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چکیده
هدف از اجرای اين پژوهش بررسی تأثیر تمرينات قدرتی ،تمرينات ويژة انگشتان و ترکیبی از آن
دو بر سرعت و دقت حرکات ظريف زنان سالمند بود .بدينمنظور  14زن سالمند با میانگین سنی
 11/0±3/8بهصورت در دسترس انتخاب شدند .پس از گرفتن پیشآزمون با استفاده از آزمون پوردو
پگبورد ،آزمودنیها بر اساس نمرات کسبشده در پیشآزمون در سه گروه تمرينات قدرتی،
تمرينات ويژة انگشتان و تمرينات ترکیبی تقسیم شدند .تمرينات قدرتی در اين پژوهش ،تمرينات
قدرتی استاندارد برای مچ و انگشتان دست بود ،تمرينات ويژة انگشتان ،شامل حرکات تمرينی
توانبخشی انگشتان و دست میشد و تمرينات ترکیبی ،ترکیبی از اين دو نوع تمرين بود .هر گروه
تمرينی در هر هفته سه جلسة بیستدقیقهای به انجام تمرينات پرداختند و بعد از هشت هفته از
آنان پسآزمون گرفته شد .از آزمون کلموگروف اسمیرونوف ،آمارة لون ،آزمون تجزيهوتحلیل
کوواريانس و آزمون تی همبسته به منظور تحلیل يافتهها استفاده شد .نتايج نشان داد سه گروه
تمرينی در متغیر سرعت و دقت حرکات ظريف ،تفاوت معناداری با يکديگر نداشتند (.)P>0.05
تمرينات قدرتی و تمرينات ويژة انگشتان بر سرعت و دقت حرکات ظريف تأثیر معناداری داشت
( ،)P>0.05اما تأثیر تمرينات ترکیبی بر سرعت و دقت حرکات ظريف ،معنادار نبود ( .)P>0.05با
توجه به نتايج پژوهش حاضر میتوان از تمرينات اين پژوهش برای بهبود حرکات ظريف سالمندان،
چه در منزل و چه در مراکز توانبخشی و تمام مراکز نگهداری سالمندان ،بهمنظور بهبود کیفیت
زندگی روزمره ،حفظ استقلال و خودکارآمدی افراد سالمند بهره برد.
واژگان کلیدی :چالاکی دستی ،حرکات ظريف ،سالمندان ،پوردو پگبورد ،تمرين
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مقدمه
در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان به دلیل بهبود شرایط بهداشتي ،متوسط طول عمر
افراد افزایش یافته و به تعداد سالمندان بالای  06سال افزوده شده است .در حال حاضر بیش از چهار
میلیون سالمند بیش از  06ساله در کشورمان زندگي ميکنند که پیشبیني ميشود این رقم طي 26
سال آینده به حدود  16میلیون نفر برسد؛ بنابراین ،لازم است همة افراد به نحوی زندگي کنند که در
آینده سالمندان سالمي باشند و بتوانند در زمینة اجتماعي و اقتصادی جامعة خود فعال باشند (.)1
بسیاری از سالمندان در زندگي روزمرة خود مشکلات زیادی را در استفاده از اشیا تجربه ميکنند؛ زیرا
آنها بخش زیادی از چالاکي دستي 1خود را از دست ميدهند .برای مثال ،آنها ممکن است در
لباسپوشیدن ،انجام کارهای روزمره و استفاده از اشیاء کوچک مشکلاتي داشته باشند .این مشکلات
بهطور منفي بر فعالیتهایي مانند دعوت از دوستان به منزل و یا رفتن به دیدار آنها نیز تأثیر ميگذارد؛
بنابراین ،به دلیل نقش حرکات دستي در فعالیتهای روزمره ،نیاز به ابداع روشهایي برای حفظ این
توانایيها و پیشگیری از ازدستدادن آنها هستیم (.)2
چالاکي دستي توانایي اجرای حرکات دقیق و هماهنگ با استفاده از دستها و انگشتان در فعالیتهای
روزمره مانند نوشتن ،خردکردن و گرهزدن است .فعالیتهای روزمرة زندگي و انجام فعالیتهای
شخصي سالمندان نیازمند اجرای حرکات خاص بهوسیلة عضلات کوچک انگشتان و دست است .اعتقاد
بر این است که کندی حرکت با افزایش سن در بسیاری از حرکات ظریف و درشت رخ ميدهد.
بهطورکلي حرکات ظریف با رشد جسمي و نیز با دیگر حیطههای رشد انسان مانند رشد تحصیلي و
اجتماعي یکپارچه ميشود .مهارتهای حرکتي ظریف مانند نوشتن خوانا ،برای انتقال ایدههای نوشتني
مهم است .فعالیتهای آراستگي مانند شانهکردن مو یا مسواکزدن نیز ازجمله حرکات ظریف هستند
(.)3
مطالعات زیادی نشان دادهاند که چالاکي دستي ظریف و هماهنگي حرکتي با افزایش سن افت ميکند.
پژوهشهای گذشته اذعان دارند افراد بین  06تا  06سال به ازای هر دهه از زندگي  10درصد از قدرت
عضلات خود را از دست ميدهند که این تغییرات با کاهش حجم عضلاني ارتباط دارد .از سوی دیگر،
دست انسان عملکرد حرکتي و حسيِ عاليای دارد که با بالارفتن سن بهتدریج ادراک حسي آن ضعیف
ميشود و منجر به بدترشدن عملکرد در فعالیتهای روزمره مانند بستن دکمه ،بستن بند کفش،
نوشتن یک یادداشت و غیره ميشود که این تخریب عمدتا به دلیل تغییرات مرتبط با سن در قدرت
و حس عضلاني است .همچنین ،این افت ناشي از تغییرات عصبي عضلاني ،کاهش تعداد نرونهای
حرکتي و تغییرات در ظرفیت انقباضي عضلات است؛ مخصوصا افت قدرت انگشتان که پارامتر مهمي
1. Manual Dexterity
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در عملکرد دست است ،تأثیر معناداری بر توانایيهای حرکتي پایه دارد ()5،0؛ برای مثال ،موراتا 1و
همکاران ( )2616در مطالعة خود به بررسي اثر افزایش سن بر تغییرات حس لامسه و قدرت عضلات
در عملکرد دست در سه گروه سني سالمند پرداختند که نتایج حاکي از آن بود که با افزایش سن،
قدرت و حس لامسه کاهش ميیابد ( .)0همچنین ،در مقایسهای که بوودن 2و همکاران ( )2613بین
افراد  26تا 06ساله در زمینة قدرت ،چالاکي دستي و حس لامسة دست انجام دادند ،مشخص شد
همراه با افزایش سن ،کاهش قابلتوجهي در مهارتهای ذکرشده مشاهده ميشود (.)0
همانگونه که قبلا گفته شد ،به نظر ميرسد ازدستدادن چالاکي دستي ظریف ،پیامدهای شدیدی بر
استقلال سالمندان در فعالیتهای روزمره داشته باشد؛ بهویژه تغییرات در چالاکي دستي ظریف توانایي
انجام تکالیف پایه مانند حرکت اشیا ،لباسپوشیدن ،خوردن ،نوشتن و کیفیت زندگي آنها را تحت
تأثیر قرار ميدهد ( .)0،9به همین دلایل ،تدوین برنامههای مداخلهای خاص به احتمال فراوان چالاکي
دستي را بهبود ميبخشد ،آن را حفظ ميکند و در حفظ خودکفایي سالمندان نیز دخیل است .در
میان تمام مداخلات بهکاررفته در این زمینه ،برنامههای تربیتبدني از اهمیت قابلتوجهي برخوردارند.
فعالیت بدني در افراد سالمندی که در شرایط ضعف بدني و رواني به سر ميبرند ،نقش مهمي در
عملکرد حرکتي آنها ایفا ميکند .مطالعات چنداني تأثیر مثبت برنامههای فعالیت بدني بر کارکرد
حرکتي سالمندانِ  00تا  00ساله را که در منزل خودشان فعالیت ميکنند ،تأیید نکردهاند .بالأخص
که مطالعات اخیر نشان دادهاند که فعالیت بدني بر افزایش قدرت دستها و انگشتان نیز اثرگذار است
(.)16،11
علت اصلي افت قدرت ناشي از سالمندی ،علاوه بر ضعف عضلاني 3و تنظیمنبودن کلسیم ،نقص در
فعالیت عضلاني حداکثری و افزایش همانقباضي در عضلات مخالف 5سالمندان است ()12؛ علاوهبرآن،
تغییرات ناشي از افزایش سن ،در سطوح قشر حرکتي 0و نخاع 0موجب تغییر در فعالیت عضلات ارادی
ميشود و این تغییرات در سطوح دستگاه عصبي مرکزی 0بر ظرفیت عضلات برای تولید حداکثر
انقباض ارادی عضله تأثیر ميگذارند (.)12،13،15
با توجه به افت قدرت و ازدسترفتن عملکرد بهینة دست ،در مورد مکانیسم اثر تمرینات قدرتي و
تمرینات ویژة انگشتان بر چالاکي دستي افراد سالمند ،پژوهشها نشان دادهاند تمرینات قدرتي منجر
1. Murata
2. Bowden
3. Atrophy
4. Antagonist
5. Motor Cortex Levels
6. Spinal Cord
7. The Central Nervous System Levels
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به تغییر در الگوهای تحریک عضلاني ميشود .تولید نیروی بیشتر عضلاني نتیجة قابلیت سیستم عصبي
برای فعالکردن مؤثر عضلات از طریق بهکارگیری مؤثر واحدهای حرکتي 1است و اولین دستاورد
تمرینات قدرتي ،ناشي از هماهنگسازی واحدهای حرکتي است ( .)10بعد از دورة کوتاهي از تمرینات
قدرتي (شش تا نه هفته) حدودا  06درصد از قدرت عضلاني ازدسترفته در افراد سالمند دوباره به
دست مي آید و این بازیابي قدرت ناشي از انطباقهای عصبي است؛ همچنین افزایش سرعت شلیک2
در واحدهای حرکتي بهعنوان عامل مهمي در تولید نیروی حداکثری برای کسب قدرت در مراحل
اولیه تمرینات قدرتي است ( .)10علاوهبرآن ،تمرینات قدرتي آستانة تحریک واحدهای حرکتي
تندانقباض 3را کاهش ميدهد و بر سرعت شلیک آن ميافزاید ( .)10در مراحل بعدی ،تمرینات قدرتي
موجب تحریک عصبدهي از طریق جوانههای آکسوني به تارهای عضلاني ميشود که در اثر افزایش
سن اعصاب خود را از دست دادهاند .این انطباقها منجر به واحدهای حرکتي بزرگتری ميشوند که
ميتوانند نیروی عضلاني بیشتری تولید کنند ()10؛ افزونبراین ،تمرینات قدرتي موجب کاهش
همانقباضي عضلات مخالف ميشود که بهتبع آن نیروی بیشتری در ماهیچههای موافق 5تولید ميشود؛
بنابراین ،نقش دستگاه عصبي مرکزی بهینهکردن نیروهایي است که عضلههای موافق و مخالف تولید
کردهاند .بهطورکلي ،فاکتورهای عصبي نقش مهمي در افزایش قدرت عضلاني سالمندان ایفا ميکنند
که این مهم ناشي از مداخلة عصبي بدون هایپرتروفي 0در تارهای عضلاني است (.)10
پژوهشگران اذعان دارند تمرینات ویژة انگشتان دست موجب کاهش سفتي مفصلي ميشود و بهبود
هماهنگي عضلاني در انگشتان را در پي خواهد داشت .مطالعات نشان دادهاند که بهبود تحریکپذیری
نرونهای حرکتي 0آلفا که در اثر تمرینات ویژة انگشتان ایجاد ميشود ،موجب بهبود در عملکرد دست
ميگردد؛ زیرا با افزایش سن ،تحریکپذیری نرونهای حرکتي نخاعي آلفا که فعالیت عضلات را کنترل
ميکنند ،کاهش ميیابد .این کاهش تحریکپذیری در نرونهای حرکتي آلفا در افراد سالمند موجب
تخریب عملکرد دست آنان ميشود ( .)19،26همچنین تمرینات ویژة انگشتان موجب تغییر در
دروندادهای گیرندههای حسي انگشتان ميشود (.)20
بیشتر پژوهشهای حوزة سالمندی ،فاکتورهایي مانند تأثیر تمرینات قدرتي بر فعالیتهای روزمره
( ،)22تأثیر تمرینات قدرتي بر کیفیت زندگي ( ،)23تأثیر انواع مختلف تمرین بر تعادل سالمندان
( )25-20و تأثیر فعالیت بدني بر کاهش افت عملکرد ناشي از افزایش سن در افراد سالمند ( )20را
1. Motor units
2. Firing Rate
3. Fast Twitch
4. Agonist
5. Hypertrophy
6. Motor Neurons
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بررسي نمودهاند .پژوهشهایي نیز بر روی حرکات ظریف و انگشتان سالمندان صورت گرفته است که
ميتوان به پژوهش ران گاناتن 1و همکاران ( )2661و هوتزلر 2و همکاران ( )2613اشاره کرد .ران
گاناتن و همکاران ( )2661در پژوهش خود به آموزش مهارت انگشتان در افراد سالمند پرداختند و
نشان دادند ،آموزش حرکات انگشتان باعث بهبودی عملکرد دست و انگشتان در آنها ميشود (.)20
علاوه بر آن ،هوتزلر و همکاران ( )2613در پژوهشي که به بررسي تأثیر تمرین بر روی عملکرد دست
افراد بزرگسال با فلج مغزی شدید ،پرداختند ،اذعان داشتند که تمرینات قدرتي بهطور قابلتوجهي
بر عملکرد دست این افراد تأثیر مثبتي داشته است (.)29
بیشتر مطالعات انجامشده در زمینة حرکات ظریف در ایران در گروه سني کودکان و بهویژه کودکاني
با نیازهای ویژه مانند کمتوان ذهني یا فلج مغزی انجام شده است و بهندرت به بررسي حرکات ظریف
در سالمندان و بهویژه سالمندان سالم ،پرداخته شده است .با نگاهي به توضیحات فوق با توجه به افت
عملکرد سالمندان در حیطة حرکات ظریف و مشکلاتي که این گروه از افراد در انجام این تکالیف در
زندگي روزمرة خود دارند ،هدف از انجام این پژوهش ارائة راهکاری بهمنظور کندشدن فرایند تخریب
حرکات ظریف و بعضا بهبود حرکات ظریف در سالمندان ،بهخصوص سالمندان سالم فاقد هر نوع
بیماری خاص است .در حقیقت ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تمرین ميتواند
بر بهبود حرکات ظریف سالمندان کمک کند و یا خیر و درنهایت ،کدام روش تمریني ميتواند
بدینمنظور مناسبتر باشد .با توجه به شواهد موجود مبني بر اثربخشي تمرینات قدرتي و تمرینات
ویژة انگشتان بر عملکرد دست و انگشتان افراد سالمند ،از این دو نوع برنامة تمریني در این پژوهش
استفاده شد .علاوهبرآن ،گلیسپای 3و همکاران ( )2612اذعان داشتند در افراد سالمند یک برنامة
چندبعدی (ترکیبي) ممکن است مؤثرتر از یک برنامة خاص باشد ()21؛ ازاینرو ،پژوهشگر نوع دیگری
از تمرین را که ترکیبي از تمرینات قدرتي و تمرینات ویژة انگشتان بود ،بررسي کرد .ازآنجاکه یکي از
اهداف تربیتبدني فراهمآوردن جامعة سالم از طریق فعالیت بدني در همة ادوار زندگي است ،طبیعتا
ارائة راهکارهایي برای بهبود عملکرد سالمندان ،بهویژه در حیطة این حرکات ،امری ضروری به نظر
ميرسد .بنا بر دلایل فوق ،ميتوان از نتایج پژوهش حاضر بهمنظور کندکردن تأثیر سالخوردگي بر
حرکات ظریف سالمندان ،استفاده کرد .همچنین ،نتایج برخاسته از این پژوهش ،بهمثابة راهنمایي
برای کمک به خانوادهها ،سازمانها و نهادهای حمایتي مانند بهزیستي و خانههای سالمندان که
بهنوعي با سالمندان و نگهداری و برنامهریزی برای این گروه از افراد جامعه سروکار دارند ،اهمیت دارد.

1. Ranganathan
2. Hutzler
3. Gillespie
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درنهایت این انتظار وجود دارد که بهبود این حرکات به استقلال بیشتر افراد سالمند و بهبود کیفیت
زندگي آنها منجر شود.
روش پژوهش
روش این پژوهش نیمهتجربي ،با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با چند گروه آزمایش بود .جامعة آماری
پژوهش حاضر را زنان سالمند شهر اصفهان تشکیل دادند .آزمودنيهای این پژوهش  36نفر از زنان
سالمندان  06تا  00سالة شهر اصفهان بودند که بهصورت در دسترس انتخاب شدند و با توجه به نتایج
پیشآزمون ،در سه گروه دهنفرة تمرینات قدرتي ،تمرینات ویژة انگشتان و تمرینات ترکیبي قرار
گرفتند .بهمنظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون پوردو پگبورد
استفاده شد .تیفین برای ارزیابي سرعت و دقت حرکتي دست در سال  1900این ابزار را طراحي کرد.
پایایي این آزمون نیز بارها بررسي شده است؛ بهعنوانمثال ،هاردین )2662( 1با سه بار آزمودن این
آزمون بر روی افرادی با بیشاز  06سال سن ،پایایي آن را در خردهآزمونهای مختلف  02درصد تا
 91درصد به دست آورد (.)36
برای اجرای این تست آزمودني پشت یک میز به ارتفاع حداکثر  00سانتيمتر مينشیند و تخته پوردو
پگبورد در جلوی وی قرار ميگیرد؛ بهنحویکه گویهای تخته در انتها قرار گیرند .در خردهآزمون
یکدستي ابتدا دست برتر و سپس دست غیربرتر آزموده ميشود و حداکثر میخهای قرارگرفته در
حفرههای موجود روی تخته در مدتزمان  36ثانیه ثبت ميشود .در خردهآزمون دودستي از دست
برتر و غیربرتر بهطور همزمان برای قراردادن میخها در هر دو ستون حفرهها طي  36ثانیه استفاده
ميشود؛ سپس در مرحلة بعدی ،امتیازات کسبشده در سه مرحلة قبل با هم جمع ميشود .در
خردهآزمون مونتاژ از هر دو دست بهطور متناوب برای قراردادن میخ ،واشر و استوانه در حفرهها در
مدت  06ثانیه استفاده ميشود .نمرات هر آزمون شامل مجموع تعداد میخها برای خردهآزمونهای
یکدستي و جفت میخها برای آزمون دودستي است .رعایتنکردن ترتیب پرکردن حفرهها و افتادن
میخها از دست آزمودني ،خطای دقت محسوب ميشود .پیش از هر خردهآزمون به همة آزمودنيها
آموزش لازم برای آزمون پوردو پگبورد داده شد و همة تمرینات در ایستگاههای ورزش شهرداری
شهر اصفهان انجام شدند .پس از اجرای پیشآزمون ،آموزش و اجرای تمرینات در هر گروه بهصورت
انفرادی یا بهصورت گروههای دو یا سهنفره انجام شد.
تمرینات  25جلسه بودند که بهصورت سه جلسة بیستدقیقهای در هشت هفته اجرا شدند .گروه
تمرینات قدرتي به انجام تمرینات قدرتي دست پرداختند که شامل فشار دو کف دست و انگشتان
1. Hardin
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بهصورت ایزومتریک به یکدیگر ،فشار توپ کوچک فیزیوبال بین شست و دیگر انگشتان به حالت
نیشگون ،فشردن توپ فیزیوبال در کف دست ،مشتکردن انگشتان و فشار آنها به هم و تمرینات
قدرتي با نوار کشي بود .گروه تمرینات ویژه به انجام تمرینات خاصي پرداختند که برای توانبخشي
دست و انگشتان به کار ميرود .تمرینات این گروه شامل نخکردن مهره ،ورزدادن خمیر ،کاردرماني،
جداکردن دانههای حبوبات مخلوطشده از همدیگر ،مچالهکردن ،پارهکردن و قیچيکردن کاغذهایي
در سه ضخامت مختلف ،پیچیدن کلاف کاموا و غیره بود و تمرینات گروه ترکیبي ،از تمرینات دو گروه
قبل تشکیل شده بود که در جلسات تمرین به اجرای هر دو نوع تمرین ميپرداختند .پس از انجام
جلسات تمریني ،همة آزمودنيها در شرایطي مشابه پیشآزمون تست پوردو پگبورد را برای پسآزمون
اجرا کردند .بهمنظور تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفي ،مانند میانگین و انحراف استاندارد
برای توصیف مشخصات دموگرافیک استفاده شد و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسي تفاوت
بین سه روش تمریني استفاده شد .پیشفرضهای آزمون تحلیل کوورایانس شامل اطمینان از
پیشفرضهای نرمالبودن ،خطيبودن ،همگني واریانسها ،همگني شیبهای رگرسیون و معتبربودن
ابزار اندازهگیری کوورایانس ،بررسي شد .همچنین از آزمون تي همبسته برای تعیین اثربخشي تمرین
بین دو مرحلة پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .تمام عملیات آماری از طریق نرمافزار اسپياساس
 21و با سطح معناداری  α≤0.05انجام شد.
نتایج
جدول شمارة یک ،بیانگر شاخصهای توصیفي متغیرهای زمینهای (سن ،قد و وزن) است و جدول
شمارة دو ،دادههای توصیفي سه گروه تمریني در متغیر سرعت و دقت حرکات ظریف را نشان ميدهد.
جدول  -3شاخصهای توصیفی به تفکیک گروه تمرينات قدرتی ،ترکیبی و تمرينات انگشتان ،از نظر
متغیرهای زمینهای کمّی
رديف

متغیر

1
2
3

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

انحراف استاندارد

میانگین
قدرتی

انگشتان

ترکیبی

قدرتی

انگشتان

ترکیبی

02/2
102/0
06/35

02/06
101/0
01/00

02/2
102/0
09/91

1/93
3/39
0/00

1/05
0/60
0/00

1/05
5/10
0/20
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جدول  -1دادههای توصیفی سه گروه تمرينی در متغیر سرعت و دقت حرکات ظريف
گروه تمرينات
پیشآزمون سرعت
حرکات ظریف
پیشآزمون دقت
حرکات ظریف
پسآزمون سرعت
حرکات ظریف
پسآزمون دقت
حرکات ظریف

قدرتي
ترکیبي
انگشتان
قدرتي
ترکیبي
انگشتان
قدرتي
ترکیبي
انگشتان
قدرتي
ترکیبي
انگشتان

تعداد

حدود بالا

حدود پايین

میانگین

انحراف استاندارد

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

33
29
20
0
0
0
35
32
32
5
0
0

21
10
10
2
3
2
22
0
10
1
2
6

20/0
22/0
21/0
0/3
5/0
0/0
20/0
20/5
25
2/0
3/00
3/9

3/00
3/90
3/00
1/22
1/30
2/60
5/32
0/63
5/20
6/95
1/22
1/00

آزمودنيهای پژوهش حاضر با توجه به نمرات پیشآزمون در سه گروه تمرینات قدرتي ،تمرینات ویژة
انگشتان و ترکیبي قرار گرفتند؛ سپس از آزمون تحلیل واریانس یکراهه بهمنظور بررسي تفاوت بین
سه گروه تمریني در هر یک از شاخصها استفاده شد .نتایج نشان داد سه گروه در ابتدای پژوهش
تفاوت معناداری در سرعت و دقت حرکات ظریف با یکدیگر نداشتند ( .)P<0.05سپس بهمنظور
مقایسة اثر انواع مختلف تمرین از آزمون تحلیل کوورایانس استفاده شد .متغیر مستقل عبارت بود از
سه نوع تمرین ترکیبي ،ویژة انگشتان و قدرتي و متغیر وابسته ،سرعت و دقت حرکات ظریف بود .از
نمرات پیشآزمون سرعت و دقت نیز بهعنوان کوورایانس در تحلیل استفاده شد .همانگونه که جدول
شمارة سه نشان ميدهد ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمونِ سرعت حرکات ظریف ،تفاوت معناداری
بین سه گروه در نمرات پسآزمونِ سرعت حرکات ظریف وجود نداشت (.)P=0.937
جدول  -1نتايج تحلیل کوواريانس در متغیر سرعت حرکات ظريف
عنوان
پیشآزمون
گروه
خطا

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

اف

پی

293/362
1/306
200/590

1
2
20

293/362
6/000
16/200

11/030
6/006

6/666
6/930
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در ادامه بهمنظور بررسي تأثیر هریک از تمرینات قدرتي ،ترکیبي و ویژه ،بهصورت جداگانه در هر گروه
در متغیر سرعت حرکات ظریف از آزمون تي همبسته استفاده شد .جدول شمارة چهار بیانگر نتایج
این آزمون است .بر اساس جدول شمارة چهار ،نتایج حاکي از آن است که تمرینات قدرتي ()P=0.02
و ویژة انگشتان ( )P=0.001بر سرعت حرکات ظریف آزمودنيها تأثیر معناداری داشتهاند؛ ولي تمرینات
ترکیبي بر سرعت حرکات ظریف آزمودنيها تأثیر معناداری نداشتهاند (.)P=0.06
جدول  -0نتايج آزمون تی همبسته بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در متغیر سرعت حرکات ظريف در
گروههای قدرتی ،ترکیبی و ويژة انگشتان
گروه

آمارة تی

درجة آزادی

مقدار معناداری

قدرتي

2/05

9

6/62

ترکیبي

2/692

9

6/60

ویژة انگشتان

0/00

9

6/661

افزونبراین ،همانگونه که جدول شمارة پنج نشان ميدهد ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمونِ دقت
حرکات ظریف ،تفاوت معناداری بین سه گروه در نمرات پسآزمونِ دقت حرکات ظریف وجود نداشت
(.)P= 0.719
جدول  -1نتايج تحلیل کوواريانس در متغیر دقت حرکات ظريف
مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

اف

پی

عنوان
پیشآزمون

23/950

1

23/950

21/600

6/666

گروه

6/006

2

6/306

6/335

6/019

خطا

29/000

20

1/130

بر اساس جدول شمارة شش ،نتایج تي همبسته در متغیر دقت نشان داد که تمرینات قدرتي ()P=0.01
و ویژة انگشتان ( )P=0.001بهطور معناداری بر دقت حرکات ظریف آزمودنيها تأثیر معناداری
داشتهاند ،ولي تمرینات ترکیبي بر دقت حرکات ظریف آزمودنيها تأثیر معناداری نداشته است
(.)P=0.054
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جدول  -8نتايج آزمون تی همبسته بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون در متغیر دقت حرکات ظريف در
گروههای قدرتی ،ترکیبی و ويژة انگشتان
گروه

آمارة تی

درجة آزادی

مقدار معناداری

قدرتي

3/10

9

1

ترکیبي

2/23

9

05

ویژة انگشتان

5/03

9

1

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر تمرینات قدرتي ،تمرینات انگشتان دست و ترکیبي از این دو بر
سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند اجرا شد .آزمودنيهای این پژوهش  36نفر از زنان سالمند
بودند که پس از گرفتن پیشآزمون بهوسیلة آزمون پوردو پگبورد در آزمونهای سرعت و دقت حرکات
ظریف ،در سه گروه تمرینات قدرتي ،تمرینات ویژة انگشتان دست و ترکیبي تقسیم شدند .هر گروه
از  16نفر تشکیل شده بود که به مدت هشت هفته و هفتهای سه جلسة بیستدقیقهای به انجام
تمرینات خود پرداختند و پس از پایان جلسات تمریني از آنها پسآزمون گرفته شد .یافتهها نشان داد
بین گروههای تمرینات قدرتي ،تمرینات ویژة انگشتان دست و گروه تمرینات ترکیبي در متغیر سرعت
و دقت حرکات ظریف تفاوتي دیده نشد .تمرینات ویژة انگشتان دست و تمرینات قدرتي بر سرعت و
دقت حرکات ظریف سالمندان تأثیر داشت؛ اما تأثیر تمرینات ترکیبي بر سرعت و دقت حرکات
سالمندان معنادار نبود؛ همچنین ،یافتههای بهدستآمده نشان داد تمرینات انگشتان دست بر سرعت
حرکات ظریف زنان سالمندان تأثیر معناداری داشت.
یکي از مشکلات ناشي از افزایش سن ،افت چالاکي دستي است که در تکالیفي مثل بازکردن در بطری
و بستن بند کفش ظاهر ميشود .پژوهشگران نشان دادهاند نیروی صرفشده در افراد سالمند برای
عملِ گرفتن بهطور میانگین دو برابر بیشتر از نیرویي است که افراد جوان صرف ميکنند؛ علاوهبرآن،
زمان صرفشده برای این تکلیف در افراد سالمند بیشتر از افراد جوانتر است ( .)31پژوهشها نشان
دادهاند عملکرد افراد سالمند و جوان در آزمون پگبورد ،بهطور معناداری با یکدیگر متفاوت است
( .)32علاوهبراین ،تغییرات فیزیولوژیک معمول ،افراد مسن را با راهبردهای متفاوتي در عملکرد حرکت
مواجه ميکند .طبق قانون فیوز 1هرگاه سرعت در حرکت افزایش یابد ،دقت کاهش ميیابد و هرگاه
دقت را افزایش دهیم ،حرکت کُند ميشود .این قانون ارتباط زمان حرکت ،دقت حرکت و کاربرد
مسافت در تکالیف متفاوتي مانند حرکات هدفگیری ،حرکت نشانگر بر روی صفحه و حرکت اشیاء
1. Fitt`s law
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درحالحرکت ،برای افتادن به داخل حفره را توجیه ميکند .پیرو همین قانون ،افراد مسن خواهان این
هستند که سرعت حرکت را فدای دقت کنند که این امر منجر به تبادل سرعت ـ دقت ميشود و
ناشي از مواجهة محتاطانة فرد مسن با حرکت است .در حرکات دست نیز این قانون صدق ميکند و
هر زمان دقت حرکات بازو و یا فاصلة حرکت افزایش یابد ،زمان حرکت نیز طولانيتر ميشود (.)31
یافتهها نشان دادند بین گروههای تمرینات قدرتي ،ترکیبي و ویژة انگشتان در متغیر سرعت و دقت
حرکات ظریف تفاوتي دیده نشد .تمرینات ویژة انگشتان و تمرینات قدرتي بر سرعت و دقت حرکات
ظریف سالمندان تأثیر داشتند ،اما تأثیر تمرینات ترکیبي بر سرعت و دقت حرکات سالمندان معنادار
نبود .آزمون سرعت حرکات ظریف شامل تعداد میخهایي بود که فرد سالمند در مدت  36ثانیه در
سوراخهای پگبورد قرار ميداد و رعایتنکردن ترتیب پرکردن حفرهها و افتادن میخها از دست
آزمودني خطای دقت محسوب ميشد.
3
2
1
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشها ،ریدسکور ( ،)2660کخ و همکاران ( ،)2660کتولا و
همکاران ( ،)2660هولتزر 5و همکاران ( ،)2613چن 0و همکاران ( )2615و باقری و همکاران ()1300
همراستا بود ( .)12 ،35 ،19 ،13 ،11 ،33تمام این پژوهشها مؤثربودن تمرینات قدرتي را بر حرکات
ظریف نشان دادند .برای مثال ،کتولا و همکاران ( )2660با انجام مطالعه بر روی  50نفر سالمند به
این نتیجه رسیدند که تمرین قدرتي تأثیر مثبت بیشتری بر کیفیت عملکرد این افراد در زندگي
روزمره دارد .مطالعه بر روی افراد دچارِ اختلال و با فلج مغزی شدید نیز نشان داد تمرینات قدرتي بر
عملکرد و قدرت مچ و دست و فعالیت زندگي روزمرة این افراد نیز تأثیر مثبتي داشته است ( .)23در
پژوهش دیگری که چن و همکاران ( )2615با عنوان «بررسي اثرات تمرینات حرکات انگشت و
تمرینات بالابردن وزنه با انگشت در قدرت گرفتن و فعالیتهای روزمره زندگي» انجام دادند ،این نتیجه
به دست آمد که این تمرینات تأثیر مثبتي بر عملکرد دست در زندگي روزمرة افراد سالمند داشتهاند.
بهطورکلي همة پژوهشگران اذعان داشتند که احتمالا تمرینات قدرتي بر کیفیت حرکات ظریف مؤثر
هستند (.)35
درواقع با افزایش سن فرد دچار ضعف عضلاني یا آتروفي تودة عضلاني اسکلتي ميشود و کاهش تودة
عضلاني بهصورت کاهش در تعداد و اندازة تارهای عضلاني ،در اواخر میانسالي و بزرگسالي رخ
ميدهد .افراد بهمنظور افزایش توان ،سرعت ،افزایش سفتي یا تونوس عضلاني ،برای توانبخشي و
1. Rydesko
2. Keogh
3. Katula
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5. Chen
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جلوگیری از صدمات و کمک به حفظ عملکرد عضلاني در سن کهولت ،از تمرینات قدرتي بهرهمند
ميشوند ( .)20همچنین ،بهبود ناشي از تمرینات ویژة انگشتان دست ممکن است در اثر کاهش سفتي
مفصلي یا بهبود هماهنگي عضلاني باشد؛ افزونبراین ،بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که
تحریکپذیری نرونهای حرکتي نخاعي که فعالیت عضلات را کنترل ميکنند ،با افزایش سن کاهش
ميیابد که این کاهش تحریکپذیری در نرونهای حرکتي آلفا در افراد سالمند موجب تخریب عملکرد
دست آنها ميشود؛ برعکس ،بهبود تحریکپذیری نرونهای حرکتي آلفا در اثر تمرینات انگشتان
موجب بهبود در عملکرد دست ميشود ( 20و  .)20همچنین تمرینات انگشتان موجب تغییر در
دروندادهای گیرندههای حسي انگشتان ميشود .بر اساس یافتههای بهدستآمده ،تمرینات ویژة
انگشتان بر سرعت حرکات ظریف زنان سالمند تأثیر معنادار داشت .با توجه به اهمیت دست و
مهارتهای دستي ،متخصصان علوم حرکتي بر عملکرد ظریف دستها تأکید فراوان دارند و از تمرینات
مجزایي برای بهبود این حرکات استفاده ميکنند .در این حوزه تمرینات کاربردی و خاص یکي از این
نوع تمرینات است .عباسي و همکاران ( )1396به بررسي تمرینات هماهنگي چشم و دست به مدت
هشت هفته بر بهبود نتایج آزمون پگبورد پرداختند؛ نتایج نشان داد که فعالیتهای هماهنگي چشم
و دست بر میزان مهارت دست اثر مثبت داشته است ( .)30در پژوهشي دیگر ،قاسمپور و همکاران
( )1392نیز نشان دادند تمرینات حسي حرکتي به مدت  06جلسه بر رشد حرکات ظریف تأثیر
معناداری داشته است ( .)30با بررسي این مطالعات ميتوان گفت مداخلات از نوع کارکردی احتمالا
بر عملکرد حرکات ظریف گروههای مختلف بهویژه سالمندان تأثیر مثبت خواهد داشت .یکي از دلایل
مفیدبودن این نوع تمرینات ،انطباقپذیری عضلات دست و انگشتان در هنگام گرفتن اشیاء مختلف
است .هرچند در همة مطالعات از تمرینات مشابه استفاده نشده است ،با توجه به اینکه همة تمرینات
بر بهبود حرکات ظریف مؤثر واقع شدهاند ،ميتوان نتیجه گرفت که این تمرینات بر عملکرد کل دست
اثر مثبت داشتهاند .البته نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هوتزلر و همکاران ( )2613ناهمسو بوده
است .هوتزلر و همکاران ( )2613نشان دادند که تمرینات قدرتي تأثیر بیشتری نسبت به تمرینات
کارکردی بر عملکرد دست افراد سالمند دارد .درواقع آنها با انجام مداخلات توانبخشي و قدرتي و
انجام چندین تست ،آزمون مچ و دست با دینامومتر ،سرعت اندام فوقاني غالب با مینهسوتا ،تست
چالاکي دست و تست سوراخ و میخ ،همچنین مطالعة فعالیت روزانه با شاخص بارتلت مشاهده کرند
که افراد با انجام مداخلات تمریني قدرتي عملکرد بهتری در تستهای چالاکي دستي داشتند (.)19
البته نتایج پژوهش نشان داد تمرینات ترکیبي بر سرعت و دقت حرکات ظریف زنان سالمند تأثیر
معنادار نداشته است .با توجه به نتایج کسبشده در دو گروه تمرینات قدرتي و ویژة انگشتان بر سرعت
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و دقت زنان سالمند که حکایت از تأثیر مثبت هر یک از این نوع تمرینات دارد ،اثربخشنبودن ترکیب
این دو نوع تمرین ،جالب توجه به نظر ميرسد و نیاز به پژوهش بیشتر دارد.
با توجه به اهمیت فعالیت جسماني در طول دوران بزرگسالي و سالمندی ،برنامههای زیادی در زمینة
فعالیتهای جسماني و مهارتهای حرکتي وجود دارد و مربیان باید در هنگام کار با این گروه سني از
نیازهای ویژة آموزشي آگاه باشند؛ برای مثال ،گامهای سادهای مثل حفظ نزدیکي فیزیکي ،به اندازة
کافي بلند صحبتکردن و خلاصهگویي در هنگام دستورالعمل دادن ،ممکن است باعث موفقیت برنامة
تمریني شود .نتایج پژوهش ما نشان داد که از میان تمرینات مورداستفاده ،تمرینات قدرتي و ویژة
انگشتان بر سرعت و دقت حرکات ظریف تأثیر مثبت داشتهاند ،هرچند تمرینات ویژة انگشتان که
شامل تمرینات کاردرماني بود ،نتیجة بهتری بر بهبود حرکات ظریف سالمندان ایجاد کرد.
پیام مقاله :با توجه به محدودیتهای پژوهش ،نظیر کنترلنشدن داروهای مصرفي سالمندان ،انجام
پروتکل پژوهش فقط بر روی زنان سالمند ،محدودیت در تعداد جلسات برگزارشده و فقدان تفاوت
معنادار میان گروهها ،در این پژوهش و بررسينشدن اثربخشي این برنامهها ،در سالمندان با دامنههای
سني مختلف و حتي سالمندان با بیماریهایي نظیر پارکینسون ،پیشنهاد ميشود پژوهشهای دیگری
با کنترل این محدودیتها صورت گیرد؛ ولي با عنایت به اثربخشي این نوع از تمرینات بر حرکات
ظریف سالمندان ،پیشنهاد ميشود خانوادهها ،سازمانهای بهزیستي ،مراکز توانبخشي و مراکز
نگهداری سالمندان در برنامههای روزمره از این تمرینات استفاده کنند .درگیرکردن سالمند در چنین
برنامههای تمرینيای که بسیار ساده و با تجهیزات ساده مثل توپها و کشهای لاستیکي ،خمیر
کاردرماني ،کاغذ و قیچي و وسایل سادة موجود در منزل با فرد سالمند انجام ميشوند ،به احتمال
زیاد ،چالاکي دستي و عملکرد دست سالمندان را بهبود ميبخشد و این تمرینات کاربرد زیادی در
زندگي روزمرة افراد سالمند دارد و انجام بسیاری از مهارتهای انگشتي روزانه افراد سالمند مانند
بستن دکمههای لباس ،نوشتن ،بستن بندکفش و غیره را تسهیل ميکند و باعث حفظ استقلال و
بهبود کیفیت زندگي سالمندان و همچنین خودکارآمدی آنها ميشود.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of strength, special exercises, and
combination of them on speed and accuracy of the elder's fine movements. Thirty elderly
women with an average age of (72.4±1.6) were selected using available sampling.
Subjects were categorized into three groups of strength, special and combination training
using pretest of Purdue Pegboard Test. In this research, the strength training consisted of
standard exercises for the wrist and fingers. Subjects in special training group perform
rehabilitation movements of fingers and wrist, and combination group perform both of
them. All subjects exercised (20 min each session, 3 times per week) and post-test of
Purdue Pegboard was preformed after 8-week training. One sample KolmogorovSmirnov test, Levene`s test Analysis of Covariate (ANCOVA) and Paired t-test were
used for data analysis. The Results showed that there is no significant differences among
three groups in speed and accuracy of fine movements (P>0.05). Special and strength
exercises showed a significant effect (P<0.05) but combination method had no
significant effect on speed and accuracy of movements (P>0.05). Accordingly, thus the
special and strength exercises could improve fine movements, it would be recommended
for elderly to perform mention above movements, at home, rehabilitation centers and
elderly nursing homes for improving their daily quality of life.

Keywords: Manual Dexterity, Fine Movement, Elderly, Purdue Peg Board,
Intervention
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