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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ تأثیر تمرينات يوگا ،پیلاتس و يوگالتس (ترکیبی) بر تعادل زنان سالمند
غیرفعال تحت تکالیف دوگانه بود .بدينمنظور 93 ،نفر از سالمندان  10-20سالۀ مرکز کهريزک کرج که
درمعرض خطر زمینخوردن بودند ،پس از غربالگری توسط آزمون تعادلی برگ بهصورت دردسترس انتخاب
شدند .آزمودنیها در سه گروه يوگا ( 63نفر) ،پیلاتس ( 63نفر) و ترکیبی ( 63نفر) قرار گرفتند و بهمدت 67
هفته و هفتهای سه جلسه در تمرين شرکت نمودند .قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرينی ،آزمون برخاستن و
راهرفتن زماندار تحت سه شرايط مجرد (خود آزمون) ،شناختی ـ تعادلی (اجرای آزمون همراه با شمارش
معکوس اعداد) و حرکتی ـ تعادلی (اجرای آزمون همراه با نگهداشتن فنجان آب) برای بررسی تغییرات
تعادلی سالمندان اجرا گرديد .بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها نیز از تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر
جهت تعیین تفاوتهای درونگروهی و تحلیل واريانس چندمتغیره بهمنظور تعیین تفاوتهای بین گروهی
استفاده شد .نتايج نشان میدهد که  67هفته تمرين يوگا ،تأثیری بر تعادل زنان سالمندان بهصورت مجرد
( ،)P=0.205تحت تکلیف شناختی ( )P=0.362و تحت تکلیف حرکتی ( )P=0.565ندارد ،اما درمقابل،
تمرينات پیلاتس و يوگالتس بهصورت معناداری بر آن اثرگذار میباشند ( .)P<0.05همچنین میزان تأثیر
تمرينات يوگالتس بر تعادل تحت عملکرد شناختی ،بهطور معناداری بیشتر بوده است؛ بنابراين ،با استفاده
از تمرينات يوگالتس طی  67هفته میتوان همگام با افزايش سن ،تعادل کارکردی را در زنان سالمندی که
درمعرض زمینخوردن هستند توسعه داد.
واژگان کلیدی :يوگا ،پیلاتس ،يوگالتس ،تعادل ،زنان سالمند
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مقدمه
شایعترین حادثهای که در جامعۀ سالمندان رخ میدهد ،زمینخوردن است که ناشی از تغییرات
همهجانبهای میباشد که در سیستمهای عصبی ـ محیطی ،جسمانی و حرکتی رخ میدهد؛
بههمیندلیل ،عامل تعادل و بازتوانی در این گروه سنی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است.
جهت حفظ تعادل ،یک فرایند پیچیده بین حسهای داخلی (حس عمقی ،شنوایی و بینایی) و
فاکتورهای عضلانی (قدرت و استقامت) انجام میشود .فعل و انفعالاتی که درنتیجۀ این فرایند
بهوجود میآید ،اثر متقابلی بر شبکۀ عصبی و بازخوردهای حرکتی بر جای میگذارد؛ لذا ،کنترل
تعادل نیازمند تعامل عملکرد سیستمهای عصبی ،اسکلتی ـ عضلانی و بینایی میباشد ()1،2؛
ازاینرو ،لازم است تا با ایجاد شرایط خاص و ارائۀ تمریناتی که شامل این ویژگیها باشد ،اطلاعات
حسی دریافتشده از دستگاههای دهلیزی ،بینایی و حسی ـ حرکتی را تحریک کرده و عضلات
ضدجاذبه را فعال نماییم تا دستگاه تعادل بدن تحریک گردد ( )3که دراینصورت ،علاوهبراینکه
سالمندان از کیفیت زندگی مطلوبی بهرهمند میشوند ،از صرف هزینههای مراقبتی بهداشتی آنها
نیز کاسته خواهد شد ( .)4دراینراستا ،آرگیریادو 1و همکاران ( )2212گزارش کردند که پس از
اعمال یک دوره تمرین ورزشی ،تعادل آزمودنیهای سالمندان افزایش مییابد و میزان زمینخوردن
آنها کاهش پیدا میکند (.)5
در تمرینات یوگا بهدلیل افزایش فعالیت لوب پیشانی مغز و کاهش فعالیت لوب آهیانهای ،افزایش
توجه و آگاهی فضایی اتفاق میافتد و بهدلیل افزایش درک حس عمقی درون مغز و یا توانایی ادراک
بدن ،تعادل افرادی که اختلالات قامتی دارند و یا سالمندانی که دچار اختلالات تعادلی هستند بهبود
مییابد ( .)6،7احتمال میرود که بتوان با انجام این تمرینات ،بر توجهی که سالمندان حین راهرفتن
و کنترل قامت صرف میکنند اثر گذاشت و تعادل آنها را بهبود بخشید .همچنین ،تمرینات یوگا با
ضعف عضلانی ناشی از روند پیرشدن و نیز روند نامتقارن ساختار اسکلتی و بیتناسبی قامتی مقابله
میکند و با افزایش دامنۀ حرکتی مفاصل و توسعۀ جنبشپذیری ستون فقرات ،به حفظ وضعیت
ثبات بدن کمک میکند (.)8،9
ازسویدیگر ،در تمرینات پیلاتس 2تمامی حرکات در تعامل با مرکز قدرت بدن صورت میگیرد و
تمرکز تمرینات در این ورزش بر قدرتبخشیدن به عضلات درگیر در تعادل و محافظت از ستون
فقرات میباشد ( .)12تمرینات پیلاتس بهدلیل خاصیت کشسانی و ارتجاعی که دارد ،هزینۀ انرژی
در مقدار معین کار انجامشده برای حفظ تعادل و انجام حرکات را افزایش میدهد؛ درحالیکه فشار
1. Argyriadou
2. Pilates
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بارگذاری روی مفصل ،کاهش یافته و ازاینرو ،محیط مناسبی را برای فعالیت سالمندان فراهم
میکند ( .)11یکی از اصول اساسی تمرینات پیلاتس ،بالابردن سطح تعادل ،توسعه و کنترل حسی ـ
حرکتی اندامها و عضلات مرکزی بدن است .مطابق با مطالعات بابیجت ،)2229( 1این تمرینات
میتوانند بهعنوان یک تمرین بازتوانی بهمنظور بازگرداندن تعادل عضله بهکار برده شوند (.)12
علاوهبراین ،تمرینات پیلاتس با ایجاد سازگاریهای فیزیولوژیکی مناسب میتواند نقش مؤثری را در
فراخوانی واحدهای حرکتی ،افزایش شکلپذیری قشر حرکتی و بهکارگیری عضلات درگیر در حفظ
تعادل داشته باشد؛ لذا ،این تمرینات با اعمال اضافهبار بر سیستمهای حسی درگیر در تعادل و
سیستم حرکتی جهت حفظ تعادل ،باعث بهبود تعادل سالمندان میشود ( .)13ازآنجاییکه هر دو
رشتۀ یوگا و پیلاتس دارای مراحل تمرینات سخت و مخاطرهآمیز میباشند ،جاناتان )2224( 2با
معرفی یوگیلتس ،3شکل جدید و بسیار مؤثری از این ورزش را معرفی کرد که با حفظ تعادل در
حرکات پیرامون نخاع و ستون فقرات ،مزایای هر دو رشتۀ ورزشی را در یک فضای امن مؤثر
میسازد و رشتهای را ایجاد میکند که بسیار سریعتر از تمرین جداگانۀ هریک از این دو ورزش
نتیجهبخش میباشد ( .)14سالامون )2212( 4نیز با اعمال تغییراتی ،یوگالتس 5را معرفی کرد که در
آن تمام حرکات و اجزای یوگا درجهت تعادل و وحدت بدن انجام میشود ( .)15درهمینراستا ،لی
لین )2212( 6عنوان کرد که اثر یوگالتس بر تعادل و ترکیب بدن سالمندان معنادار میباشد (.)16
بررسی مطالعات انجامشده درراستای اثربخشی ورزش یوگا بر تعادل سالمندان ،نتایج ضدونقیضی را
نشان میدهد که از جملۀ آنها میتوان به پژوهشهای لینینگر )2226( 7و دان ماریس)2228( 8
که تفاوت معناداری را بین دو گروه کنترل و یوگا گزارش نکردند ،اشاره کرد ( .)17،18درمقابل،
زترگن )2211( 9و اشمیت )2212( 12نشان دادند که کنترل قامت و تعادل بعد از تمرینات یوگا
بهطور معناداری بهبود یافته است ( .)19،22این تناقضات در نتایج ممکن است ناشی از روش
اندازهگیری تعادل ،تعداد کم آزمودنیها و یا ناهمگونی نمونهها باشد .همچنین ،بهدلیل معدودبودن
1. Babayigit
2. Jonathan
3. Yogilates
4. Solomon
5. Yogalates
6. Li lin
7. Leininger
8. Morris
9. Zettergren
10. Schmid
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پژوهشهای انجامشده درراستای اثرات تمرینات پیلاتس بر تعادل سالمندان ،پژوهشهای بیشتری
موردنیاز میباشد تا بتوان با قطعیت بیشتری درمورد اثربخشی این تمرینات سخن گفت.
ازسویدیگر ،با توجه به مطالب گفتهشده و براساس عواملی که تعادل را تحتتأثیر قرار میدهند،
یوگا و پیلاتس بهدلیل مکانیسم مناسبی که دارند ،احتمالاً در بهبود تعادل مؤثر هستند؛ بااینحال،
هرکدام از این تمرینها بر جنبههای خاصی از تعادل تأثیرگذار میباشند .درنتیجه ،احتمال دارد
بتوان با ترکیب این دو ورزش مشابه تحت تمرینات یوگالتس ،روند تمرین کاملتری را برای بهبود
تعادل سالمندان که هم شامل تحریک عوامل عضلانی و هم حواس عمقی باشد ایجاد کرد .بااینحال،
بهدلیل ناشناختهبودن و جدیدبودن این تمرین ترکیبی ،پژوهش دیگری برای استناد به آن وجود
ندارد.
وقتی شخص به پیری میرسد ،توانایی انجام کارهای همزمان در او کاهش مییابد؛ درحالیکه بیشتر
فعالیتهای روزمره زمانیکه همراه با پردازش همزمان اطلاعات بیرونی انجام میشود ،نیازمند کنترل
دقیق و هماهنگی در تعادل است ( .)21پژوهشهای متعددی اختلالهای کنترل نیروی جسمانی در
سالمندان را هنگام اجرای تکالیف شناختی و حرکتی نشان میدهند .بهطورکلی ،اجرای حرکتی و
شناختی سالمندان بهصورت مستقل از یکدیگر بهطور گستردهای موردمطالعه قرار گرفته است (.)22
بااینحال ،مطالعات اخیر پیشنهاد میکنند که ارزیابی تعادل تحت شرایط تکالیف چندگانه نسبت به
ارزیابی تعادل تحت شرایط مجرد ممکن است شاخصی با حساسیت بالاتر برای نشاندادن مشکلات
تعادلی سالمندان باشد .پژوهشگران با استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی تعادل تحت شرایط تکلیف
دوگانه به این نتیجه رسیدند که عدم حفظ پایداری همراه با اجرای همزمان تکلیف شناختی پدید
میآید و این اثر در افراد سالمند با اختلالات تعادل و سابقۀ زمینخوردن افزایش مییابد (.)9،23
بهنظر میرسد انواع مشخصی از تکالیف ثانویه همراه با اجرای آزمون برخاستن و حرکت زماندار،
قابلیت بالایی برای نشان دادن اثرات مداخلات تمرینی بر تعادل سالمندان نسبت به سایر آزمونها
داشته باشند؛ لذا ،با توجه به اینکه اثرات انواع مختلف تمرینات بر تعادل سالمندان تحت تکالیف
دوگانه مشخص نشده است ،هدف اصلی ما در این پژوهش ،مقایسۀ اثرات سه تمرین ورزشی (یوگا،
پیلاتس و ترکیبی) بر کیفیت تعادل زنان سالمند درمعرض خطر زمینخوردن تحت سه شرایط
تکلیف مجرد تعادل ،تکلیف دوگانۀ شناختی ـ تعادل و تکلیف دوگانۀ حرکتی ـ تعادل است که
بدینمنظور از آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار ) 1(TUGمیباشد .طی مطالعات انجامشده
اثبات شده است که این آزمون یکی از بهترین آزمونهایی است که میتواند تعادل سالمندان و خطر
زمینخوردن آنها را پیشبینی نماید (.)24
1. Timed Up and Go
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات نیمهتجربی میباشد که جهت انجام آن پس از کسب مجوز از ادارۀ
بهزیستی و مراجعه به مراکز نگهداری از سالمندان شهرستان البرز ،از زنان سالمند واجد شرایط و
داوطلب دعوت به همکاری شد .با توجه به ملاکهای ورود طی سه مرحلۀ غربالگری هدفدار ،از
بین  54داوطلب 32 ،زن سالمند سالم ( 75-65سال) که درخطر درمعرض زمینخوردن بودند ،با
استفاده از آزمون تعادلی برگ 1و بهصورت نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ملاکهای ورود
شامل :قادر به حرکت بودن ،فقدان معلولیت جسمی و روانی ،عدم ابتلا به بیماریهای قلبی ،آسم و
پوکی استخوان پیشرفته ،جایگزینی لگن ،کوری تدریجی ،بیماری پارکینسون ،سرگیجه و جراحی در
یک سال گذشته ،تکمیلنمودن رضایتنامۀ مشارکت در پژوهش و پرسشنامۀ سلامت عمومی و نیز
مجوز پزشک معتمد برای شرکت در تمرینات یوگا و پیلاتس ،عدم سوءتغذیه ،عدم شرکت در
فعالیتهای منظم ورزشی (سنجش توسط پرسشنامۀ بینالمللی فعالیت بدنی) ،کسب نمرۀ حداقل
 18از  32در پرسشنامۀ حداقل میزان هوشیاری و کسب نمرۀ پایینتر از  45و بالاتر از  18در
آزمون تعادلی برگ بود .شرکتکنندگان انتخابشده ،بهصورت تصادفی در یکی از سه گروه تمرینی
یوگا ( 12نفر) ،پیلاتس ( 12نفر) و یوگالتس ( 12نفر) قرار گرفتند .پیش از شروع تمرینات ،قد و
وزن آزمودنیها اندازهگیری شد و اطلاعاتی دربارۀ مراحل اجرای پژوهش بهآنها ارائه گردید .پس از
آزمایش نمایشی آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار طی سه شرایط تکلیف مجرد تعادل،
تکلیف دوگانۀ شناختی ـ تعادلی و تکلیف دوگانۀ حرکتی ـ تعادلی ،زمان اجرای آزمون که میانگین
سه اجرای افراد بود ثبت گردید .این آزمون توسط ماتیاس 2و همکاران در سال ( )1986بهعنوان
روشی سریع برای تعیین مشکلات تعادلی اثرگذار بر مهارتهای حرکتی زندگی روزمرۀ سالمندان
طراحی گشت و مرادی ( )1391طی پژوهش خود روایی و پایایی این آزمون را بهترتیب ( )2/79و
( )81/5گزارش نمود .برای اجرای این آزمون یک صندلی دستهدار ،کورنومتر و یک مسافت سه
متری موردنیاز میباشد که این مسیر سه متری از پایههای صندلی شروع میشود و آزمودنی
درحالیکه کفش و لباس همیشگی را به تن دارد باید روی صندلی بنشیند و به پشتی آن تکیه دهد.
با فرمان آزمونگیرنده ،شرکتکننده بدون استفاده از دستهای خود از روی یک صندلی بدون
دسته برخاسته و مسافت سه متری علامتگذاریشده را میپیماید .سپس ،پس از رسیدن به انتها
دور میزند ،برمیگردد و دوباره روی صندلی مینشیند .همچنین ،از آزمودنیها خواسته شد در
1. Berg
2. Matias
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سریعترین حالت ممکن و بدون دویدن این عمل را تکمیل نمایند .شایانذکر است که زمان کل
آزمون ثبت گردید .برای آشنایی با آزمونها ،آزمودنیها قبل از ثبت آزمون ،سه بار این عمل را
تمرین کردند و سپس ،هر آزمودنی سه بار آزمون را اجرا کرد و میانگین این سه آزمون بهعنوان
رکورد او ثبت گردید .این آزمون تحت سه شرایط اجرای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار
بهتنهایی بهعنوان تکلیف مجرد تعادل ،اجرای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار همراه با
تکلیف شناختی (تکلیف دوگانۀ شناختی ـ تعادلی) و اجرای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار
همراه با اجرای تکلیف حرکتی (تکلیف دوگانه حرکتی ـ تعادلی) انجام شد .تکلیف دوگانۀ شناختی ـ
تعادل شامل اجرای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار همزمان با شمارش معکوس  15عدد
بهشکل تصادفی میباشد؛ بهگونهای که آزمودنی همزمان با شروع آزمون و برخاستن از صندلی،
شروع به شمارش میکند و این شمارش تا پایان آزمون ادامه خواهد داشت .تکلیف دوگانۀ حرکتی ـ
تعادلی نیز شامل اجرای آزمون برخاستن و حرکتکردن زماندار همزمان با نگهداشتن فنجان آب در
دست اجرا گردید ( .)21،25پس از اجرای پیشآزمون ،برنامههای تمرینی یوگا ،پیلاتس و ترکیبی که
شامل سه مرحلۀ گرمکردن ،تمرینات اختصاصی و سردکردن بود انجام شد .قابلذکر است که
تمرینات حداقل سه تا چهار ساعت بعد از غذاخوردن ظهر و تحتنظر مربی انجام شد .همچنین،
تمرینات یوگا شامل چهار مرحلۀ گرمکردن ،تقویت ،رهایی از تنش و آرامش هرکدام بهمدت 15
دقیقه بود .برای رعایت اصول تمرین ،حرکات بهتدریج پیچیدهتر گشت و تعداد تنفس عمیق همراه
با هر حرکت از سه تنفس به پنج تنفس رسید .در انتهای هر جلسه نیز تمرینات تنفسی (پرانایاما)
بهمدت پنج دقیقه انجام شد و در پایان با دو حرکت جسد و آرامش و ذکر ( 12دقیقه) به پایان
رسید .تمرینات پیلاتس نیز دربرگیرندۀ تمرینات منتخب پیلاتس استوت 1بود که شامل  12حرکت
تقویتی عضلات شکمی و بازکنندههای ران و  12حرکت کششی عضلات خمکنندۀ ران و ناحیۀ
کمری بود که در سه مرحلۀ گرمکردن ،تمرینات پیلاتس و بازگشت به حالت اولیه انجام گرفت
(گرمکردن  15دقیقه ،سردکردن  15دقیقه و تمرینات پیلاتس 32دقیقه) .شایانذکر است که هر ماه
بر پیچیدگی تمرینات افزوده میشد .تمرینات ترکیبی شامل دو بخش تمرینات یوگا و تمرینات
پیلاتس بود و آزمودنیها در هر جلسه هر دو نوع تمرین را دریافت میکردند .موارد تمرینی در هر
دو بخش نیز شامل همان مواردی است که در پروتکل یوگا و پیلاتس اجرا شد و افراد هیچ تمرین
اضافه بر آن را انجام ندادند .تمرینات توسط مربی مسلط به هر دو رشته پیلاتس و یوگا انجام گرفت
و جلسات تمرینی بهگونهای برنامهریزی شده بود که حرکات بهصورت پیشرونده و همسان با سایر
1. Stot Pilates
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گروههای تمرینی ،از آسان به مشکل اجرا شد و در بخش تمرینات از گروه یوگا تبعیت می شد و در
بخش تمرینات پیلاتس نیز روند صعودی مشابه با این گروه اعمال شد؛ بدینمعنا که در سه مرحلۀ
گرمکردن ،تمرینات یوگا ـ پیلاتس و بازگشت به حالت اولیه انجام شد ( 15دقیقه گرمکردن15 ،
دقیقه تمرینات یوگا 15 ،دقیقه تمرینات پیلاتس و  15دقیقه سردکردن).
علاوهبراین ،از آمار توصیفی شامل :میانگین و انحراف معیار برای نمایش مشخصات آزمودنیها
استفاده شد و آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسۀ دادههای پیشآزمون و
پسآزمون گروهها بهکار رفت .تحلیل واریانس چندمتغیره ( )MANOVAنیز برای مقایسۀ گروهها با
یکدیگر استفاده شد و آزمون دانتی تی  13جهت مقایسۀ جفت زوجها مورداستفاده قرار گرفت .پس
از اطمینان از توزیع طبیعی دادهها توسط آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و همگنی واریانسها
توسط آزمون لون ،تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس پی اس  222در سطح معناداری
) )P<0.05انجام گرفت.
نتایج
براساس تجزیهوتحلیل بخش آمار استنباطی دریافت میشود که بین میانگین شاخصهای سن ،قد و
وزن شرکتکنندگان اختلاف معناداری وجود ندارد (( )P>0.05جدول شمارۀ یک) .همچنین ،با
بررسی گروهها در پیشآزمون مشخص گردید که بین نمرات پیشآزمون تکلیف تعادل مجرد ،تکلیف
دوگانۀ شناختی ـ تعادل و حرکتی ـ تعادل گروههای تمرین یوگا ،پیلاتس و ترکیبی ،تفاوت
معناداری مشاهده نمیشود ( .)P>0.05تجزیهوتحلیل اثرات درونگروهی نیز حاکی از آن است که
بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون تعادل گروه یوگا در حالت تکلیف مجرد تعادلی (،)P=0.205
شناختی ـ تعادلی ( )P=0.362و حرکتی ـ تعادلی ( )P=0.565تفاوت معناداری وجود ندارد .درمقابل،
در دو گروه پیلاتس و ترکیبی ،بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در هر سه آزمون تفاوت معناداری
به چشم میخورد (( )P<0.05جدول شمارۀ دو).

1. Dunnetts T3
2. SPSS 20
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جدول 6ـ میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سن ،قد و وزن آزمودنیها
سن (سال)
گروهها

وزن (کیلوگرم) .

قد (سانتیمتر)

 ±انحراف استاندارد

میانگین ±انحراف استاندارد

میانگین

 ±انحراف استاندارد
میانگین

یوگا ( 12نفر)

69/1±3/35

154/7±3/52

55/9±2/77

پیلاتس ( 12نفر)
ترکیبی ( 12نفر)

68/42±2/72
67/89±1/92

155/6±2/99
157/67±3/24

57/2±2/49
58/33±3/22

جدول 7ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر جهت بررسی اثر تمرينات بر تعادل
نوع
تمرين
یوگا

پیلاتس

ترکیبی
* P ≤0.05

متغیر وابسته
تعادل مجرد
تعادل ـ شناختی
تعادل ـ حرکتی
تعادل مجرد
تعادل ـ شناختی
تعادل ـ حرکتی
تعادل مجرد
تعادل ـ شناختی
تعادل ـ حرکتی

مجموع

درجۀ

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

5/45
4/22
3/12
82/29
1542/12
437/42
48/87
1838/29
168/81

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5/45
2/22
3/12
82/29
1542/12
437/42
48/87
1838/29
168/81

ɳ P2

F

P

(اندازۀ اثر)

2/25
1/39
1/23
18/51
23/69
16/36
19/48
24/23
29/88

2/225
2/362
2/565
* 2/223
* 2/221
* 2/223
* 2/222
* 2/222
* 2/222

2/19
2/12
2/29
2/53
2/69
2/64
2/51
2/68
2/72

تحلیل اثر بین گروهی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نشان میدهد که اثر نوع
تمرین معنادار است و بین گروههای یوگا ،پیلاتس و ترکیبی در آزمونهای تعادل مجرد (،)P=0.014
تعادل ـ تکلیف شناختی ( )P=0.001و تعادل ـ تکلیف حرکتی ( )P=0.012تفاوت معناداری وجود
دارد (جدول شماره سه) .قابلذکر است که بهمنظور تعیین محل تفاوتها از آزمون تعقیبی دانتی
سه که نیازمند عدم برقراری شرط همگنی واریانس بین گروهها در متغیرهای وابسته است استفاده
شد.
نتایج آزمون تعقیبی نشان میدهد که بین گروه ترکیبی و پیلاتس در آزمون تعادل مجرد
( )P=0.271و آزمون تعادل ـ تکلیف حرکتی ( )P=0.093تفاوت معناداری وجود ندارد .درمقابل،
وضعیت تعادل زنان سالمند تحت شرایط تعادل مجرد ،شناختی و حرکتی بهطور معناداری در
گروههای ترکیبی و پیلاتس نسبت به گروه یوگا بهتر میباشد ( .)P<0.05بااینحال ،علیرغم افزایش
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بیشتر فاکتورهای فوق نسبت به گروه یوگا ،بین دو گروه ترکیبی و پیلاتس تفاوت معناداری بهلحاظ
آماری مشاهده نمیشود ( .)P>0.05علاوهبراین ،تفاوت معنادار دو گروه پیلاتس و ترکیبی تحت
شرایط تکلیف دوگانۀ شناختی ( )P=0.000نمایانگر این است که زنان سالمند در گروه ترکیبی
نسبت به گروه پیلاتس عملکرد بهتری داشتهاند (جدول شمارۀ چهار).
جدول 9ـ نتايج اثرات بین گروهی جهت بررسی اثر نوع تمرين بر متغیرهای وابسته
مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

تعادل مجرد

234/8

2

117/4

7/126

تعادل ـ تکلیف شناختی

631/4

2

315/7

11/223

2/223

تعادل ـ تکلیف حرکتی

369/8

2

184/9

6/268

2/212

اثر گروه

F

P
2/217

جدول 6ـ نتايج اثرات تعقیبی برای مقايسۀ گروهها در پسآزمون
گروه

متغیر وابسته
یوگا
تعادل مجرد

ترکیبی
پیلاتس

پیلاتس
پیلاتس
تعادل ـ تکلیف شناختی

ترکیبی
یوگا
ترکیبی

ترکیبی
ترکیبی
تعادل ـ تکلیف حرکتی

یوگا
یوگا
پیلاتس

یوگا

پیلاتس

اختلاف میانگین

خطای استاندارد

4/92
6/71
2/28
6/42
4/82
9/22
6/12
2/22
8/32

1/923
2/241
1/384
2/282
2/874
1/832
2/212
2/924
1/956

P
2/233
2/228
*2/271
2/214
2/222
2/221
2/223
*2/293
2/221

بحث و نتیجهگیری
نتایج تأثیر تمرینات یوگا بر تعادل سالمندان نشان داد که اگرچه این تمرینات موجب بهبود تعادل
سالمندان گردید ،اما این تأثیر تحت هر سه شرایط معنادار نبود .در این رابطه ،این نتایج با یافتههای
زترگن و همکاران ( ،)2211اشمیت و همکاران ( ،)2212اوکن 1و همکاران ( ،)2226محمدی و
همکاران ( )2213و جنتی و همکاران ( )2211ناهمخوان میباشد ( .)28-19،22،26این احتمال
1. Oken
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وجود دارد که علت ناهمخوانی نتایج ،ناشی از تفاوت متغیرهای تمرینی مانند روش ارزیابی ،سن و
میزان فعالیت آزمودنیها و همچنین روش تمرینی باشد .دراینزمینه ،یکی از این عوامل میتواند
ماهیت آزمودنیها باشد؛ زیرا ،در تمامی مطالعات پیشین از سالمندان سالم استفاده شده است؛
درحالیکه در این پژوهش از سالمندانی که بهوسیلۀ آزمون تعادلی برگ بهعنوان افرادی که
درمعرض زمینخوردن هستند استفاده گردید .همچنین ،میزان فعالیت آزمودنیها نیز نقش بسیار
مهمی در نتیجۀ مطالعات دارد .اوکن پس از شش ماه تمرین ،به مؤثربودن تمرینات یوگا بر تعادل
سالمندان رأی داد؛ درحالیکه این مدت تمرین تقریباً دو برابر مدتزمان تمرینات در پژوهش حاضر
است ( .)26عدم همخوانی این بخش از نتایج با یافتههای مطالعات فوق میتواند بهدلیل تفاوت در
آزمونهای مورداستفاده باشد .در این پژوهش ،تعادل توسط آزمون تعادل عملکردی  TUGتحت
تکلیف دوگانه سنجیده شد؛ درحالیکه در مطالعات ناهمخوان ،بیشتر از روشهای آزمایشگاهی و
پرسشنامهای استفاده شده است .دراینراستا ،میتوان به مطالعات جنتی و همکاران ( )2211که از
دستگاه تعادلسنج بایودکس استفاده کردند و یا پژوهش محمدی و همکاران ( )2213که تعادل
ایستا را موردسنجش قرار دادند اشاره کرد .با توجه به اینکه ساختارها و عملکردهای ناقص
سیستمهای محیطی (سیستم دهلیزی ،بینایی و حسی ـ عمقی) عوامل مهمی هستند که در دوران
سالمندی ،تعادل را بیشتر تحتتأثیر قرار میدهند ،پژوهشگران انواع متفاوت تکالیف دوگانه را همراه
با آزمونهای تعادلی برای شناسایی نوع اختلالات بهکار بردهاند ( .)29دراینمیان ،آزمون تعادل
برخاستن و حرکتکردن زماندار تحت تکالیف دوگانه بهدلیل اینکه نه بهصورت ایستا ،بلکه
بهصورت پویا اجرا میشود ،موجب شناسایی بهتر تفاوتها در تعادل در تمامی شرایط است (.)9
یکی دیگر از عواملی که ممکن است در مغایرت نتایج تمرینات یوگا در پژوهش حاضر با پژوهشهای
دیگر نقش داشته باشد ،نوع برنامۀ تمرینی استفادهشده است .برنامۀ منتخب تمرینی در این
پژوهش ،برنامۀ هاتا یوگا 1بود؛ درحالیکه زترگن ( )2211از تمرینات کریپالو یوگا 2در سه بخش
تمرینات روی تشک ،تمرینات ایستاده و تمرینات همراه با باند استفاده کرد و اشمیت و همکاران
( )2212نیز تمرینات منتخب یوگا که بر قامت و تقویت تعادل تمرکز دارد را مورداستفاده قرار دادند
( .)19،22درمقابل ،پژوهش حاضر با مطالعات لینگنز و همکاران ( )2226و دان ماریس و همکاران
( )2228همخوان میباشد که میتوان نوع تمرینات بهکاربردهشده را در آن دخیل دانست (.)17،18
بااینحال ،درمورد بهبودنیافتن پویایی راهرفتن آزمودنیهای آنها میتوان گفت که احتمالاً شدت
تمرینات درحدی نبوده است که بر توانایی راهرفتن آزمودنیها تأثیرگذار باشد و مهمتر اینکه در
1. Hata Yoga
2. Cheriphalu Yoga
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راهرفتن ،عضلات تنه ،عضلات ناحیۀ کمر و عضلات ناحیۀ ران دارای نقش مهمی هستند که در
برنامههای تمرینی مورداستفاده ،تأکید زیادی بر این عضلات نشده بود.
علاوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات منتخب پیلاتس بهشکل معناداری موجب
بهبود تعادل در هر سه شرایط آزمون مجرد ،همراه با تکلیف دوگانۀ شناختی و همراه با تکلیف
دوگانۀ حرکتی گردید .همچنین ،تعادل که نقش مهمی را در زمینخوردن سالمندان ایفا میکند،
پس از یک دورۀ  12هفتهای این تمرینات بهبود یافت .دراینراستا ،مطالعات اخیر نتایج همخوانی را
با یافتههای پژوهش حاضر گزارش کردهاند که در این رابطه میتوان به مطالعات بابیجت 1و همکاران
( ،)2229ایرز 2و همکاران ( ،)2211رودریگز 3و همکاران ( )2212و کیسلر 4و همکاران ()2227
اشاره کرد ( .)32-12،32تمرینات پیلاتس بهدلیل خاصیت کشسانی و ارتجاعی ،هزینۀ انرژی در
مقدار معین کار انجامشده را برای حفظ تعادل و انجام حرکات افزایش میدهد؛ درحالیکه فشار
بارگذاری روی مفصل کاهش مییابد و ازاینرو ،محیط مناسبی را برای فعالیت سالمندان فراهم
میکند .بهبود تعادل در اثر تمرینات پیلاتس میتواند بهدلیل بهبود قدرت عضلانی و جابهجایی مرکز
ثقل بهدست آید؛ زیرا ،کاهش قدرت عضلانی اندام تحتانی ،منجر به قرارگیری مرکز ثقل درمقابل
مفصل مچ پا شده و درنتیجه ،سبب اختلال در تعادل و زمینخوردن سالمند میشود (.)33،34
همچنین ،بهبود تعادل پویا میتواند در اثر تقسیم بهتر توجه به تکالیف حرکتی موردنظر باشد.
بهعبارتدیگر ،تمرین بر پایۀ تکالیف ویژه میتواند باعث تمرکز بیشتر بر آن تکلیف حرکتی شود.
فعالیتهای ورزشی از جمله تمرینات پیلاتس با ایجاد سازگاریهای فیزیولوژیکی مناسب برای
یادگیری مهارتها ،فراخوانی واحدهای حرکتی ،افزایش شکلپذیری قشر حرکتی و بهبود
بهکارگیری عضلات میتواند نقش مهمی را در حفظ تعادل ایفا نماید .برایناساس ،تمرینات پیلاتس
با اعمال اضافهبار بر سیستمهای حسی درگیر در تعادل و سیستم حرکتی جهت حفظ تعادل ،باعث
بهبود تعادل پویا در سالمندان میشود .علاوهبراین ،این تمرینات روش مناسبی جهت تمرین آگاهی
ذهن ـ بدن و کنترل حرکات قامتی بهوسیلۀ درخواستهای عصبی ـ عضلانی بالا ،بهویژه در دوران
سالمندی میباشد؛ بنابراین ،انجام فعالیتهای جسمانی ،بهویژه تمرینات پیلاتس باعث فراهمنمودن
فرصتهای تمرینی و ایجاد چالش برای مکانیسمهای درگیر در تعادل شده و به بهبود آن منجر
میشود (.)35،36

1. Babayigit
2. Irez
3. Rodrigues
4. Kaesler
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرینات ترکیبی یوگا و پیلاتس یا یوگالتس ،بهطور معناداری موجب
بهبود تعادل در هر سه شرایط آزمون مجرد و تحت تکلیف دوگانۀ شناختی و حرکتی گردید .طی
این تمرینات ،تعادل سالمندان که بر اثر عوامل مرتبط با سن افت پیدا کرده بود ،بعد از یک دورۀ
 12هفتهای بهبود یافت .دراینراستا ،پژوهش لی لین و همکاران ( )2212که با هدف تعیین اثر
تمرینات ترکیبی یوگا ـ پیلاتس بر زنان و مردان سالمند انجام شده بود نشان داد که این نوع
تمرینات موجب بهبود تعادل ایستا و پویا و نیز ترکیب بدن میشود ( .)16همچنین ،مختاری و
همکاران ( )2212عنوان کردند که ورزش پیلاتس ،روش تمرینی سودمندی جهت حفظ عوامل
شناختی و کاهش سرعت کارکردهای ذهنی سالمندان میباشد ( .)37تحلیل نتایج گروه تمرینی نیز
بیانگر این بود که با ترکیب دو تمرین یوگا و پیلاتس (همانطور که لین بیان کرده بود) میتوان
علاوه بر تسریع روند بهبود نسبت به سایر گروهها ،نتایج بهتری را نیز کسب نمود .ازآنجاییکه اکثر
زمینخوردنها درنتیجۀ تعامل عوامل خطرزای متعددی رخ میدهد ،روش تمرینی که برای بهبود
تعادل سالمندان در نظر گرفته میشود میبایست تمامی این ابعاد را در نظر گرفته و تکبعدی عمل
نکند .احتمال میرود ترکیب این دو رشته ،نقاط قوت هر دو رشته را تقویت و ادغام کرده و نقاط
ضعف آنها را پوشش دهد و باعث ایجاد یک برنامۀ تمرینی منسجمتر گردد .فرد با اجرای حرکات
یوگا ،دامنۀ حرکتی مفاصل ،ویژگیهای عضلانی و ارتباطات بیومکانیک بین عضلات را بهبود بخشیده
و سیستمهای حسی ـ حرکتی را برای نیازهای قامتی بر پایۀ تجربۀ حرکتی و یادگیری قبلی تنظیم
میکند و تاحدودی بر نوسانات قامتی فائق میآید .همچنین ،با استفاده از ویژگیهای تمرینات
پیلاتس ،فرد قدرت در بخش مرکزی تنه را افزایش داده و با تلفیق تمرکز بدن و حفظ راستای
مناسب تلاش میکند که عضلات در دامنۀ کامل حرکتی کشیده شود و و آنها را بهصورت همزمان
منقبض کند ( .)38این دو تمرین در کنار هم با ضعف عضلانی ناشی از روند پیری مقابله کرده و
توانایی انجام حرکات و مقاومت دربرابر خستگی را بهبود میبخشد و با تقویت عضلات ضدجاذبه ،با
روند نامتقارنی ساختار اسکلتی و بیتناسبی پاسچرال مقابله میکند ( .)36علاوهبراین ،با بررسی
میانگین پسآزمونهای گروه ترکیبی در آزمونهای  TUGمشاهده شد که شدت اثر این تمرینات
بهویژه تحت شرایط تکلیف شناختی ،بیشتر از دو گروه پیلاتس و یوگا بوده است .دراینزمینه،
لیدنبرگ 1و همکاران ( )2222نشان دادند که سالمندان با سابقۀ زمینخوردن ،تحت اجرای تکالیف
همزمان شناختی ـ تعادل ،نیازمند ظرفیت توجه بالاتری هستند و نسبت به جوانان ،مشکلات
بیشتری را در حفظ تعادل خود حین شمارش اعداد دارند ( .)39همچنین ،تولوته 2و همکاران
1. Lindenberge
2. Toulotte
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( )2225پیشنهاد کردند که سالمندان از طراحی مداخلاتی که شامل عوامل شناختی میشود ،بیشتر
بهره برده و این امر میتواند تاحدزیادی از زمینخوردن آنها جلوگیری کند ( .)42درنتیجه ،با
استفاده از تمرینات یوگا و پیلاتس در کنار هم میتوان همگام با توسعۀ مهارتهای حفظ تعادل
قامت در سالمندان ،ظرفیت پردازش اطلاعات مربوط به سیستم عصبی آنها را نیز افزایش داد .از
جمله محدودیتهای این پژوهش ،عدم کنترل وضعیت تغذیه ،اثر مصرف داروها و عوامل اجتماعی،
اقتصادی و بهداشتی شرکتکنندگان و نیز عدم کنترل میزان قدرت عضلانی و میزان انگیزش آنها
در طول تمرینات بود .با توجه به مطالعات محدود درخصوص قطعیت تأثیر تمرینات ترکیبی
پیشنهاد میشود تأثیر این تمرینات درمقایسه با سایر برنامههای منتخب بر سایر قابلیتهای آمادگی
جسمانی و حرکتی سالمندان موردمطالعه قرار گیرد.
پیام مقاله :با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که جهت توانبخشی سالمندانی که استقلال
خود را برای حفظ تعادل و راهرفتن از دست دادهاند ،از تمرینات پیلاتس و تمرینات یوگالتس که نیاز
به تجهیزات و هزینۀ زیادی ندارد و اجرای حرکات آن بهصورت آرام و کنترلشده میباشد استفاده
شود .علاوهبراین ،میتوان در پژوهشهای بعدی تأثیر تمرینات هاتایوگا ،پیلاتس و ترکیبی را بر
تعادل و سایر قابلیتهای آمادگی جسمانی و حرکتی نظیر انعطافپذیری ،قدرت ،استقامت عضلانی،
هماهنگی و آمادگی عملکردی سالمندان موردمطالعه قرار داد.
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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of doing Yoga, Pilates and
Yogalates exercises on the functional balance in inactive elderly women under the dualtask condition. Therefore, by convenience sampling using Berg balance scale, thirty old
women aged 65-75 years who were at risk of falling were selected in Kahrizak center of
Karaj. The subjects consisted of three groups: yoga (n=10), Pilates (n=10) and yogalates
(n=10). They participated in the exercise three times a week for twelve weeks. To detect
the changes of the balance, timed up and Go Test (TUG) was administered before and
after the exercise protocol under the three conditions of single, cognitive, motor. For
data analysis, the analysis of variance with repeated measures was used to determine the
intragroup difference and multivariate analysis of variance was used to specify the
intergroup difference. The results show that Yoga exercise has no effect on the balance
of elderly women under the condition of self-test (P=0.205), under the task of cognitive
(P=0.362) and under the task of motor (P=0.565) but the Pilates and Yogalates exercises
had a significant effect (P<0.05). Furthermore, the effect of yogalates exercise on
balance under the cognitive task was significantly higher. Therefore, 12-week Yogalates
exercises could improve functional balance in elderly women who are at the risk of
falling.
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