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Abstract
Background and purpose: Physical activity is one of the components of impulsivity and is one
of the risk factors for falls in elderly. In the other words, it causes loss of balance. The aim of this study was to
investigate the relationship between impulsivity level in elderly and their ability in maintaining balance.
Materials and methods: This cross-Sectional study was performed in 50 elderly aged 60 to 74
years old (25 males and 25 females) in Semnan, Iran, 2013. The participants were selected using
convenience sampling. The Continuous Performance Test (CPT) was used to measure impulsivity and
then Balance Biodex system (BBS) was used to measure the static and dynamic balance.
Results: The mean age of the participants was 65.48 ± 4.36. The mean scores for static balance,
static balance with closed eyes, dynamic balance, dynamic balance with closed eyes, and impulsivity
were 3.64 ± 2.69, 4.10 ± 2.47, 4.55 ± 2, 6.65 ± 1.98, and 2.56 ± 4.11, respectively. The impulsivity and
static balance with open eyes (r=0.54, P<0.001), static balance with closed eyes (r= 0.44, P<0.001) and
dynamic balance with open eyes (r= 0.31, P<0.02) were significantly correlated.
Conclusion: This study showed that significant correlation between balance and impulsivity in
elderly depends on intensity of balance test. Easier balance task and more sensory information results in
high correlation between balance and impulsivity but more challenging balance tasks decrease this
correlation.

Keywords: postural balance, impulsive behavior, aged

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(137): 62-72 (Persian).

62

پژوهشی

مجـــلــــه دانـشـــگاه عـــلــــوم پــزشـــكـــــي مـــازنــــدران
دوره بيست و ششم شماره  731خرداد سال )27-17( 7331

بررسی تکانشگری و توانایی حفظ تعادل در سالمندان
افشین سمائی

2

فاطمه احسانی

3

مونا سیمین قلم

1

چكیده
سابقه و هدف :از آنجا که اعمال حرکتی یکی از اجزاء تکانشگری میباشد و تکانشگری نیز بهه عوهنان عامهط
برای زمین نردن افراد سالمود یا به عبارت دیگر از دست دادن تعادل در آنان محسنب مهیگهردد ،ههد

هر

از ایهن م العهه

تعیین ارتباط تکانشگری و تنانایی حفظ تعادل در سالمودان بنده است.
مواد و روشها :در م العه مق عی حاضر که در سال  2931درسموان انجام شد 05،فرد سالمود ( 10مهرد و  10زن) 05
تا  47ساله به روش نمننهگیری در دسترس به م العه وارد شدند .ابتدا تکانشگری افراد با استفاده از آزمنن عملکرد مهداوم
ارزیابی گردید و سپس ارزیابی کوترل تعادل ایستا و پنیا با دستگاه بایندکس انجام شد.
یافتهها :میانگین سن سالمودان 00/0 ±7/7سال بند .میانگین نمرات تعادل ایستا  ،9/07 ±1/03تعادل ایستا با چشم بسهته
 ،7/25 ±1/74تعادل پنیا  ،7/00 ±1تعادل پنیا با چشم بسته  0/00 ±2/39و تکانشگری 1/00 ±7/22بند .ضرایب همبستگی
ارتباط معواداری میان تکانشگری و تعادل ایستا با چشم بهاز ( ) p ˂ 5/552 ، r=5/07و چشهم بسهته ( )p˂ 5/552 ، r=5/77و
تعادل پنیا با چشم باز ( )p˂ 5/51 ، r=5/92نشان داد.
استنتاج :وجند ارتباط معویدار بین نمره کسب شده در تست تکانشگری و تنانایی حفهظ تعهادل در افهراد سهالمود بهه
شدت سختی آزمنن تعادلی بستگی دارد و هر چه تکلیف تعادلی سادهتر باشد و اطالعهات حسهی بهی تهر در ا تیهار افهراد
باشد مقدار همبستگی بین تعادل و تکانشگری بی تر ناهد بند و هرچه تکلیف تعادلی دارای چال های بی تهری باشهد
مقدار این همبستگی کاه

مییابد.
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زهرا احمدی زاده

1

تكانشگری و حفظ تعادل در سالمندان

تاثیر ا تالل در هر یک از این سیستمهها رهرار گیهرد(.)9

افراد سالمود کم تراز افراد بزرگ سال است اما با تنجهه

ر و عنامط منثر

به این که تکانشگری به علهت نقهد در سیسهتم مههاری

تنانهایی حفهظ تعهادل در سهالمودان را مهنرد

رخ میدهد ،بدیهی است که بین نقد در سیستم مهاری

بررسههی رههرار دادنههد ،گههزارش شههده اسههت کههه عههناملی

و تکانشگری ارتباط وجند دارد و در صنرتی که نقهد

در نتایج م العات گرشته که عنامط
در کاه

مانوهههد افهههزای

سهههن ،مشهههکالت شهههوا تی ،کهههاه

درونههدادهای حههس بیوههایی ،حههس وسههتیبنبر و حههس
پیکههری ( ،)Somatosensoryکههاه
کاه

در سیستم مهاری وابسته به سن ،در افراد سالمود رخ دهد
موجر به افزای

تکانشهگری در افهراد سهالمود نسهبت بهه

پاسههخ حرکتههی،

افههراد بههزرگ سههال مههیگههردد( .)21عههالوه بههر ایههن

ردرت عضهالت ،نقهد در رفلکهسههای کهف

 Morales-Vivesو همکاران نیز در م العه ند گزارش

کهارایی

نمهییابهد

پایی و زاننیی ،زمهان واکهو

کوهدتر ،کهاه

واکو های حفاظتی و کاه

یکپهارچگی سیسهتمههای

بلکههه مشههکالت همههراه بهها تکانشههگری اسههت کههه در

حسی و سیستمهای اسکلتی -عضالنی و ننروماسهکنبر()3

مییابد( .)21بوابراین با تنجه به احتمال

در کههاه

تنانههایی حفههظ تعههادل در سههالمودان نقهه

کردند که تکانشگری با افزای
سالمودان افزای

سهن افهزای

وجند تکانشگری در افراد سالمود که میتناند مشخصهه

داشتهاند اما در زمیوه ارتباط میهان تکانشهگری و تنانهایی

یههک رفتههار نرمههال نیههز باشههد و ایههن کههه یکههی از اجههزاء

حفظ تعادل در سالمودان اطالعات کمهی وجهند دارد و

تکانشگری اعمال حرکتی میباشد این م العه بها ههد

بی تر این م العات به بررسی ارتباط میان تکانشگری و

بررسی ارتباط میان تکانشگری و تعادل افهراد سهالمود از

زمههین ههنردن در افههراد سههالمود پردا تهههانههد(.)22،25

طریق همبستگی میان نمره حاصط از آزمنن تکانشهگری

تکانشگری به علت مرتبط بندن آن با رفتارهای مختلفی

و نمره حاصط از شا دهای ارزیابی تعادل انجام شد.

کههه بههر سههالمت و کیفیههت زنههدگی سههالمودان اثرگههرار
اسههت( ،)21در افههراد سههالمود مههنرد بررسههی رههرار گرفتههه

مواد و روش ها

است .تکانشهگری شهامط انجهام عمهط ،تصهمیمگیهری و

ایههن م العههه مق عههی ( )Cross-Sectionalپههس از

تمایط به انجام سریع اعمال بر پایه تکانهها به جای تفکهر

تائید تنسط کمیته ا الق دانشگاه علنم پزشهکی سهموان

میباشد و در تکانشهگری افهراد بهه جهای برنامههریهزی،

روی  05نفر ( 10زن و  10مرد) از سالمودان شهر سهموان

اعمال را به سرعت انجام میدهود که این عامهط افهراد را

در اردیبهشت ماه سال  2931انجام گردیهد .نمننهههها بهه

ر رهرار مهیدههد( .)29تکانشهگری شهامط سهه جهز

طههنر در دسههترس از سههالمودان مراجعهههکووههده بههه مرکههز

تصمیمگیری (برنامهریزی) ،تنجه (نبند تمرکهز بهر روی

تحقیقات تنانبخشهی عصهبی عضهالنی شههر سهموان کهه

تکلیف درحال اجرا) و اعمال حرکتی (فعالیت بدون تفکهر)

دارای معیارهههای ورود بندنههد انتخههاب گشههته و پههس از

میباشد( )29،22که با حافظهه کهاری ()Working Memory

امضاء فرم رضایت نامه کتبی به م العه وارد شدند .ابتهدا

در ارتبهاط اسههت تهها اطالعهات نههامرتبط را حههین اجههرای

هر فرد برای اجرای تست آزمنن عملکرد مداوم ()CPT

تکلیف مهار کود و تمرکهز را بهر فعالیهت در حهال اجهرا

( )Continues Performance Testsدر اتهههاری آرام

ا تصاص دهد( .)22م العات نشان داده اسهت کهه افهراد

مقابههط صههفحه نمههای

کههامپینتر رههرار گرفههت و پههس از

با رفتار نرمال( )29و در هر سوی( )21میتنانود درجاتی از

آمنزشهای بزم برای اجرای تست ،آزمنن انجهام شهد

تکانشگری را داشهته باشهود زیهرا تکانشهگری مهیتنانهد

سههپس افههراد بههه اتههاق دیگههری رفتههه و تسههت تعههادلی

مشخصه یک رفتهار نرمهال و یها بخشهی از بیمهاریههای

بایندکس را نیز پس از آمنزش اجرا کردند .افهراد ابتهدا

در
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عصبی ،حسی و حرکتی میباشد و ممکهن اسهت تحهت

ذهوی باشد( .)29هر چود به نظر مهیرسهد تکانشهگری در

پژوهشی

زهرا احمدی زاده و همکاران

کردند .بزم به ذکر است شهرکتکووهدگانی کهه دارای

نسخه بعدی این آزمنن تنسهط  Podsiadloو Richardson

عیوک بندند نیز از عیوک ند بهرای اجهرای آزمهننهها

در سال  2332م رح شد که وی در آن به جهای مقیهاس

استفاده کردند .برای تعیین حجم نمننه از م

العه Zhong

کمی مقیاس زمانی را مال

ررار داد .بدین صنرت کهه

و همکاران که در بیماران مبتال به اسهترو

انجهام شهده

مدت زمانی را که شخد این ماننر حرکتی را از لحظه

ی میان دو متغیر اصلی یعوی

بلود شدن از روی صودلی تا نشستن مجدد انجام میدهد

است ،ضریب همبستگی

تنجههه و تعههادل  r =5/0و معوههیدارگههزارش گردیههده

با کروننمتر اندازهگیری میشند .افراد جنان این آزمنن

است( )27استفاده شد .بر اساس این یافتههها و بها در نظهر

را در  0تا  4ثانیه و سالمودان با

ر بهاب در  29ثانیهه یها

گههرفتن  a =5/52 ،r =5/0و تههنان آزمههنن  95درصههد،

بی تر انجام میدهود( .)29ارزیابی شا دههای تعهادلی

حدارط حجم نمننه بزم برای هر یک از زیر گروهههای

ایستا و پنیا با استفاده از دستگاه بایندکس ( )BBSمهدل

م العه  10نفر محاسبه میگردد .باعوایت بهه ایهن کهه بهر

 SDانجام شد .ایهن دسهتگاه دارای پایهایی بهابیی بهرای

اساس س نح رابط تعریف برای جوس (مهرد و زن) کهط

ارزیابی تعادل ایستا و پنیا میباشد و پایهایی آن r =5/37

نمننه م العه به دو گروه رابط تقسیم مهیباشهد ،لهرا کهط

(شا د ثبات کلی)( r =5/30 ،شا د ثبهات رهدامی-

حجم نمننه منرد نیاز در این م العه حدارط  05نفر تعیین

لفی) و ( r =5/39شا د ثبات طرفهی) گهزارش شهده

گردید .از آنجا که تعادل سالمودان تحت تهاثیر عنامهط

است

مختلف کاه

مییابد برای جلنگیری از ورود افهرادی

است( .)23دستگاه بایندکس دارای صفحه متحر
که امکان انحهرا

 15درجهه ای را در یهک داموهه 905

با مشکط تعادل ناشی از عنامط دیگهر در م العهه ،عهالوه بهر

درجه فراهم میکود( .)15در ارزیابی تعادل ایستا ،افراد با

داشتن حدارط  05سال سن معیارهای ورود به این م العه

ایستادن روی دسهتگاه بایهد تصهنیر مرکهز ثقهط هند را

شههامط تنانههایی راه رفههتن مسههتقط و اجههرای تسههت زمههان

روی یک هد

مشخد که روی مانیتنر نشان داده می

نشسهتن و بر اسهتن ()Time Up and Go Test )TUG

شند ،نگه دارند .در ارزیابی تعادل ایستا س ر اتکا ثابت

در کم تر از  29ثانیه بهند و معیارههای هروا از م العهه

و در ارزیابی تعادل پنیا سه ر اتکها متحهر

میباشهد.

شامط داشهتن مشهکط رلبهی -عرورهی شهدید ،مشهکالت

آزمندنی بهها پههای برهوههه و در وضههعیت راحههت روی

اسکلتی -عضالنی شدید ،ابتال به پارکیوسنن ،ناتنانی در

دسههتگاه مههیایسههتاد و بهها کمههک دستگیهههره در وضهههعیت

اجرای تکالیف ،مشکط بیوایی شدیدکه با عیوک اصالح

تعریهف شده روی صفحه تعادل به ننعی استقرار مهییافهت

نشند( ،)20ابتال بهه مالتیپهط اسهکلروزیس ،داشهتن سهابقه

کهه نق هه اثر نیروی ثقط او یعوی مرکهز فشههار پاههها بهها

سکته مغزی( ،)20داشتن درد در اندامها که مهانع اجهرای

مرکهز مختصهات صفحه تعهادل مو بهق گهردد و صهفحه

تستها باشد ،بیماری دیابت ،سابقه جراحی زانن یها مه

کامالً در سه ر افقهی رهرار میگرفت .از آنجاکه منرعیهت

پا ،ابتال به آرتریهتهها( ،)24فشهار هنن بهاب ،مشهکالت

ررارگیری پای افراد روی دستگاه متفاوت است بوهابراین

شهونایی( ،)24کمهردرد واضههر در  0مهاه گرشهته ،سههابقه

منرعیت ررارگیری پای افراد روی س ر اتکها بهر اسهاس

داروی

شههمارهبوههدیهههای مشههخد شههده روی س ه ر اتکهها در

یا الکط در  79سهاعت گرشهته بهند.

دستگاه ثبت می شد و از افراد ناسته شد کهه تها پایهان

آزمنن  TUGکه دارای روایی و پایایی بابیی مهیباشهد

تست منرعیت پاهای ند را تغییهر ندهوهد .ایهن دسهتگاه

شامط نشستن روی صودلی ،بلود شدن و راه رفتن تها سهه

تعادل ایستا و پنیهای افهراد را بهه صهنرت کلهی و در دو

متر ،برگشتن و مجدداً روی صهودلی نشسهتن اسهت .ایهن

جهت ردامی -لفی (ساژیتال) و دا لی -ارجی (صهفحه

سههرگیجه ،هه
مسکن ،آرام بخ

یهها فرامنشههی ،سههابقه مصههر
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آزمنن تعادلی ایستا و سپس آزمنن تعادلی پنیها را اجهرا

آزمههنن تنسههط  Mathiasدرسههال  2390طراحههی شههد و

تكانشگری و حفظ تعادل در سالمندان

میدهد که هر چه این عدد به صفر نزدیکتر باشهد فهرد

مختلف آزمهنن بهین  01درصهد تها  39درصهد بهند(.)12

از تعادل بهتری بر نردار است .در م العه حاضر تعهادل

این آزمنن برای گروهههای مختلهف سهوی ههمچوهین در

ایستا و پنیای افراد با چشم باز و بسته و با درجه سختی 9

سالمودان رابط اجرا می باشد( .)11تحلیط دادهها با استفاده

دستگاه بایندکس ارزیابی شد به این صهنرت کهه افهراد

از نرم افزار  SPSSورژن  20انجام شد .در بررسی نرمهال

ربط از اجرای تست آمنزش اجرای تست را برای درهایقی

بندن تنزیع دادهها با تست کلمهنگرو

در

دریافت کردند و هر آزمههنن  9مرتبههه  15ثانیهه ای و بها

سه ر اطمیوههان  2درصههد همههه متغیرههها از تنزیههع نرمههال

فاصله استراحت 25ثانیه اجهرا مهیگردیهد و میانگین این

پیروی کردند .بوابراین برای بررسهی تفهاوت معوهیداری

سه تکرار به عونان نمهره فهرد موظنر میشد.

میههان میههانگین نمههره تعههادل در دو جههوس از آزمههنن تههی

آزمهههنن  CPTدر سهههال  2300تنسهههط  Rasvoldو
همکاران تهیه شهد .ههد
پایداری تنجه و هد

اصهلی ایهن آزمهنن سهوج

دیگهر آن سهوج

میباشد( .)12فرم فارسی آزمنن که از طریق رایانهه اجهرا
میشند دارای  205عدد فارسی به عونان محر
از این تعداد  95محر
هد

مستقط و به موظنر بررسی ارتباط میان متغیرها از آزمهنن
همبستگی پیرسنن و آنالیز رگرسینن

کوتهرل تکانهه

اسهمیرنن

ی چوهد متغیهره

استفاده شد .در همهه آنالیزههای فهنق سه ر معوهیداری
 5/50در نظر گرفته شده است.

اسهت.

یافته ها

( 15درصد) بههعوهنان محهر

(عدد  )7میباشد و  95درصد باری مانده به عونان

در یهههک م العهههه مقهههدماتی در ده فهههرد سهههالمود

(اعداد  5تا  3بهه جهز عهدد  )7درنظهر

تکرارپریری م لق و نسبی دستگاه بهایندکس و آزمهنن

 155ههزارم

 CPTبررسی شد .این آزمنن ها دو بار و به فاصهله یهک

یهک ثانیهه مهیباشهد .مهدت

هفته تا  25روز در افراد اجرا شد .نتایج محاسبه ضهرایب

زمان اجرای آزمای

با احتساب مرحله آزمایشی (تمریوهی)

)Interclass

کهه بههه موظهنر در

بههی تههر آزمهندنی ربههط از اجههرای

محر

یرهد

گرفته میشند .مدت زمان ارائه هر محهر
ثانیه و فاصله بین  1محر

همبسهتگی ((Correlation Coefficients (ICC

بهعونان شا د تکرار پهریری نسهبی و محاسهبه

های

مرحله اصلی صنرت میگیرد  155ثانیه است .درآزمنن

معیهار انهدازهگیهری (Standard Error of Measurement

ای

) )(SEMبهعونان شا د تکرارپریری م لق بهه ترتیهب

ارتکاب ( )Commission Errorنمرهگهراری مهیشهند.

هههای ارتکهههاب (آزمهههنن  5/99 )CPTو  5/90در

 CPTدوننع
ههای حههر

ای حر

( )Omission Errorو

در

هوگههامی رخ مههیدهههد کههه آزمههننی بههه

تعههادل ایسههتا کلههی  5/39و  5/27و در تعههادل پنیهها کلههی

پاسهخ ندههد و ایهن نهنع

ها بهه عوهنان

 5/39و  5/20مشاهده شد کهه ایهن نتهایج بیهانگر تکهرار

مشکط در پایداری تنجه تفسیر میشند.

ای ارتکهاب

پریری عالی برای دستگاه بایندکس و آزمنن  CPTبند.

یرههد

از  05فههرد سههالمود شههرکتکووههده  05نفههر ( 10زن و 10

محر

هد

هوگامی رخ میدهد که آزمندنی به محهر

پاسخ دهد .این ننع پاسخ نشان دهوده ضعف در بازداری

مرد) بر اساس معیارهای ورود و هروا بهه م العهه وارد

تکانه اسهت و بهه عوهنان مشهکط در کوتهرل تکانشهگری

شدند .میانگین سن افراد شرکتکووهده  00/0 ±7/0سهال

ا تنسط رایانه شمارش

و میههانگین نمایههه تههنده بههدنی آنههان 10 ±7/9بههند .سههایر

میشند .برطبق نتایج م العه دکتر هادیان فرد و همکاران

اطالعات تنصیفی در زمیوه مشخصات دمنگرافیک افراد

مشخد شد که فرم فارسی آزمنن  CPTدارای روایی و

شرکت کووهده بها تفکیهک جوسهیت در جهدول شهماره 2

پایایی مواسهب اسهت .در م العهه آن هها ضهریب پایهایی

آمده است.

تفسیر میشند که این دو ننع
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فرونتال) ارزیابی میکود و نمرهای برای آنها ا تصاص

(بازآزمههایی) ( )Test-Retest Reliabilityرسههمتهههای

پژوهشی

زهرا احمدی زاده و همکاران

جدول شماره  :1میانگین و انحرا

معیار متغیرهای دمنگرافیک با

تفکیک جوسیت

جدول شماره  :3ضریب همبستگی پیرسنن و س ر معوی داری بین
تکانشگری و شا د های تعادل

مرد ((n=10
انحرا معیار  ±میانگین
سن

07/1 ± 9/3

00/4±7/0

00/0±7/7

وزن

41/0±22/4

03/1±25

45/3±4/9

رد

200/0±0/4

209±7/3

201/9±25/3

نمایه تنده بدنی

10/2±7/1

14/9±7/9

10±7/9

میانگین نمرات افراد در تعهادل ایسهتا ،9/07 ±1/03
در تعادل ایستا با چشهم بسهته  ،7/25±1/74تعهادل پنیابها

تکانشگری  /تعادل ایستا

*5/071

>5/552

تکانشگری  /تعادل ایستا با چشم بسته

*5/770

5/552

تکانشگری  /تعادل پنیا

*5/920

5/510

تکانشگری  /تعادل پنیا با چشم بسته

5/290

5/973

*p>5/50

جدول شماره  :4ضرایب رگرسینن و س ر معواداری شا د های
تعادل با متغیر های زمیوه ای ،تنجه پایدار و تکانشگری

چشم باز  ،7/00 ±1تعادل پنیا با چشم بسته 0/00 ±2/39

راب ه بین متغیرها

ای ارتکاب  1/00±7/22گزارش شد .همچوهین در

و

نتایج آزمنن تی مستقط میان تعادل استاتیک و دایوامیک

تعادل ایستا کلی

با چشم باز و بسهته تعهادل افهراد بها چشهم بسهته بهه طهنر
معویدار بابتر از تعادل آنهان بها چشهم بهاز مشهاهده شهد
نمره تعادل در دستگاه بایندکس تنانایی تعهادل

(افزای

تعادل ایستا کلی با
چشم بسته

پایینتر افراد را نشان میدهد) ( .)p>5/50میهانگین نمهره
تعادل افراد شرکتکووده با تنجه به جوسیت آنان و نتایج
آزمنن تی مستقط درجدول شماره  1آمده است .همبسهتگی

تعادل پنیای کلی

بین تکانشگری ( ای ارتکاب) و شا دهای تعهادل در
جهدول شههماره  9نشههان داده شههده اسههت کههه همبسههتگی
متنسط را میان تکانشگری بها تعهادل پنیها بها چشهم بهاز،

تعادل پنیای کلی با
چشم بسته

تعادل ایستا با چشم باز و بسته نشان میدهد (.)p>5/50
نتههایج بررسههی ضههریب رگرسههینن میههان متغیرهههای
زمیوهای (جوسیت ،سن و نمایه تنده بدنی) ،تنجه پایهدار
و تکانشههگری در جههدول شههماره  7نشههان مههیدهههد کههه
ضریب رگرسیننی تکانشگری با تعادل پنیا با چشم بهاز،

ضریب رگرسینن

س ر معوی داری

جوسیت

5/17

5/49

نمایه تنده بدنی

*5/24

5/57

سن

5/59

5/99

تکانشگری

*5/23

5/555

تنجه پایدار

5/55

5/34

جوسیت

5/51

5/34

نمایه تنده بدنی

*5/23

5/52

سن

5/20

5/50

تکانشگری

*5/20

5/55

تنجه پایدار

-5/22

5/20

جوسیت

-5/03

5/19

نمایه تنده بدنی

*5/24

5/52

سن

-5/559

5/3

تکانشگری

*5/59

5/50

تنجه پایدار

-5/54

5/19

جوسیت

*-2/09

5/551

5/22

5/54

سن

-5/25

5/59

تکانشگری

5/57

5/17

تنجه پایدار

-5/54

5/19

نمایه تنده بدنی

*p>5/50

بحث
نتایج م العه حاضر نشان داد که با سهختتهر شهدن
تکلیف تعادلی ،مقدار همبستگی میان تعهادل و تکانشهگری

تعادل ایستا با چشم باز و بسته معویدار میباشد.

در افراد سالمود تغییر میکود .مقدار همبستگی تکانشگری
جدول شماره  :2میانگین نمره تعادل و نتایج آزمنن تی مستقط به تفکیک جوسیت
متغیرها
تعادل ایستا کلی با چشم باز
تعادل ایستا کلی با چشم بسته
تعادل پنیا کلی با چشم باز
تعادل پنیا کلی با چشم بسته
ای ارتکاب (تکانشگری)

جوسیت

انحرا معیار  ±میانگین

مرد

9/19 ± 1/71

زن

9/33 ± 1/39

مرد

9/93 ± 1/10

زن

7/95 ± 1/45

مرد

7/90 ± 1/09

زن

7/17 ± 2/27

مرد

4/01 ± 1

زن

0/04 ± 2/79

مرد

7/39 ± 9/20

زن

7/95 ± 7/30

t

س ر معوی داری

با تعادل در شا دهای تعادل ایستا با چشم باز ،r=5/07
تعادل ایستا با چشم بسته  r= 5/77و تعادل پنیها بها چشهم

-5/97

5/75

-5/07

5/03

چشم بسته که سختترین تکلیف تعادلی در این م العهه

2/203

5/10

بند( ،بی تهرین میهانگین نمهره تعهادل را کسهب کردنهد

*7/20

<5/552

بدین معوی که پایینترین س ر ثبات را داشتود) معویدار

5/59

5/39

نشد .بوابراین میتنان گفت نتایج ایهن م العهه نشهان داد

باز  r=5/92میباشد و ایهن همبسهتگی در تعهادل پنیها بها

که همبستگی بین تعادل و تکانشگری در افراد سالمود به

*p>5/50
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زن((n=10
انحرا معیار  ±میانگین

کط((n=05
انحرا معیار  ±میانگین

متغیرها

ضریب همبستگی

س ر معوی داری

تكانشگری و حفظ تعادل در سالمندان

سادهتر باشد و اطالعات حسی در ا تیهار افهراد رهرار گیهرد،

تکانشههگری در ایههن تکلیههف تعههادلی بههابتر از دیگههر

همبستگی بین تعادل و تکانشگری بی تر ناهد بهند و

تکالیف تعادلی مشاهده شهده اسهت .در تعهادل ایسهتا بها

هرچه تکلیف تعادلی سختتر باشهد ،مقهدار همبسهتگی

تعهادلی

کاه

مهییابهد و در تکلیفهی کهه چهال ههای تعهادلی

زیادی ایجاد کود (مانود شرایط تعادل پنیا با چشهم بسهته
در این م العهه کهه بها حهر
چال

چشم بسته و حر
افزای

دروندادهای بیوایی ،چهال

یافته است (نمندار شماره  )2و با افزای

تعادلی نیاز به موابع تنجه نیز افزای

چهال

می یابد و در نتیجهه

اطالعهات بیوهایی و ایجهاد

امکان بروز تکانشگری کمتهر گشهته اسهت کهه در ایهن

در حس پیکری همراه بند) همبستگی بین تعهادل

یافته اما ههمچوهان

تکلیف تعادلی ضریب همبستگی کاه

و تکانشگری معوادار نمیباشد(نمندار شماره  .)1با تنجه

معویدار میباشد .در شرایط تعهادل پنیها بها چشهمان بهاز

به این که افراد برای حفهظ تعهادل عهالوه بهر تنانموهدی

دسترسی به حس پیکری با چال

بی تری مناجه شهده

جسمانی نیازمود موابع تنجه ،فاکتنرههای شهوا تی( )19و

است و در نتیجه نیاز به موابع تنجه بی تهر از دو شهرایط

سههن

ربط میباشد که در نتیجه آن نیز مقدار ضریب همبستگی

مشهکالتی در زمیوهه تخصهید سهریع پهردازش حسهی و

کاه

یافته اسهت امها ههمچوهان معوهیدار مهیباشهد .در

موابع تنجه برای حفظ تعادل افراد به وجند مهیآیهد()17

شرایط تعادل پنیا با چشمان بسته به علت عدم دسترسهی

بوابراین واضر است که افراد سالمود برای حفظ تعادل به

در درونههدادهای حههس

پههردازش اطالعههات حسههی مههیباشههود و بهها افههزای

موههابع تنجههه بههی

بههه اطالعههات بیوههایی و چههال

تههری نیههاز ناهوههد داشههت(.)10،17

پیکری حفظ تعادل را دشنارتر از شرایط های ربط کرده

همچوهین م العهات نیهز گهزارش کردنهد کهه اگهر افهراد

است (نمندار شماره  )2که این شرایط نیاز به موابع تنجه

نتنانوههد مقههدار تنجههه کههافی را بههرای راه رفههتن و تعههادل

را افزای

داده و امکان حناس پرتی و بروز تکانشهگری

ا تصاص دهود ،امکان حناس پرتی در آنان وجند دارد

را کههاه

داده اسههت بوههابراین مههیتههنان گفههت کههاه

که موجر به چهال ههایی بهرای حفهظ ثبهات و تعهادل در

تنانایی حفظ تعادل در نتیجه بروز تکانشگری رخ نهداده

آنان مهیگهردد( Lozano .)10و همکهاران نیهز در م العهه

یافتهها نیز به آن اشاره شد،

ند گزارش کردند که تنجه ا تصاص یافته کهم حهین

است و همچوان که در بخ

ضههریب همبسههتگی میههان تکانشههگری و تعههادل در ایههن

فعالیت تعادلی موجر به حناس پرتی و در نتیجهه افهزای

شرایط کاه

تکانشگری در افراد میشند( Logemann .)14و همکهاران

تنجیه دیگری که برای کهاه

نیز در م العه ند به نقط از  Egnerبیان میکوود افزای

تعادل و تکانشگری با سختتر شدن تکلیف تعهادلی در

تنجهههه پایهههدار در افهههراد باعهههگ کهههاه

یافته و معوادار نیهز مشهاهده نشهده اسهت.
مقهدار همبسهتگی میهان

تکانشهههگری

سالمودان میتنان ارائهه داد ارتبهاط میهان تکانشهگری بها

میگردد( )19بوابراین میتنان گفت در شرای ی که افراد

حافظه کاری میباشد زیرا حافظه کهاری اطالعهات یهر

تنجه کمتری برای اجرای تکالیف ا تصاص مهیدهوهد،

مرتبط را مهار میکود تا تمرکز بر تکلیف در حال اجهرا

بی تر حناس پرت میشنند و امکهان بهروز تکانشهگری

باشد( .)22با سختتر شدن تکلیهف تعهادلی کهه نیهاز بهه

می یابهد .درم العهه

یافتهه اسهت ،فعالیهت

حین تکلیف تعادلی در آنان افزای

تمرکز برای حفهظ تعهادل افهزای

حاضر نیز در تعادل ایستا با چشم باز که اطالعات حسهی

حافظه کاری برای فراهم کردن تمرکز بر تکلیف تعادلی

بزم برای حفظ تعادل در دسترس افهراد رهرار دارد نیهاز

نیز افزای

یافته که در نتیجه آن امکان بروز تکانشگری

بههه تخصههید موههابع تنجههه کههمتههر بههنده و امکههان بههروز

کاه

تکانشگری و کاه

26
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تکلیف تعادلی بسهتگی دارد و ههر چهه تکلیهف تعهادلی

تکانشههگری وجههند دارد کههه همبسههتگی میههان تعههادل و

پژوهشی

زهرا احمدی زاده و همکاران

نیافتهه اسهت بلکهه عنامهط وابسهته بهه

تکانشگری کاه

تکلیف تعهادلی (چهال ههای حسهی) عامهط کهاه

آن

بندهاند .در همین راستا  Harrisonو همکاران در م العه

میدهد .بخشی از نتایج م العه حاضر هم راستا بها نتهایج
م العههات گرشههته نشههان داد کههه کههاه
دروندادهای حسی موجر به کاه

یهها حههر

تنانایی حفهظ تعهادل

زمهین هنردن افهراد سهالمود ارتبهاط معوهاداری

سالمود شامط اجتواب از راه رفتن در ننر کهم و ناکهافی،

هر

اجتواب از راه رفتن س نح بیثبات یا یلی نرم ،اسهتفاده

میدهد( )22و

از عصا یا واکر و استفاده از عیوک در صنرت ضعف در

از آنجهها کههه همبسههتگی زیههادی بههین نقههاید تعههادل و

بیوایی بنده است( )92اما نتایج مربنط به همبسهتگی میهان

نردن افراد سالمود وجند دارد()0-4

تعههادل و تکانشههگری نشههان داد کههه تکانشههگری زمههانی

میتنان گفت نتایج م العه  Harrisonو همکاران( )22بها

میتناند موجر به کاه

تعادل در افراد سهالمود گهردد کهه

نتایج م العه حاضر هم سن میباشد زیهرا تکانشهگری در

اطالعات حسی (حس بیوایی و حس پیکری) بزم بهرای

تر میباشد(Ferrari .)10

حفظ تعادل در دسترس باشد زیرا در این شرایط نیهاز بهه

و همکههاران نیههز در م العههه ههند گههزارش کردنههد کههه

تخصید موابع تنجهه کهمتهر مهیگهردد و امکهان بهروز

بههیتههنجهی بهها تکانشههگری مههرتبط بهها زمههین ههنردن

تکانشگری بی تر میگردد بوابراین شاید یکی از دبیط

( )Impulsivity-Related Fallsهمبسهههتگی دارد و 92

زمین هنردن افهراد سهالمود هوگهام انجهام فعالیهتههای

درصد از افراد بزرگسال بسهتری در بیمارسهتان بها سهابقه

تعادلی ساده و روزمره که اطالعات حسی نیز در دسهترس

زمین نردن دارای درجهاتی از تکانشهگری بندنهد( )25و

آنان میباشد (مانود راه رفتن در روز و در زمین همنار و

در م العههه  Caldevillaو همکههاران نیههز تکانشههگری یههک

ثابت) وجند درجاتی از تکانشگری در آنها باشهد .لهرا

ههر پههی بیوههیکووههده بههرای زمههین ههنردن در

با تنجه به امکان زمین نردن افراد سالمود حتی در هوگهام

سالمودان گزارش شده است( Smulders .)13و همکاران

انجام فعالیتهای تعادلی ساده روزمره زندگی بها وجهند

در بخشهههی از م العهههه هههند در سهههالمودان مبهههتال بهههه

درونههدادهای حسههی کههافی ،بههرای جلههنگیری از بههروز

پارکیوسههنن هههم سههن بهها م العههه حاضههر گههزارش کردنههد

مشههکالت ثاننیههه در صههنرت از دسههت دادن تعههادل،

تکانشگری در افراد با سابقه زمین نردن بی تر مهیباشهد

مدا الت محی ی و ایمنسازی محیط زندگی برای آنان

افزای

وجند دارد و هم چوین بهی تهنجهی در سهالمودان
زمین نردن را در اثر تکانشگری افزای
ر زمین

افزای

افراد با سابقه زمین نردن بی

عامههط

اما در بخه

دیگهر از م العهه هندگزارش کردنهد کهه

ضروری به نظر میرسد.

تنجه در افراد مستقط از زمین نردن میباشد زیرا تنجه
مرتبط با تکهالیف دوگانهه مهیباشهد و بها زمهین هنردن
سههالمودان مبههتال بههه پارکیوسههنن مههرتبط نمههیباشههد( .)10از
آنجاکه م العهه  Smuldersو همکهاران( )10روی افهراد
مبتال بهه پارکیوسهنن انجهام شهده اسهت و از عالئهم ایهن
بیماری بیثباتی تعادلی و مشکط در راه رفهتن مهی باشهد
بوابراین احتمال
نمننهها افزای
افراد نیز احتمال

ا در م العه به علت مشکالت تعادلی
مییابد .همچوهین وجهند ترمهنر در ایهن
های تکانشهگری را درآنهان افهزای
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ههند نشههان دادنههد کههه بهین بههی تههنجهی ،تکانشههگری و

در سالمودان میگردد( )95و تنصیههای بزم برای افهراد

تكانشگری و حفظ تعادل در سالمندان

با تنجه به اینکه م العه حاضهردر سهالمودان بهدون
مشکط تعادلی اجرا گردید ،تعمیمپریری نتایج نیز به این
گروه از سالمودان محهدود ناههد بهند .بهر ایهن اسهاس
میان تکانشگری و تنانایی حفظ تعادل در افراد سالمود با
مشکالت تعادلی پردا ته شند تا بتنان این ارتبهاط را در
کوار سایر عنامط اثرگرار بر تنانایی حفهظ تعهادل مهنرد
بررسی ررار داد.
بهر اسههاس نتههایج م العهه حاضههرمبوی بههر همبسههتگی
معو هیدار میههان تکانشههگری و تنانههایی حفههظ تعههادل در
تکالیف تعادلی ساده و یا بها چهال ههای حسهی کهم در
پایان میتنان نتیجه گیری کرد که شاید وجند درجهاتی
از تکانشههگری یکههی از دبیههط زمههین ههنردن در افههراد
سالمود هوگام انجام فعالیتهای تعهادلی سهاده و روزمهره
که اطالعات حسی نیز در دسترس است ،باشهد .بوهابراین
انجام مدا الت محی هی و ایمهنسهازی محهیط زنهدگی
روزمره افراد سالمود برای کهاه

هر ناشهی از زمهین

نردن ضروری به نظر میرسد.
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