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Although the phenomenon of aging cannot be stopped, the
disorders and disabilities of this period can be prevented or
postponed through proper planning and the use of methods
and principled cares. Therefore, this study was to evaluate the
effectiveness of mindfulness, balance and combined exercises
(balance-mindfulness) on the balance and fear of falling in the
elderly. The research method was quasi-experimental with
pretest-posttest design and a control group. The statistical
population included all the elderly living in Mashhad, Iran with
balance problem or fear of falling. Participants included 48
elderly women (60 to 79 years old) who were randomly
assigned into four groups of 12 people. In order to collect data,
the international falling efficiency questionnaire and Berg’s
balance test were used. Univariate analysis of covariance
(ANCOVA) was used to analyze the data in SPSS-20 and Excel
2013 software. The findings revealed that compared to control
group, all three training methods of mindfulness, balance, and
the combination of mindfulness-balance had a significant effect
on balance performance and fear of falling in the elderly
women, as such, increased the balance and reduced the fear of
falling. Besides, the findings indicated that there is a significant
difference between the mindfulness, balance and combined
methods in terms of their effectiveness on balance performance
and fear of falling in the elderly women. In this sense, the
combined exercise, mindfulness and balance methods had a
greater effect on improving balance and reducing the fear of
falling, respectively. Therefore, in order to improve the level of
motor (balance) and psychological (fear of falling) indicators
affecting the performance of the elderly women, it is
recommended to use a combination of balance exercises and
mindfulness, considering the characteristics of exercise.
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چکیده

اگرچه پدیده سالمندی را نمیتوان متوقف نمود ،ولی میتوان با برنامهریزی درست و
بهکارگیری روشها و مراقبتهای اصولی ،از اختالالت و معلولیتهای این دوران
پیشگیری کرده و یا اینکه آن را به تعویق انداخت .بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی
اثربخشی تمرینهای ذهنآگاه ،تعادل و ترکیبی بر تعادل و ترس از افتادن سالمندان
بود .روش پژوهش از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری شامل تمامی سالمندان شهرستان مشهد با مشکل تعادل و ترس از
افتادن بود 150 .نفر از سالمندانی که در پارک ملت مشهد حضور داشتند که پس از
بررسی به صورت هدفمند 48 ،سالمند زن شهر مشهد در دامنه سنی  60تا  79سال به
طور تصادفی در چهار گروه  12نفره جایگزین شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها ،از
پرسشنامه بینالمللی کارآمدی افتادن و آزمون تعادل برگ استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد .تحلیل دادهها با کمک
نرمافزار  SPSSنسخه  20و نرمافزار  2013 Excelانجام شد .یافتهها نشان داد که هر
سه روش تمرینی ذهنآگاهی ،تعادلی و ترکیبی (ذهنآگاه-تعادلی) در مقایسه با گروه
کنترل بر عملکرد تعادلی و ترس از افتادن زنان سالمند ،تأثیر معنیداری داشته و هر
سه روش تمرینی ،سبب افزایش معنیداری در تعادل و کاهش ترس از افتادن زنان
سالمند شد .همچنین ،یافتهها نشان داد که بین تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و
ترکیبی بر عملکرد تعادلی و ترس از افتادن زنان سالمند تفاوت معنیداری وجود دارد
که به ترتیب ،روش تمرین ترکیبی (تعادل-ذهنآگاه) ،ذهنآگاه و تعادلی تأثیر بیشتری
بر بهبود تعادل و کاهش ترس از افتادن زنان سالمند داشت .از اینرو ،توصیه میشود
بهمنظور ارتقای سطح شاخصهای حرکتی (تعادل) و روانشناختی (ترس از افتادن)
مؤثر بر عملکرد سالمندان ،از ترکیبی از تمرینات تعادلی و ذهنآگاهی با در نظر گرفتن
ویژگیهای تمرینی استفاده شود.
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سالمندی ،1فرآیندی است که بر اساس تغییرات آرام و
پیشرونده همراه با افزایش سن ،تمامی وجود انسان را در
برمیگیرد .افتادن (یا سقوط) در میان سالمندان ،حادثهای
چندعاملی و تکراری است (حسینی و همکاران.)1398 ،
گمان میرود ،به دنبال افتادن ،عوارض جبرانناپذیری
گریبانگیر سالمندان خواهد شد ،پیشگیری از سقوط،
بهترین درمان میباشد .در این راه ،فعالیت بدنی آسانترین
روش فعال نگهداشتن عضالت و حفظ قدرت کاهش خطر
سقوط است (عظیمخانی و همکاران.)1400 ،
مطالعات نشان دادهاند که تعادل ،2پدیدهای پویا است
که شامل ثبات و حرکت میشود و برای نگهداری یک
وضعیت در فضا یا حرکت در وضعیت هماهنگ و
کنترلشده ضروری میباشد .با توجه به اینکه در تحقیقات
انجامشده ،نداشتن تعادل یکی از اصلیترین عوامل افتادن
در بین سالمندان بوده ،پدیده تعادل در این گروه سنی،
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .تعادل که جزء
نیازهای اساسی برای انجام فعالیتهای روزمره زندگی
میباشد ،در فعالیتهای ایستا و پویا نقش مهمی دارد .با
توجه به اینکه کاهش تعادل ،بهعنوان یکی از تبعات دوره
سالمندی محسوب میشود ،مداخالت تمرینی طراحیشده
برای بهبود یا پیشگیری از وخیمتر شدن ضعف تعادل ،باید
تکالیفی را شامل شود که بر نیازهای تعادلی تمرکز داشته
باشد (بریتون و همکاران.)2012 ،
در همین رابطه ،ترس از افتادن ،3با سابقه افتادن ارتباط
داشته و سالمندانی که ترس بیشتری از افتادن دارند،
سقوطهای بیشتری را تجربه کردهاند .اما ،هم افراد دارای
سابقۀ و هم بـدون سـابقۀ افتـادن ،تـرس از افتادن را
گزارش کـردهانـد .افـراد پیرتـر ،تـرس از افتـادن بیشتری
داشته و شیوع این ترس در جوامـع مختلف سالمندان
میتواند متفاوت باشد ،بهطوری که شفر و همکاران
( ،)2008در یـک مطالعـۀ مـروری ،آمـار سـالمندان دارای
ترس از افتادن جوامع مختلف سالمندان را بین  3تـا 85
درصد گـزارش کردند .افتادن و ترس از آن ،میتواند به
پیامدهای منفی روانشناختی و فیزیولوژیک منجر شود .در
این راستا ،کیفیت زندگی ،یکی از شـاخصهای
روانشناختی بوده که تحت تأثیر افتادن و ترس از آن قرار
aging
balance
3 fear of falling
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میگیرد .کیفیت زندگی ،بهعنوان حیطـههـای اجتمـاعی،
روانـی و جسمی سالمتی ،متأثر از تجارب ،باورها ،ادراکات
و انتظارات فرد ،تعریـف شـده اسـت .بویــد و اســتیونس
( ،)2009اظهار میدارنـد شـیوع زیـاد افتـادن در سالمندان،
مسألهای مهم است که میتواند به پیامدهای معکوس
سـالمتی از جملـه کـاهش کیفیـت زنـدگی و
محـدودیتهای کــارکردی منجــر شــود .پری و
همکــاران ( )2001نیز دریافتند سالمندان با سابقه افتادن
نسبت به سالمندان بدون تجربه ،کیفیت زنـدگی پایینتری
داشـتند .همچنین سالکد و همکاران ( )2000اظهار داشتند
که کیفیت زندگی زنان سالمند توسط افتادن ،تهدید
میشود .بنابراین ،کیفیـت زنـدگی بایـد بهعنوان یک پیامد
ثانویه افتادن مورد توجه قرار گیرد .آمادگی کارکردی ،یکی
دیگر از جنبـههـای فیزیولوژیـک زنـدگی سالمندان است
که میتواند تحت تأثیر افتـادن و تـرس از آن قرار گیرد.
آمادگی کارکردی ،مفهومی اسـت کـه توانـایی سـالمند
برای انجام فعالیتهای جسمانی زندگی روزانه با آسانی
نسبی را بازگو میکند که اجـزای آن شـامل قـدرت
عضـالنی ،اسـتقامت قلبـی عروقـی ،انعطـافپـذیری و
تعـادل میباشـد .فریدمن و همکـاران ( )2002دریافتنـد
کـه افتادن و ترس از آن ،بـه افـت کـارکردی سـالمندان
منجـر شد .بیندا و همکاران ( )2003همچنین گزارش
نمودند که سالمندان دارای ترس از افتادن ،محدودیت در
تعادل داشتند .آبرگ و همکـاران ( )2010نیز دریافتنـد کـه
سرعت گام سالمندان دارای تـرس از افتـادن ،نسـبت بـه
گـروه بدون ترس از افتادن ،بهطور معنـیداری کُنـدتر
بـوده و تغییـرپذیری طول دوگام بهطور معنیداری بیشتر
بـود .آنها همچنین دریافتند که گروه سـالمندان بـدون
تـرس از افتادن نسبت به گروه دارای تـرس در عملکـرد
تعـادل ایسـتا و چابکی/تعـادل پویـا بهطور معنـیداری
بهتـر بودنـد و تعـداد افتادنهای کمتری را در یک سال
گذشـته گـزارش کردنـد .همچنین شمسیپور پوردهکردی
و همکاران ( )1389دریافتند تمرینهای ترکیبی نسبت به
تمرینهای ذهنی یا بدنی ،تأثیر بیشتری بر تعادل دارد.
کرمی و همکاران ( )1393دریافتند تمرینهای ذهنی تنها
بر بعد جسمانی سالمندان مؤثر است .قوی و همکاران
( )1393نشان دادند ترکیب تمرین ویبریشن بدن و تمرین
ذهنی ،میتواند سبب بهبود تعادل پویا و تمرین ذهنی و
ترکیبی ،باعث بهبود تعادل ایستا در مردان سالمند شود.
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البته مطالعات اندکی آموزش ذهنآگاهی سالمندان را
هدف قرار دادهاند .بسیاری از این مطالعات ،به بررسی
سالمندان با نقص شناختی خفیف پرداختهاند .جلسات
گروهی و انفرادی برای سالمندان مقیم ،ذهنآگاهی مبتنی
بر مراقبت از سالمند در خانه سالمندان و سالمندان حاضر
در جامعه ،و همچنین سالمندان بدون مشکالت شناختی و
حتی دارای مشکالت شناختی ،با موفقیت اجرا شده است.
فالحپور و همکاران ( )1382تأثیر تمرین ذهنی بر تعادل
سالمندان را مثبت ارزیابی کردند .بسیاری از سالمندان
تعادل خوبی ندارند و با بیشتر شدن مشکالت تعادل فرد،
ترس از افتادن بیشتر میشود .یکی از نتایج معمول و
متداول افتادن ،شکستن مهرههای ستون فقرات ،لگن
خاصره و استخوان ران و مچ دست است .پیچیدگیهای
این نوع شکستگیها ،میتواند باعث مرگ فرد آسیبدیده
شود .حتی زمانی که سالمند بهبود یابد نیز ،باید هزینه
سنگینی را بابت مراقبتهای پزشکی تحمل کرده و برای
حرکت کردن نیز به دیگران وابسته است یا زمینگیر
میشود .همچنین ،همراه با افزایش سن ،برخی تغییرات
رفتاری قابلمشاهده مانند افزایش زمان واکنش ،کاهش
حفظ تعادل و کنترل قامت و تغییرات در الگوهای راه رفتن،
به وجود میآید .این تغییرات ،نه بیماری است و نه نتیجه
بیماری ،بلکه در نتیجه تخریب فیزیولوژیکی ،عوامل
روانشناختی ،شرایط محیطی ،نیازهای تکلیف ،سبک
زندگی و یا ترکیبی از این موارد ،بروز میکند .این عوامل
در نهایت ،سبب کاهش سطوح آمادگی جسمانی در افراد
سالمند میشود .از مؤلفههای عملکردی که افت پیدا
میکند ،میتوان به از دست دادن هماهنگی ،تعادل ،قدرت
عضالنی و انعطافپذیری اشاره کرد که همه این موارد
میتوانند خطر افتادن را در سالمندان افزایش دهند.
از اینرو ،در مطالعه حاضر ،پژوهشگر درصدد است
بهمنظور بررسی روشهای بهینه برای توسعه تعادل
سالمندان و ارائه برنامه تمرینی که بهراحتی برای آنها
قابلاجرا باشد ،اثربخشی تمرینات ترکیبی جسمانی-
ذهنآگاهی بر تعادل و ترس از افتادن سالمندان را بررسی
نماید .محققان معتقدند تمرین میتواند بهصورت مؤثری با
بهبود بخشیدن ضعفهای فیزیولوژیکی مانند تعادل
ضعیف ،ضعف عضالنی و سرعت عکسالعمل پایین،
عوامل درگیر در خطر افتادن را کاهش دهد .با توجه به
اینکه سالمندی باعث کاهش تعادل میشود ،مداخالت
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تمرینی طراحیشده برای بهبود یا پیشگیری از وخیمتر
شدن تعادل ،باید تکالیفی را شامل شود که بر روی نیازهای
تعادلی فعالیتهای پویا تمرکز داشته باشد .تمرینات
عملکردی که برای بهبود پایداری مفصل ،کنترل عصبی-
عضالنی و قدرت و استقامت عضالنی بکار میرود ،اخیرا
موفقیتهایی را در بهبود عملکرد افراد سالمند از خود نشان
داده است .به عنوان مثال در مطالعاتی گزارش شده که
تمرین عملکردی ،باعث بهبود توانایی راه رفتن ،اجرای
ورزشی و آمادگی جسمانی سالمندان میشود (فتحی،
.)1388
مرور مطالعات انجامشده در زمینه سالمندان و عوامل
مؤثر بر تعادل آنها ،نمایانگر مطالعات متعدد محققان در
بررسی تعادل سالمندان و تأثیر آن بر کاهش خطر زمین
خوردن ،افزایش استقالل و بهبود کیفیت زندگی است .با
این حال ،تعداد پژوهشهای انجامشده در زمینه تأثیر
تمرین ذهنی بر بهبود تعادل ،بسیار اندک و نبود مطالعاتی
در زمینه بررسی نقش ذهنآگاهی در بهبود این مهارت در
سالمندان مشهود است .بنابراین ،انجام پژوهشهای مرتبط،
خصوصا مطالعاتی با رویکرد بررسی تأثیر و مقایسه
مداخالت شناختی به همراه فعالیتهای جسمانی بر بهبود
مهارتهای جسمانی همانند تعادل و ترس از افتادن و
همینطور ماندگاری این مداخالت پس از اتمام زمان
تمرین ضروری میباشد .بنابراین ،مطالعه حاضر میتواند
گوشهای از خأل موجود در زمینه تحقیقات در حیطه
سالمندی را پُر کرده و پایه و اساسی برای تحقیقات آتی در
این زمینه باشد .با وجود نیاز به بررسی کارایی بلندمدت
مداخالت ،مطالعات اندکی به پیگیری برنامههای تمرینی
خود پرداختهاند و تنها اثربخشی آنی برنامه خود را گزارش
کردهاند .یافتههای حاصل از این پژوهش ،میتواند در
استقالل فردی سالمندان و کیفیت زندگی و شاخصهای
جسمانی و روانی آنها مؤثر بوده و سبب ارتقای بهزیستی
سالمندان شود و در پیشگیری از بروز بسیاری از مشکالت
جسمانی و روانی مؤثر بوده و هزینههای درمان و سایر
مشکالت سالمندان را کاهش دهد .از اینرو ،اجرای مطالعه
حاضر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ضروری به نظر
میرسد .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف همسنجی
تمرینهای ذهنآگاه ،تعادل و ترکیبی بر تعادل و ترس از
افتادن سالمندان انجام شد .فرضیههای پژوهش عبارت
بودند از اینکه  )1تمرینهای ذهنآگاه بر افزایش تعادل و
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کاهش ترس از افتادن سالمندان تأثیر دارد )2 ،تمرینهای
تعادل بر افزایش تعادل و کاهش ترس از افتادن سالمندان
تأثیر دارد )3 ،تمرینهای ترکیبی (ذهنآگاه-تعادل) بر
افزایش تعادل و کاهش ترس از افتادن سالمندان تأثیر دارد
و  )4بین سه روش تمرینهای ذهنآگاه ،تعادل ،و ترکیبی
تفاوت وجود دارد.
روش

ترکیبی میانگین سن شرکتکنندگان  68/71سال با
انحراف معیار  4/62با میانگین قد و وزن به ترتیب
 165/27سانتیمتر و  67/42کیلوگرم ،در گروه کنترل
میانگین سن شرکتکنندگان  69/08سال با انحراف معیار
 4/92با میانگین قد و وزن به ترتیب  166/24سانتیمتر و
 68/54کیلوگرم بود.
ابزار

طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .شرکتکنندگان این مطالعه،
شامل  48نفر از سالمندان زن در دامنه سنی  60تا  79سال
بود که بهصورت در دسترس و با توجه به اهداف مطالعه از
میان سالمندان زن شهرستان مشهد انتخاب شدند .نمونهها
پس از انتخاب بهطور تصادفی ،در چهار گروه تمرین
ذهنآگاه ،تمرین تعادلی ،تمرین ترکیبی (ذهنآگاه-تعادلی)
و کنترل جایگزین شدند .حجم نمونه با توجه به نیمه
آزمایشی بودن و با توجه به مطالعات مرتبط در هر گروه 12
نفر و در مجموع  48نفر تعیین شد .طول مدت تمرین 16
جلسه  60دقیقهای (هفتهای سه جلسه) بود .معیارهای ورود
به مطالعه عبارت از ( )1کسب نمره پایینتر از نقطه برش
در پرسشنامه ترس از افتادن و آزمون تعادل برگ)2( ،
محدوده سنی  79-60سال )3( ،تمایل به مشارکت در
پژوهش و ( )4سالمتی از لحاظ شناختی ،بینایی و شنوایی
بودند .معیارهای خروج در این مطالعه نیز عبارت از ()1
ابتال به بیماریهای حاد و پیشرفته عصبی-عضالنی،
ارتوپدیک ،نورولوژیک ،روماتولوژیک ،سایکولوژیک ،دیابت،
شکستگی اندام ،نقص ساختاری و بیماریهای قلبی-
عروقی که مانع انجام تمرینات در نظر گرفتهشده در این
تحقیق بشوند )2( ،استفاده از داروهای اعصاب )3( ،استفاده
از وسایل کمکی نظیر عصا و واکر )4( ،مشارکت در
تمرینات بدنی و ورزشی منظم و مستمر در طی یک سال
گذشته و ( )5سابقه افتادن شدید منجر به صدمات
استخوانی طی یک سال گذشته بودند .میانگین سن
شرکتکنندگان حاضر در تمرین ذهنآگاهی  67/92سال با
انحراف معیار  4/28با میانگین قد و وزن به ترتیب
 167/08سانتیمتر و  69/10کیلوگرم ،در گروه تمرین
جسمانی میانگین سن شرکتکنندگان  68/52سال با
انحراف معیار  5/18با میانگین قد و وزن به ترتیب
 167/59سانتیمتر و  69/71کیلوگرم ،در گروه تمرین

پرسشنامه بینالمللی کارآمدی افتادن .جهت
ارزیابی ترس از سقوط از پرسشنامه بینالمللی کارآمدی
افتادن استفاده شد .این فرم که دارای  16گویه میباشد،
توسط یاردلی و همکاران ( )2005توسعهیافته و روایی آن
تعیینشده است .این پرسشنامه ،دارای طیف چهار
گزینهای لیکرت (کامال نگرانم=  1تا اصال نگران نیستم=
 )4بوده و نمرۀ هر شرکتکننده ،مجموع امتیازات وی از
 16سؤال میباشد (بین 16تا  .)64نمرۀ باالتر به معنی
ترس بیشتر از افتادن یا کارآمدی پایینتر است .الزم به
ذکر است که روایی و پایایی این ابزار در سالمندان ایرانی
توسط خواجوی ( )1392و در خارج از کشور توسط
پژوهشگرانی مانند کمپن و همکاران ( )2008و دایاس و
همکاران ( ،)2006بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است .در
مطالعه حاضر نیز ،روایی ابزار توسط متخصصین تأیید شد و
پایایی آن با آلفای کرونباخ 0/89 ،به دست آمد.
آزمون تعادل برگ .در مطالعه حاضر برای ارزیابی
تعادل ،از آزمون تعادل برگ استفاده شد .از این آزمون،
جهت اندازهگیری تعادل پویا و خطر افتادن استفاده میشود.
این آزمون دارای  14مرحله بوده که عملکرد فرد در هر
مرحله شرح داده میشود .در هر مرحله ،فرد بر اساس نحوه
و کیفیت آزمون ،میتواند نمره صفر تا  4را به خود
اختصاص دهد که امتیاز  4به معنای توانایی کامل و امتیاز
صفر به معنای عدم توانایی در اجرای فعالیت میباشد.
بنابراین ،حداکثر نمرهای که فرد میتواند در این آزمون
کسب کند  56و هر چه امتیاز فرد باالتر باشد ،دلیل بر بهتر
بودن وضعیت تعادل وی است .این مقیاس شامل برخاستن
از حالت نشسته ،ایستادن بدون کمک ،نشستن بدون
تکیهگاه ،پاها بر روی زمین ،از وضعیت ایستاده به نشسته،
جابهجایی ،ایستادن بدون تکیهگاه با چشمبسته ،ایستادن با
دو پا چسبیده به هم و بدون تکیهگاه ،رساندن خود به جلو
با بازوان کامال کشیده ،برداشتن شی از زمین در وضعیت
ایستاده ،در وضعیت ایستاده چرخیدن به چپ و راست و

 76صادقی و همکاران
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نگاه کردن از عقب به سطح شانه ،چرخش  360درجه ،در
وضعیت ایستاده بدون تکیهگاه بهطور متناوب پا را روی پله
یا چهارپایه بگذارد ،ایستادن مستقل یک پا جلوی پای
دیگر ،ایستادن روی یک پا میباشد .پایایی آزمون بین
 0/88تا 0/90گزارش شد (کامرانی فراز.)1396 ،
پروتکلهای درمانی
تمرین جسمانی .برای تمرینات جسمانی سالمندان ،از
پروتکل تمرین عملکردی کینگ و همکاران ()2000
استفاده شد که شامل سه جلسه در هفته و به مدت 16
جلسه اجرا شد .مدتزمان هر جلسه ،حدود  40دقیقه بود.
هر جلسه با  10دقیقه حرکات کششی و راه رفتن و دویدن
آرام برای گرم کردن شرکتکنندگان آغاز شد ،در ادامه،
پروتکل به مدت  25دقیقه اجرا و  5دقیقه پایانی نیز به

حرکات کششی برای سرد کردن اختصاص یافت.
ذهنآگاهی .محتوی جلسات خودآگاهی ذهنی برگرفته از
پکیج آموزشی ذهنآگاهی باون و همکاران ( )2011بوده و
جلسات به شکل کارگاه مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی
برگزار شد .الزم به ذکر است ،جلسات ذهنآگاهی تنها
برای گروه آزمایش انجام شد ،بهطوریکه هر جلسه
بالفاصله پس از اتمام تمرینات جسمانی به مدت 20دقیقه
اجرا گردید.
تمرین ترکیبی .در این روش جلسات تمرین های
ترکیبی برگرفته از مداخالت شیرعلیزاده و همکاران
( )1400بوده ،و جلسات به صورت فعالیت بدنی و مداخالت
ذهنآگاه با در نظر گرفتن اصول مداخالت به مدت 60
دقیقه انجام شد.

جدول 1

پروتکل تمرین جسمانی بر اساس پروتکل تمرین عملکردی (کینگ و همکاران)2000 ،
حرکت
راه رفتن سریع
برداشتن اشیاء از زمین
شنا
نشستن و برخاستن از روی صندلی
پارالل
دورسی فلکشن یکطرفه در حالت ایستاده
باال بردن دست و پا از حالت چهار دست و پا
نزدیک کردن زانو به زمین از حالت ایستاده و
بلند شدن – خم و راست کردن زانو
کشش ایستای عضالت همسترینگ
نوسان بدن به جلو و عقب با قامت راست
ایستادن تک پا
چرخش  360درجه در حالت ایستاده
رساندن دستها به زمین در حالت ایستاده

پروتکل
جلسه یکم تا هشتم
 152/4متر  -از یک تا سه دوره
باال بردن کیسههای شنی (از  1تا  3کیلوگرم) تا کمر ،شانه و باالی سر –  15تکرار از
یک تا سه دوره
بدن با زاویه  45-60درجه به دیوار ،تکرار ستهای  15تایی با دستان جمع و باز – از
یک تا سه دوره
 15مرتبه اجرای سریع در یک تا سه دوره
دو ست  15تایی ،در حالت نشسته روی صندلی دستهدار – از یک تا سه دوره
 15تکرار -از یک تا سه دوره
دو ست با  15تکرار – از یک تا سه دوره
جلسه هشتم تا شانزدهم
دو ست با  15تکرار – از یک تا سه دوره
نشستن با پای باز ،تنه متمایل به جلو ،باز کردن ایزومتریک زانو و دورسی فلکشن مچ پا
– از یک تا سه دوره
دو دقیقه 10 ،ثانیه مکث در جلو و عقب – از یک تا سه دوره
دو بار ایستادن روی هر پا به مدت یک دقیقه – از یک تا سه دوره
 10تکرار در هر جهت – از یک تا سه دوره
اجرای حرکت به مدت  1دقیقه روی هر پا – در یک تا سه دوره

روش اجرا
جهت انجام این پژوهش حاضر ،پس از تأیید پروپوزال در
کمیته پژوهش دانشگاه بینالمللی امام رضا علیهالسالم و

دریافت کد اخالق ()IR.IMAMREZA.REC.1401.004

هماهنگی الزم با سالمندان انجام شد .برای اجرای طرح و
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جدول 2

پروتکل تمرین ذهنآگاهی برگرفته از پکیج آموزشی ذهنآگاهی باون و همکاران ()2011
جلسه

1-2

3-4

5-6

7-8
9-10

11-12

13-14

15-16

محتوای آموزش
 .1معرفی شرکتکنندگان و شرح مختصری از  16جلسه آموزش ذهنآگاهی و توضیح در ارتباط با تأثیر ذهنآگاهی بر عملکرد و
کیفیت زندگی؛  .2آموزش تکنیک خوردن کشمش یا مسواک زدن به روش ذهنآگاهی و توضیح در مورد اینکه اکثر مردم به
شیوه ناآگاهانه و عادت این کارها انجام میدهند؛  .3سپس به مدت  30دقیقه مدیتیشن یا همان مراقبه که متمرکز بر تنفس
باشد و بعد انجام تمرین اسکن بدن و صحبت در مورد احساسات ناشی از انجام این مدیتیشنها؛  .4تکلیف خانگی :توجه کردن
به کارهای روزانه با حضور در لحظه و بسط دادن تکنیک خوردن کشمش به سایر فعالیتهای روزانه.
 .1تمرین وارسی بدن؛  .2دعوت از شرکتکنندگان در ارتباط با صحبت درباره تجربههایشان از تمرینات ذهنآگاهی؛  .3بررسی
موانع تمرین و راهحلهای برنامه ذهنآگاهی برای آن؛  .4بحث در ارتباط برخی ویژگیهای ذهنآگاهی همچون غیر قضاوتی
بودن و یا رها کردن؛  .5تمرین در مورد تفاوت افکار و احساسات؛  .6تمرین مراقبه نشسته با تمرکز بر تنفس؛  .7تکالیف:
ذهنآگاهی یک رویداد خوشایند و انجام یک فعالیت روزمره بهصورت ذهنآگاهی.
 .1تمرین دیدن و شنیدن (در این تمرین از شرکتکنندگان خواسته میشود به نحوی غیرقضاوتی به مدت  2دقیقه نگاه کنند و
گوش دهند)؛  .2انجام یوگای مدیتیشن نشسته با تمرکز بر نفس کشیدن همراه با توجه به حواس بدنی؛  .3بحث در مورد تکالیف
خانگی تمرین سهدقیقهای فضای تنفسی؛ این مدیتیشن سه مرحله دارد :یعنی الف .توجه به تمرین در لحظه انجام ،ب .توجه به
تنفس و ج -توجه به بدن؛  .4انجام یکی از تمرینهای حرکات ذهنآگاه؛  .5تکالیف خانه :انجام تمرین مدیتیشن نشسته ،اسکن
بدن ،تمرین  3دقیقهای فضای تنفسی ،ذهنآگاهی یک فعالیت روزمرهی جدید و ذهنآگاهی رویدادی ناخوشایند.
 .1مدیتیشن نشسته همراه با توجه به تنفس ،صداهای بدن و افکار (بهاصطالح مراقبه نشسته با چهار مؤلفه اصلی)؛  .2بحث
درباره استرس و واکنشهای معمول افراد به موقعیتهای دشوار و نگرشها و واکنشهای جایگزین سرسختی؛  .3تمرین راه
رفتن آگاهانه.
 .1تمرین مراقبه نشسته با توجه به تنفس ،بدن ،صداها ،و افکار ،بحث درباره اذعان و پذیرش واقعیت موقعیت حاضر همانطور
که هست ،تمرین سری دوم حرکات آگاهانه بدن.
 .1تمرین فضای تنفسی سهدقیقهای؛  .2بحث در مورد تکالیف خانگی در گروههای دوتایی؛  .3ارائه تمرینی با عنوان «خلق،
فکر ،دیدگاههایی جداگانه» با این مضمون :محتوای افکار ،اکثرا واقعی نیستند؛  .4پذیرش احساسات بهعنوان احساس  .5تکالیف:
انتخاب ترکیبی از مدیتیشنها که ترجیح شخصی باشد .بهعالوه انجام فضای تنفسی سهدقیقهای در یک رویداد ناخوشایند و
ذهنآگاهی یک فعالیت جدید روزمره.
 .1مدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد میشود؛  .2مضمون این جلسه این است :بهترین
راه مراقبت از خودم چیست؛  .3ارائه تمرینی که در آن شرکتکنندگان مشخص میکنند کدامیک از رویدادهای زندگیشان
خوشایند و کدامیک ناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه میتوان برنامهای پیاده کرد که بهاندازه کافی رویدادهای خوشایند در
آن باشد؛  .4آموزش پذیرش بدون قضاوت و داوری؛  .5تکالیف :انجام ترکیبی از مدیتیشن که برای فرد مرجح است ،تمرین
تنفسی سهدقیقهای در یک رویداد ناخوشایند .ذهنآگاهی یک فعالیت روزمرهی جدید.
 .1اسکن؛  .2مضمون این جلسه این است :استفاده از آنچه تاکنون یاد گرفتهاید؛  .3تمرین فضای تنفسی  3دقیقهای؛  .4بحث در
مورد روشهای کنار آمدن با موانع؛  .5مطرحشدن سؤاالتی در مورد کل جلسات ،از این قبیل که آیا شرکتکنندگان به انتظارات
خود دست یافتهاند؟ آیا احساس میکنند شخصیتشان رشد کرده؟ آیا احساس میکنند مهارتهای مقابلهشان افزایش یافته و آیا
دوست دارند تمرینهای مدیتیشن آنها سرسختی را ادامه دهند.

گردآوری اطالعات پس از انتخاب شرکتکنندگان تمامی
افراد در آزمون تعادل برگ شرکت کردند (پیشآزمون).
سپس به افراد گروه اول آزمایش تمرینهای ذهنآگاه ،به
گروه دوم آزمایش تمرینهای جسمانی و به گروه سوم
آزمایش (ترکیبی) عالوه بر تمرینات جسمانی با در نظر
گرفتن ویژگیهای تمرینی به مدت  16جلسه  60دقیقهای

مداخالت ذهنآگاهی داده شد و گروه کنترل تنها به
فعالیتهای روزمره خود پرداختند .پس از طی دوره هر
چهار گروه همانند پیشآزمون مجدد پرسشنامه را تکمیل
کرده و در آزمون خود که در همانند پیشآزمون ،شرکت
کردند (پسآزمون) .سپس دادهها از طریق روشهای آماری
موردنظر تجزیهوتحلیل شد .الزم به ذکر است کلیه
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حذف از پژوهش شامل عدم تمایل به ادامه همکاری بود.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت کنندگان در چهار
گروه مورد مطالعه در پیشآزمون و پسآزمون در جدول 3
گزار شده است.

تمرینات مرتبط با ذهنآگاهی توسط مشاور روانشناس اجرا
شد .محتوای جلسات خودآگاهی ذهنی در پژوهش حاضر
برگرفته از پکیج آموزشی ذهنآگاهی باون ،و همکاران
( )2011بود و جلسات به شکل کارگاه مشاوره گروهی با
معیار
شد.
برگزار
آموزشی
رویکرد
جدول 3

میانگین و انحراف معیار توصیفی مربوط به ترس از افتادن و تعادل برگ در چهار گروه در پیش آزمون و پسآزمون
گروه
ذهنآگاهی

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین(ا.م) میانگین(ا.م)

تعادلی
پیشآزمون

ترکیبی ذهنآگاهی و تعادلی
پیشآزمون

پسآزمون

میانگین(ا.م) میانگین(ا.م)

پسآزمون

میانگین(ا.م) میانگین(ا.م)

کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

میانگین(ا.م) میانگین(ا.م)

ترس از افتادن )5/79((43/67 )6/25(45/49 )6/59(34/17 )7/45(46/32 )5/39(38/05 )6/77( 45/84 )3/79(36/61 )4/54(46/91
تعادل برگ )3/94(31/62 )4/32(30/25 )5/63(40/54 )6/53(31/02 )6/41(37/12 )6/56(30/63 )5/12(36/30 )6/61(31/54

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود .شاخص
ترس از افتادن و تعادل برگ در هر سه گروه تمرین
تعادلی ،ذهنآگاه و ترکیبی در مرحله پسآزمون نسبت به
مرحله پیشآزمون بهبود یافته است به طوری که این
تغییرات در گروه تمرین ترکیبی قابل مالحظهتر و
محسوستر میباشد .به منظور بررسی همگنی واریانس در
دو گروه (آزمایش و کنترل) در مرحلهی پسآزمون ،از
آزمون همگنی واریانس لوین استفاده شد .بر اساس نتایج
آزمون همگنی لوین واریانس نمرات پسآزمون متغیر ترس
از افتادن ( )F1.564=0/227و تعادل برگ ()F1.217=0/341
که در هر دو متغیر با توجه به اینکه سطح معنیداری از
 0/05بیشتر است ،بنابراین میتوان گفت واریانس متغیرها

در پسآزمون همگون است .آزمون کولموگروف برای
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها مورد استفاده قرار گرفت
که نتایج نشان داد توزیع متغیر تمرین ذهنآگاهی در ترس
از افتادن ( ،)sig=0/12 ،Z=1/19و در تعادل
( ،)sig=0/415 ،Z=1/95توزیع متغیر تمرین تعادلی در
ترس از افتادن ( ،)sig=0/352 ،Z=1/63و در تعادل
( ،)sig=0/518 ،Z=2/09توزیع متغیر تمرین ترکیبی
(تعادل-ذهنآگاه) در ترس از افتادن (،Z=1/95
 ،)sig=0/62و در تعادل ( ،)sig=0/215 ،Z=1/62توزیع
متغیر گروه کنترل در ترس از افتادن (،Z=2/38
 ،)sig=0/39و در تعادل ( )sig=0/418 ،Z=1/72میباشد
که نشان میدهد توزیع متغیرها نرمال است.

جدول 4

مقایسه تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و ترکیبی بر عملکرد تعادلی زنان سالمند
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره  Fسطح معنیداری
مدل
0/001
11/065
125/657
3
376/971
بین گروهها
38/12
44
داخل گروهها 1677/280
47
2054/251
کل
سطح معنیداری در جدول  4نشان میدهد که بین
تأثیر سه نوع تمرین بر عملکرد تعادلی زنان سالمند تفاوت
معنیداری وجود دارد .آزمون تعقیبی دانکن نشان

داد (جدول  )5میانگین نمرات گروه کنترل (زیر مجموعه
سه) با سایر گروهها تفاوت معنیداری دارد .یعنی هر سه
گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند.
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جدول 5

آزمون تعقیبی دانکن -تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و ترکیبی بر عملکرد تعادلی زنان سالمند
سطح معنیداری کمتر از 0/05
تعداد
گروهها
3
2
1
40/54
12
تمرین ترکیبی (تعادل-ذهنآگاه)
37/12
12
تمرین تعادلی
36/30
12
تمرین ذهنآگاهی
31/62
12
کنترل
0/001
0/415
0/001
سطح معنیداری
یعنی اینکه هر سه روش تمرینات تعادلی ،ذهنآگاهی و
ترکیبی بر تعادل زنان سالمند تأثیر داشته و سبب بهبود

تعادل آنها شده است .بین اثربخشی روشهای تمرین
تعادلی و تمرین ذهنآگاهی تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

جدول 6

مقایسه تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و ترکیبی بر ترس از افتادن زنان سالمند
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات آماره  Fسطح معنیداری
مدل
0/001
12/395
168/054
3
504/162
بین گروهها
68/384
44
داخل گروهها 3008/896
47
3513/058
کل
جدول 7

آزمون تعقیبی دانکن  -تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و ترکیبی بر ترس از افتادن زنان سالمند
سطح معنیداری کمتر از 0/05
تعداد
گروهها
3
2
1
34/17
12
تمرین ترکیبی (تعادل-ذهنآگاه)
36/61
12
تمرین ذهنآگاهی
38/05
12
تمرین تعادلی
43/67
12
کنترل
0/001
0/284
0/001
سطح معنیداری
سطح معنیداری در جدول  6نشان میدهد بین تأثیر
سه نوع تمرین بر ترس از افتادن زنان سالمند تفاوت
معنیداری وجود دارد .آزمون تعقیبی دانکن نشان داد
(جدول  )7میانگین نمرات گروه کنترل (زیرمجموعه سه) با
سایر گروهها تفاوت معنیداری دارد .به عبارتی هر سه گروه
تمرینی نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتهاند.
یعنی اینکه هر سه روش تمرینات تعادلی ،ذهنآگاهی و
ترکیبی بر ترس از افتادن سالمند تأثیر داشته و سبب
کاهش ترس از افتادن آنها شده است .در این راستا،

تمرینهای ترکیبی در مقایسه با دو روش دیگر ،یعنی
ذهنآگاهی و تعادلی تأثیرات قابل توجهی داشت.
بحث و نتیجهگیری
هدف کلی مطالعه حاضر بررسی همسنجی تمرینهای
ذهنآگاه ،تعادل و ترکیبی بر تعادل و ترس از افتادن
سالمندان بود .یافتهها نشان داد هر سه روش تمرینی
ذهنآگاهی ،تعادلی و ترکیبی (ذهنآگاه-تعادلی) بر عملکرد
تعادلی و ترس از افتادن زنان سالمند تأثیر معنیداری دارد
و هر سه روش تمرینی سبب افزایش معنیداری در تعادل
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و کاهش ترس از افتادن زنان سالمند شده است .همچنین
بین تأثیر تمرینات ذهنآگاه ،تعادلی و ترکیبی بر عملکرد
تعادلی و ترس از افتادن زنان سالمند ،تفاوت معنیداری
وجود دارد .بهطوریکه از بین روشهای تمرینی ،روش
تمرین ترکیبی (تعادل-ذهنآگاه) تأثیر بیشتری بر بهبود
تعادل و کاهش ترس از افتادن زنان سالمند داشت.
یافتههای حاضر در فرضیه یک نشان داد روشهای
مختلف تمرین تعادلی ،ذهنآگاهی و بهویژه تمرین
ترکیبی(تعادل و ذهنآگاهی) موجب کاهش ترس از افتادن
زنان سالمند شد .این یافته با نتایج مطالعات کامران مهر و
همکاران ( ،)1399حسینی و همکاران ( ،)1389بهرامی و
همکاران ( ،)1398مختاری و همکاران ( ،)1398کلودیو دی
لوریتو ( ،)2021پیفر ( ،)2020استانگل و همکاران ()2020
و کومار ( )2017همسویی دارد .بهطوریکه کامران مهر و
همکاران ( )1399اثربخشی تمرینات ذهنآگاهی و بازخورد
زیستی-آرامسازی بر اضطراب ،افسردگی و تعادل ایستا و
عملکردی زنان سالمند با افسردگی و اضطراب خفیف را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که اضطراب ،افسردگی و
تعادل عملکردی در گروههای ذهنآگاهی و بازخورد
زیستی-آرامسازی ،و تعادل ایستا در گروه بازخورد زیستی-
آرامسازی افزایش معناداری داشتند .آنها پیشنهاد کردند که
تمرینات ذهنآگاهی و بازخورد زیستی-آرامسازی بهعنوان
برنامهای مکمل برای بهبود تعادل و عوامل روانی سالمندان
استفاده شود .همچنین حسینی و همکاران ( )1398با
بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام
فعالیتهای روزمره زندگی ،رضایتمندی ،تعادل و تحرک
عملکردی سالمندان مقیم جامعه ،نشان دادند که انجام
تمرینات ذهنی باعث کاهش ترس از افتادن سالمندان
میشود .از طرفی استانگدل و همکاران ( )2020در یک
مطالعه تأثیر برنامه تمرینی مقاومتی و تعادلی بر آمادگی
جسمانی ،کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی و ترس از افتادن
در زنان مسن با پوکی استخوان و شکستگی مهره نشان
دادند دوازده هفته تمرین مقاومتی و تعادلی ،قدرت و تعادل
عضالت را بهبود میبخشد و ترس از افتادن را کاهش
میدهد .همچنین ،مرور ادبیات پژوهشی نشان داد
یافتههای حاضر با نتایج بریتون و همکاران ( )2012و
گلدین و همکاران ( )2010همسو است .آنها نیز نشان دادند
درمان مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی بر کاهش اضطراب
افراد سالمند و افزایش انطباق دادن تنظیم هیجانی در زمان
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رویارویی با استرس میشود .از جمله پژوهشهای
ناهمخوان میتوان به مطالعه حبیبی و حناسابزاده ()1393
اشاره کرد ،از دالیل احتمالی ناهمخوان بودن با پژوهش
حاضر میتوان به تفاوت در روش و محدوده سنی و نوع
مداخله احتمالی اشاره کرد .در تبیین این یافته میتوان
گفت فنون ذهنآگاهی در افزایش آرام بخشی عضالنی و
کاهش نگرانی ،و بهتبع اینها در کاهش اضطراب و استرس
مؤثر است .بینش و مهارتها از طریق تمرینهای
ذهنآگاهی یاد گرفته میشوند و سپس برای مقابله با
استرسآورها و شکایاتی که اغلب ،افراد مطرح میکنند،
مورد استفاده قرار میگیرد (کابات زین .)2003 ،در روش
ذهنآگاهی برای کنترل و اداره کردن هیجانات ،ابعاد
جسمی و ذهنی همزمان مدنظر قرار میگیرد و به فرد یاد
داده میشود که نسبت به افکار و احساسات خود ،آگاهی و
حضور ذهن کامل داشته باشد و آنها را بدون قضاوت
بپذیرند و به آنها با دید گستردهتری نگاه کند .کسب این
توانایی باعث میشود که فرد احساس کنترل بیشتری در
همه امور زندگی خود داشته باشد و بهجای دادن
پاسخهای خودکار منفی ،در موقعیتهای اضطرابآور و
استرسزا با کنترل ،آرامش و آگاهی بیشتری پاسخ دهد و با
مشکالت بهتر مقابله کند (کابات زین.)2003 ،
همچنین در تبیین یافته حاضر در ارتباط با اثربخشی
آموزش ذهنآگاهی بر ترس از افتادن میتوان به مواردی
اشاره کرد .از جمله اینکه ذهنآگاهی یکی از سازههایی
است که بهعنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت
افراد مورد توجه قرار گرفته است .حضور ذهن صحیح بدان
معنا است که ،شخص آگاهی خود را از گذشته و آینده به
حال حاضر معطوف کند .زمانی که فرد در حال حاضر
حضور داشته باشد ،واقعیت را با تمام جنبههای درونی و
بیرونیاش میبیند و درمییابد که ذهن به دلیل قضاوت و
تعبیر و تفسیرهایی که انجام میدهد دائما در حال نشخوار
و گفتگوی درونی است .وقتی فرد درمییابد که ذهن دائما
در حال تعبیر و تفسیر است قادر میشود با دقت بیشتری به
افکار خود توجه و علت وجود آنها را دریابد .بنابر آنچه گفته
شد منطقی است که آموزش ذهنآگاهی بر کنترل استرس
افراد نیز مؤثر باشد .با این آموزشها ،آنان برای مقابله با
دشواریها آماده میشوند و میتوانند برای غلبه بر
مشکالت خود ،با آنها به صورتی سازنده روبرو شوند.
همچنین این افراد به محرکهای درونی و بیرونی توجه
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دقیق و کامل دارند (مشاهده) .این توجه کامل به فعالیت در
حال انجام بهصورت خودکار در میآید .افرادی که
ذهنآگاهی باالیی دارند درباره تجارب روزانه خود هیچگونه
قضاوتی نمیکنند و به احساسات در حال وقوع واکنشی
نشان نمیدهند .افراد دارای مهارت ذهنآگاهی باال در
حالتی بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی هستند که به
واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی،
ذهنی ،رفتاری و احساسی ،همانطور که اتفاق میافتد
کمک میکند و عالوه بر سعی در پذیرش وجود هیجانات
منفی و تحمل آنکه جزئی از مهارتهای تنظیم هیجان
هست ،مکانیسم گذار از این وضعیت را میآموزند که در
نهایت منجر به فاصلهگیری از هیجانات ،کاهش نشخوار
فکری و ایجاد هیجانات مثبت میشود .ذهنآگاهی به دو
طریق در زندگی افراد نقش مثبت مؤثری ایفا میکند .یکی
از طریق ایجاد حالت سرزندگی و دیگری کمک به فرد
برای احساس شفاف و واضح تجربیات روزمره (شارما و
راش.)2014 ،
یافتههای حاضر در فرضیه دوم نشان داد روشهای
مختلف تمرین تعادلی ،ذهنآگاهی و بهویژه تمرین ترکیبی
(تعادل و ذهنآگاهی) موجب بهبود تعادل زنان سالمند شد.
این یافته با نتایج مطالعات متعددی از جمله طاهری و
همکاران ( ،)1399حسینی و همکاران ( ،)1398قاسم پور و
همکاران ( ،)1396زارعی و همکاران ( ،)1396کامرانی فراز
و همکاران ( ،)1396بلوچی ( ،)1394دی لوریتو (،)2021
پیفر ( ،)2020استانگل و همکاران ( )2020و کاستا و
همکاران ( )2020همخوان است .در این رابطه ،طاهری و
همکاران( )1398در پژوهشی تأثیر تمرینهای ذهنی ،یوگا
و کوکساندو بر آزمونهای عملکردی در سالمندان دارای
محدودیت حرکتی را بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان داد
که تمرینهای کوکساندو و یوگا تأثیر معناداری بر
آزمونهای عملکردی داشت .اما درباره تمرینهای ذهنی،
تأثیر معنیداری مشاهده نشد .براساس یافتههای این
پژوهش ،تمرینهای منتخب یوگا و کوکساندو توانسته
تعادل ،انعطاف بدنی و قدرت عضالت در اندام تحتانی زنان
سالمند را بهبود ببخشد و موجب بهبود تعادل و عملکرد
سالمندان شود .از دیگر نتایج همخوان میتوان به پژوهش
متس ( )2016اشاره نمود که نشان دادند ،توجه ذهنآگاه به
کنترل حرکتی بر عملکرد تعادل تأثیر مطلوب دارد و آن را
بهبود میبخشد .همچنین قاسمپور و همکاران ()1397
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مشابه با پژوهش حاضر نشان دادند ،تمرین ذهنآگاهی و
تمرین ذهنی در بهبود تعادل زنان سالمند مؤثر است .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که در نتیجه ذهنآگاهی،
توجه به نشانههای بیرونی افزایش مییابد و مشارکت
بیشتری در اجزای سیستم توجهی-حرکتی ورزشکار در
حالت تعادل به وجود میآید .بهعبارتدیگر ،تعادل قامت،
که اجزای تعاملی متعددی را شامل میشود و هر تعامل،
سیستم را پیچیدهتر میکند تا تعادل قامت حفظ شود .به
نظر میرسد ،شرکتکنندگانی که از ذهنآگاهی بهرهمند
نشده بودند (گروه کنترل) قادر به ادغام اجزای متعدد
تعاملی با یکدیگر نبودند و در نتیجه محدودیتهای
بیشتری برای حفظ تعادل داشتند .در نتیجه ،القای
ذهنآگاهی ،به شرکتکنندگان اجازه میدهد که بهجای
نگهداشتن بدون انعطاف توجه به نقطهای ثابت ،با نیازهای
موجود برای تغییر تمرکز در طول کنترل قامت هماهنگتر
شوند و درنتیجه تعادل بهتری به دست آورند .بهعالوه،
ذهنآگاهی نوعی توجه آرامش را القا میکند که شبیه به
احساس درست عمل کردن است .همچنین به نظر
میرسد ذهنآگاهی بر تغییر توجه به سمت تمرکز بیرونی،
تسهیلکننده کنترل حرکتی باشد (متس.)2016 ،
یافتههای حاضر در فرضیه سوم نشان داد که روش
تمرین تعادلی نیز سبب بهبود تعادل و کاهش ترس از
افتادن سالمندان شد .این یافته با نتایج حاصل از
پژوهشهای راهل و همکاران ( )2015و هیونگ و
هوانگبو ( )2014در راستای اثرگذاری تمرینات عملکردی
بر تعادل ایستا و پویای افراد سالمند همسو بود .مسأله
بسیار مهم در طراحی تمرینات عملکردی ،توجه خاص به
اصل ویژگی تمرین میباشد که احتماال میتواند یکی از
دالیل موفقیت این نوع تمرینات در بهبود تعادل افراد
سالمند باشد .برنامه تمرینی مورداستفاده در این تحقیق
تأکید زیادی بر روی تمرینات تعادلی داشت و شامل
فعالیتهای عملکردی زندگی روزمره مانند راه رفتن ،باال
و پایین رفتن از پله و نشستن و برخاستن از روی صندلی
بود که نیازمند حفظ تعادل بودند .بهطورکلی به علت چند
حلقهای بودن ساختار بدن انسان ،هر حرکت ارادی که
توسط او انجام میگیرد باعث آشفتگی تعادل وی خواهد
شد .برای جبران این آشفتگی درونی ،حرکات ارادی ما
همراه با تعدیالت قامتی پیشگو صورت میگیرند .این
حرکات خودکار غیرارادی منبعی برای اطمینان از حرکت
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دقیق و هماهنگ میباشد .در واقع ،فعالسازی عضالت
کنترلکننده این تعدیالت پاسچری قبل از فعالسازی
فعالیت ارادی عضالت صورت میگیرد .با توجه به بارز
بودن اصل ویژگی در تمرینات عملکردی ،احتماال این نوع
تمرینات بر روی فعالسازی عضالت مسئول تعدیالت
قامتی پیشگو و حرکات ارادی جهت کنترل تعادل،
تأثیرگذار بوده است .از طرف دیگر ،بهبود تعادل میتواند
در اثر تقسیم بهتر توجه بین تکالیف حرکتی مورد نظر
باشد .در واقع تمرین بر پایه تکالیف ویژه میتواند باعث
تمرکز بیشتر روی آن تکلیف حرکتی گردد (تاکیشیما و
همکاران .)2007 ،در نتیجه ،با مشکلتر شدن شرایط
تمرین (از طریق بستن چشمها ،تعادل روی یک پا و
استفاده از تخته تعادل چندصفحهای) ،اضافهبار بر روی
حسهای نامبرده و حس عمقی بیشتر میشود .بر طبق
سازگاریهای فیزیولوژیکی در یادگیری مهارت ،تمرینات
عملکردی میتواند باعث کاهش تغییرپذیری در
بهکارگیری واحدهای حرکتی ،افزایش شکلپذیری قشر
حرکتی یا کمک به یادگیری (یا یادگیری دوباره) افراد
سالمند برای بهکارگیری عضالتشان جهت اجرای بهینه
تکلیف حرکتی گردد .جالب توجه است که شواهد اخیر
اظهار میدارند که تمرین مهارت حرکتی بهطور نزدیکی با
افزایش تحریکپذیری قشری نخاعی در ارتباط است که
این امر با تمرین قدرتی به دست نمیآید .به نظر میرسد
سازگاریهای عصبی بهدستآمده توسط این تمرینات
برای دوره طوالنیمدت باقی میماند که نشاندهنده
اهمیت باالی ویژگی تمرین میباشد .با توجه به اینکه
تعادل افراد سالمند شرکتکننده در این مطالعه ،پس از
تمرین جسمانی بهبود معنیداری یافت ،پیشنهاد میشود
که اگر هدف تمرین برای افراد سالمند افزایش عملکرد
میباشد ،تمریناتی که شامل تکالیف حرکتی روزمره
هستند ،مورد استفاده قرار گیرند.
از جمله محدودیتهای پژوهش مشکالت مربوط به
تمرینات مربوطه با توجه به شرایط کرونایی و بروز
استرس ناشی از کرونا و مداخله آن با متغیرهای مورد
مطالعه و عدم آگاهی از شرایط روانی و ذهنی افراد به
هنگام تکمیل پرسشنامهها و زمان اجرای تمرینات و
همچنین تفاوتهای فردی ،روانی و سایر عوامل مخلی
که میتواند سبب انحراف یافتهها شود ،بود.
با توجه به نتایج تحقیق مبتنی بر ارتقای شاخص
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تعادلی و کاهش ترس از افتادن زنان سالمند متعاقب
اجرای تمرینات تعادلی ،ذهنآگاهی و ترکیبی ،به مربیان و
توانبخشان ورزشی در حیطه سالمندان توصیه میشود
عالوه بر تمرینات جسمانی مرسوم از تمرینات ذهنآگاهی
و تمرینات ترکیبی بهعنوان یک مداخلهگر تمرینی و
غیرتهاجمی مفید برای بهبود سطح آمادگی جسمانی
(بهخصوص عملکرد تعادلی) و عوامل روانشناختی از
قبیل کاهش ترس از افتادن در زنان سالمند استفاده
نمایند .از اینرو توصیه میشود بهمنظور ارتقای سطح
شاخصهای حرکتی (تعادل) و روانشناختی (ترس از
افتادن) مؤثر بر عملکرد زنان سالمند ،از ترکیبی از
تمرینات تعادلی و ذهنآگاهی با در نظر گرفتن تمام
ویژگیهای تمرینی از جمله اصل اضافهبار ،اصل مشارکت
و تفاوتهای فردی استفاده شود.
سپاسگزاری

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام رضا
علیهالسالم به خاطر حمایت مالی ،معنوی و همکاری در
اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود .از آقای دکتر
طالبپور ،دکتر حمید نجات به خاطر بازبینی متن مقاله و
ارائه نظرهای ساختاری قدردانی میشود.
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