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چکيده
هدف از انجام اين تحقيق تعيين اثر يک دوره کوتاهمدت تمرين ويبريشن بر برخي از عوامل آمادگي جسماني
زنان سمالمند بمود .آزممودنيهماي داوطلمب (سمن 01/69 ± 0/22سمال ،وزن  00/42± 11/94کيلمو گمرم،
قد 100/99 ± 0/60سانتيمتر و  20/02 ± 2/23 ،BMIکيلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفي به سه گروه
ويبريشن( ،)n=10گروه بدون ويبريشن ( )n=12و کنترل( )n=16تقسيم شدند .گروه ويبريشن تمرينات را که
شامل  4وضعيت بدني بود به مدت  16روز با فرکانس  30-26هرتز و دامنه  12ميليمتر انجام دادنمد .گمروه
بدون ويبريشن نيز تمرينات مشابه گروه ويبريشن را بر روي دستگاه خاموش انجام دادند و از گروه کنترل نيز
خواسته شد که فعاليت ورزشي عادي خود را انجام دهند .براي سنجش قدرت دست و پا از دينامومتر ،بمراي
سنجش انعطافپذيري از آزمون خمشدن تنه به جلو ،براي سنجش تعادل از زمان ايستادن روي يک پا و براي
ارزيابي ترکيب بدن از اندازهگيري چربي زيرپوستي سه نقطهاي (فوق خاصره ،ران و سه سر بمازو) بمهوسميله
دستگاه کاليپر استفاده گرديد .پس از جمعآوري اطععات ،دادهها با استفاده از نرمافمزار آمماري  Spss 15و
 Excel 2007با روش آماري  tوابسته و تجزيه و تحليل واريانس ممورد ارزيمابي قمرار گرفتنمد .يافتمههماي
درونگروهي نشان داد که در گروه ويبريشن قدرت دست راست ( ،)p=6/62قدرت دست چمپ (،)p=6/61
قدرت پا ( ،)p=6/664انعطافپذيري ( )p=6/660و تعادل پاي چپ ( )p=6/660افمزايش و درصمد چربمي
بدن ( )p=6/662و چربي زير پوستي ناحيه ران ( )p=6/61کاهش معنيدار داشمته اسمت .در حمالي کمه در
گروه بدون ويبريشن فقط افزايش قدرت دست راست ( )p=6/61و کماهش چربمي زيمرپوسمتي ناحيمه ران
( )p=6/61معنيدار بود .به همر حمال ،در گمروه کنتمرل هميچکمدام از متغيرهما اخمتعف معنميداري را بمين
پيشآزمون و پسآزمون نشان ندادند .يافتههاي بين گروهي نشان داد که تمرين ويبريشن افمزايش معنميداري
در قمدرت دسمت راسمت و چمپ ( p=6/663و ،)p= 6/660قمدرت پما ( )p=6/662و تعمادل پماي چمپ
( )p=6/61آزمودنيهاي گروه ويبريشن نسبت به دو گروه ديگر ايجاد کمرد ،ولمي تمأثير معنميداري بمر روي
تعادل پاي راست ،انعطافپذيري و درصد چربي هيچکدام از گروهها نداشت .براساس نتايج تحقيق ،با انجمام
دورههاي کوتاهمدت تمرين ويبريشن ميتوان به تقويت قدرت دست ،پا و تعادل سالمنداني که امکان شرکت
در دورههاي طوالنيمدت تمرينات را ندارند پرداخت.
واژههاي کليدي :تمرين ويبريشن ،آمادگي جسماني ،زنان سالمند
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مقدمه

پيري فرايند اجتنابناپذير همه افراد بشر است که منجر به فرسايش پيشروندهاي در بخشهاي مختلف بمدن
و ازدستدادن آمادگي جسماني و به تبع آن کمتحرکي ميشود( .)2در سمن پيمري ضمايعات چشممگيري در
بافتهاي گوناگون بدن ايجاد ميشود که با تغييرات عصبي عضعني سبب توسعه سستي و ناتواني عضعني و
اسکلتي ميگردد .کاهش قدرت و توان عضعني ،بهويژه در اندامهاي پمايينتنمه ،بمر تعمادل ،کنتمرل قاممت و
توانايي راه رفتن اثر منفي ميگذارد و برخي افراد حتي براي تغيير وضعيت از حالمت نشسمته بمه ايسمتاده بما
مشکل مواجه ميشوند ( )0و اين موارد با افزايش سن ،به صورت پيشروندهاي تشديد ميشوند ( .)20به هر
حال ،اثرات منفي کاهش قدرت در زنان سالمند به دليل قدرت کمتر نسبت بمه ممردان مشمهودتر اسمت (.)1
ععوه بر تغييرات فيزيولوژيک در دوران سالمندي ،کمبود فعاليمت نيمز مميتوانمد سمبب کماهش بسمياري از
روندهاي طبيعي بدن شود و مشکعتي از جمله پوکي استخوان ،فشار رواني ،بيخوابي ،کمردرد ( )2و اختعل
در قدرت و توان عضعني ( )32ايجاد کند که ممکن است به طور مستقيم يا غير مستقيم بمه کماهش فعاليمت
بدني مربوط باشد ( .)2به همراه اين مموارد ،تمرس از افتمادن ،محمدوديت در حرکمت و جابمهجمايي و عمدم
استقعل نيز سبب کمتحر تر شدن سالمندان بهويژه زنان ميشود ( .)39اين امر با افزايش سن ،سبب تشمديد
نزول قدرت و اندازه عضعني ميشود و اغلب منجر به ناتوانيهاي طوالنيمدت يا هميشگي در آنها خواهمد
شد ( .)24بنابراين ،هرچند سالمندي فرايندي بيولوژيک است و نميتوان آنرا متوقف يا معکموس نممود ،امما
ميتوان با مراقبتهاي ساده و رفتارهاي صحيح به سالمندي توأم بما سمعمتي رسميد ( .)0در ايمن خصموص،
تمرينات ورزشي بهعنوان روشي مداخلهاي و مناسب در اين دوران ميتواند سبب پيشگيري رونمد نزولمي در
سالمندان شود و بخشي از اين روند را جبران نمايد ( .)23در همين راستا فوايد ورزش در گسترش قدرت و
انعطافپذيري سالمندان به صورت افزايش کارايي ،کاهش خطر آسميبهماي عضمعني ،کمتمرشمدن احتممال
مشکعت کمردرد ،بهبود عملکرد ورزشي ،گسترش تواناييها در مواقع اضطراري و مقاومت در برابر خستگي
پيشنهاد شده است ( .)2براساس شواهد موجود ،افراد مسن ميتوانند جهمت بهبمود عملکمرد خمود ،از انمواع
تمرينات جسماني مانند تمرينات قدرتي ( ،)21استقامتي ( )37و ترکيبي ( )17استفاده کننمد و ضممن کماهش
ناتوانيها و کاهش هزينههاي مراقبتي و درماني ،کيفيت زندگي خود را ارتقا دهند (.)24
به هر حال ،تقويت عضعت بزرگ بدن که در راه رفتن و جابهجايي اهميت دارند ،بما حجمم و شمدت نسمبتاً
بااليي از تمرين امکانپذير است ( )36اما خستگي ،بيانگيزگي و ناتواني افراد سمالمند مميتوانمد دليمل عمدم
استقبال آنها از اين نوع تمرينات باشد .بنابراين ،يافتن راهکارهاي مناسب تمريني و ساخت ابزارهاي جديمد
تمريني جهت پيشگيري از کمتحرکي و خانهنشينشدن سالمندان از اهميت بااليي برخوردار است .بما توجمه
به محدوديتهاي حرکتي و عملکردي افراد سالمند ،استفاده از تمرينهاي ساده با ايمني باال و خسمتگي کمم
مورد توجه قرار گرفته است .از جمله اين تمرينات ميتوان به تمرينات ويبريشن کل بمدن ( 1)WBVاشماره
)1. Whole Body Vibration(WBV
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کرد که امروزه بهعنوان يک روش تمريني براي بهبود عملکردهاي جسماني رواج و عموميت زيادي پيدا کرده
است ( .)22تمرينات  WBVبر روي يک صفحه نوساندار اجرا ميشود و تحريکات را بهصمورت سينوسمي
به کل بدن ارسال ميکند و ميتوان حرکات را بهصورت ايستا يا پويا روي آن انجام داد .با انجام حجم کممي
از اين تمرينات در هر جلسه ،ميتوان افزايش معنيداري در عملکرد افراد بهويژه افراد کمتحر ايجماد کمرد
( .)37اين نوع تمرين به وقت و تعش زيادي نياز ندارد و زخم و جراحت ايجاد نميکند ،همچنين بما توجمه
به ايمني باالي اين تمرين و اثر بر مفاصل و فيبرهاي عضعني نوع دو ،که طي فرايند پيري تحليمل مميرونمد
( ،)32ممکن است بهويژه جهت استفاده سالمندان مفيد باشند .همچنين اين تمرينات ،به جابهجا شدن کمتري
نسبت به ساير روشهاي تمريني نياز دارد و افزايش ضربان قلب ،فشار خون و ميزان اکسميژن مصمرفي طمي
اين تمرينات نسبت به ساير روشها معيمتر است ،در نتيجه خطرات قلبي عروقي کمتري سالمندان را تهديد
ميکند و آنها ميتوانند با ايمني بيشتري به تمرين بپردازند ( .)9اگرچه استفاده از اين نوع تمرينات ميتوانمد
تهديدي براي کاهش فعاليت بدني نشاطبخش باشد ،ولي استفاده از روش در اين جامعهاي کمه بيشمتر افمراد
دچار ايستايي و کمتحرکي هستند ،گامي مثبت تلقي ميشود.
اخيراً درمورد اثرات تمرين  WBVبمر تغييمرات هورمموني و فاکتورهماي آممادگي جسمماني ورزشمکاران و
غيرورزشکاران جوان تحقيقاتي صورت گرفته است ( ،)10اما تحقيقات محدودي درمورد اثر اين تمرينات بمر
سالمندان ،بهويژه زنان انجام شده است .در زمينه تمأثير تمرينمات  WBVبمر سمالمندان يافتمههماي کممابيش
متناقضمي وجمود دارد در برخمي مطالعمات ،بهبمود قمدرت اکستنسمورهاي زانمو پمس از  22هفتمه تممرين
( ،)26،33،29افزايش ارتفاع پرش عمودي پس از  11و  22هفته تمرين ( ،)30،33افزايش تعادل بمدن پمس از
 0هفته تمرين ( ،)22افزايش سرعت بلندشدن از روي صندلي پس از  2ماه تمرين ( ،)30افزايش چگالي مواد
معدني استخوانها ( )30،23و افزايش هورمونهاي رشد و تستسترون سرم ( )10پس از  0ماه تمرين گزارش
شده است .در حالي که يافتههاي روسو 1پس از  0ماه تمرين  WBVتغييري در نيروي عضعني افمراد مسمن
نشان نداد ( ،)30باتمنز 2و واننس 3نيز تمرينات  WBVرا پس از  2و  0ماه بدون تمأثير بمر تعمادل گمزارش
کردند ( .)16،22همچنين باتمنز و همکاران پس از  2مماه انجمام تمرينمات  ،WBVبهبمود معنميداري را در
انعطافپذيري سالمندان مشاهده نکردند ( .)16يافتههاي متفاوت اين مطالعات نشان ميدهد که تمأثير WBV
بر عناصر آمادگي جسماني ،به ويژگيهاي تمرين (دامنه ،فرکانس و روش کاربرد) و پروتکل تمريني (شدت،
حجم و نوع تمرين) بستگي دارد ،به طوري که يک پروتکل تمريني بما فرکمانس ،دامنمه و وضمعيت خماص،
افزايش معنيداري را در عملکردهاي ورزشي آزمودنيها ايجاد ميکند ( )20و وقتي هممان پروتکمل تمرينمي
تنها با تغيير در دامنه ،در پژوهش ديگري استفاده شده است ،تغيير معنيداري مشاهده نشمده اسمت ،بنمابراين
توافق نور در مورد يک پروتکل تمريني بهينه وجود ندارد ( .)20با توجه به محدودبودن تحقيقمات در زمينمه
1. Russo
2. Batmans
3.Van Nes
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اثر تمرينات  WBVبر سالمندان ،تناقض در نتايج آنها ،تفاوت در شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،سطح آممادگي
جسماني و تفاوت در طول دوره تمرين ،دامنه ،فرکانس و پروتکل تمرين ( )21تحقيق حاضر به دنبال پاسمخ
به اين سؤال است که آيا يک دوره کوتاهمدت تمرين  WBVميتواند بر برخي از عوامل آممادگي جسمماني
زنان سالمند مؤثر باشد.
روششناسي تحقيق

جامعه آماري اين تحقيق را زنان سالمند باالي  00سال شهرستان نهاوند تشکيل دادند که به واسمطۀ فراخموان
به همکاري دعوت شده بودند .پس از درنورگرفتن سعمت جسماني و سطح فعاليت آنها ،از طريق پاسخ بمه
سؤاالت پرسشنامه محققساخته که شامل سن ،نوع بيماري ،سطح فعاليت و ...بود ،نمونه آمماري بمهصمورت
داوطلبانه انتخاب شد .شرکتکنندهها شامل افراد غيرورزشکار و کساني بودند که براي انجام کارهاي اساسمي
روزانه خود واجد شرايط بودند .در اين مطالعه  26نفر از زنان سالمند با دامنه سني  00-42شرکت داشتند که
همه آنها در انجام تمرينات ورزشي منوم و همچنين تمرين ويبريشن بيتجربه بودند .کساني کمه شمرايطي از
جمله ناراحتيهاي قلبي و اختعالت دريچهاي ( ،)29آرتروز شديد و بيماريهماي مفصملي ،ديابمت مليتموس
وابسته به انسولين ،داشتن مفاصل مصنوعي در پا ،زانمو و ران ،زخمم و سموختگيهماي تمازه و بهبمودنيافتمه،
مشکعت ديسک و مهرههاي کمري ،داشتن آغازگر مصنوعي ضربان قلب ،)29( 1داشتن پروتز زانمو يما لگمن
( ،)16ناتواني عضعني اسکلتي ( ،)16،29التهاب و عفونتهاي شديد ،معلوليت حرکتي ( )16و بيماري صرع
( )29داشتند ،از تحقيق حذف شدند .آزمودنيها بمهطمور تصمادفي بمه سمه گمروه ويبريشمن ( ،)n=10گمروه
تمرينات بدون ويبريشن ( )n=12و گروه کنترل ( )n=16تقسيم شدند .ميانگين و انحراف استاندارد سن ،وزن
و قد آزمودنيها به تفکيک در سه گروه تحقيق در جدول  1ارائه شده است.
جدول .1ميانگين و انحراف استاندارد سن ،وزن و قد آزمودنيها
تعداد

سن
(سال)

وزن
(کيلو گرم)

قد
(سانتيمتر)

ويبريشن

10

06/11± 0/3

00/43±11/20

107/92±0/7

بدون ويبريشن

12

01/60± 0/2

00/66 ± 13/77

100/74± 0/9

کنترل

16

02/0± 7/23

00/11±16/73

107/22±3/0

ميانگين
گروه

هدف و نحوه اجراي تحقيق براي آزمودنيها شرح داده شد و هريک از آزمودنيها ،رضمايت کاممل خمود را
براي شرکت در آزمون بهصورت کتبي اععم کردند .يک روز قبل از شروع دوره تمرينمي و يمک روز پمس از
اتمام دوره ،در مرحله پيشآزمون و پسآزمون برخي از عوامل آمادگي جسمماني آنهما شمامل قمدرت پنجمه
دست توسط دينامومتر دستي ( ،)2قدرت پا توسط دينامومتر پا ( ،)2تعادل از طريق آزمون استاندارد استروگ
سنجيده شد و حداکثر زممان قمرار گمرفتن بمر روي يمک پما بمهعنموان رکمورد در نومر گرفتمه شمد (.)0،20
1. Pace Make
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انعطافپذيري توسط آزمون اصعحشده خمش به سمت جلو ( )2و اندازهگيري ترکيب بدن بما انمدازهگيمري
چين پوستي توسط کاليپر و محاسبه درصد چربي توسط فرمول اندازهگيري شد .پمس از انجمام پميشآزممون،
گروه ويبريشن تمرينات خود را به مدت  16روز متوالي بر روي دسمتگاه ويبريشمن ممدل  JET VIBEبما
فرکانس  30تا  26هرتز و دامنه ثابت  12ميليمتر دستگاه انجام دادند.
با توجه به پروتکل استاندارد بوسکو ( )12و باتمنز ( ،)16تمرينات ويبريشمن طبمق اصمل اضمافهبمار و اصمل
پيشرونده تمرين در هشت وضعيت بدني شامل حرکت النج ،1اسکات ،2اسکات به حالت نشسته ،3اسکات با
زانوي کمي خم ،2اسکات با پاي باز ،0ايستادن بر روي پنجه پا با زانوي کمي خم ،6اسمکات بمر روي پنجمه
پا ،7قرار گرفتن بر روي کف دست در حالي که زانو بر روي زممين اسمت 4صمورت گرفمت .قبمل از شمروع
تمرين  ،WBVجهت آشنايي با وضعيت صحيح بدني بر روي دستگاه ويبريشن ،محقق هشت وضعيت بدني
را روي دستگاه اجرا نمود و از آزمودنيها خواسته شد تا قبل از تمرين 4 ،وضعيت بدني را بمر روي دسمتگاه
خاموش انجام دهند .در هر جلسه قبل از شروع تمرين ،پس از انجام حرکات کششي و جنبشي به منوور گرم
کردن عمومي بدن ،حرکت النج را نيز به منوور گرم کردن بر روي دستگاه ويبريشن با فرکمانس  36Hzو در
دو ست  36ثانيهاي با هر کدام از پاها انجام دادند ( .)16گروه بدون ويبريشن نيز حرکات مشمابه را در حمالي
که دستگاه ويبريشن خاموش بود بر روي دستگاه انجام دادند .آزمودنيهاي گمروه اول و دوم طمي تممرين از
يک نوع کفش ژيمناستيک استفاده نمودند تا کبودي پا توسط ويبريشن را تعديل نمايد و از تأثير کفمشهماي
مختلف بر ميزان تأثير ويبريشن بر بدن جلوگيري شود .از گروه کنترل نيز خواسته شد که طمي ايمن دوره بمه
فعاليتهاي عادي خود بپردازند.
جهت تعيين طبيعي بودن توزيع دادهها از آزمون کولموگوروف اسميرنوف استفاده شد .بر اساس نتايج حاصل
و در سطح معنيداري (  )α <%0دادهها از توزيع طبيعي برخوردار بودند .همچنين با استفاده از آزمون تحليل
واريانس يک سويه ( )One Way Anovaمشاهده شد که اختعف معنيداري در ابتدا بين گروههما وجمود
نداشت و گروهها بجز در قدرت پا و تعادل پاي راست همگن بودند .بما اسمتفاده از روش آمماري  tوابسمته،
تفاوت درونگروهي (پيشآزمون و پسآزمون) محاسبه شد .تفاوت بين گروهمي ،از طريمق تحليمل واريمانس
يک سويه ( )One Way Anovaبهدست آمد و با وجود اختعف معنيدار بين گمروههما از آزممون تعقيبمي
توکي استفاده شد .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار کامپيوتري  Spss10و  Exell2663استفاده شد و

1. Lunge
2. Squat
3. Squat Deep
4. Stand Squat
5. Wide Stance Squat
6. Calves
7. Deep Calves
8. Gentele Push Up
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ميزان خطا در تمام موارد  0درصد (  )α <%0و در تمام محاسمبات آمماري ،مقمدار تغييمرات پميشآزممون و
پسآزمون ( )Dدر نور گرفته شد.
نتايج

نتايج درونگروهي (آزمون  tوابسته) بهبود معنيداري در همه متغيرهاي گروه ويبريشن نشمان داد ،در حمالي
که در گروه بدون ويبريشن فقط قدرت دست راست افزايش معنيداري داشت و چربي زير پوستي ناحيه ران
نيز کاهش معنيداري نشان داد ،ولي در گروه کنترل هيچکدام از متغيرهما تغييمر معنميداري نداشمت (جمدول
شماره .)2
جدول  .2تغييرات درونگروهي و بينگروهي برخي از عوامل آمادگي جسماني
مقدار

گروه

پيشآزمون

پسآزمون

درونگروهيP

ويبريشن

22/61±0/12

23/9±0/72

6/617

بدون ويبريشن

19/74±2/92

26/19±2/17

کنترل

14/2±2/4

10/07±2/62

6/606

ويبريشن

26/90±2/22

22/20±2/23

6/62

بدون ويبريشن

17/10±2/44

14/39±0/61

6/613

کنترل

17/37±0/49

10/77±2/47

6/649

ويبريشن

27/70±12/03

03/21±12/23

6/664

بدون ويبريشن

21/93±13/32

39/91±13/0

6/000

کنترل

34/27±17/69

32/02±14/10

6/600

ويبريشن

16/07±2/17

11/91±2/64

6/660

بدون ويبريشن

16/42±2/32

16/44±2/26

6/911

کنترل

16/70±1/72

11/12±1/01

6/242

ويبريشن

12/60±12/37

32/17±32/01

6/601

بدون ويبريشن

4/12±2/44

12/90±0/61

6/23

کنترل

9/90±16/20

16/22±11/73

6/479

ويبريشن

9/9±9/0

20/42±23/2

6/660

بدون ويبريشن

4/30±0/79

16/24±16/01

6/307

کنترل

0/42±0/20

4/00±7/40

6/120

ويبريشن

37/36±3/41

30/60±3/20

6/662

بدون ويبريشن

30/23±7/23

37/24±0/32

6/720

کنترل

34/22±0/61

37/0±3/17

6/09

متغير
قدرت دست چپ
)(Kg

قدرت دست راست
)(Kg

قدرت پا
)(Kg

انعطافپذيري
)(Cm

تعادل پاي راست
()Second
تعادل پاي چپ
()Second

درصد چربي بدن
()%

6/292

P
بينگروهي

*6/664

*6/663

**6/662

6/1

6/64

**6/63

6/0

* تفاوت معنيدار بين گروه ويبريشن و کنترل ()p < 6/60

** تفاوت معنيدار بين گروه ويبريشن و دو گروه بدون ويبريشن و کنترل ()p <6/60

بحث و نتيجهگيري

نتايج تحقيق نشان داد که  16جلسه تمرين ويبريشن با دامنه و فرکمانس کمم (بمه ترتيمب 30-26هرتمز و 12
ميليمتر) تغيير معنيداري را در قدرت دست زنان سالمند گروه ويبريشن ايجاد کرد .اين نتايج بما يافتمههماي
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بوگارتز ( ،)2667که اثر يک سال تمرين ويبريشن به صورت  3جلسه در هفتمه را بمر افمراد سمالمند 06-46
ساله بررسي کرد همسوست .بوگارتز پس از اتمام تمرينات ويبريشن  %12.3در قدرت دسمت زنمان سمالمند
افزايش را گزارش کرد .در تحقيق وي پروتکل تمريني و وضعيتهاي بدني مشابه تحقيق حاضمر بمود ،ولمي
طول دوره تمرين آنها طوالنيتر بود ( .)12افزايش قدرت پا در گروه  WBVنسبت به دو گروه ديگر ،بهبود
معنيداري را نشان داد که اين يافته با نتايج تحقيقات بوگارتز و همکاران ( )2667پمس از يمک سمال تممرين
ويبريشن به صورت  3جلسه در هفته و بما پروتکمل و وضمعيتهماي مشمابه تحقيمق حاضمر و روالنمتس و
همکاران ( )2662پس از  22هفته تمرين ويبريشن بر روي سالمندان همسوست ( .)12،33به نومر مميرسمد،
افزايش قدرت اوليه زودهنگام ناشي از تمرينات ،در ابتدا بدون تغييرات ساختاري در انمدازه و حجمم عضمله
است و اين افزايش بيشتر در اثر سازگاريهاي عصبي حاصل از تمرينمات رخ مميدهمد ( .)12ايمن افمزايش
قدرت عمدتاً بيانگر فراخواني واحدهاي حرکتي بيشتر است .درحقيقمت طمي تمرينمات ويبريشمن EMG

1

عضعني نسبت به فعاليت ارادي عضله بيشتر ميشود ،که اين افزايش ميتواند نشانگر افمزايش بمهکمارگيمري
واحدهاي حرکتي حين تمرينات ويبريشن باشد ( .)16،12بنابراين ،تمرين ويبريشن ،بهکمارگيري واحمدهاي
حرکتي بيشتر در حين تمرين را تحريک ميکند که ميتواند پس از يک دوره تمرين ،تغييرات سازگارگونه را
در بهکارگيري واحدهاي حرکتي ايجاد کند .اين افزايش در الگوي فراخواني واحدهاي حرکتي ميتواند ناشي
از کاهش يا توقف تکانههاي بازدارنده باشد ،که سبب فعالشدن همزمان واحدهاي حرکتي بيشتري مميشمود
( .)16،12از سويي ،مفهوم تئوريکي ويبريشن براساس فعمالسمازي دو هماي عضمعني بنماشمده و افمزايش
حساسيتپذيري دو هاي عضعني ،يکي از عوامل بهبود پاسخهاي عصبي عضعني محسوب ميشمود (.)31
درحقيقت ويبريشن اعمالشده بر عضله سبب تحريک دو هاي عضعني و به دنبال آن فعالشدن نرونهماي
حرکتي آلفا ميشود که به انقباض عضله منجر ميشود ( ،)16،12همچنين بخشي از اين تحريکات بمه مراکمز
عصبي فوقاني ميرود و با همفعالي همزمان نرونهاي حرکتي آلفا و گاما سبب انقباض بيشتر عضله مميشمود
( .)12،23بنابراين در مجموع به نور ميرسد تغييرات ايجادشده در قدرت سمالمندان ،نتيجمه سمازگاريهماي
عصبي است که ميتواند در افراد کمتحر حتي در دورههاي کوتاهمدت تمرين نيز رخ دهد .درحقيقت سطح
آمادگي جسماني کمتر سالمندان بهويژه در زنان نسبت به جوانان باعث ميشود طبمق اصمل کماهش سمرعت
پيشرفت ،2سالمندان با سرعت بيشتري به تمرينات پاسخ دهند (.)2
از ديگر نتايج تحقيق ،افزايش معنيدار در تعادل پاي چپ گروه  WBVبود ،که اين نتايج با يافتههاي باتمنز
و همکاران ( )2660يعني اثر  0هفته تمرين ويبريشن بهصورت  3جلسه در هفته با فرکانس  36-06هرتمز بما
حرکات مشابه تحقيق حاضر و کاواناب و همکاران ( )2667که اثر  4هفته تمرين ويبريشن با فرکانس 12-26
هرتز بر روي سالمندان ،همسوست ( .)16،20شايد يکي از داليل بهبود تعادل ،افزايش قدرت پس از تمرينات
ويبريشن باشد که ميتواند سبب پايداري بيشتر مفاصل و بهدنبال آن افزايش تعمادل شمود .نتمايج تحقيقمات
1. Electromicrograph
2. Diminishing Return
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بلوچي ( )1342و کاظمي ( )1342که اثر تمرينات قدرتي بر عضعت اندامهاي تحتاني را بررسي نمودند نيمز
مؤيد اين موضوع است که افزايش قمدرت عضمعني انمدام تحتماني سمبب افمزايش تعمادل مميگمردد (.)2،3
ويبريشن با افزايش حساسيتپذيري دو هاي عضعني و بهبود عصبي عضعني سبب هممفعمالي نمرونهماي
حرکتي آلفا و گاما و درنهايت تسهيل انقباض عضعني ميشود که ميتوانمد بمه افمزايش تعمادل منجمر شمود
( .)12،23همچنين تحريک سيستم عصبي مرکزي توسط  WBVسبب هماهنگي انقباضات عضعت همکمار
و مخالف ميشود که ميتواند از داليل ديگر بهبود تعادل بمه حسماب آيمد ( .)26همچنمين ويبريشمن سمبب
افزايش آستانه تحريک گيرندههاي اندام وتري گلژي ميشود و تکانههاي مهاري کمتمري بمه سيسمتم عصمبي
مرکزي ارسال ميگردد و در نتيجه مهار خود به خودي کاهش ممييابمد ( )12،26ويبريشمن همچنمين سمبب
افزايش اتصال پلهاي ميوزين با اکتين و فراخواني واحدهاي حرکتي بيشتر در يک فعاليت مشخص ميگمردد
( .)26تمامي موارد ذکرشده ميتوانند سبب افزايش قدرت و در نتيجه تثبيت بيشتر عضعت پاي اتکا شوند.
بهبود تعادل در پاي راست آزمودنيها نيز مشاهده شد که ميتواند به دليل افزايش قدرت پا پس از انجام ايمن
تمرينات باشد .البته اين افزايش از نور آماري معنيدار نبود .براساس اصل کاهش سرعت پيشرفت ،هرچه فرد
يا عضو تمرينکرده باشد به سقف وراثتي خود نزديکتر ميشود و ميزان پيشرفت بمر اثمر تممرين بما سمرعت
کمتري رخ ميدهد .بر همين اساس به نور ميرسد که به دليل اينکه پاي غالب اکثر آزمودنيهما پماي راسمت
آنها بوده است ،اين عضو بهعنوان عضو تمرينکرده ،بهبود کمتري نسبت به پاي چپ نشان داده اسمت و ايمن
امر ميتواند دليلي بر معنيدارنشدن بهبود پاي راست آزمودني ها باشد.
در اين تحقيق انعطافپذيري نيز بهبود يافت ،اما اين بهبود از نور آماري معنيدار نبود .البته اين نتيجمه دور از
انتوار نيست ،زيرا بهبود انعطافپذيري فرايندي است که با تممرين ويمژه انعطمافپمذيري و در ممدت نسمبتاً
طوالنيتر ايجاد ميشود و کوتاه بودن طول دوره تمريني ميتواند از داليل اين بهبودنيافتگي معنيدار به شمار
آيد .در تأييد اين موضوع ،باتمنز و همکاران ( )2660پس از  0ماه تمرين  WBVبا فرکانس  36-06 Hzبمر
روي زنان سالمند که تقريباً شبيه تحقيق حاضر بود ،بهبود معنيداري را در انعطافپذيري آنها مشاهده کردند
( )16و همانطور که ذکر شد ،طوالنيتربودن طول دوره تمريني و استفاده از فرکانس بيشتر ميتواند از داليل
اين تفاوت به شمار آيد .مکانيزم اثر تمرين ويبريشن بر انعطافپذيري ميتواند اين باشد که تمرينات WBV
با فعالسازي انتهاي اوليه دو هاي عضعني ،سبب افمزايش حلقمه بازتماب کششمي مميشمود و بما انقبماض
عضعت موافق و بازدارندگي عضعت مخالف سبب افزايش حلقه بازتاب کششي ميشمود کمه درنهايمت بما
تغيير در هماهنگي درون عضعني و کاهش نيروهاي بازدارنده پيرامون مفصل سبب افمزايش انعطمافپمذيري
ميشود ( .)14از سويي افزايش جريان خون عضله حين تمرينات  WBVسبب اثمر گرممايي مميشمود و بما
گشادشدن رگهاي پوستي و عمقي تارهاي عضعني سبب بهبود انعطافپمذيري بعفاصمله پمس از تمرينمات
ميگردد ( )26که ممکن است در طوالنيمدت باعث سازگاري شود .درصد چربي بدن نيز کاهش معنميداري
را نشان نداد .البته اين يافتهها دور از انتوار نيست زيرا کاهش درصد چربي بدن مستلزم تمرين مداوم است و
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در تحقيق حاضر طول دوره تمرين و مجموع زمان تمرين در هر جلسه تمرينمي ،جهمت ايجماد تغييمرات در
چربي بسيار کوتاه بود .به هر حال ،در صورت طوالنيبودن دوره تمرين ويبريشن بهويژه در افراد کمتحمر ،
احتمال تغيير درصد چربي وجود دارد ،براي مثال ورسچورن پس از  0ماه تمرين ويبريشن بمه صمورت يمک
جلسه در هفته بر روي سالمندان ،کاهش معنيدار چربي را مشاهده کرد.
بنابراين ،يافتههاي تحقيق نشان ميدهند که تمرينات کوتاهمدت ويبريشن با پروتکل و فرکانس بهکار رفتمه در
اين تحقيق ميتواند سبب بهبود معنيداري در تعادل ،قدرت دست و قدرت پاي زنان سالمند شود و با توجمه
به محدوديتهاي حرکتي و مشکعتي که سالمندان با آن مواجه هستند ،اين تحقيق ميتوانمد مقدممهاي بمراي
بهبود عوامل آمادگي جسماني زنان سالمند باشد و در مدت زمان کمتر ،با تعش کمتر و با ايمني بيشتر آنهما
را به اين هدف برساند و در کنار ساير روشهاي تمريني در خانه سمالمندان ،باشمگاههماي ورزشمي و مراکمز
درماني مورد استفاده قرار بگيرد.
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