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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 

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

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 

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

سایت نشریه اره مشخص در وبخارج و در یک شم« 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

 بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Shirazi F, Jaberi A, Zahedian Nasab N. [The Effect of Technology-Based Exercises on Physical 

Fitness and Activities of Daily Living, among Elderly People with Balance Disorder (Persian)]. 

Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023. 3448.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3448.1 
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Abstract 

Introduction: Considering the increase in life expectancy in different societies and 

growing rate of older adults with various physical problems, it is crucial to explore low-

risk methods for the enhancement of elderly people’s activities of daily living and physical 

fitness. The aim of this study was to explore the effects of technology-based exercises on 

physical fitness and activities of daily living among elderly people with balance disorder 

residing in nursing homes. 

Methods: This clinical trial study was conducted on 60 elderly individuals with balance 

disorders living in nursing homes in Shiraz. Participants were randomly divided into an 

intervention and a control group each containing 30 members. The intervention group 

participants received technology-based exercises through Xbox Kinect in form of two 30-

45-min sessions per week for six weeks. The control group, on the other hand, received the 

routine programs of nursing homes including walking and ping pong. After six weeks, 

physical fitness, and daily living activities were evaluated using senior fitness test and 

activities of daily living scale in both groups and were compared to the baseline 

Results: The results showed that after the intervention, the mean score of activities of daily 

living was significantly increased in the intervention group (before intervention 87.1± 

10.4, after intervention 92.6± 9.1) compared to the control group’s (before intervention 

86.1± 11.3, after intervention 85.1± 1.2) (P = 0.001) .Also technology-based exercises 

led to increase in the average of the most of physical fitness items including chair stand (P 

= 0.00), arm curl (P = 0.00), chair sit and reach (P = 0.001), back stretch (P = 0.007) and 

eight-foot up and go (P = 0.001). These changes were not observed in the control group. 

Conclusion: The results of this study showed that technology-based exercises were 

effective in the promotion of physical fitness and activities of daily living among elderly 

people with balance disorder residing in nursing homes and it could replace group and real 

sports 

Keywords: Elderly people, Technology-based exercise, Physical fitness, Activities of daily 

living 
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 چکیده 

جوامع مختلف و افزایش تعداد سالمندان و شیوع مشکالت جسمی باتوجه به افزایش امید به زندگی در : اهداف

 تناسب جسمی و فعالیتهایمنجر به بهبود  ید تا حدودنکه بتوان یخطرکم یهاروش یبررسمربوط به این دوران، 

 رورزش های مبتنی بر تکنولوژی بهدف از این مطالعه بررسی  برخوردار است. ییباال تیشود از اهمروزمره سالمندان 

 .تناسب جسمی و فعالیت های روزمره زندگی سالمندان دارای اختالل تعادلی بود

سالمند دارای اختالل تعادلی مقیم در خانه  06این مطالعه از نوع کارازمایی بالینی بود که در آن مواد و روش: 

هفته،  0خله به مدت سالمندان شهر شیراز به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. شرکت کنندگان در گروه مدا

دقیقه ای ورزش های مبتنی بر تکنولوژی را با استفاده از سیستم ایکس باکس کینکت  54-06هر هفته دو جلسه 

دریافت نمودند و گروه کنترل ورزش های روتین خانه سالمندان شامل پیاده روی و پینگ پونگ را دریافت کردند. 

ه زندگی با استفاده از پرسشنامه های تناسب جسمی سالمندان و هفته، تناسب جسمی و فعالیت روزمر 0بعد از 

 فعالیت های روزمره زندگی در دو گروه مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.

پس از انجام مداخله، میانگین نمرات فعالیتهای روزمره در گروه مداخله  نشان داد ی این مطالعهها افتهی ها: افتهی

قبل از مداخله  4/70 ±0/00بعد از مداخله( نسبت به گروه کنترل ) 0/99 ±0/9قبل از مداخله و  0/78 5/06±)

در  یانجام مداخالت ورزش(. همچنین =660/6Pبعد از مداخله( به طور معناداری افزایش داشت ) 0/74 ±9/0و 

 دفعات دادشامل تع سالمندانجسمی تناسب  نمرات اکثرگویه های نیانگیم شیگروه مداخله منجر به افزا

کشش  زانی، م(=660/6P) کشش به جلو زانی، م(>660/6P) ، خم کردن بازو(>660/6Pی )برخواستن از صندل

در گروه کنترل  راتییتغ نیا کهیدر حال ( شده بود،=660/6P) فوت راه رفتن 7و مدت زمان  (=668/6P) از پشت

 .شدن همشاهد

هفته ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی میتواند  0جام نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ان نتیجه گیری:

سبب بهبودتناسب جسمی و فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان دارای اختالل تعادلی مقیم در خانه های 

 سالمندان گردد و در شرایط لزوم جانشین ورزشهای گروهی و حقیقی گردد.

 یروزمره زندگ یها تلیفعا ،جسمی سبتنا ،یبر تکنولوژ یمبتن یها ورزش ،یسالمندکلید واژه: 
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 مقدمه

 .(0)سال دارند  06درصد جمعیت جهان باالی  96بیش از  9646بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 

با افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر سالمندان در جهان، مشکالت جسمی و روان شناختی این گروه 

. همچنین در این دوران به دلیل تغییرات روانشناختی، عملکرد فیزیکی افراد (0, 9)ست پرخطر رو به فزونی نهاده ا

 لیبه دل یکیزیطول عمر به همراه دارد، کاهش عملکرد ف شیکه افزا یاز مشکالت یک. ی(5)دچار اختالل می شود 

احتمال سقوط  شیافزا جتاًیحفظ تعادل و نت ییکه منجر به کاهش توانا باشدیم یو عضالن یاسکلت ستمیس بیتخر

لذا کمک به حفظ استقالل و بهبود عملکرد . (4) میشودروزانه  یهاتیسالمندان در انجام فعال یوابستگ شیو افزا

به بیانی دیگر، رفتار هایی که سبب ارتقاء . (0)فیزیکی سالمندان یک اصل اساسی بوده  که باید به آن توجه شود 

فیزیکی با  تیفعالیزیکی در سالمندان میشود باید مورد توجه  قرار گیرد، زیرا سالمتی و بهبود تحرک و عملکرد ف

زایش فیزیکی ناشی از  اف عملکردبهبود عملکرد اجرایی، تعادل، افزایش قدرت عضالت و قدرت گام برداشتن، کاهش 

 . (8)انداخته، سبب بهبود تناسب  و عملکرد روزانه در سالمندان می شود  ریرا به تاخسن 

ه ی روزانهاتیفعالجهت بهبود تناسب جسمی و ارتقاء  هاروشبراساس مطالعات، ورزش به عنوان یکی از بهترین 

، تکنولوژیی مختلف مانند ورزش از طرق هاورزش.  مطالعات نشان داده که (7)و بهبود تعادل شناخته شده است 

کاهش مرگ و میر، کاهش هزینه های سالمتی از جمله ی گروهی و سایر انواع ورزشها مزایای  متعددی هاورزش

( نیز در گزارش خود 9604ی )سازمان بهداشت جهان .(00-9) و مراقبتهای اجتماعی برای سالمندان را در پی دارد

در امر مراقبت از خود، حفظ افراد مسن فعاالنه  مشارکتآن ها اعالم کرده است که  و سالمت یدر مورد سالمند

دان، پیشگیری از بیماری ها و تغییر در نگرش آنان نیازمند راهکار هایی نوآورانه می باشد عملکرد فیزیکی سالمن

 یهابرنامه یمناسب برا نیگزیجای تکنولوژی به عنوان هاشرفتیپ. یکی از راهکارهای نوآورانه استفاده از (09)

 .(00)ی می باشد سنت یورزش

های هوشمند انجام های ویدیویی که از طریق رایانهو بازی یتکنولوژبا توجه به گرایش جامعه امروزی به سمت 

 عنوان روشی جایگزین برای تناسب جسمی مدنظر قرارگرفته استبه ورزش از طریق تکنولوژی، اخیراً شودمی

امکان استفاده راحت از آنها در  ،های مهم استفاده از تکنولوژی جهت بهبود تناسب جسمی. از مزیت(04, 05)

های درمانی و پذیرش بهتر مداخالت توسط افراد با محلهای مختلف، هزینه کمتر آنها نسبت به سایر روشخانه و 

ها تواند ورزشیکی از این تکنولوژی ها بوده  که می 0. ایکس باکس کینکت(00)باشد توجه به جذاب بودن آنها می

ده اند که عالوه بر جنبه سرگرمی، مانند ورزش این بازیها به گونه ای طراحی ش .ی کندسازهیشبرا در محیط بازی 

                                                           
1Xbox Kinect 
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. عالوه بر آن، این ورزش ها با تغییر (0)های واقعی سبب بهبود عملکرد فیزیکی و شناختی در افراد می شوند 

مداوم حالت بدن، افزایش سرعت، افزایش تحرک و تشویق فرد جهت انجام کامل تمرین و دادن امتیاز به فرد سبب 

 .(08)هت گرفتن بهترین نتایج در سالمندان می شود افزایش انگیزه ج

در حیطه مراقبت از سالمندان حفظ استقالل فردی، تناسب جسمی و بهبود  با توجه به اینکه یکی از اقدامات مهم

فعالیت های روزمره سالمندان می باشد، انتظار می رود که با پیش بینی و طرح ریزی برنامه های مختلف از جمله 

ای ورزشی، در راستای افزایش فعالیت سالمندان و حفظ و ارتقاء سالمت جسمی و روانی در این گروه از برنامه ه

در حال حاضر در اکثریت خانه های سالمندان ایران، ورزشهایی که به صورت روتین  افراد تالشهای الزم انجام شود.

سنتی و گروهی می باشد که اگر چه در  برای سالمندان اجرا می شوند بدون استفاده از تکنولوژی و به صورت

برخی موارد منجر به بهبود وضعیت تعادلی میشود، گاهی به دلیل کمبود معیارهای انگیزشی و یا عدم شرکت 

مستمر سالمندان در ورزشهای گروهی، کارآیی الزم را ندارند. به عالوه نتایج ضد و نقیضی در رابطه با اثربخشی 

. به عنوان مثال در حالیکه در برخی (07, 08)ه تکنولوژی در مطالعات مختلف وجود دارد استفاده از ورزشهای برپای

نشان داد که انجام  نتایج یک مطالعه متاآنالیز، (0)مطالعات، نتایج مثبتی از این گونه ورزشها دیده شده است 

 06وی صندلی به مدت فوت راه رفتن، بلند شدن و نشستن بر ر 7ورزشهای ویدیوئی نقشی در بهبود تستهای 

. مطالعاتی که در ایران در خصوص بازیهای (08)دقیقه راه رفتن و وضعیت تعادل افراد نداشته است  0ثانیه، 

. با وجود تحقیقاتی که موید تاثیر مثبت (09) ویدئویی انجام شده اند نیز در بیماران مبتال به سکته مغزی بوده اند

، برخی بر این باورند که برای دستیابی به (96)قی سالمندان هستند ورزش بر جنبه های مختلف جسمی و خل

 . لذا(90)شواهد علمی و تعیین کیفیت و اثرگذاری انواع روشهای ورزشی مطالعات بیشتری مورد نیاز هستند 

سب ای به بررسی ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی پرداخته و تاثیر آنها را بر تنامطالعهمحققان بر آن شدند تا در 

ی سالمندی مورد ارزیابی قرار هاخانهجسمی و فعالیت روزمره زندگی سالمندان دارای اختالل تعادلی مقیم در 

 دهند.

 مطالعه  روش

مطابق گایدالین کانسورت یک مطالعه کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود که  مطالعهاین 

مطالعه عالوه بر  نیا درانجام گرفت.  0099و  0097شیراز در سال در خانه های سالمندان شهر و  (00) 9606

الزم  یمجوز ها هیکل رازیش یاز دانشگاه علوم پزشک (IR.SUMS.REC.1398.573:کد)باشماره اخذ کد اخالق

. دیاخذ گرد (IRCT20190727044347N1)ی و همچنین کد کارآزمایی بالینی با شماره از مراکز مربوط به سالمند
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روال انجام ی جهت بیان اهداف مطالعه تشکیل شد و اجلسهوه پس از انتخاب افراد جهت شرکت در پووهش به عال

 .رضایت آگاهانه و کتبی از سالمندان اخذ گردید پووهش به طور کامل برای آنان توضیح داده شد و

سال و مقیم در خانه  06در این پووهش مردان و زنان باالی شرکت کنندگان  مشارکت کنندگان و محیط مطالعه:

 سالمندان بودند. 

 ها،نیانگیبا فرمول تفاضل م (07)و همکاران  پارکتوجه به مقاله  حجم نمونه با: محاسبه حجم نمونه

 ی، برا%76و توان  64/6نوع اول  یگروه کنترل، خطا برای 8/55±58/8گروه مداخله و برای 46±98/0نیانگیم

 06هر گروه  یبرا نمونه ها زشیکه با احتساب ر دینفر محاسبه گرد 98حداقل  هر گروه یو برا نفر  45 دو گروه

  نفر در نظر گرفته شد. 06نفر و مجموعا 

به شرکت در پووهش دعوت به  مندعالقهدر ابتدای کار  از تمامی سالمندان : قبل از شروع مداخله نمونه گیری

آزمون تعادل به  9دارزمانقیاس زمان برخاستن و راه رفتن از بین افراد عالقمند با استفاده از م سپسعمل آمد. 

متر راه رفتن، چرخیدن و  0سه مرحله برخاستن از صندلی، زمان الزم برای انجام عمل آمد. این مقیاس شامل 

ه و افرادی که نمر گرفتر قرا مورداستفاده کننده شرکت افراد دری تعادل اختاللی بررس جهتاست و برگشتن 

ثانیه بود با توجه به سایر معیارهای ورود و خروج پووهش  96تا  05ستن و راه رفتن زمان دار در آنها  زمان برخا

شامل توانایی راه رفتن با یا بدون وسایل کمکی وکسب اجازه از  معیارهای ورود به مطالعهانتخاب شدند. سایر 

ابتال به بیماری های حاد و مزمن جسمی، پزشک خانه سالمندان بود و معیار های خروج از مطالعه شامل سابقه 

مورد  یورزش تیکه مشابه فعال گرید یورزش یهاتیدر فعال شرکتشناختی، روانی که مانع از انجام ورزش میشد، 

 نشده اصالحیی نایب ویی شنوا وبیع داشتنمی شد، که منجر به منع انجام ورزش  یمشکالت داشتنود، بمطالعه 

 بود. پزشک صیتشخ اساس بر مخچه و بوالریوست ستمیس ازی ناشی عادلت مشکالت داشتنو همچنین 

با  شرکت کنندگان: پس از انتخاب شرکت کنندگان با توجه به معیارهای ورود و خروج، کلیه تخصیص تصادفی

به طور  B وA روش تخصیص تصادفی با روش بلوک جایگشتی با استفاده از برگه کد گذاری شده به صورت 

سیم ( تقی روتین خانه سالمندانهاکنترل )برنامهو ( نفره آزمون )ورزش مبتنی بر تکنولوژی 06گروه  9تصادفی به

 شدند. 

: در مطالعه حاضر کورسازی در سطح تجزیه و تحلیل صورت گرفت. به این ترتیب که کارشناس آمار کورسازی

 نسبت به گروههای مداخله آگاه نبود. 

                                                           
2Time up and going(TUG) 
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ته از شرکت کنندگان خواساد به روش جایگشت به دو گروه کنترل و مداخله، پس از تخصیص تصادفی افر مداخله:

ی فعالیت های روزمره زندگی را تکمیل کنند. سپس با استفاده از هانامهپرسششد که فرم جمعیت شناختی و 

ز اپس گیری و ثبت شد. جسمی مشارکت کنندگان دو گروه اندازهب میزان تناس، 0تناسب جسمی سالمندانابزار 

ی مبتنی بر تکنولوژی را با استفاده از ایکس باکس کینکت که یک رایانه هوشمند است ورزشها مداخلهگروه آن 

این رایانه با یک دوربین و سنسورهای ی دریافت کردند. اقهیدق 06-06 یجلسه 9 یاهفته، هفته 0 به مدت

ده و در صورت نادرست بودن حرکات به افراد قرمز در خود، قادر است حرکات افراد را شناسایی کرحرکتی مادون

طور دهد که بهطور صحیح انجام دهند. همچنین این رایانه هوشمند به افراد اجازه میکند تا حرکات را بهکمک 

طی برگزاری جلسه ای با اساتید . (99)های مختلف قرار دهند کرده و خود را در موقعیتآزادانه در فضا حرکت

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز نوع بازیهای مناسب جهت بهبود تناسب جسمی و فعالیت  گروه توانبخشی و

و  یاسک ،دروازه بانی، بازیهای انتخاب شده شامل حرکات پنالتیهای روزمره زندگی سالمندان انتخاب گردید. 

ندان سالم روزمره زندگی تناسب جسمی و فعالیت های  بهبود یرا برا یمختلف یهاکه هر جلسه جنبهبودند دارت 

کلیه ورزشهای انتخاب شده نیازمند استفاده از اندامهای فوقانی و تحتانی در حالت ایستاده بود. در  .دادیپوشش م

شامل پیاده روی در محیط خانه سالمندان، تنیس  گروه کنترل، سالمندان برنامه های روتین خانه سالمندان را که

 زانیم ،هفته مداخله 0از  های هنری و موسیقی بود را  دریافت میکردند. پس  روی میز و انجام برخی فعالیت

توسط نویسنده مسوول مطالعه حاضر افراد در هردو گروه کنترل و آزمون فعالیت های روزمره و تناسب جسمی 

 .گردیدسهیشده از قبل مقاثبت  یهاو با دادهی شد ریگاندازه

نفر تمایل به شرکت در  009شرایط شرکت در پووهش بودند که از این تعداد، سالمند، واجد  046در این مطالعه 

سالمند حایز شرایط ورود به مطالعه شدند. سپس با توجه به  TUG ،04پووهش را ابراز کردند. بر اساس آزمون

و گروه مرد( انتخاب شده و با روش تخصیص تصادفی در د55زن و 00نفر ) 06سایر شرایط ورود به پووهش، نهایتا

 مداخله و کنترل قرار گرفتند. 

 مقیاسدموگرافیک،  اطالعات پرسشنامه شامل پووهش این در اطالعاتی آورجمع ابزارابزار های مورد استفاده: 

 و آزمون آمادگی سالمندان بود.  5ی روزانههاتیفعال، پرسشنامه دارزمانبرخاستن و راه رفتن 

 تیوضعت، تحصیال سطحاز قبیل سن، جنسیت، وضعیت اشتغال قبلی،  ییرهایمتغدر پرسشنامه جمعیت شناختی 

 تعادلو همچنین مدت اقامت در خانه سالمندان و دفعات زمین خوردن در طی یک سال گذشته ثبت شدند.  تأهل

 یبه عنوان یکی از معیارها دارزمانبرخاستن و راه رفتن  مقیاسسالمندان در راه رفتن با استفاده از نسخه فارسی 

                                                           
3Senior fitness test(SFT) 
4Activity daily living(ADL) 
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 یهاارتمه یاثرگذار رو یمشکالت تعادل نییتع یبرا عیه عنوان روشی سرب آزمون نیا ورود به مطالعه بررسی شد.

 یکندال استفاده شده که برا بیابزار، از ضر نیا ییایپاشده است. جهت  یروزمره سالمندان طراح یزندگ یحرکت

. (90) ( گزارش شده است p</660و  rs= 070/6پزشکان ) ی( و براp<660/6و  rs=74/6) هاستیوتراپیزیف

ابزار با ابزار قدم  نیاز آن است که ا یهمزمان حاک ییروا جی( نتا0095) و همکاران یدر مطالعه اصالنخان نیهمچن

 .(95) (p<660/6و  rs=08/6) داشته است معنادارمثبت و  یهمبستگ عیزدن سر

( 0904)بارتل وی ماهون روزمرهی تهایفعال انجام دری انمندتو اسیمقسوالی فارسی  06در مطالعه حاضر از نسخه 

ه اسکلتی تدوین شده است که در آن ب-عضالنی و عضالنی  -استفاده شد. این ابزار برای ارزیابی اختالالت عصبی

است.  066تا  6اختصاص داده میشود و در مجموع نمره این مقیاس بین  04، یا 06، 4هر یک از سواالت نمرات 

به معنای وابستگی  06تا  96نشانه وابستگی کامل به دیگران برای انجام فعالیتهای روزمره، نمره  96صفر تا نمره 

به معنای مستقل  066وابستگی جزیی است و نمره  99تا  90نشانه وابستگی متوسط و نمره  96تا  00شدید، نمره 

نشان از پایایی باالی این ابزار  90/6تا  94/6اخ بین ارزیابان و آلفای کرونب 99/6. همبستگی (94)بودن فرد است 

. این مقیاس در سالمندان ساکن مراکز سالمندان و مراکز روزانه ایران نیز مورد ارزیابی روان سنجی (90)دارند 

قرار گرفته است. تفاوت و تمایز معنی دار گروههای سنی و گروههای با وضعیت شناختی متفاوت حاکی از روایی 

موید پایایی آن در جامعه  80/6و ضریب همبستگی درون طبقه ای  7/6ود. همچنین آلفای کرونباخ سازه آن ب

   .(98)سالمندان ایرانی بود 

( طراحی گردیده است به ارزیابی تناسب عملکرد در افراد 0999مقیاس تناسب جسمی که توسط ریکلی و جونز )

. محدوده مطلوب برای هر یک از این سواالت بر (97)می باشد سوال  0سال می پردازد. این ابزار دارای  06باالی 

اساس تعداد، زمان )ثانیه(، مسافت، طول )سانتی متر( گزارش می شود که محدوده طبیعی آن در مردان و زنان 

 . روایی و پایایی این ابزار نیز در مطالعات مورد تایید قرار گرفته(9و  0)جدول  (99)در مقاالت معرفی شده اند 

. نسخه فارسی شده ی این ابزار در (99)داشته است  97/6تا  7/6است و در نتایج آزمون بازآزمون همبستگی 

بود. همچنین پایایی بین ارزیابان با  47/6مطالعه حاضر استفاده شد وآلفای کرونباخ این تست در مطالعه فعلی 

دقیقه  9)تست  98/6ی خم کردن بازو( تا )برا 70/6استفاده از همبستگی درون خوشه ای سنجیده شد که بین 

 راه رفتن( بود.

آورده شده است  9و  0محدوده طبیعی نمرات آزمون تناسب جسمی ریکلی در زنان و مردان در جداول شماره 

(97) 
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 روش های آماری

 اریمع و انحراف نیانگیمداخله به صورت م یرهایو متغ یجمعیت شناختیهاجهت داده یفیتوص یآمار یهاروشاز 

جهت مقایسه متغیر های جمعیت شناخی در  راسکوو یکاتی مستقل و  . از آزموناستفاده شدو درصد  یو فراوان

از آزمون تی زوجی جهت مقایسه تغییرات نمره ها قبل و بعد از مداخله در هر گروه و جهت استفاده شد. دو گروه

 .مقایسه نمرات بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد

 یافته ها

نشان میدهد، افراد دو گروه مداخله و کنترل از نظر ویوگیهای جمعیت شناختی 0همانطور که اطالعات جدول 

شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، مدت اقامت در خانه سالمندان و تعداد دفعات 

 (.P>0.05زمین خوردن مشابه بودند )

نشان میدهد، دو گروه از نظر میانگین فعالیتهای روزمره زندگی، قبل از  5شماره  همانطور که اطالعات جدول

انجام مداخله با یکدیگر مشابهت داشتند.  پس از انجام مداخله میانگین فعالیتهای روزمره زندگی در گروه مداخله 

اخله دو گروه مداخله و ( کرده بود. همچنین قبل از انجام مدP= 0.001نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری )

کنترل از نظر کلیه آیتمهای تناسب جسمی به غیر از تست خم شدن به جلو با یکدیگر مشابهت داشتند. اما انجام 

(، P<0.001ورزشهای کینکت باکس در گروه مداخله منجر به افزایش میانگین تعداد دفعات برخواستن از صندلی )

( و مدت زمان P=0.007(، میزان کشش از پشت )P=0.01جلو ) (، میزان کشش بهP<0.001خم کردن بازو )

( شده بود. در حالیکه این تغییرات در گروه کنترل مشاهده نمیشود. یافته ها همچنین P=0.001فوت راه رفتن ) 7

دقیقه راه رفتن( پس از مداخله،  9نشان می دهند که تمام گویه های مربوط به تناسب جسمی )به غیر از تست 

ت. ر گروه مداخله داشته اسبین دو گروه تفاوت معناداری داشته اند و انجام مداخله تاثیر مثبتی بر این فعالیتها د

البته در مورد تست خم شدن به جلو با توجه به اینکه نمرات پیش آزمون در دو گروه تفاوت معناداری داشت برای 

بررسی تاثیر مداخله گری این نتیجه بر اثر مداخله روی پیامد مربوطه، آزمون آنکووا انجام شد و نتایج نشان دادند 

یش آزمون، تاثیر مداخله ورزشی بر پیامد تست خم شدن به جلو همچنان معنادار است که با کنترل اثر نمره ی پ

(p=0.001.) 

 بحث و نتیجه گیری:

ی در  فعالیت روزمره زندگتحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی  بر تناسب جسمی و 

جر به منبتنی بر تکنولوژی ج پووهش، ورزشهای مسالمندان دارای اختالل تعادلی صورت گرفت. با توجه به نتای

اهمیت نقش ورزش در سالمندان شده است که این مساله تاییدی بر و فعالیتهای روزمره بهبود تناسب جسمی 
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وهمکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که ورزش های ویدیویی  4جاهو بهبود شرایط جسمانی سالمندان میباشد.

 .(06)سبب افزایش خودکارامدی در عملکرد روزانه و عملکرد شناختی سالمندان می شود  0یوا با رایانه هوشمند

نتایج یک مرور سیستماتیک نیز نشان داد که ورزش های ویدیویی سبب بهبود عملکرد روزانه و عملکرد شناختی 

د شناختی، عملکرد . در واقع می توان گفت انجام تمرینات ورزشی با بهبود در عملکر(05)سالمندان می شود 

جسمی و بهبود در قدرت گام برداشتن میتوانند سبب بهبود عملکرد حرکتی و در نهایت بهبود عملکرد روزانه افراد 

 . (06)شوند 

 سبب بهبود اکثر ابعاد مقیاس تناسب جسمیمبتنی بر تکنولوژی نتایج این مطالعه نشان داد که انجام ورزش های 

فوت راه رفتن  7م کردن بازو، تست دو دقیقه راه رفتن، تست خم شدن به پشت و بلند شدن از صندلی، خشامل 

در گروه مداخله شده است، در حالیکه این تغییرات در گروه کنترل مشاهده نمیشود. نتایج این مطالعه با مطالعه 

مشابهت  دنپرداخت و همکاران که به بررسی تاثیر ورزش های ویدیویی بر عملکرد فیزیکی و سالمت  سالمندان بوک

. همچنین  نتایج یک مرور سیستماتیک که حاصل بررسی ده مطالعه کارازمایی بالینی بود نشان داد (00)داشت 

که در سه مطالعه از پنج مطالعه ای که به بررسی نقش ورزش های ویدیویی در  بهبود عملکرد  فیزیکی افراد 

به نظر میرسد ورزش . (05)عملکرد فیزیکی این افراد شده بود پرداخته بودند، ورزش های ویدیویی سبب بهبود در 

ها با  بهبود  عملکرد شناختی به صورت فیزیولوژیکی و  بیولوژیکی و همچنین با بهبود در عملکرد اسکلتی، عضالنی 

العه . اگرچه، نتایج یک مط(05-09)و بهبود توده بدنی سبب بهبود در تناسب جسمی و عملکرد اجرایی افراد شوند 

متاآنالیز که به بررسی تاثیر ورزش های ویدیویی بر عملکرد فیزیکی پرداخته بود، نشان داد که انجام ورزشهای 

دقیقه  0ثانیه،  06فوت راه رفتن، بلند شدن و نشستن بر روی صندلی به مدت  7ویدیوئی نقشی در بهبود تستهای 

ت نتایج این متاآنالیز با یافته های مطالعه حاضر ممکن . تفاو(08)راه رفتن و وضعیت تعادل افراد نداشته است 

است به علت تفاوت محیط و مشارکت کنندگان باشد.کم بودن میزان تفریحات و استفاده از ورزشهای مبتنی بر 

تکنولوژی در محیط خانه های سالمندان مطالعه حاضر ممکن است انگیزه و عالقه زیادی برای این مشارکت 

رده باشد، به گونه ای که به صورت جدی و پیگیر به انجام این فعالیتها پرداخته اند. همچنین کنندگان ایجاد ک

ممکن است این تفاوت مربوط به دیگر متغیرها مانند وضعیت شناختی یا دیگر بیماریهای زمینه ای سالمندان 

ر مطالعه حضور نداشته اند مطالعه باشد. از آنجایی که در مطالعه حاضر، سالمندان با وضعیت شناختی پایین د

 نمی توان تاثیر این موضوع را بر یافته های مطالعه تفسیر نمود.  

                                                           
5Jahouh 
6Wii 
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به طور کلی با توجه به نتایج پووهش حاضر می توان گفت که انجام ورزشهای مبتنی بر  تکنولوژی در  سالمندان 

 بهبود تناسب جسمی وباشند. می تواند در بهبود تناسب جسمی و فعالیتهای روزمره زندگی آنان نقش داشته 

فعالیت روزمره زندگی با انجام ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی به اهمیت نقش ورزش و فعالیت در افزایش تناسب 

ت که بایستی توجه داشجسمی و فعالیت روزمره زندگی و متعاقبا بهبود کیفیت زندگی سالمندان اشاره می کند. 

نوان یک عامل خطرآفرین در از دست دادن استقالل در سنین سالمندی فقدان فعالیتهای فیزیکی و ورزش به ع

. همچنین استفاده از این ورزشها در بحرانهای همه گیری همانند همه گیری کرونا با توجه (09)به حساب می آید 

هم ابه فراهم کردن توامان جذابیت و فعالیت جسمی می تواند زمینه مناسبی برای ارتقاء سالمتی سالمندان فر

 آورد.  

جذابیت و محیط رقابتی این گونه ورزش ها و استفاده راحت از آن برای سالمندان از نقاط قوت این گونه ورزش 

ها بودند. اگرچه، از محدودیت های این مطالعه می توان به اختالل در سنسور ایکس باکس کینکت که گاهی 

کرد. همچنین این مطالعه در مراکز نگهداری سالمندان  درمانگر را با فرد مورد مداخله اشتباه می گرفت، اشاره

انجام شد و محققین و شرکت کنندگان در خصوص گروه ها  کورسازی نشده بودند، بنابراین  تعمیم پذیری این 

مطالعه باید با احتیاط انجام شود. به عالوه با توجه به عدم بررسی متغیرهایی مانند شاخص توده بدنی و بیماری 

نا ضم نه ای، پیشنهاد میگردد مطالعات بعدی در خصوص اثرات مخدوش کنندگی این موارد انجام گیرد.های زمی

مشابه بیماران دارای اختالالت شناختی هم در مطالعه وارد شده اند که در مطالعه حاضر، این گروه از  در مطالعات

تر است در مطالعات آتی این موضوع هم مد نظر سالمندان وارد نشده اند بنابراین نمیتوان نتایج را تعمیم داد و به

 قرار داده شود.

 نتیجه گیری نهایی:

یافته های پووهش نشان داد که انجام ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی میتواند منجر به بهبود تناسب جسمی و 

ی درون یب همبستگدر سالمندان دارای اختالل تعادلی شود. البته این یافته ها بر اساس ضر فعالیت روزمره زندگی

طبقه ای آزمون تناسب فیزیکی تفسیر شده است که معرف تکرارپذیری نسبی است. اما برای اطمینان از 

تکرارپذیری مطلق این تست ضروری است شاخصهایی مانند خطای معیار اندازه گیری و حداقل تغییر قابل تشخیص 

ر اساس شاخصهای مذکور انجام شود تا بتوان اعالم کرد نیز برای این تست ارزیابی شده و مقایسه یافته ها ب (04)

 که نتایج عالوه بر معناداری آماری، از نظر بالینی نیز معنادار هستند.
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نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت انجام ورزشها در سنین سالمندی تاکید ورزیده است. باتوجه به اثربخشی استفاده از 

ناسب جسمی و بهبود عملکرد روزانه و گزارش سازمان بهداشت جهانی ورزشهای مبتنی بر تکنولوژی در بهبود ت

مبنی بر ارائه راحل هایی نوآورانه و جذاب که سبب افزایش استقالل و جلوگیری از بیماری و وابستگی سالمندان 

می شود و همچنین  با درنظر گرفتن برخی از ویوگیهای مثبت ورزش های مبتنی بر تکنولوژی از جمله امکان 

های درمانی و پذیرش بهتر استفاده راحت از آنها در خانه های سالمندان، هزینه کمتر آنها نسبت به برخی از روش

ص در ومداخالت توسط افراد با توجه به جذاب بودن میتوان استفاده از این ورزشها را در خانه سالمندان به خص

عات بیشتری جهت بررسی انواع ورزشهای مجازی و تاثیر دوران قرنطینه مدنظر قرار داد. با این وجود همچنان مطال

آنها بر جنبه های مختلف وضعیت جسمی و روانی سالمندان و همچنین مقایسه انها با ورزشهای سنتی مورد نیاز 

 است.

 تشکر و قدردانی

صمیمانه     سندگان از همکاری  ش         نوی شکده توانبخ ضو هیات علمی دان سی پور ع سمیه کاوو  یسرکار خانم دکتر 

و تمامی افراد و بیمارانی که در این تحقیق ما را یاری  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارکنان خانه های سالمندان    

  IR.SUMS.REC.1398.573 هطرح پووهشممی به شمممار ازنمایند. این مقاله کردند، صمممیمانه قدردانی و تشممکر می

 نجام گرفت.و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ا استخراج شده
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 میانگین نمره نرمال مقیاس تناسب جسمی در مردان: 0جدول

 سن 05-06 09-04 85-86 89-84 75-76 79-74 95-96

بلند شدن از  09-05 07-09 08-09 08-00 04-06 05-7 09-8

 صندلی )تعداد(

خم کردن بازو  99-00 90-04 90-05 09-00 09-00 08-00 05-06

 )تعداد(

دقیقه راه  9تست  004-78 000-70 006-76 069-80 060-80 90-49 70-49

 رفتن)تعداد(

تست خم شدن به  -4/9-+5 -0-+0 -0-+4/9 -5-+9 -4/4-+4/0 -4/4-+4/6 -4/0- -4/6

 جلو )سانتی متر(

ن به تست خم شد -6-4/0 -4/8- -0 -7- -0 -9- -9 4/9- -9 -06- -0 -4/06- -5

 پشت )سانتی متر(

فوت راه  7تست  7/0-0/4 0/5-8/4 9/5-0 0/5-9/8 9/4-0/8 0/4-9/7 9/0-06

 رفتن )ثانیه(

 

 میانگین نمره نرمال مقیاس تناسب جسمی در زنان: 9جدول 

 سن 05-06 09-04 85-86 89-84 75-76 79-74 95-96

بلند شدن از  08-09 00-00 04-06 04-06 05-9 00-7 00-5

 صندلی )تعداد(

خم کردن بازو  09-00 07-09 08-09 08-00 00-06 04-06 00-7

 )تعداد(

دقیقه راه  9تست  068-84 068-80 060-07 066-07 90-06 74-44 89-55

 رفتن)تعداد(

تست خم شدن به  -4/6-+4/6 -4/6-+4/5 -0-+5 -4/0-+4/0 -9-+0 -4/9-+4/9 -4/5-+ 0

 جلو )سانتی متر(

تست خم شدن به  -0-+ 4/0 -4/0-+ 4/0 -0-+ 5 -4-+ 4/6 -4/4 -6 -8- -0 --7 -0

 پشت )سانتی متر(

فوت راه  7تست  5/5-0 0/-7/5 9/5-0/8 9/4-5/8 8/4-8/7 9/0-0/9 0/8-4/00

 رفتن )ثانیه(
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 فراد شرکت کننده در مطالعهویوگیهای ا -0جدول شماره 

 p-value کنترل  مداخله  مشخصات

77±8/7 (میانگین±انحراف معیار)سن )سال(   8/7±77  0/72 

انحراف ) مدت اقامت در خانه سالمندان )ماه(

 (میانگین±معیار
3/77±4/70  3/88±9/81  0/18 

تعداد دفعات زمین خوردن در طی یک سال 

 (میانگین±معیار انحراف)گذشته
2/8±80/7  7± 4/8  

0/79 

   تعداد(%)جنسیت 

99±0/80 مذکر 0/70  0/80±99  

7±8/90 مونث  8/90±7  

   تعداد(%) وضعیت تاهل

0/78 

 04±46 09±56 مجرد

 5±0/00 00±8/00 متاهل

 9± 06 0± 96 همسر فوت شده

 9 ±8/0 0±0/0 مطلقه

   تعداد(%) سطح تحصیالت

0/78 
 

06±00,0 30±9 بیسواد  

8±90,0 20 ±87 ابتدایی  

7/81 ±5 راهنمایی و دبیرستان  8/00 ±00  

3/83 ±2 دانشگاهی  8/0± 9  

   تعداد(%)وضعیت اشتغال 

0/3 

 33.3 ±80 70 ±1 کارمند

3/73 ±7 کارگر  5± 7/81  

±80 آزاد 3/33  80± 3/33  

±7 خانه دار 3/73  5± 7/81  
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 و انحراف معیار نمره فعالیت های روزمره زندگی و تناسب جسمی در دو گروه کنترل و مداخله مقایسه میانگین: 5جدول 

p-value* 

 (درون گروهی)
 بعد از مداخله

( میانگین±انحراف معیار ) 

 قبل از مداخله

( میانگین±انحراف معیار ) 

 متغیر گروه ها

660/6  0/99 ± 0/9  0/78 فعالیت های روزمره  مداخله 06/5 ±

00/6 زندگی  کنترل 00/0 70/4± 0/9 74/0± 

 60/6  70/6   P value  بین

 گروهی
660/6>  بلند شدن از صندلی مداخله 9/75 9/00± 9/97 ± 00/9 

87/6  کنترل 9/87 7/0± 9/07 7/08± 

 660/6>  694/6   P value  بین

 گروهی

660/6>  خم کردن بازو مداخله 9/08 06/0± 9/57 09/0± 

04/6  9/0± 67/0  کنترل 0/00 9± 

 660/6>  0/6   P value  بین

 گروهی

90/6 دقیقه راه  9تست  مداخله 97/74 009/98± 04/05 004/8± 

645/6 رفتن  کنترل 060/5±00/40 00/90 067± 

 07/6  54/6   P value  بین

 گروهی

60/6  8- /58± 5/9 - 5/7 تست خم شدن به  مداخله 5/00 ±

95/6 جلو  -00/8± 5 68/09- ترلکن 5/99 ±   

 660/6>  660/6   P value  بین

 گروهی

668/6  09-  ±  4 /70 00- تست کشش از  مداخله 5/89 70±/

74/6 پشت  05- /98± 5/98 05-  کنترل 5/90 7±/

 60/6  55/6   P value  بین

 گروهی

660/6  08/0  ± 08/0  4/8 ± 48/0 فوت راه  7تست  مداخله 

05/6 رفتن  00/7 ± 9 09/7 ± 84/9  کنترل 

 660/6  600/6   P value  بین

 گروهی
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