

7. Research randomizer: https://www.randomizer.org 

https://www.randomizer.org/


 

8 
 

رکت کننده ش 00، تعداد 0گروه 1اختصاص داده شد. سپس با مراجعه به درگاه اینترنتی و انتخاب تعداد  03تا  0صورت که به هر یک از شرکت کنندگان عددی از 
رکت کنندگان در هر یک از انتصاب تصادفی ش 0ای مکانو خاموش بودن نشانگره 4، انتخاب عدم تکرار اعداد در هر گروه03تا  0 0، انتخاب دامنه1در هر گروه

هفته تمرینات ترکیبی را تکمیل کردند درحالی که گروه کنترل در این مدت فعالیت های معمول خود  01 مداخلهشرکت کنندگان گروه  .(00) ها انجام گردیدگروه
شتند نسبت ها را بر عهده دااندازه گیریها و در این مطالعه دستیاران پژوهشی که وظایف اجرایی مطالعه از جمله گروهبندی تصادفی و انجام آزمون را ادامه دادند.

های تکراری، تعاملی بین و درون گیری)تحلیل واریانس برای اندازه Fآزمون  خانواده حجم نمونه در محاسبه برای 0جی پاور ابزار از به مطالعه کورسازی گردیدند.
های مشابه )ویژگی متغیرهای بر را ت ورزشی(مشابه )تمرینا مداخله تقریبا برنامه یک اثرات که مرتبط مطالعه یک اساس بر مربوطه آماری آزمون و گروهی(

 خطای ، میزان30/3یک  نوع توان آماری، میزان خطای . جهت آنالیز(04)گردید  کرده بود، استفاده مشابه )سالمندان( بررسی گروه یک در نیروی واکنش زمین(
مرد  شامل معیارهای ورود به مطالعه. شد برآورد نفر 00 مطالعه فرضیه آزمون برای گروه هر در نمونه در نظر گرفته شد. حجم 41/3 اثر و اندازه 13/3 دو نوع

پرسشنامه  در 14 باالتر ازکسب نمره  ،های روزمره بدون استفاده از وسیله کمکیتن و انجام فعالیت، داشتن استقالل عملکردی و توانایی راه رفهسال 03 حداقل
تمرینات  در شرکت اخالقی برای و پزشکی منع هرگونه وجودعدم  سالمت عمومی و آمادگی فعالیت بدنی،های پرسشنامه شرایط دارا بودن ،کوتاه وضعیت ذهنی

و  های تمرینیها و برنامهدر آزمونشرکت داشتن سابقه زمین خوردن طی یک سال گذشته، توانایی ن(، حسی حرکتیو  و تنفسی یقلب شنوایی، بینایی، )شناختی،
 .(0)شکل  بودها و جلسات تمرین در آزمونعدم حضور شامل و معیارهای خروج از مطالعه  مشارکت در برنامه تمرینی منظم خارج از مطالعهعدم 

 
 کانسورتفلوچارت  .1شکل 

 وسایل و تجهیزات 
 از استفاده با 4کینتیک اطالعاتانجام شد.  ****** پزشکی علوم توانبخشی دانشگاه عضالنی دانشکده اسکلتی اختالالت تحقیقات ها در مرکزاندازه گیری

 هرتز 13 قطع فرکانس و باترورث چهارم مرتبه گذر پایین فیلتر از استفاده با نیروی واکنش زمین. شد آوری جمع هرتز 0333 فرکانس با 0کیستلر نیروی صفحه

                                                           
1.Sets of numbers  

2. Numbers per set 

3. Number range 

4. Unique number  

5. Place markers 

6. G*Power software 

7. Kinetic 

8. Kistler force plate AA 9260 
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 با سوئد،ساخت  0ام.تی.کیو حرکت آنالیز سیستم از استفاده با 1اطالعات کینماتیک .(00) انتخاب گردید 0مرحله استقرار تشخیص برای نیوتن 03 شد و آستانه فیلتر
 بر اساس روش مارکرگذاری 4آناتومیک هاینشانه روی نشانگرها .شد دیجیتالی ثبت به صورت و نمونه برداری هرتز 013فرکانس با قرمز مادون دوربین هفت
  .شد تحلیل و تجزیه 4با نرم افزار  مدیریت تعقیب مسیر و سه بعدی مارکرها به صورت 0خط سیر اطالعات .(09) شدند داده قرار 0هیز هلن
 و پله 03پله اول  عرض ،مترسانتی 43و پله سوم  03 اول و دوم متر، کف پلهسانتی 04 ارتفاع هر پله بود. پله سه شامل و فلزی مطالعه این در طراحی شده پله راه

جهت ثبت نیروی واکنش زمین  صفحه نیرو یک پله اول زیر در .طراحی گردیدپله اول به صورت یک چهار پایه مجزا از سایر پله ها  .متر بودسانتی 93 دوم و سوم
 قرار دیگر هایپله در رفتن راه ناشی پله راه ارتعاش تأثیر تحت نیروی واکنش زمین اطالعات ثبت تا نداشت وجود پله پله اول و راه بین تماسی هیچ. بود نصب
 .(43) . نیروی واکنش زمین هنگام باال رفتن و پایین آمدن از پله ثبت گردیدنگیرد

 گذر از پلهاجرای آزمون 

 0فاصله تقریبا  روی زمین در کنندگان شرکت هر یک از تعبیه شده بود جهت انجام آزمون گذر از پله در نظر گرفته شد. متری که در انتهای آن راه پله 1مسیری 
پس از طی دو گام روی زمین به پله ها توسط آزمونگر، حرکت آغاز گردید و مشارکت کننده  "شروع"پس از گفتن عبارت  .ستادندمتری از راه پله طراحی شده ای

 به نروی زمین آزمو گام دو با طی . ب( و1پایین آمد )شکل  هاو با اعالم آزمونگر از پلهکوتاه  استراحت پس از یک. الف( و 1رسیده و از راه پله باال رفت )شکل 
با سرعت دلخواه و به صورت طبیعی طی کرد.  آزمون رارا ثبت کرد. فرد  نیروی واکنش زمین اطالعات نیرو صفحه ،با گذاشتن گام روی اولین پله رسید. پایان
 آزمایش ندگان راست پا بودند که باهمه شرکت کنانجام شود.  برتر پای گام روی پله اول با که شد تنظیم ایگونه بهعملی  آزمایشات اساس بر آزمون شروع نقطه
هر  در نقص بدون تکرار 0کننده شرکت هر. ندگیری شد آزموناز همه شرکت کنندگان با پای برهنه و جوراب های یکسان . (40)شد  مشخص به توپ لگد
 0های کینتیک با استفاده از نرم افزار متلبداده .شد گرفته نظر در آماری برای محاسبات آن و میانگین انجام داد تکرار هر بین استراحت دقیقه با یک لیفتک

 ( استخراج گردید.b1300)نسخه 

 

  

  
  پله از آمدن پایین (B) ،پله رفتن از باال (Aآزمون گذر از پله: ) اجرای نحوه. 2شکل 

 گذر از پلههنگام  تعادلارزیابی 
، 9های دامنه مرکز فشارپارامتر شد. استفاده مرکز فشارهای صفحه نیرو و تجزیه و تحلیل از داده هنگام باال رفتن و پایین آمدن از پلهبرای اندازه گیری تعادل 

 .(1)د برای آنالیز نهایی استفاده گردی مرحله استقراردر صفحه قدامی خلفی و داخلی جانبی در  00مرکز فشارجابجایی و سرعت  03طول مسیر مرکز فشار

                                                           
1. Stance phase 

2. Kinematic 

3. Qualysis motion capture systems, sweden 2.7 (build 771) 

4. Anatomic Landmarks 

5. Helen Hays marker set 

6. Trajectory 

7. Qualisys Track Manager 

8. Matlab version 2015b; The Mathworks, Natick, Mass., USA  
9. The Range of center of  pressure (COP) 

10. The path length of center of  pressure (COP) 

11. The velocity of center of  pressure (COP) 
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 زمان گذر از پلهاندازه گیری 
ی که هر دو پا صاف روی پله سوم قرار گرفت و زمان پایین آمدن از پله از لحظه ایلحظهزمان باال رفتن از پله از لحظه جدا شدن پای پیشرو از روی زمین تا 

 در پا یک تنها از چرخه راه رفتن که زمانی) 0زمان مرحله استقرار. (41)تا لحظه قرار گیری هر هر دو پا روی زمین محاسبه شد  سوم پله از پیشرو پای شدن بلند
های حاصل از دستگاه گیری زمان با استفاده دادهندازه. ا(00) صفحه نیرو محاسبه شداز لحظه برخورد پا تا لحظه جداشدن پا از  (گیردمی قرار زمین با تماس

 .(0 شکل) مسیر برحسب ثانیه انجام شد تعقیب مدیریت تحلیل حرکت و از طریق نرم افزار

 
 مسیر تعقیب باال رفتن و پایین آمدن از پله از طریق نرم افزار مدیریتاندازه گیری زمان . 3شکل 

 عملکرد گذر از پلهارزیابی 
از  آمدن پایین سپس و باال رفتن برای الزم زمان اساس بر ارزیابی استفاده شد. 1رزیابی عملکرد گذر از پله از آزمون زمان باال رفتن و پایین آمدن از پلهجهت ا
 مترسانتی 03با فاصله  زمین روی سطح شد خواسته کنندگان شرکت از. انجام شد ممکن زمان ترینسریع در (متر سانتی 03 کف متر، سانتی 04 ارتفاع) پله هشت

از  پلهبه  پلهبه صورت  و پریدن یا آزمون را آغاز کرده و با حداکثر سرعتی که ایمنی آنها را به خطر نیاندازد، بدون دویدن "شروع"مقابل راه پله بایستند و با فرمان 
زمان از لحظه جدا شدن پای پیشرو از زمین  .کنند استفاده نرده ازنیاز  صورت در داشتند ازهاج آنها .بیایندپایین  هااز پلهو  بچرخند باالیی پله روی، باال رفتهپله ها 
 دقیقه 0 فاصلهآزمون با  0شد. از هر شرکت کننده  ثبتبا استفاده از کورنومتر دو پا روی زمین پس از پایین آمدن هر گیری تا لحظه قرارو  باال رفتن جهت

 .(44, 40) گردید استفادهجه برای آنالیز نهایی استراحت گرفته شد و بهترین نتی

  پله خودکارآمدی در گذر از
با ( 1334) 4کاوانا و همل توسط پله خودکارآمدی پرسشنامهارزیابی گردید.  0(SSE) پله پرسشنامه خودکارآمدیاز طریق  پله از گذر هنگاممیزان خودکار آمدی 

این پرسشنامه . طراحی شد تعادل دادن دست از بدون و تلفمخ شرایط در پله از گذر امنیت در افراد نفس به اعتماد و احساس خودکارآمدی میزان ارزیابی هدف
 کنندگان شرکت .است ایدرجه 03 مقیاس در( پله از آمدن پایین در خودکارآمدی برای گویه 0 و پله از در باال رفتن خودکارآمدی برای گویه 0) گویه 00 شامل

 امتیاز( مطمئن کامالً) 03( تا اطمینان دون)ب 3 مقیاس در از پله در شرایط مختلف، آمدنپایین  رفتن یا به میزان اطمینان خود در باال باید در هر یک از گویه ها
یشتر بامتیاز باالتر نشان دهنده خودکارآمدی  و بوده نمره کل در هر یک از موقعیت های باالرفتن و پایین آمدن از پله نشان دهنده میانگین هشت گویه .دهند
  .(40, 40) هنگام گذر از پله است اعتماد در ارزیابی میزان خودکارآمدی مقیاس قابلیک  و شده گزارش خوب پرسشنامه این پایایی است.

 مداخله تمرینی

 0راهنمای ورزش خانگی برای بزرگساالن و سالمندان و (44) 0تمرین برای سالمندان ضعیف هایانتخاب، طراحی و پارامترهای برنامه تمرینات با اقتباس از کتاب
های بهداشتی، اجرای به دلیل شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعملدقیقه در هفته ارائه شد.  40جلسه  0هفته و  01تنظیم گردید و به مدت  (40)

نامه تمرینی شامل چهار براجرا گردید.  0433تا پاییز سال  0099های محدود چند نفره  و در محدوده زمانی پاییز سال تمرینات در گروه مداخله به صورت گروه
گرم  .دقیقه( بود 0دقیقه( و سرد کردن ) 43) و استپ و پرش تعادلیتمرینات دقیقه(،  13دقیقه(، تمرینات مقاومتی )03) و تمرینات دامنه حرکتی بخش گرم کردن

های گرفت و گروه، بخش مرکزی و پایین تنه انجام تمرینات دامنه حرکتی و کششی بود. تمرینات مقاومتی در سه بخش باالتنه و کردن شامل تمرینات هوازی
ت دقیقه استراحت در هر ست به صور 0تا  0تکرار و  00تا  03ست،  0تا  0در  . این تمریناتداد هدف قرار اصلی عضالت و همچنین ثبات بخش مرکزی را

                                                           
1. Stance time 

2. Timed Up and Down Stairs (TUDS) 

3. Stair Self-Efficacy (SSE) 

4. Hamel & Cavanagh 

5. Exercise for Frail Elders 

6. Home Exercise Guide For Adults & Seniors Fitness & Nutrition 
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و  مشابه بود مقاومتی تمرینات و 0وزن تمرینات تحمل. رونده پیش وزنه شامل تمرینات مقاومتی .(49)شد انجام  شرکت کنندگان پیشرونده و با توجه به توانایی
 تالش از مشخصی و با توجه به سطح زیاد تا متوسط میزان بار تمرین تعداد و میزان بار رعایت گردید. ،ی بر مدتاصل اضافه بار در طول برنامه با افزایش تدریج

 زیاد شدت با تالش و 0 یا 0 متوسط شدت با است، تالش 03 عضالنی گروه یک تالش فقدان حرکت، صفر و حداکثر ای کهدرجه 03 یک مقیاس شد. درتنظیم 
های با حرکت از فعالیت چالش در تمرینات تعادلی با سطح بود. و استپ و پرش شامل تمرینات ایستا و پویا تعادلی تمریناتبخش . (03)شد در نظر گرفته  0 یا 4

های عملکردی این تمرینات با هدف بهبود کنترل تعادل در شرایط مختلف پایداری و در موقعیت .یافت افزایش سطح اتکا تقاضای تعادلی کم به زیاد و کاهش
. سرد کردن ذر از پله انجام شدبهبود عملکرد گ دهد جهترا هدف قرار می و توان قدرت ،ات استپ و پرش که به طور همزمان تعادلتمرین لف انجام شد.مخت

د که شرکت ای برنامه ریزی شتمرینات کششی و تکنیک های تنفس عمیق بود. مدت زمان هر جلسه و شدت تمرینات به گونههوازی کم شدت، تمرینات شامل 
کنند. قبل از شروع و  کنندگان بتوانند با حرکات آشنا شده و خود را با آن تطبیق داده و آمادگی بهتری را برای تمرین و همچنین پیشگیری از درد و آسیب فراهم

 . (0 لجدو) شدنده ارزیابی پزشکی بررسی میحین هر جلسه شرکت کنندگان از نظر موارد احتمالی منع فعالیت یا نیاز ب
 

 . برنامه تمرینات ترکیبی 1جدول 
 زمان )دقیقه( ترکیبیبرنامه تمرینات  اجزا

 11 و کششیتمرینات هوازی کم شدت و تمرینات دامنه حرکتی  گرم کردن 

تمرینات 

 مقاومتی

 سینه ، پشت، شانه ، جلو بازو ، پشت بازو  فوقانی: اندام

 سوپرمن، حرکات در وضعیت چهار دست و پا ،  ، پالنک لپ ،، دراز نشست شکم دادنتو مرکزی:  بخش 21

 ران ، آداکشن ران ، فلکشن زانو ، اکستنشن زانو ، بلند کردن پنجه ، بلند شدن روی پنجه ، اسکات فلکشن ران ، آبداکشنتحتانی:  اندام

ی
ت تعادل

تمرینا
 

ستا
ای

 

 ایستادن و انتقال قدامی خلفی وزن

 زنایستادن و انتقال جانبی و

 ایستادن یک گام به جلو و عقب

 ایستادن پا جفت

 ایستادن استراید 

 ایستادن نیمه تندم 

 ایستادن تندم 

 بلند شدن روی پنجه ها

 بلند شدن روی پاشنه ها

 ایستادن تندم روی پنجه ها 

 ایستادن استراید روی پاشنه ها

 ایستادن النچ 

   ایستادن تک پا

 ایستادن و یک پا جلو و باال 

 ادن و یک پا به عقب خم ایست

 ایستادن و یک پا به جانب

 ایستادن و زانو باال 

 ایستادن پاشنه به جلو

 ایستادن پنجه به عقب

 ایستادن پنجه به جانب 

 پاشنه و پنجه ساکن

 ایستادن و حرکت پاشنه و پنجه با یک پا 

 ایستادن تک پا و انتقال قدامی خلفی وزن 

 زن ایستادن تک پا و انتقال جانبی و

 ایستادن تک پا و نوسان قدامی خلفی پای مخالف

 ایستادن تک پا و نوسان داخلی خارجی پای مخالف

 ایستادن و حفظ تعادل چوب در دست 

01 

پویا
 

 ایستادن پا جفت روی فوم 

 ایستادن نیمه تندم روی فوم

 ایستادن روی فوم بلند شدن روی پنجه

 ایستادن یک پا روی فوم

 راه رفتن به جانب 

 راه رفتن به عقب 

 راه رفتن باریک 

 راه رفتن مارش

 راه رفتن نیمه تندم 

 راه رفتن روی پنجه 

 راه رفتن روی پاشنه 
  راه رفتن با طول گام بلند

 راه رفتن تندم

 اسلوموشنراه رفتن 

 راه رفتن تندم روی پنجه

 راه رفتن تندم روی پاشنه

 راه رفتن تندم دست جمع

 راه رفتن روی طناب

ا
ش

پ و پر
ست

 

 استپ قدامی

 استپ جانبی

 Vاستپ 

 استپ لوزی

 استپ ساعت شنی

 استپ آپ قدامی

 استپ آپ جانبی

 استپ آپ مایل

 گذر از پله قدامی

 گذر از پله جانبی

 گذر از پله مایل

 راه رفتن گام بلند و عبور از مانع

 راه رفتن جانبی گام بلند و عبور از مانع

 پرش پروانه جانبی

 امی خلفیپرش پروانه قد

 پرش پاشنه پنجه راست

 پرش پاشنه پنجه چپ

 پرش گهواره قدامی خلفی

 پرش گهواره جانبی 

 پرش جفت قدامی از روی خط

 پرش جفت جانبی از روی خط

 پرش مایل جانبی از روی خط

 پرش تک پا قدامی از روی خط

 پرش تک پا جانبی از روی خط

 پرش تک پا مایل از روی خط

 دهیورتمه رفتن تعدیل ش

 سر خوردن تعدیل شده

 سکسکه رفتن تعدیل شده

 پله نوردی محدود

 پله نوردی 

 5 تکنیک های تنفس عمیق و کششیتمرینات هوازی کم شدت، تمرینات  سرد کردن

 

 آماری تحلیل و تجزیه
 هاگروه اولیه بین تفاوت تعیین برای مستقل t آزمون از ،1یرو ویلکشاپ آزمون با نرمال توزیع تایید از پس. گردید ارائه استاندارد انحراف و میانگین مقادیر با ها داده

 های تحلیل و کنترل( انجام شد و تجزیه و مداخله: )گروه 1 ×آزمون(  پس و پیش: )زمان 1طرح  0تحلیل آماری با آزمون تحلیل واریانس ترکیبی .شد استفاده

                                                           
1. Calisthenics 
2. Shapiro-Wilk-Test 
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2) 4جزئی مجذور اتا با 0اثر هانداز .محاسبه گردید 1بنفرونی آزمون از استفاده زوجی با
pη) 30/3 در داری معنی سطح .(00) شد محاسبه ≥p و تجزیه کلیه و تعیین 

معنادار بودن اثر اصلی آزمون به معنی تفاوت کلی میانگین  یل آماری با آزمون تحلیل واریانس ترکیبی،تحل در شد. انجام 14 نسخه SPSS از استفاده با هاتحلیل
 در متغیر مورد ارزیابی نمرات کلی میانگین معنی تفاوت به اصلی گروه اثر بودن نمرات متغیر اندازه گیری شده بین مراحل آزمون )پیش و پس آزمون( و معنادار

مقایسه شیب خطوط تغییرات یا بررسی اثرات  ترکیبی، واریانس آزمون تحلیلترین اقدام در مهمکنترل( است.  و )تمرینات ترکیبی مطالعه مورد هایگروه بین
 رفتار تمتفاو گیری )پیش و پس آزمون(اندازه مختلف هایزمان در کنترل( و پژوهش )تمرینات ترکیبی هایگروه دهد کهتعامل نشان می معناداری تعاملی است.

 اند.کرده

 یافته ها
 طول در آزمون یا تمرین با مرتبط آسیب هیچ. بود درصد 033 مداخله گروه در تمرینات به پایبندی. کردند دریافت برنامه طبق را تمرینات کنندگانشرکت همه

-گروه بین داری معنی تفاوت ذهنی وضعیت کوتاه ارزیابی امتیازات و بدنی توده شاخص قد، وزن، سن، شامل شناختی جمعیت هایدر ویژگی .نشد گزارش مطالعه

 (.1مشاهده نشد )جدول  ها

 هاگروه شناختی جمعیت های. ویژگی2جدول 

 متغیر
 میانگین ±انحراف استاندارد 

 سطح معناداری
 گروه کنترل ترکیبی تمریناتگروه 

 090/3 03/04 ± 04/1 44/00 ± 03/1 سن )سال(
 090/3 00/40 ± 00/0 00/09 ± 41/1 وزن )کیلوگرم(

 000/3 04/009 ± 04/1 43/043 ± 39/0 قد )سانتی متر(
 033/3 41/14 ± 04/3 04/14 ± 00/3 شاخص توده بدن )کیلوگرم بر مترمربع(

 094/3 00/10 ± 00/0 14/10 ± 10/0 ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی )امتیاز(

 . ≥p 30/3* معناداری در سطح 

 یتعاملاثرات های بین گروهی مربوط به اثر اصلی گروه و همچنین های درون گروهی مربوط اثر اصلی آزمون و تفاوتتفاوت دهندهنشان  0و  4، 0های لجدو
و  خلفیقدامی  شامل دامنه و سرعت جابجایی در جهاتفشار هنگام باال رفتن از پله اثرات تعاملی پارامترهای مرکز دهد نشان می 0است. جدول  گروه و آزمون

معنادار بود در پارامتر طول مسیر داخلی جانبی های بین گروهی تفاوت( و 1η ،344/3≥p=01/3-00/3) و طول مسیر در جهت قدامی خلفی داخلی جانبی

(04/3=1η ،340/3≥p.) 

 رفتن از پلهباال  هنگام(COP) مرکز فشار در پارامترهای ترکیبی واریانس تحلیل . اطالعات توصیفی و نتایج3جدول 
مرکز   پارامترهای

 فشار

 )باالرفتن از پله(

 اندازه اثر() سطح معناداری ترکیبیگروه تمرینات  گروه کنترل
 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 

 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 
 اثر اصلی
 آزمون

اثر اصلی 
 گروه

 تعامل
 گروه×مونآز

دامنه قدامی خلفی )میلی 
 متر(

30/030 
(04/10) 

00/039 
(94/13) 

04/3 
(300/3) 

41/031 
(10/13) 

90/04 
(00/00) 

*110/1 

(11/1) 
09/3 

(30/3) 

*101/1 

(10/1) 

*130/1 

(15/1) 

)میلی دامنه داخلی جانبی 
 متر(

41/40 
(00/00) 

00/43 
(91/00) 

04/3 
(334/3) 

40/40 
(90/00) 

90/00 
(40/00) 

*110/1 

(20/1) 
304/3 

(03/3) 

*112/1 

(21/1) 

*123/1 

(10/1) 

طول مسیر  قدامی 
 )میلی متر(خلفی

30/040 
(04/13) 

03/044 
(00/04) 

04/3 
(334/3) 

30/000 
(39/00) 

04/000 
(09/00) 

*111/1 

(12/1) 
000/3 

(30/3) 
030/3 

(39/3) 

*130/1 

(15/1) 

داخلی طول مسیر  
 )میلی متر(جانبی

09/000 
(03/10) 

00/004 
(04/14) 

44/3 
(334/3) 

19/004 
(44/10) 

00/040 
(40/14) 

*111/1 

(21/1) 

034/3 
(39/3) 

*101/1 

(10/1) 
309/3 

(01/3) 

سرعت قدامی خلفی )میلی 
 متر بر ثانیه(

90/000 
(01/40) 

99/000 
(00/10) 

01/3 
(331/3) 

00/040 
(03/19) 

99/044 
(44/19) 

*112/1 

(21/1) 

*130/1 

(15/1) 
304/3 

(01/3) 

*111/1 

(11/1) 

سرعت داخلی جانبی )میلی 
 متر بر ثانیه(

30/190 
(40/10) 

09/190 
(44/00) 

00/3 
(330/3) 

34/199 
(01/03) 

00/100 
(40/01) 

*111/1 

(11/1) 
04/3 (34/3) 

34/3 
(00/3) 

*101/1 

(13/1) 

 .د: انحراف استاندارSD: میانگین. p≤ .M 30/3* معناداری در سطح 

                                                                                                                                                                                                 
1. Mixed ANOVA 

2. Bonferroni 

3. Effect sizes 

4. Partial eta squared (ηp
2) 
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و  داخلی جانبیو  قدامی خلفی اثرات تعاملی پارامترهای مرکز فشار هنگام پایین آمدن از پله شامل دامنه و طول مسیر جابجایی در جهاتدهد نشان می 4جدول 

های بین و درون گروهی و (. در پارامتر سرعت قدامی خلفی مرکز فشار تفاوت1η ،340/3≥p=03/3-00/3)معنادار بود سرعت جابجایی در جهت داخلی جانبی 
  (.˃30/3p)نبود تعاملی معنادار 

 پایین آمدن از پله هنگام(COPمرکز فشار ) پارامترهای در ترکیبی واریانس تحلیل . اطالعات توصیفی و نتایج0جدول 

 مرکز فشار یپارامترها
 پله( از آمدن )پایین

 (اندازه اثر) سطح معناداری ترکیبیگروه تمرینات  گروه کنترل
 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 

 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 
 اثر اصلی
 آزمون

اثر اصلی 
 گروه

 تعامل
 گروه×آزمون

)میلی ی دامنه قدامی خلف
 متر(

40/001 
(00/14) 

00/000 
(04/10) 

00/3 
(334/3) 

00/030 
(04/14) 

09/93 
(30/14) 

*115/1 

(10/1) 
04/3 

(34/3) 
344/3 

(03/3) 

*10/1 

(10/1) 

)میلی ی دامنه داخلی جانب
 متر(

00/010 
(90/03) 

04/010 
(04/00) 

00/3 
(30/3) 

34/000 
(49/19) 

94/90 
(39/10) 

*120/1 

(10/1) 
130/3 

(30/3) 

*111/1 

(11/1) 

*100/1 

(13/1) 

طول مسیر  قدامی خلفی 
 )میلی متر(

19/110 
(14/40) 

09/103 
(03/40) 

04/3 
(330/3) 

91/113 
(40/03) 

00/090 
(00/40) 

*110/1 

(10/1) 
04/3 

(34/3) 
00/3 

(34/3) 

*103/1 

(10/1) 

 طول مسیر  داخلی جانبی
 )میلی متر(

00/140 
(11/14) 

10/140 
(09/14) 

00/3 
(330/3) 

40/109 
(10/03) 

00/104 
(09/10) 

*110/1 

(20/1) 

309/3 
(01/3) 

*130/1 

(15/1) 

*135/1 

(15/1) 

 سرعت قدامی خلفی
 )میلی متر بر ثانیه( 

90/103 
(01/00) 

00/104 
(09/40) 

40/3 
(330/3) 

44/130 
(00/01) 

49/040 
(00/40) 

*132/1 

(15/1) 
041/3 

(30/3) 
94/3 

(39/3) 
300/3 (03/3) 

 سرعت داخلی جانبی 
 )میلی متر بر ثانیه(

00/191 
(40/43) 

09/190 
(34/00) 

00/3 
(334/3) 

03/194 
(43/04) 

00/100 
(90/00) 

*112/1 

(21/1) 

011/3 
(30/3) 

40/3 
(330/3) 

*135/1 

(15/1) 

 : انحراف استاندارد.SD: میانگین. p≤ .M 30/3* معناداری در سطح 

، 1در جدول های  نتایج آزمون بونفرونی(. 1η ،340/3≥p=00/3-19/3)بود معنادار اثرات تعاملی در تمامی متغیرهای عملکردی گذر از پله  نشان می دهد 0جدول 
( ولی در گروه کنترل در هیچ یک از متغیرها ≥301/3pبود ) ترکیبیتمرینات  آزمون در گروهآزمون نسبت به پیشبهبود معنادار متغیرها در پس دهندهنشان  4و  0

 (.˃30/3pتغییر معناداری مشاهده نگردید )

  گذر از پله در متغیرهای ترکیبی واریانس تحلیل یج. اطالعات توصیفی و نتا5جدول 

 متغیر
 اندازه اثر(ی )سطح معنادار ترکیبیگروه تمرینات  گروه کنترل

 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 

 پیش آزمون

(M(SD 

 پس آزمون

(M(SD 
 معناداری

 )اندازه اثر( 
 اثر اصلی
 آزمون

اثر اصلی 
 گروه

 تعامل
 گروه×آزمون

 مرحله استقرار در باال رفتنزمان 
 (ثانیه)

19/0 
(00/3) 

00/0 
(01/3) 

00/3 
(330/3) 

14/0 
(01/3) 

01/0 
(00/3) 

*112/1 

(21/1) 

00/3 
(30/3) 

*11/1 

(21/1) 

*130/1 

(15/1) 

در پایین  استقرار مرحله زمان
 (ثانیه) آمدن

10/0 
(30/3) 

10/0 
(9/3) 

49/3 
(31/3) 

14/0 
(03/3) 

04/0 
(30/3) 

*110/1 

(20/1) 
390/3 

(39/3) 

*111/1 

(30/1) 

*112/1 

(21/1) 

 زمان باال رفتن
 (ثانیه)

40/0 
(40/3) 

00/0 
(09/3) 

40/3 
(334/3) 

40/0 
(00/3) 

03/0 
(04/3) 

*111/1 

(23/1) 
304/3 

(03/3) 

*130/1 

(15/1) 

*131/1 

(10/1) 

 زمان پایین آمدن
 (ثانیه)

90/0 
(40/3) 

99/0 
(00/3) 

00/3 
(330/3) 

00/0 
(44/3) 

49/0 
(40/3) 

*112/1 

(21/1) 
01/3 

(30/3) 

*101/1 

(10/1) 

*131/1 

(15/1) 

 از آمدن پایین و رفتن باال زمان
 (ثانیه)( TUDS)پله 

40/00 
(03/1) 

00/00 
(10/1) 

09/3 
(30/3) 

49/00 
(04/0) 

04/01 
(09/0) 

*111/1 

(51/1) 

*111/1 

(31/1) 
03/3 

(34/3) 

*112/1 

(20/1) 

باال در (  SSE) پله خودکارآمدی
 (امتیار) رفتن

09/0 
(94/3) 

04/0 
(90/3) 

43/3 
(330/3) 

30/4 
(00/0) 

01/0 
(30/0) 

*110/1 

(11/1) 

004/3 
(34/3) 

*111/1 

(35/1) 

*101/1 

(13/1) 

 در(  SSE) پله خودکارآمدی
 (امتیار) پایین آمدن

19/0 
(14/0) 

10/0 
(00/0) 

04/3 
(330/3) 

04/0 
(00/0) 

00/4 
(09/0) 

*110/1 

(22/1) 
341/3 

(00/3) 

*112/1 

(21/1) 

*100/1 

(10/1) 

 : انحراف استاندارد.SD: میانگین. p≤ .M 30/3* معناداری در سطح 

 بحث

رعت و ی و تعادل، زمان و سکنترل وضعیت شامل بر عملکرد گذر از پله کششی، مقاومتی، توانی و تعادلیتمرینات  از متشکل تاثیر تمرینات ترکیبی مطالعاتدر این 
 بررسی شد.  مرد در سالمندان خودکارآمدی

پس از نسبت به گروه کنترل  مداخله در گروهکاهش دامنه، طول مسیر و سرعت جابجایی مرکز فشار هنگام باالرفتن و پایین آمدن از پله نشان دهنده نتایج 
کاهش در پارامترهای مرکز فشار با افزایش .(01)باشد می پایداری حفظ برای نیاز مورد فعالیت از یشاخص میزان نوسانات مرکز فشار. اجرای برنامه تمرینی بود
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اجرای  رسدبه نظر می از اینرو. است تعادل کنترل برای تربزرگ چالش دهنده تر نشانسریع و بیشتر و نوسان (00) بودهو کنترل تعادل در ارتباط  وضعیتیثبات 
 یک در مرکز جرم حفظ توانایی کاهش دلیل بیشتر در مرکز فشار به تغییرات برنامه تمرینی مطالعه حاضر در بهبود کنترل تعادل هنگام گذر از پله موثر بوده است.

 از جمله از انسان ضالنیع عصبی سیستم انحطاط با سن افزایش .(1) یابدمی افزایش ،فشار مرکز بزرگتر هایجابجایی در سقوط خطرو  است ثبات با محدوده
 در 1وضعیتی نوسان میزان که دهدمی نشان 0سچرگرافیاپ هایدادهو  (04)همراه است  فرایندهای عصبی و تعادل و کاهش دامنه حرکتی، قدرت، توان دادن دست
هایی که مکانیسم .(00)بهبود بخشید  ورزشیتوان از طریق تمرینات را می وضعیتیکنترل گزارش شده است که با این حال   .(00) یابدافزایش می سالمند افراد

 همچنان که و ترکیب تمرینات ممکن است اثرا هم افزایی ایجاد کند. استشوند متفاوت پس از انجام تمرینات می های عملکردیو توانایی باعث بهبود تعادل
 عملکرد و بهبود وضعیتی اتکاهش نوسان ری درتاثیر بیشتترکیبی  و ایتمرینات چند مولفه نشان دادند (1313) 4و همکارانزویتا  و (1313) 0و همکارانلیموس 

 در سالمند افراد عملکرد بهبود باعث تواندمی و کششی مقاومتی ترکیبی تمرینات که دادند ( نشان1309گاوین و همکاران ) (00, 04)د دار سالمنداندر  تعادل
( نشان 1310) 0لی و همکاران .(00)کنند  اتخاذ پله از پایین آمدن حرکتی مناسبی هنگام هایاستراتژی سازد کهمی قادر را افراد سالمند شود و پله از آمدن پایین

( بیان 1300و همکاران ) 0هندسیکر .(09)دارند  کمتری سقوط خطر پله از آمدن پایین هنگام تکلیف دوگانه شرایط دادند شرکت کنندگان در تمرینات تای چی در
 .(03)کرد  کمک سقوط خطر کاهش به و بهبود بخشید پله را از فرود و صعود زانو، پایداری هنگام و پا مچ قدرت تولید سرعت با افزایش مقاومتی کردند تمرینات

 آمدن پایین هنگام بدنی وضعیت بهتر کنترل نتیجه در جابجایی مرکز فشار و کاهش بهبود سبب تواندمی پا پرس تمرینات ( بیان کردند0090فرهپور و همکاران )
 دوره یک از پس سالم سالمند زنان در پله از رفتن هنگام باال آزاد سرعت انتخابی و حداکثر سرعت در ( بهبود1300) 4هولسگارد و همکاران .(00)شود  پله از

که با نتایج مطالعه حاضر اثر بخشی تمرینات بدنی بر بهبود عملکرد پایین آمدن از پله را نشان داده اند این مطالعات .(00)را نشان دادند  انفجاری قدرتی تمرین
  همسو است.
و اثر ترکیبی این تمرینات بر  هستند تاثیر گذارتعادل به صورت مستقل بر بهبود   (14) تعادلی و (04) توانی ،(00) ، مقاومتی(01) تمرینات کششیهر کدام از 

بر بهبود  در ادامه مکانیزم اثر احتمالی هر یک از اجزای این برنامه تمرینی .تایید شددر مطالعه حاضر  گذر از پله در سالمندان تعادل هنگام و وضعیتیکنترل  بهبود
 گردد.تبیین می تعادل

 را تضعیف و تعادلکنترل ، سن همراه با افزایشپذیری و دامنه حرکتی مفاصل  کاهش تحرک .له نیازمند دامنه حرکتی کافی در مفاصل اندام تحتانی استگذر از پ
توان تمرینات کششی میبا . (00, 00) همراه استسقوط  احتمال با افزایش و اندازدمی خطر به راعملکرد گذر از پله کند و را جایگزین می های جبرانیاستراتژی

. از یمن تکالیف عملکردی از جمله گذر از پله را ممکن سازدا امنه حرکتی عملکردی را پوشش دهد و اجراید تا دبخش بهبود در سالمندان  دامنه حرکتی مفاصل را
  .(00, 01) بخشد بهبود سالمندان در را تعادل و وضعیتی کنترل تواندمی این تمرینات وشده است  تایید تعادل بر بهبود کششی تمرینات تاثیر مستقل طرفی

 دلیل به پله از گذر و یابدمی کاهش تدریج به عضالنی توان و قدرت سن، افزایش با. (00)است  ضروری ایمن از پله گذر کافی در پاها برای توان و وجود قدرت
همراه است.  قدرتافزایش  و با داده ظرفیت تولید نیرو در عضالت را ارتقاءتمرینات مقاومتی  .شودمی ترسخت کند،می تحمیل پا عضالت بر که باالیی نسبتاً بار

ایجاد  باهمچنین  قدرتی تمرینات. (00) مانند گذر از پله فایق آیندنیازمند به قدرت  بر تقاضای تحمیلی وظایف حرکتیکند این مزایا به سالمندان کمک می
و توانایی  (00) بوده ارتباط تعادل در باتوان عضالنی  .(00, 44) کندل را تسهیل میتعادو حفظ  وضعیتیکنترل ، عضالنی عصبیهای بهبود در پاسخ و سازگاری

 افراد سالمند، دهد. درجهت بازیابی سریع تعادل هنگام برهم خوردن آن، بسیار مهم و ضروری است و کاهش آن خطر سقوط را افزایش می نیرو سریع تولید
 اختالالت به پاسخ در خصوص هب عضالت عملکردی ظرفیت بر آن تأثیر و شودمی دچار کاهش نیرو ظرفیت تولید حداکثر از بیشتر نیرو سریع توانایی تولید

با  تمرینات پرشی از اینرو (04)است  سالمندان عضالنی در قدرت و توان افزایش برای موثر و ایمن روشی پرشی . تمرین(04)تعادل بیشتر است  ناگهانی
 .(04)دارد  تعادل کنترل و عملکردی هایظرفیت بر مفیدی انفجاری اثرات/کات قدرتیبکارگیری حر

 موثر سالمند افراد در سقوط خطرکاهش  و وضعیتی کنترل بهبود در تعادلیتمرینات . (00)ی کافی در کنترل تعادل است ینیازمند توانا در سالمندانگذر ایمن از پله 
های خاص با باعث ایجاد سازگاری و انطباقطی حرکات ایستا و پویا حسی حرکتی  های عصبی عضالنی وبا ایجاد چالش برای سیستم . این تمرینات(14) است

دهند، می قرار هدف را خاص مولفه یک فقط که مداخالتی .(09)گردد میتعادلی هنگام انجام وظایف حرکتی مختلف و بهبود در عملکردهای تقاضاهای تحمیلی 
 چندین بر آن در که جزئی چند تمرینی هایبرنامهباشند. زندگی وظایف روزمره  بر تأثیر برای عملکردی بودن ویژگی فاقد است دارند و ممکن محدودی کاربرد
 این مداخالت، از هستند و بهبودهای حاصل مؤثر سالمند افراد عملکردی ظرفیت بهبود در( و ...  تعادل قدرت، دامنه حرکتی و مانند) شودمی تأکید حرکتی توانایی

 مختلف مورد نیاز در هایتواناییترکیبی تمرینات  .(00)دهد می نشان سالمند را افراد در هنگام گذر از پله ایمنی مناسب بر بهبود ورزشی تمرینات ترکیب تاثیر
که در  تعادلی و توانی مقاومتی، کششی، تمرینات توان انتظار داشت که برنامه تمرینی مرکب ازمیاز اینرو  .(43) دهدرا پوشش می روزمره زندگی هایفعالیت

 بهبود تعادل در اندام تحتانی، قدرت و توان عضالنی و کنترل تعادل عملکردی گذر از پله شامل دامنه حرکتی تقاضاهایبا پوشش دادن  مطالعه حاضر اجرا گردید
  موثر باشد.سالمند افراد  در و عملکرد گذر از پله

                                                           
1. Posturography 

2. Postural sway 

3. Lemos et al 
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 پایین و رفتن باال ن آمدن از پله و همچنین بهبود نتایج آزمون زمانینده کاهش زمان مرحله استقرار و زمان کل هنگام باال رفتن و پاینتایج همچنین نشان ده
 پایین آمدن و باال رفتن هنگام اجرا زمان و حمایت ( افزایش زمان1300) 0بروستیو و همکاران نسبت به گروه کنترل بود. مداخلهدر گروه ( TUDSپله ) از آمدن

 پله از رفتن پایین و باال زمان مدتو  (41)کنندپله گذر می میانسال از افراد به نسبت کمتری سرعت با فراد سالمندا .(40)را گزارش کردند  سالمند پله در افراد از
 .(44)است  سالمند افراد در عملکرد کاهش خطر ارزیابی برای معتبری و سریع ساده، بالینی معیار و (40)یابد می افزایش سن شافزای با دو هر از ترکیبی یا

 هایشاخص از یکی گام برداری سرعت .(40)است  پله گذر از و عملکرد توانایی ارزیابی شاخص پله از و پایین رفتن باال برای الزم زمان گیری اندازههمچنین 
تر مانند گذر از در شرایط دشوار رفتن راه. است سرعت کاهش سالمندان، گام برداری الگوی در شده ایجاد تغییرات از یکیشود. می محسوب راه رفتن الگوی مهم

وضعیتی حین  کنترل برای حرکتی هزینه افزایش دهندهنشان هک گرددمی سرعت کاهش به منجر وظایف این افزایش پیچیدگی. است توجه بیشتری پله نیازمند
دهند که کاهش سرعت تر و با دقت بیشتری انجام میخطر سقوط، حرکات را محتاطانه کاهش هنگام گذر از پله برای سالمند همچنین افراد .(1)است  گذر از پله

های بدنی در دهد با بهبود تواناییو نشان می (40)است  بدن کنترل در باالتر توانایی نشان از باالتر هنگام گذر از پله سرعت از اینرو .(41)را به همراه دارد 
از اینرو کاهش در زمان و افزایش  .(40) دهندانجام می ترتر و سریعبه صورت روان را لیف حرکتیااند و تکهای محتاطانه را تعدیل کردهسالمندان، آنها استراتژی
 های حاصل از انجام تمرینات دانست.توان ناشی از بهبودسرعت گذر از پله را می

عواملی که می توان افزایش  از .(40, 44) دهد را افزایش سالمندان رفتن راه سرعت بالینی و عملکردی نظر از تواندمی ورزشی اند مداخالتمطالعات نشان داده
 راه رفتن سرعت کاهش با نیقدرت عضال ضعف در افراد سالمند، درسرعت گذر از پله در مطالعه حاضر را به آن مرتبط دانست، قدرت و توان عضالنی است. 

 حداکثر هایی از جملهبا روش گام برداری طول در را نیرو اعمال دهند ونشان می نیز کاهش گام برداری در سرعت . افراد دچار ضعف در قدرت،(49)است  همراه
 به . آنچه(49)باشد  داشته مطابقت نیرو تولید ظرفیت با تا کنندمی تعدیل ترطوالنی و حمایت دوگانه مرحله استقرار تر، زمانکوتاه گام طول حداکثر کمتر، سرعت

 برای جبرانی استراتژی که یکشود میگذر از پله افزایش زمان و  گام برداری سرعت کاهش به منجر سالمندان در قدرت کاهش که است این رسدمی آشکار نظر
تواند عملکرد عضالت در سالمندان می منظم ورزشی تمرینات. (40)است  خستگی و توانو  قدرت ضعف جمله از عضالنی عملکرد بر سن نامطلوب اثرات با مقابله

-بخشی از برنامه تمرینی مطالعه حاضر را تمرینات قدرتی و توانی تشکبل میاز آنجایی که . (03)بهبود بخشد یا حداقل با کاهش میزان تقلیل، آن را حفظ کند را 

گاوین و همکاران این تتایج با مشاهدات  سهیم دانست.بهبود سرعت حرکت در  توانمیرا  در سالمندان از مداخله تمرینی النی حاصل شدهاینرو تقویت عض از ،داد
 بهبودکاهش زمان و  باعث تواندمی مقاومتی تمرینات که دادند نشانکه  (01)( 0994) 0و همکاران فیاتارونه و (00)( 1330) 1الستایو و همکاران ،(00) (1309)

 مداخله از سرعت گذر از پله بعد در را افزایشی هیچ ( که 1334) 4و با مطالعه نتایج میان و همکاران همسو است ،شود پله از آمدن پایین در سالمند افراد عملکرد
های اندازه گیری، برنامه تمرینات و شرکت کنندگان در از تفاوت در روشاست ناشی  ممکناین عدم هم خوانی . (00)نکردند مطابقت ندارد  مشاهده ورزشی

   مطالعه باشد.
 سالمندان، یک در گذر از پله. است نترل وضعیتیبهبود تعادل و ک دانست، مرتبط آن به را حاضر مطالعه در پله از گذر سرعت افزایش توان می که عواملی از دیگر
مرتبط  دیگر عملکردی وظایف از وسیعی طیف در نقص و گام برداری سرعت پایین با تعادل در اختالل .است کنندهثباتبیو  عملکردی زوال با مرتبط مهارت
 .(44) است پله از آمدن نپایی ورفتن  باال عملکردی از جمله وظایفو ایمن  سریع اجرای در مهمی عامل ،مناسب تعادلو عملکرد توانایی  در نقطه مقابل است،
 .(44)است  سالمند افراد برای دشواری نسبتاً عملکردی وظیفه که شودمی پله از گذر ترمحتاطانه و ترآهسته عملکرد به منجر همچنین تعادل نقص که است واضح

 در و دارند نیاز هابیشتری جهت گام برداری روی پله اجرایی زمان و حمایت زمان به سالمند افراد جسمانی، هایظرفیت و فیزیولوژیکی ذخایر کاهش به توجه با
 .(40) باشد ایمنی و تعادل حفظجهت  جبرانی راهبردی است ممکن که دهد،می رخ سرعت حرکت و زمان کل و کاهش مرحله استقرارافزایش زمان  نتیجه

پله در  از استقالل در گذر کنندهبینیپیش یک عنوان به کارآمدیخوداز دیگر نتایج مطالعه حاضر بهبود خودکارآمدی در سالمندان مرد پس از اجرای تمرینات بود. 
است  سالمند مرتبط افراد در فعالیت محدودیت و رفتن راه در اختالل تعادل، اختالل عملکردهای بدنی از جمله کاهش تحرک، کاهش باو  شودنظر گرفته می

رسد که بهبود در این عملکردها با افزایش خودکارآمدی همراه باشد. تمرینات بکارگیری شده در گروه مداخله مطالعه حاضر با ایجاد بهبود . منطقی به نظر می(44)
پس از اجرای تمرینات  در عملکردهای جسمانی، ممکن است باعث افزایش خودکارآمدی و کاهش ترس از سقوط گردیده باشد. همچنانکه بهبود در خودکارآمدی

 عوامل .دانست مرتبط آن به را حاضر مطالعه در پله از گذر سرعت افزایش توانمی که عواملی است از خودکارآمدی همچنین بهبود .(04) اندبدنی را گزارش کرده
و  پایین خودکارآمدیاست و  همراه پله از گذر ترطوالنی زمان با افتادن از ترس .(44) هستند مرتبط ها پله گذر از سرعت با توجهی قابل طور به روان شناختی

 یک گذاریتأثیرواسطه  خودکارآمدی.(40, 40)شود می باال رفتن از پله هنگام در کمتر سرعت محتاطانه و رفتارهای بروز به منجر پله از در گذراطمینان  کاهش
از طرفی  .(40) شوددر نظر گرفته می پله از گذر عملکرد معتبر کننده بینی پیش یک و به عنوان است سالمندان در پله از فتنر باالعملکرد  بر ورزشی مداخله
افزایش خود  از اینرو. (40) کندمی تسهیل را ها پله از مداوم استفاده کند کهپله را فراهم می گذر از در اطمینان از معینی سطح جسمانی کافی و مناسب، ظرفیت

  ای بر یکدیگر دارند.تاثیر مثبت و افزوده ای مطلوبدر چرخه و بهبود عملکردهای جسمانیکارآمدی 
عدم عدم کورسازی مطالعه برای شرکت کنندگان،  بودن نمونه آماری به مردان، منحصرتوان به میوجود داشت که از آن جمله های محدودیت در پژوهش حاضر

از اینرو  اشاره کرد. عدم اندازه گیری قدرت عضالنی و فقدان آزمون پیگیری بلند مدت، (SSE) پله خودکارآمدی فارسی روا و پایا از پرسشنامه وجود نسخه
بر سالمندان  پله گذر ازهای مورد نیاز هنگام توانایی محوریتبا ورزشی گردد مطالعات بیشتری با حضور هر دو جنسیت جهت مقایسه اثرات تمرینات پیشنهاد می
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ازی شده برای شرکت کنندگان و عوامل اجرایی و س شرایط کور درهای گسترده تر از جمله قدرت عضالنی و اندازه گیریدارای شرایط سالمتی متفاوت همراه با 
حوزه سالمندی از جمله های مرتبط با نامهرواسازی پرسشاعتبارسنجی و جهت اجرای مطالعاتی همچنین  های پیگیری بلند مدت انجام گردد.آزمونهمچنین با 

 پیشنهاد می گردد. (SSE) پله خودکارآمدی پرسشنامه

 نهایی نتیجه گیری
میزان  تا سازدمی قادر را مرد سالمند افراد خاص، طور به. شود پله از گذر در سالمند مردان عملکرد بهبود باعث تواندمی ترکیبی تمرینات که داد نشان مطالعه این
 پله از گذر از ناشی هایچالش با مقابله برای را تریو ایمن پایدارتر حرکتی هایاستراتژی وکنترل نمایند  بهترخود را هنگام گذر از پله  تعادلو  0وضعیتیسانات نو

که افزایش داد  را در سالمندان  گذر از پله بود و خودکارآمدی ترکیبی همچنین با کاهش زمان و افزایش سرعت گذر از پله در سالمندان همراهکند. تمرینات  اتخاذ
خطر بالقوه آن  پیچیدگی و های روزمره ودر فعالیت های گذر از پلهموقعیتبا توجه به گستردگی باشد. نشان دهنده بهبود در عملکرد گذر از پله در این افراد می

 های ضروریتواناییتمرینات ترکیبی با تاکید بر بکارگیری  در نتیجه تمرینات ورزشی،در سالمندان  گذر از پلهو تاثیر پذیری و بهبود عملکرد برای سالمندان 
  شود.سالمندان توصیه می تکلیف گذر از پله شامل دامنه حرکتی، قدرت، توان و تعادل برای

 مالحظات اخالقی

 پژوهش اخالق از اصول پیروی

قرار  تائید مورد (IR.UI.REC.1398.081)اصفهان، ایران  پزشکی دانشگاه زیست هایپژوهش در اخالق تخصصی کمیته در طرح پژوهش این مطالعه

 را آگاهانه رضایت فرم کنندگان شرکت همه .( به ثبت رسیدCT20180101038168N1IRایران ) بالینی هایکارآزمایی ثبت المللی بین در مرکز و گرفت

 .بود محفوظ مطالعه طول در آنها حقوق کردند و امضا و مطالعه

 حامی مالی

 است.اصفهان  دانشگاه در گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشکده علوم ورزشی مهدی قادریان دکتریمقطع این مقاله برگرفته از رساله 

 مشارکت نویسندگان

 .اندها ی پژوهش حاضر مشارکت داشتهتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

بابت  اصفهانو دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان طالعه، دانشگاه بدینوسیله تمامی نویسندگان، صمیمانه از همه افراد شرکت کننده در این م
 همکاریشان در اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی می نمایند.

                                                           
1. Postural sway 

https://ethics.research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=106428
https://en.irct.ir/trial/47351
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