IRANIAN JOURNAL of

AGEING

Autumn 2015. Vol 10. Num 3

Research Paper
Static and Dynamic Balance of the Healthy Elderly Men at Different Times of the Day

*Saeed Ghaeeni1, Siyamak Samoolar1

1. Department of Physical Education, Faculty of Literature and Social Sciences, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.

Received: 27 Apr. 2015
Accepted: 20 Jul. 2015

ABSTRACT
Objectives Balance functions play a significant role in routine life of the elderly, especially in reducing
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the risk of their falling. The aim of this research was to investigate static and dynamic balance of healthy
elderly men during different hours of the day.
Methods & Materials For this purpose, 10 old men with the mean (SD) age of 69.45 (3.23) years participated voluntarily in this study. Then, static and dynamic balance functions of the subjects were evaluated with the stork stand and star excursion balance test at the day hours of 8, 12, 16, and 20.
Results Results of analysis variance indicated no significant effects of hour’s day on closed eye static balance and dynamic balance of the elderly. But, the open eye static balance test results at 16 hour (8.37 s)
was significantly (P=0.018) higher than 8 hour (6.25 s).
Conclusion According to the results of this research, there is no recommendation on optimum time for
doing balance training but it is better for the elderly that pay attention more to extrinsic falling factor
such as surface of walking track at about 8 o’clock.
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آیا تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد سالم در اوقات مختلف روز متفاوت است؟
*سعید قائینی ،1سیامک سمولر
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اهداف عملکردهای تعادلی در زندگی روزمره سالمندان بهویژه در کاهش خطر افتادن آنها نقشی مهم ایفا میکند .هدف پژوهش حاضر،
بررسی تأثیر اوقات روز بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد سالم بود.
مواد و روشها در این مطالعه ،ده مرد با میانگین سنی  69/45±3/23سال بهطور داوطلب در مطالعات شرکت کردند .در ساعات ،12 ،8
 16و  ،20عملکردهای تعادلی ایستا و پویای آزمودنیها با استفاده از آزمون لکلک و آزمون گردش ستارهای اندازهگیری شدند.

کلیدواژهها:
تعادل ایستا ،تعادل پویا،
ضرباهنگ شبانهروزی،
سالمندان

یافته ها نتایج آزمون تحلیل واریانس بر عدم معناداری تأثیرات اوقات روز بر تعادل ایستا با چشمان بسته و تعادل پویای سالمندان
داللت داشتند ،اما برتری نتایج آزمون تعادل ایستا با چشمان باز در ساعت  8/37( 16ثانیه) نسبت به ساعت  6/25( 8ثانیه)
معنادار بود (.)P=0/018
نتیجهگیری براساس یافتههای پژوهش حاضر ،در مورد وقت بهینه انجام تمرینات تعادلی ،پیشنهادی وجود ندارد ،اما سالمندان بهتر است
در حدود ساعت  8به عوامل خارجی افتادن نظیر ناهمواری سطح زمین توجه بیشتری داشته باشند.

مقدمه
سازمان بهداشت جهانی افراد باالی  60سال را در کشورهای
جهان سوم ،سالمند تلقی میکند [ .]1سالمندی به تغییرات
جامع زیستی ناشی از گذشت زمان و افزایش سن اطالق میگردد.
بهعالوه ،این تغییراتِ غیرقابل اجتناب و بازگشتناپذیر ،معلول
بیماری یا تحتتأثیر عوامل طبیعی نیست [ .]2در دهههای اخیر،
رعایت اصول بهداشتی و افزایش سطح امید به زندگی باعث رشد
چشمگیر جمعیت سالمندان گردیده است.
این پدیده یکی از بزرگترین تغییرات جمعیتشناختی قرن
اخیر بهحساب میآید [ .]3پیشبینیها نشان میدهد که تعداد
سالمندان از ششصد میلیون نفر در سال  ،2000به دو میلیارد نفر

تا سال  2050افزایش خواهد یافت [ .]4چنین آماری بر ضرورت
اتخاذ تدابیر مناسب بهمنظور شکلدهی یک رژیم زیستی منطقی
برای سالمندان داللت دارد.
در سنین پس از  60سالگی ،بیشتر اعمال فیزیولوژیک و
مکانیکی بدن دچار رکود میشود .به زمین افتادن گستردهترین
پیامد ناشی از ضعف عملکردهای تعادلی در سالمندان است [.]5
تعادل که به دو شکل ایستا و پویاست ،به توانایی بدن در حفظ
یا بازگرداندن مرکز ثقل به سطح اتکا اطالق میگردد .در تعادل
ایستا انسان قادر به برقراری تعادل در وضعیت سکون نظیر آزمون
ایستادن لکلک و شیوه تعادل در ژیمناستیک است ،اما تعادل
پویا که با اجرای حرکات ارتباط دارد ،به حفظ وضعیت قامت در
فعالیتهایی نظیر راهرفتن و دویدن کمک میکند [.]6
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محققان عوامل بروز اختالل در عملکردهای تعادلی را به دو
دسته خارجی و داخلی تقسیم کردهاند .ناهمواری سطح زمین و
کفش نامناسب جزء عوامل خارجی و عواملی نظیر کاهش قدرت
عضالنی و دامنه حرکت مفاصل ،ضعف قوه بینایی و کاهش
حساسیت گیرندههای عمقی ،عوامل داخلی محسوب میشود
[ .]7انقباضات عضالت اسکلتی ،نیروی الزم را برای اجرای
حرکات تولید میکند و قدرت عضالنی عاملی مهم برای برقراری
تعادل است [« .]8الرسون» و همکاران ( )1993با مطالعه روی
 114مرد  11-70سال دریافتند که قدرت ایستا و پویای عضالت
چهارسرران تا  30سالگی افزایش مییابد و پس از  50سالگی
دچار نقصان شدید میشود [.]9
سنجش تعادل یا توانایی کنترل قامت ،روشی معمول برای
تعیین سطح پایداری و توانایی عصبی-عضالنی اشخاص سالم
یا آسیبدیده بهحساب میآید .در حال حاضر ،برای سنجش
تعادل ایستا و پویا از آزمونهای مختلف بالینی و آزمایشگاهی
استفاده میشود [ .]10توانایی کنترل قامت در حین انجام کار
به یکپارچگی دروندادهای دیداری ،دهلیزی ،حسی-پیکری
و ...بستگی دارد .در نتیجه ،از طریق ارزیابی تعادل ایستا و پویا
میتوان به ظرفیت عملکردهای حرکتی و شناختی که شرط
اصلی انجام تکالیف حرکتی هستند ،پی برد [.]11
تحقیقات نشان داده است که عملکردهای عصبی و فیزیولوژیکی
انسان تحتتأثیر الگوهای شبانهروزی 1و پیرو ضرباهنگ 24
ساعته 2است .بهعالوه ،فرایندهای سوختوساز و شناختی
تأثیرگذار بر عملکردهای جسمی و روانی ،در اوقات متفاوت روز
نوسان پیدا میکند .درکل ،با وجود پیروینکردن برخی اشخاص
از الگوهای شبانهروزی ،عقیده معمول آن است که برای هر یک
از عملکردهای متعدد انسانی اوقات بهینهای وجود دارد [.]12
«وقايع نگاری زيستی» 3علمی است که به مطالعه الگوهای
آهنگین در پديدههای زيستی میپردازد .نوسانات تابی 4که
«ضرباهنگهای زيستی» ناميده میشود در سلولها ،بافتها،
اندامها و سیستمهای کنترلی مرکب و پیچیده روی میدهد .اين
پديدههای درونزاد -که از درون موجود زنده نشأت میگيرد ،-در
شرايط محيطی پایدار بهحضور خود ادامه میدهد .ضرباهنگهای
شبانهروزی يا زیستی 5توسط شرايط محيطی بهوجود نمیآید ،اما
میتواند تحتتأثير نشانههای همزمانساز بيرونی( 6نظیر تناوب
بوروز ،تاريکی و روشنی) تعديل و تنظيم شود .بهعنوان
زمانی ش 
مثال ،درجه حرارت بدن از متغيرهايی است که تأثیر ضرباهنگ
1. Diurnal patterns
2. Circadian rhythm

3. Chronobiology
4. Oscillatory fluctuations
5. Circadian rhythms
6. Exogenous synchronizing cues
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 24ساعته بر آن تأیید شده است.
دمای بدن قبل از بيدارشدن از خواب افزايش مییابد ،حدود
ساعت  18به اوج میرسد ،هنگام خواب دوباره کاهش میيابد
و حدود ساعت  4به کمترين میزان خود میرسد [ .]13ضربان
قلب نيز که دامنه نوسان روزانه آن بین  5-15درصد است ،در
حدود ساعت  15به اوج خود میرسد [ .]14همچنین برای حجم
ضربهای ،برونده قلبی و فشارخون نیز الگوی نوسانی مشابهی
مشخص شده است [.]14
با این حال ،اطالعات موجود در مورد تأثیرپذیری عملکردهای
تعادلی انسان از اوقات روز ضد و نقیض است .این اطالعات بهویژه
در رابطه با سالمندان بسیار محدود است؛ درحالیکه آگاهی از
سطح پایداری و تحرکپذیری سالمندان در اوقات مختلف روز،
شرط الزم برای درمان و مراقبت بهتر از آنهاست .ازاینرو در
پژوهش حاضر ،تأثیر  4وقت متفاوت روز (در ساعات ،16 ،12 ،8
 )20بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد سالم مورد مقایسه قرار
گرفته است .چنانچه ،فرض بر آن باشد که ضرباهنگ شبانهروزی
بر عملکرد تعادلی انسان تأثیر میگذارد ،یافتههای پژوهش حاضر
نشان خواهد داد که مث ً
ال احتمال به زمین افتادن در کدام اوقات
روز بیشتر است یا انجام تمرینات تعادلی توسط سالمندان در چه
اوقاتی مناسب تر است.

روش مطالعه
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که در
آن ،متغیرهای وابسته (تعادل ایستا و پویا) ظرف مدت یکهفته
در ساعات معین شبانهروز (متغیرهای مستقل) مورد مطالعه قرار
گرفت .جامعه آماری پژوهش را کلیه سالمندان مرد سالم عضو
کانون بازنشستگان شهر سنندج تشکیل میدادند که از میان آنها،
 25نفر برای شرکت در مطالعه داوطلب شدند .پس از کنترل
معیارهای ورود و خروج از مطالعه ،مشخص گردید تنها 10
نفر دارای شرایط الزم برای شرکت در مطالعات بودند .بنابراین،
انتخاب آزمودنیها بهشکل غیرتصادفی هدفدار صورت گرفت.
معیارهای ورود به مطالعه شامل برخورداری از دامنه سنی -70
 65سال (بهمنظور کاهش اثر تفاوت سنی زیاد بر نتایج آزمونها)،
عدم اجرای تمرینات منظم بدنی ،نداشتن سابقه شکستگی اندام
تحتانی در ده سال اخیر ،عدم استفاده از وسایل کمکی برای
راهرفتن و عدم محدودیت حرکتی در مفاصل لگن ،ران ،زانو و
مچ پاها بودند .معیارهای خروج از مطالعه نیز ابتال به بیماریهای
عصبی-روانی و ارتوپدی ،داشتن نقصهای نرولوژیک و ساختاری
و استعمال داروهای ضدتشنج و اعصاب تعیین گردید.
اطالعات از طریق پرسشنامه اطالعات فردی جمعآوری شد.
همچنین ،برای اطمینان از سالمتی آزمودنیها و توانایی آنها
بهمنظور شرکت در آزمون ،از آزمون ساده  0/4کیلومتر راهرفتن،
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برداشتن اشیای بزرگ ،خمشدن ،زانوزدن ،باالرفتن از پله و حمل
وزنه  4/5کیلوگرمی استفاده گردید [.]15
کلیه آزمودنی ها ظرف مدت یکهفته ،در روز شنبه ساعت
 ،8دوشنبه ساعت  ،12چهارشنبه ساعت  16و جمعه ساعت
 20به آزمایشگاه تربیتبدنی دانشگاه کردستان مراجعه نمودند
و عملکردهای تعادلی ایستا و پویا آنها در ساعت مربوط (به همان
روز) اندازهگیری گردید .ضمناً به آنها توصیه شده بود که در دو
ساعت قبل از مراجعه ،از انجام تمرینات بدنی و صرف غذا و
نوشیدنی (بهجز آب) اجتناب کنند.
برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون ایستادن لکلک 7استفاده
گردید .این آزمون بهعنوان ابزاری رایج برای سنجش تعادل ایستا،
توسط «جانسون» و «نلسون» ( )1979طراحی شده است [.]2
آزمون در دو حالت با چشمان باز و بسته ،بهشرح ذیل انجام میشود:
آزمودنی درحالیکه دستها روی کمر قرار دارد ،روی یک
پا میایستد .کف پای دیگر (پای آزاد) به قسمت داخلی زانوی
پای اتکا متصل میگردد .در این حالت ،آزمودنی روی پنجه
پای تکیهگاه میایستد و آزمونگر مدت زمان تحمل او را در این
وضعیت ثبت میکند (ثانیه) .شرایطی که موجب ختم آزمون
میگردد ،عبارتند از:
• تماس پاشنه پای تکیهگاه با زمین؛
• برداشتن دستها از کمر؛
• جداشدن پای آزاد از زانوی پای اتکا.
آزمون سه بار تکرار میشود و زمان برتر ثبت میگردد.
همچنین ،برای اندازهگیری تعادل پویا از آزمون گردش
ستارهای 8استفاده شد که روایی آن بین  r=0/085و r=0/096
گزارش شده است [ .]2نحوه اجرای آزمون گردش ستارهای
بهشرح ذیل است:
• طول پا از ناحیه خار خاصرهای فوقانی-قدامی تا انتهای
پایینی قوزک داخلی اندازهگیری میشود؛
• در سطح زمین هشت خط رسم میگردد که از مرکز نسبت
به یکدیگر زاویه  45دارند.
• از آزمودنی خواسته میشود که با پای برتر خود طوری
در وسط زمین (محل تقاطع هشت خط) بایستد که کف آن
با خطوط قدامی خلفی و جانبی (داخلی و خارجی) به دو نیمه
مساوی تقسیم شود.
• آزمون گردش ستارهای میتواند در تمامی جهات خطوط
7. Standing stork test

انجام شود ،اما در مطالعات مختلف معموالً با توجه به شرایط ،تنها
برخی از جهات مورد بررسی قرار میگیرد [ .]2در این تحقیق
نیز برای رعایت حال افراد مسن ،تعادل پویا تنها در جهت قدامی
مورد ارزیابی واقع گردید.
 از آزمودنی خواسته شد ،درحالیکه دستها روی کمر قراردارد و کف یک پا روی زمین است ،پای دیگر (آزاد) خود را تا
آخرین حد ممکن بهطرف جلو بکشد و با انتهاییترین قسمت پا،
دورترین نقطه روی خط را لمس کند و دوباره به وضعیت اولیه
بازگردد .آزمونگر فاصله پای اتکا تا نقطه لمسشده را اندازهگیری
میکند و مسافت ثبتشده بر طول پا تقسیم میشود .موارد ختم
آزمون عبارت است از:
• استفاده از پای آزاد بهعنوان تکیهگاه؛
• حرکتدادن پای تکیهگاه از نقطه مبدأ؛
• ناتوانی در برقراری تعادل با پای تکیهگاه؛
آزمون سه بار اجرا میشود و میانگین نتایج ثبت میگردد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها از طریق آمار توصیفی برای تعیین
شاخصهای مرکزی ،سازماندهی ،خالصهكردن ،طبقهبندي دادهها
و ،...آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای اطمینان از طبیعیبودن
توزیع دادهها ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه با اندازهگیری مکرر
( )1×4برای تعیین معناداری تفاوت بین میانگین نتایج متغیرها
در ساعات  20 ،16 ،12 ،8و آزمون تعقیبی  DSLبرای تعیین
منبع معناداری تفاوت ها انجام گردید ( .)P>0/05این عملیات
توسط نسخه  16نرمافزار  SPSSانجام شد.

یافتهها
جدول شماره  ،1برخی ویژگیهای ریختشناختی و فیزیولوژیک
آزمودنیها را نمایش میدهد .همانطورکه مشاهده میشود،
میانگین سن  69/3±45/23سال ،وزن  67/6±66/5کیلوگرم ،قد
168/4±23/43سانتیمتر و شاخص جرم بدن  19/4±76/56است.
نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف بر طبیعیبودن توزیع دادهها
در کلیه اوقات روز ( )K-S>0/05و لزوم استفاده از آمار پارامتریک
برای تعیین معناداری تفاوت ها داللت داشت (جدول شماره .)2
جدول شماره  3نتایج آزمونهای تعادل ایستا و پویای گروه مورد
مطالعه را توصیف میکند .همانطورکه مشاهده میشود ،ضعیفترین
عملکرد در تعادل ایستا با چشمان باز در ساعت  6/3±25/1( 8ثانیه)
و قویترین عملکرد در ساعت  8/3±37/7( 16ثانیه) بوده است .در
آزمون تعادل ایستا با چشمان بسته و تعادل پویا نیز کمترین میانگین
در ساعت  8و بیشترین در ساعت  16حاصل شده است.
در رابطه با آزمون تعادل ایستا با چشمان باز ،نتایج آزمون

8. Star excursion balance test
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جدول  .1ويژگيهاي فيزيولوژيك و ریخت شناختی آزمودنيها.

نوع شاخص

ميانگين

SD

سن (سال)

69/45

3/23

وزن (كيلوگرم)

67/66

6/5

قد (سانتیمتر)

168/23

4/43

شاخص جرم بدن ()BMI

19/76

4/56

جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.
متغیر

 8ساعت

 12ساعت

 20ساعت

 16ساعت
K-S

تعادل ايستا با چشم باز

0/997

0/942

0/997

0/699

تعادل ايستا با چشم بسته

0/985

0/996

0/199

0/99

تعادل ايستا

0/544

0/576

0/875

0/757

جدول .3نتايج آزمونهای تعادل ایستا و پویا در ساعات مختلف شبانهروز.
ساعت 8

آزمون

ساعت 12

ساعت 20

ساعت 16

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

تعادل ایستا با چشمان باز (ثانیه)

6/25

3/1

6/7

3/1

8/37

3/7

7/0

2/9

تعادل ایستا با چشمان بسته (ثانیه)

3/5

1/1

4/0

1/6

4/5

1/5

4/0

1/3

تعادل پویا (سانتیمتر)

110/3

6/1

110/9

6/8

111/8

6/9

111/2

6/7

جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس در آزمون تعادل ایستا با چشمان باز.
P

0/047

F
*

3/12

ساعت 20

ساعت 16

9/2±0/7

7/3±37/8

ساعت 12

ساعت 8

M±SD

1/3±7/6

1/3±25/6

* معناداری

تحليل واريانس (جدول شماره  )4بر وجود تفاوت معنادار بین
میانگین نتایج آزمون در ساعات  16 ، 12 ، 8و  20داللت داشتند
( .)P=0/047یعنی اینکه ،اوقات روز بر تعادل ایستا با چشمان باز
آزمودنیهای مسن ،تأثیری معنادار داشته است.
براساس نتايج آزمون تعقیبی ( DSLجدول شماره  ،)5از میان
تفاوتهای مشاهدهشده بین میانگین نتایج آزمون تعادل ایستا با
چشمان باز ،تنها تفاوت بین ساعات  8و  16معنادار بوده است
( .)P=0/018بهعبارت دقیقتر ،سالمندان در ساعت  16عملکرد
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بهتری ( 8/37ثانیه) از ساعت  6/25( 8ثانیه) داشتهاند که این
برتری معادل  25/3درصد است.
جدول شماره  ،6نتايج آزمون تحليل واريانس در مورد آزمون
تعادل ایستا با چشمان بسته را در ساعات  16 ،12 ،10و 20
نمایش میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،بین میانگین نتایج
کسبشده در اوقات روز تفاوت معناداري وجود ندارد (.)P=0/37
براساس این يافتهها ،ضرباهنگ شبانهروزی روی تعادل ایستا با
چشمان بسته آزمودنیهای سالمند ،تأثیر معناداری نداشته است.
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جدول  .5نتايج آزمون تعقیبی  LSDدر مورد مقایسه جفتی زمانها.
Sig.a

Std/Error

)Mean Difference (I-J

(J) factor1

0/430

0/598

-0/500

ساعت 12

*0/018

0/693

-2/125

ساعت 16

0/111

0/412

-0/750

ساعت 20

0/430

0/598

0/500

ساعت 8

0/142

0/981

-1/625

ساعت 16

0/668

0/559

-0/250

ساعت 20

*0/018

0/693

2/125

ساعت 8

0/142

0/981

1/625

ساعت 12

0/188

0/944

1/375

ساعت 20

0/111

0/412

0/750

ساعت 8

0/668

0/559

0/250

ساعت 12

0/188

0/944

-1/375

ساعت 16

I factor1

ساعت 8

ساعت 12

ساعت 16

ساعت 20

* معناداری
جدول  .6نتايج آزمون تحليل واريانس در آزمون تعادل ایستا با چشمان بسته.
P

F

0/37

1/09

ساعت 20

ساعت 16

4/1±0/3

4/1±5/5

ساعت 12

ساعت 8

M±SD

4/1±0/6

3/1±5/1

جدول  .7نتايج آزمون تحليل واريانس در آزمون تعادل پویا.
P

F

0/167

1/86

ساعت 20

ساعت 16

6/7±111/22

6/9±111/82

ساعت 12

ساعت 8

M±SD

همانطور که در جدول شماره  7مشاهده میشود ،نتايج آزمون
تحلیل واریانس بر عدم معناداری تفاوتها بین میانگینهای
کسبشده در ساعات  16 ،12 ،8و  20در آزمون تعادل پویا
داللت داشتند .براساس این یافتهها ،اوقات روز تأثير معناداری
روی تعادل پویای آزمودنی ها نداشته است (.)P=0/761

بحث
برطبق یافته های پژوهش حاضر ،از میان تفاوت های مشاهده

6/8±110/94

6/1±110/30

در عملکردهای تعادلی سالمندان در اوقات مختلف روز ،تنها
تفاوت بین ساعات  8و  16در آزمون تعادل ایستا با چشمان باز
معنادار بوده است .در این آزمون ،بهترین عملکرد در ساعت 16
مشاهده گردید ( 8/37ثانیه) که تفاوت آن با ضعیفترین عملکرد
( 6/25ثانیه) در ساعت  8نیز معنادار است .این یافته بیانگر برتری
 25/3درصدی آزمودنیها در ساعت  16نسبت به ساعت  8است.
«فروغیفر» ( )2013در پژوهش تجربی خود ،تأثیر انجام
تمرینات تعادلی را در صبح و بعدازظهر مورد مقایسه قرار داد.
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یافتهها بر پیشرفت معنادار عملکرد تعادلی آزمودنیها در اثر
تمرین در هر دو وقت داللت داشتند .درنتیجه در گزارش نهایی
وی ،وقت بهینه خاصی برای تمرین بهمنظور بهبود عملکردهای
تعادلی پیشنهاد نشده است [ .]16این یافتهها از جهاتی با نتایج
تحقیق حاضر همخوانی دارند.
«یورگنسن» و همکاران ( )2012بهمنظور ارزیابی سطح تعادل،
مرکز فشار آزمودنیهای سالمند را بهوسیله صفحه نیروسنج اندازه
گرفتند .نتایج نشان دادند که تعادل قامتی سالمندان از اواسط روز
(ساعت  )12/30تا ساعت  16دارای بیشترین نوسان است [.]17
«بوگارد» و همکاران ( )2011با مقایسه تأثیرات منفرد و همزمان
اوقات روز و محرومیت از خواب ،نتیجه گرفتند که بیخوابی در
ساعات  10و  14باعث کاهش توانایی کنترل قامت میشود ،اما
محرومیت از خواب در ساعت  6روی کنترل قامت تأثیر معناداری
ندارد [ .]18به اعتقاد «گریبل» و همکاران ( ،)2007اوقات روز
بر تعادل پویای انسان تأثیری مستمر دارد و تکالیف مربوط به آن
در صبح بهتر از بعدازظهر اجرا میشود ،اما شواهد مربوط به تأثیر
غیرمستمر اوقات روز بر تعادل ایستا کافی نیست [.]19
یافتههای محققان یادشده بیانگر تأثیرپذیری احتمالی
سازوکارهای کنترل مرکز جرم بدن از اوقات شبانهروز است .به
عقیده آنها ضرباهنگ شبانهروزی بر تمامی عملکردهای تعادلی
ایستا و پویا تأثیر میگذارد ،اما در تحقیق حاضر ،تنها تفاوت بین
نتایج آزمون تعادل ایستا با چشمان باز در ساعت  8و  16معنادار
بوده است .این همخوانی نسبتاً ضعیف در یافتهها میتواند ناشی
از تفاوتهای روششناختی میان دو پژوهش باشد .بهعنوان مثال،
در تحقیق گریبل و همکاران عملکردهای تعادلی آزمودنیها در
ساعات  15 ،10و  20مورد مقایسه قرار گرفته بود ،اما در این
پژوهش ساعات  16 ،12 ،8و  20مدنظر بوده است.
تفاوتهای سنی و جنسی آزمودنیها نیز میتواند از دیگر
عوامل مداخلهگر در نتایج باشد .میانگین سنی آزمودنیهای
پژوهش گریبل و همکاران  21/3±8/74سال است که  13نفر
آنها مرد و  17نفر زن بودهاند .اگرچه حجم بیشتر نمونهها (30
نفر) نسبت به پژوهش حاضر ( 10نفر) نوعی برتری محسوب
میشود ،اما معلوم نیست که چرا احتمال مداخله عامل جنس
در نتایج نادیده گرفته شده است .شاید شرایط فرهنگی و شیوه
زندگی مردان و زنان جوامع غربی بهگونهای است که در مطالعاتی
نظیر این پژوهش ،نیازی به تفکیک جنسیتی آزمودنیها نیست.
در پژوهش حاضر ،میانگین نتایج تمامی آزمونهای تعادل در
ساعت  8ضعیفتر بوده است که میتواند بیانگر خوابآلودگی
برخی آزمودنیها در چنین زمانی باشد و احتماالً بههمین دلیل
بوده که گریبل و همکاران ساعت  10را بهعنوان اولین وقت روز
انتخاب کردهاند .بنابراین ،شاید در پژوهش حاضر بهتر بود که
صبحی یا «چکاوکی» بودن سالمندان بهعنوان معیاری برای ورود
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(به مطالعه) و عصری یا «جغدی» بودن آنها بهعنوان معیاری برای
خروج از مطالعه در نظر گرفته میشد.
«اتکینسون» و همکاران ( )1999معتقدند که نتایج مطالعات
گذشته مبنیبر تأثیرپذیری عملکردهای جسمی از ضرباهنگ
زیستی باید با احتیاط و دقت بیشتری تفسیر شود؛ زیرا ممکن
است ،عوامل خارجی اثرگذار بر این عملکردها بهخوبی کنترل
نشده باشند [ .]20احتماالً ،این بدان معناست که مث ً
ال عدم
کنترل دمای محیطی در تحقیق گریبل و پژوهش حاضر ،نوعی
محدودیت اثرگذار بر نتایج بوده است.
«یانگستت» و «اوکانر» ( )1999ضمن اشاره به محدودیتهای
تحقیقی بسیار در مطالعات گذشته متذکر شدهاند ،ازآنجاییکه
تاکنون مدرک علمی مرتبط با کنترل دقیق اجزا و عناصر درونزاد
یافت نشده است که به توجیه تأثیر ریتمیسیتههای  24ساعته
بپردازد؛ بنابراین تغییرات مشاهدهشده در عملکردهای جسمی در
اوقات روز را باید بهحساب تأثیر عوامل خارجی گذاشت [.]21

نتیجهگیری نهایی
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،در مورد ساعات بهینه اجرای
تمرینات تعادلی پیشنهاد خاصی برای سالمندان وجود ندارد ،اما
ترجیحاً ساعت  16از  8مناسبتر بهنظر میرسد .بهعالوه ،با توجه
به ضعف احتمالی تعادل ایستا با چشمان باز در ساعت  ،8به
سالمندان پیشنهاد میشود که از طریق توجه بیشتر به عوامل
خارجی مانند کیفیت کفش و ناهمواری سطح زمین در چنین
موقعی ،احتمال خطر افتادن و پیامدهای ناشی از آن را کاهش
دهند .عالوهبراین ،سالمندان بهتر است در حوالی ساعت  ،8روی
اعمالی نظیر باالرفتن و پایینآمدن از پلهها و سوار یا پیادهشدن
از وسایل نقلیه ،تمرکز بیشتری داشته باشند؛ زیرا این اعمال به
آزمون لکلک با چشمان باز شباهت زیادی دارد.
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