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مقاله است که پس از طی فرایند « شده پیش از انتشارپذیرفته»این نسخه 

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  «شده پیش از انتشارپذیرفته»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعدهد تا نتایج آنبه عنوان 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 وب خارج و در یک شماره مشخص در« شده پیش از انتشارپذیرفته»

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

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

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

 

 گونه استناد شود: لطفا این

Azarmi E, Azadi F, Mosallanezhad Z, Vahedi M. [A Comparative Study of the Relationship 

between Low Back Pain and Knee Pain with the Dynamic Balance of the Elderly Living in 

Nursing Homes in Mashhad (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.774.5 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.774.5 
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Abstract  

 

Objectives: Balance disorder is an important risk factor in elderly people falling while 

walking. Knee pain and low back pain are the most common disorders related to aging that 

disturb the balance of the elderly. The aim of this study is to investigate the relationship 

between chronic low back pain and chronic knee pain with dynamic balance in the elderly. 

 Methods & Materials: In this analytical cross-sectional study using the census method, 79 

elderly people aged 65 years and older living in a nursing home in Mashhad were selected 

based on the inclusion and exclusion criteria of the study. In addition to measuring 

demographic information, fear of falling was assessed with the Persian version of Falls 

Efficacy Scale - International (FES-I) and pain was assessed with a visual Analog Scale (VAS). 

To assess dynamic balance, the Time Up and Go (TUG) test was taken from the participants. 

Data analysis was done with SPSS23 software. 

Results: There was a significant difference between the three groups of the elderly in the values 

of the balance test (p=0.050). With the increase in the fear of falling questionnaire score, the 

average values of the balance test increased significantly (p=0.01). With increasing age, the 

average values of the balance test increased significantly (p=0.006). 

Conclusions: Dynamic balance was poorer in the elderly with chronic knee pain than in the 

elderly with chronic low back pain. Therefore, focusing on the prevention and treatment of 

knee injuries at younger ages will play an important role in preventing balance disturbances in 

the elderly. 

Keywords: Low back pain, Knee pain, Dynamic balance, Elderly 
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 چکیده

اختالل تعادل عامل خطر مهمی در زمین خوردن سالمندان حین راه رفتن محسوب می شود. زانودرد و کمردرد از شایع  اهداف:

 مردردک رابطه بررسی مطالعه این هدف. کنند می مختل را  ترین اختالالت مربوط به افزایش سن می باشند که تعادل سالمندان

 .است سالمندان در پویا تعادل با مزمن درد زانو و مزمن

 سالمندان سرای ساکن باالتر و سال 56 سالمندان از  نفر 97در این مطالعه مقطعی تحلیلی به شیوه سرشماری ،  ها:مواد و روش

ت دموگرافیک ، ارزیابی ترس خروج مطالعه ، انتخاب شدند. عالوه بر اندازه گیری اطالعا و ورود معیارهای اساس بر مشهد، شهر

 سنجش بصری مقیاس با درد ارزیابی  ( وFES-Iفرم بین المللی )-خوردنخوردن با نسخه فارسی پرسشنامه ترس از زمیناز زمین

. شد گرفته کنندگان شرکت از  (TUGراه رفتن زمان دار ) و برخاستن آزمون ، پویا تعادل ارزیابی  ( انجام شد. برایVAS) درد

 انجام شد. SPSS32 افزار نرم با ها داده لتحلی

. با افزایش نمره پرسشنامه ترس از (p=0.050)  شد  تفاوت معنادار مقادیر آزمون تعادلیدر بین سه گروه سالمندان یافته ها: 

آزمون تعادلی  . با افزایش سن، میانگین مقادیر(p=0.01)  داشت  زمین خوردن ،میانگین مقادیر آزمون تعادلی افزایش معناداری

 .(p=0.006)  یافت  به صورت معناداری افزایش

تعادل پویا در سالمندان با زانودرد مزمن نسبت به سالمندان با کمردرد مزمن ضعیف تر بود. لذا تمرکز بر پیشگیری  نتیجه گیری:

 ر سالمندان خواهد داشت.ین پایین تر، نقش مهمی در پیشگیری از بر هم خوردن تعادل دسن در زانو های آسیب  و درمان

 کمردرد ، زانودرد ، تعادل پویا ، سالمندکلید واژه ها: 
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 مقدمه

درصد  56به حدود دو میلیارد نفر معادل  3262تعداد افراد سالمند در جهان روندی رو به رشد دارد و تعداد سالمندان در سال 

از جمعیت جوان به جمعیت پیر است و نسبت افراد  جمعیت ایران نیز در حال حرکت .(5جمعیت جهان افزایش خواهد یافت)

 .(3درصد افزایش خواهد یافت) 36تا  32به  3222سال در سال  56باالی 

 عنوان عاملیکی از مشکالتی که سالمت سالمندان را تحت تاثیر قرار میدهد، بر هم خوردن تعادل حین راه رفتن است که به

های کشنده غیرعمدی خوردن، دومین عامل بزرگ از آسیبزمین .(2شده است)خوردن سالمندان شناختهخطر قوی در زمین

خوردن مجدد خوردن، ترس از زمینعالوه بر زمین .(4شود)ومیر سالمندان محسوب میدر آمریکا و یکی از عوامل مؤثر در مرگ

حرک و متعاقب آن، ضعف عضالنی و خوردن، موجب از دست دادن حس اعتماد، عدم تنیز در افراد سالمند دارای سابقه زمین

 .(5, 6باشد)های روزمره میمحدودیت در فعالیت

(. زانودرد یک مشکل 9باشند)های جسمی حرکتی در سالمندان میترین اختالالت و ناتوانیزانودرد و کمردرد به ترتیب، شایع

 روی اثرگذاری طریق از زانو درد  .(8یابد)میشایع عضالنی اسکلتی در سالمندان است که شیوع آن با باال رفتن سن، افزایش 

تواند کنترل تعادل را تحت تأثیر های مربوط به عضالت میمرکزی اطالعات و خروجی پردازش عمقی، حس ورودی  مکانیسم

 ودشمی مشاهده افرادی در بیشتر سالمندی دوره در که است اسکلتی عضالنی عوارض ترینشایع از نیز کمردرد  .(7قرار دهد)

افزایش توده چربی بدن در ناحیه شکم و تحلیل رفتن عضالت در نواحی مرکزی بدن،  .(52)دارند غیرفعالی زندگی سبک که

 ای فشار زیادی وارد کرده وهای بین مهرهکند. افزایش وزن باالتنه نیز به دیسکقوس جبرانی در ناحیه انحنای کمری ایجاد می

شود و سبب تغییرات در نحوه گام جا میایش قوس ناحیه کمری مرکز ثقل به سمت جلو جابهبا افز .(55شود)موجب کمردرد می

 .(53شود)جایی حرکتی میخوردن و کاهش قابلیت جابهبرداشتن، اختالل در کنترل پاسچر، افزایش خطر زمین

ن مشخص شدن عوامل اصلی موثر بر از بنابرای .(52ازآنجاکه مشکالت تعادلی در زندگی روزانه سالمندان بسیار تأثیرگذار است)

یری طور چشمگتواند بهتر و توانبخشی زودهنگام، میدست دادن تعادل در سالمندان، باهدف پیشگیری از آن در سنین پایین

 عواقب و صدمات ناشی از ضعف تعادل در سالمندی را کاهش دهد.

-54شده)طور جداگانه انجامزایش سن و اثر آن روی تعادل بهدر مطالعات گذشته بررسی دردهای ناحیه کمر و زانو ناشی از اف

 ادلتع با  زانو و کمر درد رابطه پژوهش این در ما.است نشده انجام پویا تعادل با زانو و کمر ی ناحیه دو  ای بیناما مقایسه .(55

 کدام در درد بروز شود مشخص که فهد این با کردیم مقایسه سالمندان در پویا تعادل سنجش هایآزمون اجرای وسیله به را

 خوردن در سالمندان دارد.تعادل و درنتیجه افزایش خطر زمین اختالل با تریقوی رابطه ،(کمر یا زانو)ناحیه

 روش مطالعه

این مطالعه مقطعی تحلیلی با نمونه گیری به صورت سرشماری از سرای سالمندان شهر مشهد، 

 های معیار. نمود دریافت اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه اخالق میتهک از را  IR.USWR.REC.1400.065  کد

سال و باالتر سالم یا مبتال به کمردرد مزمن و یا زانودرد مزمن با درد بیش از سه ماه با  56ود به مطالعه شامل افراد سالمند ور

، عدم معلولیت جسمی حرکتی و توانایی بیناییو باالتر بر اساس مقیاس سنجش دیداری درد )،  4شدت متوسط به باال ) 

سون ینروزیس، پارکاسکل مالتیپل مانند تخریبی نورولوژی هایبیماری یا و  های مادرزادی ستون فقرات مانند اسکولیوزبیماری

باط با دیگران ارتو...، عدم سابقه شکستگی شش ماه قبل یا سابقه جراحی قبلی زانو ، ستون فقرات و لگن ، توانایی برای برقراری 

بود. معیارهای خروج از  عدم استفاده از داروهای مؤثر بر هوشیاری و تعادلو درک و فهم مفاهیم عملکردی خواسته شده و 

مطالعه شامل ناتوانی در اجرای تمامی آزمون ها و عدم تمایل آزمودنی برای ادامه همکاری بود. ما در این تحقیق برای تامین 
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مرکز سالمندان با  58  که از بین دادیم انجام سرشماری و  مامی مراکز سالمندان شهر مشهد مراجعه کردهحجم نمونه ، به ت

  وارد مطالعه شدند.ر اساس معیارهای ورود به مطالعه، نفر واجد شرایط، ب 97، تعداد  نفر سالمند 554جمعیت 

فرم رضایت آگاهانه توسط آنها تکمیل و امضا شد.   و شد ادهد  کار  به آزمودنی ها توضیحات کافی در مورد اهداف و نحوه اجرای

سپس پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل نام و نام خانوادگی، سن، جنس، قد و وزن هر یک از آزمودنی ها ثبت شد. پرسشنامه 

دی شده را طبق گزارش ( که بر اساس میزان ترس آنها از فعالیت های مختلف گرید بنFES-Iبین المللی ترس از زمین خوردن )

توسط یاردلی و  3226در سال (، FES-I) المللیخوردن بینکارآمدی زمینپرسشنامه ی مقیاس خودآزمودنی ها پر کردیم. 

 و  92/2 آزمون باز –(. نسخه فارسی آن توسط خواجوی و همکاران روا و پایا شده که پایایی آزمون 59همکاران طراحی شد)

درصد پراکنش بوده   75/99گزارش شده است و تحلیل عاملی نشان دهنده پیش بینی  78/2 کرونباخ یآلفا با درونی پایایی

)اصال نگران 5سوال است که مربوط به انجام فعالیت های روزانه است و به هر سوال نمره  55این پرسشنامه شامل . (58است )

برای  57تا 55باشد. نمرات نمره کلی پرسشنامه می 54تا  55و  یابد)کامال نگران افتادن هستم( اختصاص می4افتادن نیستم( تا 

 بصری مقیاس با درد  (.59برای ترس باال در نظر گرفته شد) 54تا  38برای ترس متوسط و نمرات  39تا  32ترس پایین ، نمرات 

انتها  یک در هاییگرنشان  تکه کاغذ است وشده بر روی یکمتری چاپسانتی 52( مشخص شد که خط VAS) درد سنجش

دارد. آزمودنی میزان درک خود از دردش را روی این خط « درد غیرقابل وصف»یا « بدترین درد»و در انتهای دیگر « بدون درد»

با عالمت ضربدر مشخص کرد . نقطه مشخص شده روی خط با یک خط کش و بر حسب میلی متر اندازه گرفته شد تا نمره درد 

 .(57دهنده درد شدید است )نشان 522تا  82درد متوسط و  92تا  42نده درد خفیف، دهنشان  22تا 2به دست آید. نمره 

بندی آنها بر اساس پس از تقسیم (.32است) 75/2روایی و پایایی این مقیاس مورد تایید قرار گرفته و ضریب پایایی آن برابر با 

( رسید. برای TUGآزمون تعادلی برخاستن و راه رفتن زمان دار )درد در سه گروه سالم ، کمردرد و زانودرد، نوبت به اجرای 

به پشتی صندلی تکیه داده  .(35سانتی متر نشست) 56تا  45دار استاندارد با ارتفاع تقریبی اجرای آزمون فرد روی صندلی دسته

ی سط آزمونگر اعالم شد از روی )برو( که توی صندلی قرار گرفت و کفش پوشیده بود. با شنیدن کلمهو ساعدهایش روی دسته

رفته، سپس در محل مشخص شده بدون مکث چرخید و به متری را مستقیم روی کف اتاق راه 2صندلی بلند شده و یک مسیر 

زمانی که شخص این مانور حرکتی را برحسب ثانیه انجام داد با نشست. مدتسمت صندلی باز گشت و دوباره روی صندلی 

 %73عتبار این آزمون ا .(33شد. این آزمون سه بار تکرار شده و میانگین آن برای آنالیز داده ها ثبت شد) گیریکرونومتر اندازه

در طول اجرای آزمون برای جلوگیری از زمین خوردن آزمودنی ها شخص سوم در کنار آنها حضور  (.32, 35گزارش شده است )

ی نداشت می توانست از مطالعه خارج شود. با انجام آزمون همکار دامها به تمایل آزمودنی اگر تحقیق،  داشت. در هر مرحله از

متغیرهای  یشاپیرو ویلک میزان انطباق داده ها با توزیع نظری نرمال بررسی گردید. سپس آمار تحلیلی ناپارامتریک و مقایسه

خه ه عملیات آماری با استفاده از نسویتنی صورت پذیرفت. کلی-بین گروه ها با استفاده از آزمون مستقل کروسکال والیس و من

 .شد انجام  SPSSنرم افزار  32

 یافته ها

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای دموگرافیک کمی در جدول آورده شده است.
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 درد و سالمدرد، زانومتغیرهای جمعیت شناختی به تفکیک گروه های کمر:5جدول 

 متغیر

 گروه سالم

انحراف ± میانگین 

 معیار

دردگروه کمر  

± میانگین 

 انحراف معیار

دردگروه زانو  

± میانگین 

 انحراف معیار

84/5 سن )سال( ± 28/71  55/7 ± 19/72  27/5 ± 88/77  

17/11 قد )سانتیمتر( ± 91/164  89/6 ± 13/159  77/7 ± 89/162  

14/14 وزن )کیلوگرم( ± 72/67  61/14 ± 19/77  44/12 ± 18/72  

نمره نهایی 

پرسشنامه ترس 

 از زمین خوردن

23/5 ± 93/19  96/17 ± 13/28  28/7 ± 47/25  

 

 

 42) نفر 24 و مردان را ایشان( درصد 69) نفر 46 که  بود 55/6نحراف معیار سال با ا 28/95میانگین سنی شرکت کنندگان 

 55 درد مزمنکمر گروه ،(درصد 3/68) نفر 45 شامل درد بدون گروه در کنندگان شرکت. دادند تشکیل زنان را دیگر( درصد

 درصد( بودند. 6/35نفر ) 59درصد( و گروه زانودرد مزمن  2/32نفر )

 متغیر آزمون تعادلی پویا با متغیرهای سن، شاخص توده بدنی و نمره پرسشنامه ترس از زمین خوردنارتباط  :3جدول 

 ضرایب و معنی داری متغیر
 نمره پرسشنامه ترس از زمین خوردن شاخص توده بدنی سن

 آزمون تعادلی پویا
r 2/2 245/2 39/2 

p 225/2 9/2 25/2 

 

 

که طوریهمبستگی متوسط و مستقیمی وجود دارد به پویا تعادلی آزمون مقادیر  سن و آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین

باشد ر میداو این ارتباط بین متغیرها معنییابد افزایش می پویازمان انجام آزمون تعادلی با افزایش سن در بین سالمندان ، مدت

(<2,26 P.) 

که طوریادیر آزمون تعادلی پویا همبستگی ضعیف و مستقیمی وجود دارد بهبا مق نمره نهایی پرسشنامه ترس از زمین خوردنبین 

برخاستن و راه رفتن زمان انجام آزمون تعادلی در بین سالمندان، مدت نمره نهایی پرسشنامه ترس از زمین خوردنبا افزایش 

 (.P 2,26>باشد )دار مییابد و این ارتباط بین متغیرها معنیافزایش می دارزمان

ر و با افزایش شاخص توده بدنی د  اگرچه بین شاخص توده بدنی و آزمون تعادلی پویا همبستگی ضعیف و مستقیمی وجود دارد

 (.P 2,26<باشد)دار نمییابد ولی این ارتباط بین متغیرها معنیافزایش میپویا زمان انجام آزمون تعادلی بین سالمندان، مدت
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  ((.P=2,28 نشد یافت  مقادیر آزمون تعادلی پویا میانگین نظر از جنس دو بین یتفاوت ویتنی–با انجام آزمون من 

متفاوت  درددرد و کمرآزمون کروسکال والیس نشان داد میانگین مقادیر آزمون تعادلی پویا در بین سه گروه سالمندان سالم، زانو

 ((.P=2,26 درد و افراد سالم استری بیشتر از مبتالیان کمرطور معنادادرد بهاین مقادیر در سالمندان مبتال به زانواست و 

 

 نمودار مقایسه های مقادیر متغیر آزمون تعادلی برخاستن و راه رفتن زمان دار در سالمندان

 

 بحث

درد به زانونتایج این پژوهش نشان داد که میانگین مقادیر آزمون تعادلی برخاستن و راه رفتن زمان دار در سالمندان مبتال به 

درد است که نشان می دهد تعادل پویا در زانودرد ضعیف تر است. از مطالعات مشابه طور معناداری بیشتر از مبتالیان سالم و کمر

 مردان در  خوردنسی ارتباط بین درد مفاصل و زمینبرر به که کرد اشاره  در این زمینه می توان به مطالعه مانچ و همکاران

 سالمندخوردن در مردان ختند. طبق نتایج مطالعه، هرگونه درد در مفاصل زانو و کمر، موجب افزایش احتمال زمینپردا سالمند

 .(36همچنین در مطالعه کیتایوچی و همکاران مشخص شد که کمردرد و زانودرد با وقوع زمین خوردن همراه است).(34می شود)

رد شاید به این دلیل که از پرسشنامه برای ارزیابی زمین خوردن استفاده نتایج این دو مطالعه با مطالعه حاضر همسویی ندا

کردند.با این حال مطالعه ای که بین زانودرد و کمردرد با انجام تست های تعادلی مقایسه ای داشته باشد تاکنون انجام نشده 

ز زانو در مقایسه با گروه کنترل با استفاده از است. در مطالعه بنل و هینمن بر روی اختالل تعادل در افراد مبتال به استئوآرترو

 زانودرد ایجاد  آرتروز زانو یکی از عوامل .(35تست های بالینی مشخص شد تعادل پویا در گروه استئوآرتروز زانو ضعیف تر است)

تعادل را در افراد با مطالعه حاضر همسویی دارد. بنل و هینمن همچنین اثر درد بر  مطالعه این نتایج لذا است سالمندان در

سال بررسی کردند. آنها با استفاده از تزریق سرم سالین هایپرتونیک به پد چربی زیر زانو،  52تا  62سالم در رنج سنی  سالمند

 در طمتوس شدت با حاد درد  در این مفصل درد حاد ایجاد کردند و با بررسی تعادل به این نتیجه رسیدند که تعادل ایستا با

 زیرا است درد نوع و تعادل نوع در شاید  دلیل عدم همسویی این یافته با مطالعه حاضر .(39) نداشت معناداری رابطه زانو ناحیه

ران با بررسی رابطه درد، همکا و یانارداگ مطالعه در. است گرفته قرار بررسی مورد حاد درد و ایستا تعادل ایشان، مطالعه در

مبتال به درد لگن و زانو ، بین درد لگن و زانو با تست تعادلی برخاستن  سالمندتعادل، عملکرد راه رفتن و کیفیت زندگی در افراد 

 ر است.نوع تست تعادلی به کار رفته و درد زانو و نتیجه آن مشابه مطالعه حاض .(38و راه رفتن زمان دار رابطه معناداری یافتند)

با افزایش سن ، مقادیر آزمون تعادلی برخاستن و راه رفتن زمان دار افزایش می یابد به این معنا که تعادل پویا کاهش می یابد. 

با استئوآرتروز زانو دریافتند که تعادل  سالمندتاکاکس و همکاران در مطالعه خود بر روی عوامل مرتبط با تعادل پویا در افراد 
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که با نتیجه مطالعه ما همسویی دارد. کیس و همکاران، تعادل بعد  .(37رفتن سن به طور معناداری کاهش می یابد)پویا با باال 

روز در گروه استئوآرت که دریافتند آنها. کرد بررسی زانو استئوآرتروز مختلف درجات دارای و باال به سال 56  را در افراد از آشفتگی

طه ندارند. در این مطالعه از آزمون تعادل ایستا استفاده شده و می تواند دلیل عدم همسویی با شدید زانو، سن و تعادل ایستا راب

  مطالعه ما باشد.

می یابد یعنی  افزایش دار زمان رفتن راه و برخاستن تعادلی آزمون مقادیر ، خوردن زمین از ترس پرسشنامه نمره افزایش  با

ابه در این زمینه مطالعه الوس و همکاران است که با بررسی روایی پرسشنامه ترس از تعادل پویا کاهش می یابد. از مطالعات مش

 تعادلی آزمون مقادیر و خوردن زمین از ترس پرسشنامه نهایی  سال به باالی ترک ، بین نمره 56زمین خوردن در افراد سالمند 

 مطالعه مشابه ایشان مطالعه در ها آزمودنی  ه سنیرد .(22رفتن زمان دار همبستگی مثبت و معنادار یافتند) راه و برخاستن

 52 سالمند افراد در خوردن زمین از ترس پرسشنامه عربی نسخه اعتبارسنجی  نیز همکاران و هاالوی مطالعه در. است حاضر

 دار نزما رفتن هرا و برخاستن تعادلی آزمون مقادیر  س از زمین خوردن وتر پرسشنامه نهایی نمره بین و شد انجام باال به سال

 .(25)بود معنادار و مثبت همبستگی

بین شاخص توده بدنی و آزمون تعادلی پویا ارتباط معناداری یافت نشد. محد سعید و همکاران با بررسی تعادل و ارتباط آن با 

افت بدنی ی فاکتورهای فیزیولوژیکی بدن در وضعیت های مختلف مفصل مچ پا، ارتباط معناداری بین تعادل و شاخص توده

آزمودنی های این مطالعه نیز سالمندان با میانگین سنی نزدیک به مطالعه حاضر بودند. در مطالعه گوویا وهمکاران  .(23نکردند)

بر روی ویژگی های جمعیت شناختی و تعادل و تحرک سالمندان پرتغال مشخص شد با افزایش شاخص توده بدنی تعادل به 

 تر پایین سنی میانگین و اقلیمی تفاوت  دلیل عدم همسویی با مطالعه حاضر شاید در .(22طور معناداری کاهش می یابد)

 .(24)شد یافت پویا و ایستا تعادل با بدنی توده شاخص بین معناداری ارتباط نیز همکاران و سرشین مطالعه در. باشد ها آزمودنی

  ر بود .تفاوت مطالعه ایشان نیز در انتخاب آزمودنی های جوان و ورزشکا

 در تعادل و جنسیت بین نیز  همکاران و ناکاگاوا مطالعه در. نشد یافت معناداری ارتباط پویا تعادلی آزمون  بین جنسیت و

از طرفی در مطالعه اسپینوزا و همکاران بر روی تعادل پاسچرال و فاکتورهای زمانی  .(26)نشد یافت معناداری ارتباط سالمندان،

 .(25)است سالمندکمتر از زنان  سالمندمشخص شد که تعادل پاسچرال در مردان  سالمندروی زنان و مردان  و فضایی راه رفتن بر

نتیجه مطالعه آنها با مطالعه حاضر همسو نیست شاید تفاوت آن در ابزار های اندازه گیری و فاکتورهای مورد بررسی در حین 

  زمون های تعادلی انجام نشد.راه رفتن در سالمندان بود و اندازه گیری تعادل با آ

 نتیجه گیری نهایی

بین سه گروه سالمندان سالم، کمردرد مزمن و زانودرد مزمن در اجرای تست تعادلی پویا تفاوت معنادار بود و گروه زانودرد مزمن 

المندی، ین سعملکرد ضعیف تری در اجرای این تست داشتند. بنابراین توصیه می شود برای پیشگیری از نقص تعادل در سن

پیشگیری و درمان آسیب های زانو برای جلوگیری از دردهای مزمن در این ناحیه، در اولویت کار پزشکان و درمانگران حوزه 

سالمت قرار گیرد. همچنین با باال رفتن سن و با بیشتر شدن نمره ترس از زمین خوردن در سالمندان، تعادل پویا به طور 

. دهد می نشان تعادل خوردن هم بر در را مفصلی های درد از غیر  امر اهمیت نقش عوامل دیگر معناداری کاهش یافت که این

جلوگیری از بر هم خوردن تعادل سالمندان و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود تعادل و پیشگیری از زمین خوردن  برای فلذا

 آنها باید به شناسایی عوامل دیگر مرتبط با نقص تعادل پرداخت.

در شهرستان  سالمندان نگهداری  محدودیت های مطالعه حاضر شامل حجم پایین نمونه مورد مطالعه بدلیل شرایط فرهنگی

مشهد بود زیرا در اکثر موارد افراد در صورتی به مراکز نگهداری سالمندان برده می شوند که وابسته به تخت هستند فلذا طبق 

را نداشتند. بی حرکتی های طوالنی در برخی سالمندان به دلیل شرایط متفاوت معیارهای ورود، امکان شرکت در مطالعه 

نگهداری از آنها در مراکز سالمندی و همین طور تفاوت در پیشینه سالمندان از نظر شرایط جسمانی و روانی از دیگر محدودیت 
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 اکنس سالمندان از تعادل ارزیابی آینده،  اتهای مطالعه حاضر بود. با توجه به محدودیت حجم نمونه پیشنهاد می شود در مطالع

از دیگر محدویت های تحقیق حاضر می توان به عدم ارزیابی فاکتورهای خطر دخیل در تعادل مانند . گیرد صورت جامعه در

 مورد هنمون  داروهای مورد استفاده ، وجود بیماریهای مزمن ، وجود افسردگی و غیره اشاره کرد. گرچه با توجه به ویژگی های

ردد در مطالعات آتی ، این گ می پیشنهاد اما ، نیست ذهن از دور ، اشاره مورد فاکتورهای یکسان نسبتا توزیع فرض ، مطالعه

  مهم هم مورد توجه قرار گیرد.

 تشکر و قدردانی

زم را برای اجرای بدین وسیله از اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی و کلیه سرای سالمندان شهر مشهد که همکاری ال

تحقیق داشتند سپاسگزاری می شود. همچنین از کلیه شرکت کنندگان در مطالعه جهت همکاری برای اجرای تحقیق قدردانی 

 می گردد.
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