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ABSTRACT
Objectives Senility and reduction of physical activities usually cause undesirable physical and even men-
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tal effects on the adults. Since physical activities can improve physical even mental condition, and consequently bring about more independence for adults, the purpose of this paper was to find out the effects
of some of yoga practices on some factors of physical preparation in the elderly.
Methods & Materials A total of 45 elderly women (age: 646.12 y, height: 162.5010.21 cm, weight:
63.219.71 kg), all enjoying general health were selected through convenience sampling method to take
part in this test. In this study, the Sharpened Romberg test (with open and closed eyes), acquiring operation test, timed up and go (TUG) test, number of arm flexion for 30 seconds test, number of takeoff and
landing chair, getting hands together from behind, number of sitting and rising of the chair test, were used
for measuring the static balance, dynamic balance, agility, upper organ, strength of lower organ, inflection of upper organ, trunk and lower organ, respectively. These tests were performed before and after
the program. Data analysis was performed by variance analysis test and t relevant (at significant level P).
Results Research findings showed that yoga exercises for 6 weeks significantly affected the static and dynamic balances with eyes open and closed, agility, upper and lower extremity muscle strength, flexibility,
upper and lower extremities.
Conclusion Yoga (Hatha yoga) may have positive effects on physical fitness of the elderly. These effects
include improving strength in the upper and lower extremity, static and dynamic balances, and agility.
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بررسی اثر تمرینات یوگا بر آمادگی جسمانی و تعادل زنان سالمند
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اهداف شروع سن سالمندی و کاهش فعالیت بدنی ،باعث ایجاد اثرات نامطلوب فیزیکی و روانی در افراد سالمند میشود .ازآنجاییکه
فعالیت بدنی میتواند باعث بهبود وضعیت جسمانی و حتی بهبود وضعیت روانی شود و بهدنبال آن استقالل بیشتر در افراد سالمند بهوجود
آورد ،هدف از این مطالعه تعیین اثر برنامه هاتا یوگا بر برخی عوامل آمادگی جسمانی سالمندان بود.

کلیدواژهها:
فعاليتهاي روزمره،
افسردگی ،کیفیت
زندگی ،سالمندان

مواد و روشها  45زن سالمند با انحراف استاندارد  64±6/12سال 162/5±10/21 ،سانتیمتر و  63/31±9/71کیلوگرم که از سالمت
عمومي برخوردار بودند ،بهصورت نمونهگیری دردسترس برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند .در این تحقیق برای اندازهگیری تعادل
ایستا از آزمون شارپندرومبرگ (با چشمان باز و بسته) ،تعادل پویا از آزمون عملکردی دستیابی ،چابکی از آزمون  ،TUGقدرت اندام فوقانی
تعداد خمیدگی بازو در زمان  30ثانیه و اندام تحتانی تعداد نشستن و برخاستن از صندلی در زمان  30ثانیه ،انعطافپذیری اندام فوقانی
از آزمون رساندن دستها از پشت بههم و برای انعطافپذیری اندام تحتانی از آزمون خمش و رسش روی صندلی استفاده شده است.
آزمونها قبل و بعد از برنامه تمرینی اجرا شد .تحلیل آماری دادهها بهوسیله آزمون تحلیل واریانس و تی همبسته (در سطح معناداری
 )P<0/05صورت گرفت.
یافته ها یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که  6هفته تمرینات یوگا بر تعادل ایستا با چشمان باز و بسته ،تعادل پویا ،چابکی،
قدرت عضالنی اندام فوقانی و تحتانی ،انعطافپذیری اندام فوقانی و تحتانی تأثیر معنیداری دارد.
نتیجهگیری بهنظر میرسد تمرینات یوگا (هاتایوگا) بر آمادگی جسمانی سالمندان تأثیرات مثبت میگذارد .این تأثیرات شامل بهبود تعادل
ایستا و پویا ،چابکی ،قدرت در اندام فوقانی و تحتانی و انعطافپذیری اندام فوقانی و تحتانی است.

مقدمه
فرایند افزایش سن امری طبیعی و اجتنابناپذیر است که
بر تمام جنبههای زیستی و روانی انسان تأثیر میگذارد [.]1
براساس آمار سازمان جهاني بهداشت ،در سال  2000در جهان
 590ميليون نفر افراد سالمند باالی  60سال وجود داشت که
این تعداد در سال  2025به بیش از 1/2بيليون نفر میرسد .این
در حالی است که  70%از اين سالمندان در كشورهاي در حال
توسعه زندگی خواهند کرد [.]2
سالمندی 1دوران حساسی از زندگی بشر است .با درنظرداشتن
نیازهای خاص این دوره ،توجه به کیفیت زندگی و فعالیتهای

جسمانی 2در سالمندان ،امری بسیارمهم تلقی میشود که
نباید نادیده گرفته شود .با افزایش سن اختالالتی در عملکرد
فیزیولوژیکی 3ایجاد میشود که در دهه ششم زندگی فرد
چشمگیرتر میشود .مطالعات گوناگون نشان میدهد که با افزایش
سن بهعلت اختالالتی که در سیستمهای مختلف بدن بهوجود
میآید ،بهویژه بهعلت کاهش فعالیتهای جسمانی ،توانایی افراد
مسن در حفظ تعادل 4و آمادگی جسمانی کاهش مییابد و منجر
به افزایش خطر زمینخوردن آنان میشود [4و .]3در این شرایط،
تعادل و آمادگی جسمانی يكي از شاخصهاي ميزان استقالل در
انجام فعاليتهاي روزمره تلقي ميشود .تحقيقات از ضعف بيشتر
2. Physical activity
3. Physiological function

1. Ageing

4. Balance
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زنان سالمند در مقايسه با مردان همتای خود از نظر آمادگی
جسمانی و عمومی حکایت دارد [.]5
آمادگی عمومی را میتوان بهعنوان توانایی کلی بدن برای
انجام امور روزمره بهطور کارآمد و کارا و بدون خستگی بیمورد
تعریف کرد .توانایی حرکتی و آمادگی جسمانی شامل قدرت،
استقامت ،انعطاف و چابکی ،برای زندگی سالم الزم است .برای
انجام فعالیتهای روزانه بهصورت مستقل ،بهویژه در سنین پیری،
داشتن فعالیت منظم بدنی اهمیت فراوانی دارد .آمادگی بدنی و
تعادل خوب برای تحرک و پرهیز از زمینخوردن ضروری است.
از آنجاییکه ضعف عضالنی ،عدم انعطافپذیری ،افت
سازوکارهای سینرژی عضالنی و برنامهریزی و مشکالت کنترل
حرکتی همگی در زمینخوردن نقش دارند ،در نتیجه انجام
یک برنامه آمادگی جسمانی ،راهبرد مؤثری در جلوگیری از
زمینخوردن سالمندان بهنظر میرسد؛ چراکه این امر منجر به
افزایش قدرت عضالنی ،انعطافپذیری و کنترل حرکتی میگردد
[.]6
مطالعات نشان میدهد انجام فعالیتهای ورزشی با فراهمنمودن
فرصتهای تمرینی و ایجاد چالش برای سازوکارهای بدن ،به
بهبود آمادگی جسمانی منجر میشود .از جمله تأثیرات ورزش و
فعالیت جسمانی منظمی که بر افراد سالمند گزارش شده است
میتوان به جبران کاهش توده عضالنی و رفع ناتوانی ناشی از
فرایند پیرشدن ،سالمت استخوانها ،بهبود تعادل ،افزایش
انعطافپذیری ،افزایش امید به زندگی و حفظ توانایی ذهنی اشاره
نمود [4و.]1
تايچي ،پيالتس و يوگا در رديف فعاليتهايي قرار دارند كه
براي سالمندان مفيدند« .يوگا» ،نوعي نرمش است كه بهعنوان یک
عملکرد یکپارچه در حالت سكون و آرامش صورت ميگيرد و باعث
نيرو بخشيدن به عضالت ،اعصاب و ارگانهاي داخلي ميشود و
افراد در هر سن و موقعيتي میتوانند آن را انجام دهند [.]7
یوگا میتواند روی افزایش توجه ،قدرت و استقامت عضالنی،
حس عمقی ،تعادل ،انعطافپذیری و تحرک افراد تأثیر مثبت
داشته باشد [ ]8که براساس مطالعه «شاموي-كوك» 5و همكاران،
افزایش توجه موجب كاهش خطر زمينخوردن میشود [10و.]9
«هاتايوگا» معروفترين الگوی تمريني يوگا محسوب میشود
که موجب افزایش تعادل و شادابي بدن ،افزايش ظرفيت ششها
و تمركز ذهن میشود .این حالت فرد را قادر به كنترل فعاليت
سمپاتيك میسازد [ .]11يافتههاي بعضي تحقيقات ،تأثير معنيدار
تمرينات يوگا را بر كنترل وضعيت بدني و تعادل سالمندان تأييد
ميكند و در مقابل بعضي ديگر ،اين تأثیر را بسيار اندک ميدانند.

«او ُكن» 6و همكاران تأثير شش ماه يوگا را بر تعادل و متغيرهاي
ديگر سالمندان مطالعه کردند که نتايج اندازهگيريها نشان داد
يوگا بر توانايي حفظ تعادل روي يك پا و بهبود انعطافپذيري
تأثير مطلوبي دارد [« .]12بانورا» 7و همکاران نیز تمرینات يوگا
را بر بهبود تعادل و كاركردهاي شناختي مؤثر نشان دادند [.]13
«ساچمید» 8و همکاران روی تأثیرات تمرین یوگا بر سالمندان
مطالعاتی انجام دادند و براساس نتایج تحقیق آنها ،تعادل و
انعطاف بهصورت معنی داری بهبود یافت [.]14
«تدیمان» 9و همکاران اثر یوگا را بر تعادل و ترس از افتادن
سالمندان بررسی کردند و به این نتیجه رسید که یوگا بر تعادل
تأثیر مثبت دارد [« .]15کلی» 10در پژوهش خود تأثیر یوگا
را بر زمینخوردن بررسی کرد و بدین نتیجه رسید که یوگا با
11
افزایش تعادل ،خطر سقوط را کاهش میدهد [« .]16رولند»
در پژوهش خود دریافت یوگا بر تعادل ،انعطاف و قدرت اندام
تحتانی مبتالیان به پارکینسون تأثیر مثبت دارد [.]17
«جنتی» و همکاران تأثير تمرينات يوگا بر تعادل زنان سالمند
را مورد ارزیابی قرار دادند .آنان گزارش کردند برنامه تمريني بر
تعادل تأثیر مثبت دارد [« .]18محمدی» و همکاران نیز به بررسی
تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی یوگا بر سرعت عکسالعمل و
تعادل سالمندان پرداختند که نتایج محاسبات آنان نشان داد
که تمرینات روی سرعت عکسالعمل و تعادل ،تأثیر معنیداری
گذاشته است [ .]19این در حالی است که «لينينگ» 12در مطالعه
خود تفاوت معناداري بين دو گروه مداخله تمرين يوگا و كنترل
در توانايي تعادل مشاهده نکرد [.]20
«موريس»13و همکاران با مطالعة تأثير هشت هفته تمرين يوگا
بر سالمندان ،بدین نتیجه رسیدند که این تمرينات بر كنترل
تعادل سالمند ،تأثیر معنیداری ندارد [ .]21مطالعات «اولگر» 14و
همکاران نیز نشان داد تمرینات یوگا باعث ایجاد تغییر معنیداری
در تعادل نشده است [.]22
درمجموع بهنظر ميرسد تفاوت نتايج تحقيقات ،ريشه در
ماهيت برنامة تمريني ،شدت و مدت تمرين داشته باشد .شناخت
عوامل تأثیرگذار بر کنترل وضعیت بدن از اهمیت خاصی برخوردار
است و بهدنبال آن اقدام برای بهبود این عوامل که درنهایت
موجب بهبودی تعادل ،کنترل وضعیت بدنی ،جلوگیری از بروز
6. Okon
7. Bonura
8. Schmid
9. Tiedemann
10. Kelley
11. Roland
12. Leininger
13. Morris

5. Shumway-Cook
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زمینخوردن و آسیبهای ثانویه آن و بهطور کلی افزایش استقالل
در انجام کارهای روزانه میشود ،بسیار اهمیت دارد [.]15
با توجه به افزايش تعداد سالمندان در ایران ،وضعيت درمان و
سالمتي این گروه و فراهمآوردن امكانات الزم براي ارائه خدمات
ويژه به سالمندان ،از جمله ورزش ،مورد توجه قرار گرفته است.
ازاینرو در راستاي افزايش كيفيت زندگي 15مستقل جامعه
سالمندان ،بهویژه زنان که بیشتر در معرض این مشکل قرار
دارند ،بررسي و تشخيص عوامل مؤثر بر تغييرات كنترل پاسچر
سالمندان ،برای افزايش ايمني هنگام اجراي فعاليتهاي فيزيكي
روزمره و ورزش و جلوگيري از آسيبهاي ناشي از زمينخوردن
در بين اين گروه از جامعه ،يكي از موضوعات مهم و ضروري است.
روشهای متعددی برای بهبود عملکرد و کاهش زمینخوردن
ناشی از کاهش تعادل انجام و پیشنهاد شده است ،اما تأثیر روش
تمرینی یوگا بر عوامل آمادگی جسمانی روی سالمندان در ایران
کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است؛ ازاینرو پژوهش حاضر به
بررسی تأثیر تمرین یوگا بر متغیرهای آمادگی جسمانی از جمله
تعادل در این گروه سنی میپردازد.

روش مطالعه
این مطالعه از نوع نیمهتجربی بود و جامعه آماری آن را 45
نفر از زنان سالمند سالم شهرستان کرمانشاه با انحراف استاندارد
 64±6/12سال که به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شده
بودند ،تشکیل میدادند .سالمندان شرکتکننده در این مطالعه
از نظر اجتماعی فعال بودند و توانایی انجام کارهای روزانه را
بهصورت انفرادی داشتند .افراد بیمار و دارای مشکل حرکتی ،با
استفاده از پرسشنامه پزشکی شناسایی و از مطالعه حذف شدند.
قبل از شروع پژوهش ،از شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی
گرفته شد و اندازهگیریها بهصورت پیشآزمون و پسآزمون
صورت پذیرفت و هر کدام از آزمونها سه بار تکرار و میانگین آنها
محاسبه و در پژوهش استفاده شد.
براي اندازهگيري تعادل ايستا از آزمون «شارپند رومبرگ»
(پایایی با چشم باز  0/91-0/90و پايايي با چشم بسته -0/77
 )0/76استفاده شد .روش آزمون بدين صورت بود كه آزمودني
با پاي برهنه طوري ميايستاد كه يكي از پاها (پاي برتر) جلوتر
از پاي ديگر و بازوها بهطور ضربدري روي سينه قرار ميگرفت
و مدت زماني كه هر آزمودني قادر بود اين زمان را با چشم باز و
بسته حفظ كند ،امتياز او محسوب میشد [.]23
16

برای اندازهگیری تعادل پویا آزمون دستیابی عملکرد (قدامی)

17

15. Quality of Life
16. Movement Imagery Questionnaire-Revised
17. Forward functional Reach

مورد استفاده قرار گرفت .این آزمون به این صورت بود که
آزمودنی در محل ازپیشتعیینشده در مجاورت یک متر که
بهدیوار نصب شده بود از سمت برتر خود و با بازکردن پاها بهاندازه
عرض شانه بهطوریکه بدنش با دیوار ،زاویه  90درجه ایجاد
کند ،کنار دیوار میایستاد .وی بازوی کنار دیوار را  90درجه
باال میآورد و بهوسیله درجهبندی براساس سانتیمتر ،این زاویه
اندازهگیریمیشد .سپس از آزمودنی خواسته میشد بدون اینکه
قدمی بردارد و تعادلش برهم بخورد ،تاآنجاکه میتواند به جلو خم
شود و بعد از رسیدن به حداکثر جابهجایی ممکن ،دوباره مقداری
که فرد به جلو آمده بود ،اندازهگیری میشد .تفاوت اندازهگیری
اول و دوم به واحد سانتیمتر نشاندهنده نمره آزمودنی بود [.]25
برای اندازهگیری چابکی ،آزمون برخاستن و رفتن بهکار گرفته
شد .این آزمون سرعت فرد را در طول مانورهای متعدد ،شامل
ایستادن ،راهرفتن ،چرخیدن و نشستن ارزیابی میکرد .در این
آزمون ،آزمودنی روی یک صندلی (ارتفاع نشیمن  44سانتیمتر)
مینشست و بدان تکیه میکرد .از آزمودنی خواسته میشد بایستد،
 3متر با سرعت ممکن راه برود و از محل عالمتگذاریشده بگذرد،
دور بزند ،به سمت صندلی برگردد و روی صندلی بنشیند و بدان
تکیه دهد .زمان از لحظه فرمان برای شروع حرکت تا هنگامیکه
آزمودنی برمیگشت و به صندلی تکیه میزد ،ثبت میشد [.]26
برای اندازهگیری قدرت اندام فوقانی ،از آزمون حرکت جلو بازو
استفاده گردید .روش این آزمون بدین صورت بود که آزمودنی روی
لبه یک صندلی ثابت مینشست (ارتفاع صندلی  44سانتیمتر) و
در حالتی که پاها روی زمین قرار میگرفت ،یک وزنه دستی در
دست برتر آزمودنی قرار میگرفت (در اینجا وزنه  2/5کیلوگرمی
استفاده شد) .بازو به سمت پایین در امتداد صندلی و بهطور
عمود به زمین هدایت میشد .آزمودنی دستش را همزمان با
خمشدن آرنج بهسمت باال میچرخاند (انجام حرکت خمیدگی با
حرکت سوپینیشن) و در نهایت با بازکردن بازو به وضعیت اولیه
بازمیگشت .تعداد کل اجرای صحیح خمیدگی آرنج در طول 30
ثانیه بهعنوان نتیجه آزمون در نظر گرفته شد [.]27
برای اندازهگیری قدرت اندام تحتانی ،آزمون نشستن و برخاستن
از صندلی مورد استفاده قرار گرفت .این آزمون شامل برخاستن
از صندلی و نشستن روی آن بود .وضعیت شروع آزمون به این
صورت بود که آزمودنی روی صندلی مینشست ،پاهایش را روی
زمین میگذاشت و دستها را بهصورت ضربدری روی سینه قرار
میداد .از آزمودنی خواسته میشد بیشترین تعداد ممکن برخاستن
و نشستن روی صندلی را در  30ثانیه انجام دهد .زمان از وضعیت
نشسته محاسبه میگشت و تعداد نشستن و برخاستن از روی
صندلی در  30ثانیه رکورد آزمودنی در نظر گرفته میشد [.]25
برای اندازهگیری انعطاف اندام فوقانی ،از آزمون رساندن دستها
از پشت استفاده شد .این آزمون در وضعیت ایستاده صورت
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پذیرفت و دست برتر باالی شانه همان طرف قرار میگرفت ،تا
جاییکه امکان داشت ،انگشتان بهسمت پایین کشیده میشد
و دست دیگر پشت کمر طوری قرار میگرفت که کف دست
بهسمت بیرون و انگشتان این دست به سمت باال کشیده شده
باشد و روی انگشتان دست دیگر قرار داده شود .برای اجرای
آزمون از خطکش استفاده شد .فاصله اندازهگیریشده بین
انگشتان وسط بهعنوان نتیجه آزمون گزارش میشد .اگر انگشتان
هم دیگر را همپوشانی میکردند ،عدد بهصورت مثبت ثبت
میشد ،در غیر این صورت عالمت منفی ثبت میگشت .نتایج با
دقت  0/5سانتیمتر گزارش گردید [.]25
برای اندازهگیری انعطافپذیری اندام تحتانی ،آزمون خمش و
رسش روی صندلی استفاده گردید .در این آزمون ،آزمودنی روی
لبه صندلی مینشست ،درحالیکه کف پا روی زمین و پای دوم
(پای برتر) بهصورت کشیده بهگونهای که پاشنه روی زمین باشد،
قرار میگرفت و پا نیز از مفصل مچ در یک زاویه عمود تا میشد.
این آزمون شامل خمشدن به جلو بود ،درحالیکه ستون مهرهها
صاف بود و سر در امتداد محور مهرهها قرار داشت .بازوها کنار

هم درحالیکه دستها روی یکدیگر قرار گرفته بودند (انگشت
وسط در یک ارتفاع قرار داشت) ،بهسمت جلو کشیده میشد.
آزمودنی سعی میکرد انگشتان پا را با انگشتان دست لمس کند
و خمیدگی تنه بهمدت  2ثانیه نگه داشته شود .در طول آزمون
از آزمودنی خواسته میشد از انجام حرکت سریع و قدرتی پرهیز
کند (یعنی حرکت نباید از آستانه درد فراتر میرفت) .فاصله بین
انگشت وسط دست و اولین انگشت پا نتیجه آزمون محسوب
میگشت .مقدار مثبت نشانگر این بود که انگشتان دست ،انگشت
پا را لمس میکرد و مقدار منفی نشانگر این بود که انگشتان
همدیگر را لمس نمیکنند .اندازهها با دقت  0/5سانتیمتر ثبت
میگردید [.]25
آزمودنیها در یک برنامه تمرینی بهمدت  6هفته ،سه روز در
هفته و هر جلسه  60دقیقه توسط مربی تمرین دادهشدند .در
پژوهش حاضر ،کلیه حرکات یوگا در سطح توانایی انجام سالمندان
تعدیل شد [ ]28و پس از اتمام مداخله متغیرهای موردنظر ،دوباره
اندازهگیری انجام گرفت .دادهها با استفاده از نسخه  21نرمافزار
 SPSSو آزمون تی همبسته ،در سطح معنیداری  P<0/05مورد

جدول  .1برنامه منتخب هاتایوگا.
تمرينهاي منتخب يوگا

مراحل تمرين

زمان (دقيقه)

حركت كششي و چرخشي مفاصل

گرمكردن بدن

15

آسانا :ايستادن صحيح و تمرينهاي كنار ديوار (حركات تقويتي عضالت بازو ،پهلوها و پاها)
پراناياما :تنفس آسان (طبيعي) ،شكمي (ديافراگمي) ،سينهاي ،ترقوهاي ،خورشيد و ماه

حركات بدني و
تنفسي

30

شاواسانا :حالت جسد و آرامش ،ذكر ،دعاي جهاني يوگا

آرامسازي و تفكر

15

جدول  .2فهرست تمرینات منتخب حركات يوگا.

ايستادن صحيح

حالت ستون مهرهاي

حركت نيمچرخ پهلو

حركت نخل خوابيده

حركت گربه

چرخش فرورفتگي شانه

حالت نيمه ملخي

حركت ميز دوپايه

سالم بر خورشيد

حركت پيچ ساده

گرهكردن مشت

حالت جسد

تمرينات چشم

حركت جنگنده (چابك سوار)

حركت پيچ ايستاده

چرخش گردن

حركت درخت

تمرينات كششي پا

حركت سجده

حركت نيمچرخ پهلو

پرس زانو

حركت درخت نخل

حركت نخل خوابيده

قفلكردن يك پا

حركت ميز دوپايه

نشست ساده

حركت آسيابدستي

پل

قفل پا

حركت مثلث

سربهزانو

حركت پيچ ايستاده

حركت پيچ نشسته

پروانه

حركت مثلث پيچ

جدول  .3ویژگیهای قد ،وزن ،سن و شاخص توده بدنی آزمودنیها.
میانگین ±انحراف معیار

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی

30

64±6/12
162/5±10/21
63/31±9/71

23/59±5/28
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بررسی اثر تمرینات یوگا بر آمادگی جسمانی و تعادل زنان سالمند

جدول  .4نتایج آزمون تی.
متغیرهای اندازهگیریشده

تعادل ایستا (چشمبسته) (ثانیه)
تعادل ایستا (چشمباز) (ثانیه)
تعادل پویا (ثانیه)
چابکی (ثانیه)
قدرت اندام فوقانی (تعداد تکرار)
قدرت اندام تحتانی (تعداد تکرار)
انعطافپذیری اندام فوقانی (سانتیمتر)
انعطافپذیری اندام تحتانی (سانتیمتر)

مرحله آزمون

میانگین±انحراف استاندارد

پیشآزمون

8/35±5/12

پسآزمون

9/80±4/56

پیشآزمون

22/56±3/39

پسآزمون

24/51±3/00

پیشآزمون

18/12±5/54

پسآزمون

22/92±7/19

پیشآزمون

11/39±3/23

پسآزمون

10/12±2/59

پیشآزمون

13/55±1/30

پسآزمون

15/98±2/12

پیشآزمون

9/76±1/56

پسآزمون

12/09±1/91

پیشآزمون

-15/12±10/76

پسآزمون

12/23±10/01

پیشآزمون

-0/89±5/33

پسآزمون

0/85±4/12

t

sig.

-3/10

0/006

-4/89

0/001

-3/09

0/002

-3/98

0/002

-5/20

0/001

-6/00

0/001

-3/90

0/005

-4/00

0/001

ارزیابی قرار گرفت.

بحث

یافتهها

در پژوهش حاضر به بررسی اثر شش هفته تمرینات یوگا بر
تعادل ،چابکی ،قدرت و انعطافپذیری زنان سالمند پرداخته
شد .تعادل ایستا (آزمون شارپند رومبرگ) ،تعادل پویا (آزمون
عملکردی دستیابی) ،قدرت اندام فوقانی (آزمون حرکت جلو بازو)،
قدرت اندام تحتانی (آزمون نشستن و برخاستن) ،انعطافپذیری
اندام فوقانی (آزمون رساندن دست از پشت) ،انعطافپذیری
اندام تحتانی (آزمون خمش و رسش) و سرانجام چابکی (آزمون
برخاستن و رفتن) ارزیابی شد.

ويژگيهاي فردی آزمودنيهاي تحقيق ،شامل ميانگين و
انحراف استاندارد قد ،وزن ،سن و شاخص توده بدنی در جدول
شماره  3ارائه شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه تمرینی موردنظر بر
تعادل پویا ( ،)P=0/001تعادل ایستا با چشمان باز (،)P=0/001
تعادل ایستا با چشمان بسته ( ،)P=0/006چابکی (،)P=0/002
قدرت اندام فوقانی ( ،)P=0/001قدرت اندام تحتانی (،)P=0/001
انعطافپذیری اندام فوقانی ( )P=0/005و انعطافپذیری اندام
تحتانی ( )P=0/001زنان سالمند تأثیر معنیداری داشته است و
خالصه اطالعات آن در جدول شماره  4آمده است .هر جلسه 60
دقیقه توسط مربی تمرین داده شد که مدت تمرین و نوع تمرین
در جدول های 1و 2آمده است.

نتایج نشان داد که اختالف معنیداری بین تعادل ،چابکی،
قدرت اندام تحتانی و فوقانی و درنهایت انعطاف اندام فوقانی و
تحتانی ،بین قبل و بعد از برنامه تمرینی وجود دارد .نتایج این
پژوهش با پژوهشهای شاموي-كوك و همكاران ،او ُكن ،بانورا،
ساچمید ،آرلن ،کیلی ،رولند ،جنتی و همکاران ،محمدی و
همکاران همخواني دارد.
ازآنجاکه مبنای حرکات یوگا بر کشش عضالت است ،بهنظر
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میرسد انجام تمرینات یوگا موجب افزایش قدرت و انعطاف
عضالت بهصورت کلی میشود [ .]29براساس نتايج تحقيقات
انجامشده ،بهنظر ميرسد تمرينهاي يوگا در حفظ و بهبود
عملكرد صحيح دستگاه اسكلتي-عضالني شامل دامنه حركتي
مفصل ،انعطافپذيري ستون فقرات ،ويژگيهاي عضالني و
ارتباطات بيومكانيك بين عضالت ،مفاصل ،غدد ،بافتها و
ارگانهاي حياتي مؤثر باشد.
از سوي دیگر ،تمرينهاي هاتايوگا با ضعف عضالني ناشي از
روند پيرشدن مقابله ميكند و توانايي مقاومت در برابر خستگي را
بهبود ميبخشد [30و .]28با این حال مطالعات لینینگر ،موریس
و اولگر که روی تأثیر یوگا بر تعادل صورت گرفت ،با نتایج حاصل
از تحقیق حاضر همخوانی نداشت .دالیل احتمالی این ناهمخوانی
را میتوان به اختالف در تعداد جلسات تمرین و نوع تمریناتی
که اثر آنها مورد بررسی قرارگرفته ،ناهمگنبودن گروه تجربی و
کنترل و نیز سن آزمودنیها در این تحقیقات نسبت به پژوهش
حاضر مرتبط دانست.
با وجود اینکه قدرت عضالنی با افزایش سن کاهش مییابد
[ ،]31اما در سالمندان قابل تعدیل و اصالح است [ .]32انجام
تمرینات ورزشی ،تغییرات عملکردی مرتبط با افزایش سن
را جبران میکند و استقالل را در سنین سالمندی بهمدت
طوالنیتری حفظ میکند .یافتههای مطالعات پیشنهاد میکند
که انجام فعالیت جسمانی منظم ،ذخیره چربی بدن را کاهش
میدهد و سبب افزایش قدرت و استقامت عضالنی و توانایی انجام
فعالیتهای روزمره میشود .آتروفی عضالنی نیز که با افزایش سن
همراه است ،از طریق انجام تمرینات قدرتی و هوازی میتواند به
تأخیر افتد یا معکوس شود [.]31
انعطافپذیری بهعنوان دامنه حرکتی ممکن در یک یا چند مفصل
است که در تمام سنین دارای اهمیت است .با افزایش سن عوامل
بسیاری از قبیل افزایش سفتی مفصلی ،تغییر در بافت پیوندی
و بیماریهایی مانند استئوآرتریت منجر به کاهش انعطافپذیری
میشود که برای مفاصل اختصاصی است .مطالعات نشان دادهاند با
بهکارگیری تمرینات ورزشی مناسب که حرکت مفصل را در دامنه
کامل حرکت تنظیم میکند ،انعطافپذیری بهمیزان  20-50درصد
در مردان و زنان و در تمام سنین افزایش مییابد [.]32
چابکی ،توانایی تغییرجهتدادن سریع بدن یا قسمتهایی از
آن است که بستگی به قدرت ،زمان عکسالعمل ،سرعت حرکت
و هماهنگی عضالنی دارد .چابکی برای انجام کارهای عملکردی
سالمندان مانند سوار یا پیاده شدن از اتوبوس ،با عجله برخاستن برای
برداشتن تلفن ،رفتن به دستشویی و دیگر موارد ،ضروری تلقی شده
است .در مورد هماهنگی عضالنی میتوان گفت با توجه به ماهیت
ورزشی ،شاید تمرینات یوگا بتواند هماهنگی عصبی-عضالنی را به
چالش بکِشد و آن را تقویت کند .عالوهبراین مدارکی وجود دارد که

32

نشان میدهد قدرت عضالنی خوب ،عامل پیشبینیکننده بهبودی
در تحرک مانند سرعت راهرفتن محسوب میشود.
درمجموع میتوان گفت که شاید معنیداربودن تفاوت در
چابکی گروه ورزشکار در مقایسه با گروه غیرورزشکار بهدالیلی
از قبیل قدرت عضالنی بهتر ،هماهنگی عضالنی و سرعت زیاد
راهرفتن باشد .تعادل به توانایی حفظ مرکز ثقل 18در محدوده ثبات
تعیینشده بهوسیله سطح اتکا 19گفته میشود .تعادل یک مرحله
حرکتی پیچیده است که پویایی بدن را در پیشگیری از سقوط
توصیف میکند .اثر تمرین بر عملکرد تعادلی به عوامل مختلفی از
جمله ایجاد هماهنگی عصبی-عضالنی ناشی از تمرین ،میزان فشار
وارده ناشی از تمرین بر عملکرد تعادل ،اثر اختصاصی تمرینات بر
عملکرد تعادل و اثر تمرین بر یادگیری عملکرد تعادل بستگی دارد.
در توجیه اثر تمرینات یوگا بر تعادل پویا و ایستا میتوان
به ایجاد فشار بیشتر بر سیستمهای عصبی-عضالنی که برای
حفظ تعادل اعمال میکند ،اشاره نمود .صرفنظر از اینکه فرد
در سرتاسر دوره زندگی از نظر فعالیت جسمانی فعال باشد یا
خیر ،در سیستمهای متعدد بدن که به کنترل تعادل و آمادگی
جسمانی کمک میکند ،تغییرات مرتبط با افزایش سن بهصورت
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. بسیار اهمیت دارد،برای آنها بهصرفه باشد
با توجه به تحقیقات انجامشده که در پیشینه پژوهش بیان
 مشاهده میشود تأثیر حرکات منظم و تمرینات ورزشی،شد
 تأثیر،در بخشهای مختلف سیستماتیک بدنی در سالمندان
مهم و چشمگیر دارد و باعث افزایش سالمت سالمندان و در
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 نیاز جامعه به،در کشورمان میانگین سن در حال افزایش است
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