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 در زنان سالمند با عادت صبحگاهی شناختیعصری تعادل پویا تحت تکلیف دوگانه  -تغییرات صبحی
 

 3پور ، فریبرز محمدی2الدینی ، محمدرضا امیر سیف1سیده محبوبه رضوی اسفلی

 

 چکیده

های حرکتی  تواند باعث ایجاد تفاوت در اجرای فعالیت ت زمانی در سالمندان، میاروزی بدن و عاد تعییرات ایجاد شده ناشی از افزایش سن در ریتم شبانه :مقدمه

در افراد سالمند نیاز به توجه  این افراد نسبت به جوانان شود. توانایی حفظ تعادل های بدنی یا ذهنی فعالیت انجام ترجیحات ساعت روز برای ،همچنینو  و شناختی

تواند تحت تأثیر این تغییرات قرار گیرد و احتمال زمین خوردن را افزایش دهد. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تغییرات  دارد و فعالیت خودکاری نیست و می

 .عصری تعادل پویا در زنان سالمند با عادت صبحگاهی تحت تکلیف دوگانه شناختی بود -صبحی

سال به صورت هدفمند انتخاب شدند و با قرار گرفتن در سه گروه به صورت تصادفی، جهت اجرای تست  56-08زن سالمند با دامنه سنی  11 ها: روشمواد و 

در سه روز متفاوت و در دو نوبت صبح و عصر به آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی دانشگاه شهید باهنر  تحت تکلیف دوگانه شناختی و منفرد، رفتن  و زمان برخاستن 

 .قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل  SPSSافزار  در نرم Two-way repeated measures ANOVAآزمون  از استفاده با ها کرمان مراجعه نمودند. داده

( P=  111/8( و بدون اجرای تکلیف شناختی )P=  111/8زمان با اجرای تکلیف شناختی ) عملکرد تعادلی سالمندان همداری بر  زمان روز تأثیر معنی :ها یافته

 .(P=  881/8نداشت، اما بدون در نظر گرفتن زمان روز، اجرای تکلیف شناختی بر عملکرد تعادلی تأثیرگذار بود )

شود، اما به طور کلی، اجرای تکلیف شناختی  شناختی و منفرد در عصر نسبت به صبح دچار تغییر نمیعملکرد تعادلی زنان سالمند تحت تکلیف  گیری: نتیجه

 .گذارد زمان با تست تعادل، تأثیر منفی بر عملکرد تعادلی سالمندان می هم

 زنان  ،سالمند، خواب، تعادل پاسچر، شناخت، روزی ریتم شبانه ها: کلید واژه

 

در زنان  شناختیعصری تعادل پویا تحت تکلیف دوگانه  -تغییرات صبحی .پور فريبرز الديني محمدرضا، محمدي محبوبه، امير سيفرضوي اسفلي سيده  ارجاع:

 194-222(: 4) 13؛ 1396ي پژوهش در علوم توانبخش. سالمند با عادت صبحگاهی

 

 52/1/6931تاریخ پذیرش:  52/4/6931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
عملكرد  ساختار و در زمان، تغييراتي منفي با گذشت سالمندي و  دورهبا ورود به 

 آيد كه مي هاي بدن به وجود بيولوژي، فيزيولوژي، آناتومي و بيوشيمي سلول
تواند تأثير قابل توجهي بر عملكرد جسماني و شناختي سالمندان داشته باشد  مي

هاي بدن،  عالوه بر تغييرات تدريجي ناشي از گذر زمان بر بيشتر دستگاه .(1)
اتي را در سراسر روز اعمال روزي موجود در بدن انسان نيز نوسان ريتم شبانه

تغييراتي ستخوش روزي نيز د هاي شبانه كند كه با افزايش سن، اين ريتم مي
اي بين عملكرد حركتي و  هاي قابل مالحظه گردد و منجر به بروز تفاوت مي

 .(2، 3)شود  هاي متفاوت روز مي شناختي سالمندان و جوانان در زمان
هاي  مطالعات بسياري به بررسي تغييرات ناشي از افزايش سن بر ريتم

ها نشان داده است كه  اند و نتايج آن ها پرداخته روزي موجود در بدن انسان شبانه
يابد و  به عنوان مثال، دامنه و ريتم دماي بدن در افراد سالمند كاهش مي

تونين و كورتيزول كه در تنظيم خواب و بيداري، تغييراتي در ترشح هورمون مال
منجر به  و در نهايت، شود باشد، ايجاد مي مي  استرس و عملكرد شناختي مؤثر

 ،و همچنين عادت زماني )كرونوتايپ(شامگاهي يا  -صبحگاهي تغيير در عادت
هاي متفاوت نسبت به  در ساعت هاي بدني يا ذهني فعاليتتمايل اين افراد به 

 .(3، 4)گردد  ن ميجوانا
چكاوك يا  افراد صبحگاهي در تحقيقات مربوط به علم كرونوبيولوژي،

شياري را وسطح ه باالترينخيزند، در نيمه اول روز  مي زود از خواب بر، صفت
بوف  ياافراد شامگاهي  خوابند. ها زودتر مي شبو  تر هستند در روز فعالدارند، 
تا ساعات پاياني صبح بخوابند، بيشترين سطح  دهند نيز ترجيح مي صفت

خواب شبانه دير  و تر هستند ها فعال شبهوشياري را در ساعات غروب دارند، 
كرانه شامگاهي و ها هستند كه در ميانه دو  دسته سوم هم معتدلهنگامي دارند. 

. با ورود به دهه ششم زندگي، افراد متمايل به نوع (4) صبحگاهي قرار دارند

 مقاله پژوهشی
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ه در اين دوره از زندگي، زنان شوند و نشان داده شده است ك صبحگاهي مي
در پژوهش خود به  Anderson .(5)باشند  تر مي نسبت به مردان صبحگاهي

زمان تأثير زمان روز و كرونوتايپ بر اجراي شناختي افراد جوان و  بررسي هم
سالمند پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه افراد جوان با كرونوتايپ نوع 

باشند، اما  شامگاهي، در عصر داراي اجراي شناختي بهتري نسبت به صبح مي
ي در صبح به طور قابل توجهي بهتر از عملكرد شناختي افراد سالمند صبحگاه

 .(6)عصر بود 
تعداد محدودي از مطالعات در داخل و خارج از كشور به بررسي عملكرد 

تناقضي ارايه و نتايج م  روز پرداخته تعادلي سالمندان در ساعات مختلف شبانه
اند كه عملكرد تعادلي سالمندان با نزديك شدن به  اند. برخي بيان نموده كرده

تواند احتمال زمين  شود كه مي ساعات پاياني روز دچار نوسانات بيشتري مي
خوردن را افزيش دهد و برخي ديگر تغيير قابل توجهي را در سراسر روز مشاهده 

. در تحقيقات مذكور، تغيير ريتم دماي بدن، خواب آلودگي و (7، 8)اند  نكرده
خستگي، از جمله عوامل تأثيرگذار بر نوسانات روزانه در عملكرد تعادلي سالمندان 

سالمندي، افزايش اميد به   چشمگير جامعه رشد. با توجه به (8، 9)عنوان شد 
هاي  بيماري خطرساز و عوامل ، افزايشهمچنين مختلف و در جوامع زندگي

خاص، توجه و مراقبت ويژه در جهت حفظ استقالل و سالمت اين جامعه 
 ترين اصلي از رفتن، يكي  تعادل در حين راه (. عدم12رسد ) ضروري به نظر مي

 است. همچنين، با افزايش سن به علت سالمندان بين در افتادن زمين علل
 شود مي تر سخت در سالمندان رفتن راه  كنترل حركتي، -حسي اتاطالع كاهش

. (11) يابد مي افزايش توجه به نياز رفتن،  حين راه ثباتي بي از جلوگيري براي و
زمين  شود و در سالمندان منجر به نياز به توجه، باعث كاهش توانايي حركتي مي

است كه  ها در اين زمينه نيز نشان داده . پژوهش(1)گردد  ها مي خوردن آن
تواند عملكرد  باشد كه مي عملكرد شناختي سالمندان در عصر بدتر از صبح مي

 .(12)حركتي را نيز تحت تأثير قرار دهد 
اي داخلي كه به  هاي صورت گرفته، تاكنون مطالعه با توجه به بررسي

زمان تأثير زمان روز و اجراي تكليف شناختي بر تعادل پوياي  بررسي هم
در كاهش سالمندان پرداخته باشد، انجام نشده است. با توجه به اهميت تعادل 

تواند  هاي بدن مي روزي در سيستم زمين خوردن، درك اين كه چگونه ريتم شبانه
تواند منجر به ارزيابي  دهد، مي  تأثير قرار تعادل پويا را در افراد مسن تحت 

در  ي كهزنان سالمندتر زمين خوردن و كاهش اين حادثه در آينده شود. در  دقيق
در  اختالل ،ريز تغييرات در سيستم غدد درون قرار دارند، به دليل سنين يائسگي
 و پوكي استخوان، اسكلتي -نيالضعف سيستم عض ،هاي جنسي ترشح هورمون

به طور هاي تحتاني و ستون فقرات  اندامميزان شكستگي  ،دادن تعادل دست از
(. بنابراين، در اين تحقيق زنان سالمند مورد 12، 13يابد ) چشمگيري افزايش مي

گرفتند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تغيير در تعادل پوياي زنان  سنجش قرار
زمان با و بدون  سالمند با كرونوتايپ نوع صبحگاهي در دو زمان صبح و عصر هم

 .اجراي تكليف شناختي انجام شد
 

 ها مواد و روش
 .بود مقطعي ي،از لحاظ روش و استراتژ و نگر ي، حالاز لحاظ زمان مطالعه نيا

هاي اجرايي  دستگاه  ساله بازنشسته 82تا  65مورد بررسي را زنان سالمند   جامعه
  سال، 65-82شامل سن معيارهاي ورود  شهر كرمان تشكيل دادند.

 كرونوتايپ  نامه پرسشدر خرده مقياس صبحگاهي  25كسب نمره 
Morningness-eveningness stability-scale improved (MESSI،)  عدم

نامه اطالعات فردي(،  )بر اساس پرسش داروي گياهي و شيميايي منظممصرف 
در آزمون غربالگري  23كسب حداقل نمره  ،عدم وجود مشكالت شناختي

هاي  تعادلي و بيماري وجود اختالالت .و عادت به خواب نيمروزي بود شناختي
نيز به  عضالني و اسكلتي، سابقه شكستگي و زمين خوردن -خاص عصبي

 .(2، 8، 14)معيارهاي خروج در نظر گرفته شد عنوان 
با توجه به اين كه فعاليت در شيفت شب ممكن است بر عادت خواب و 

؛ بنابراين، تمام افراد نمونه از (15)بيداري حتي بعد از بازنشستگي تأثيرگذار باشد 
شهر كرمان انتخاب شدند. پس از هاي اجرايي  دستگاه  بين زنان سالمند بازنشسته

  زن سالمند بازنشسته 5852كسب مجوز از اداره مربوط و با توجه به وجود 
  ،Morganجدول  استفاده ازهاي اجرايي به عنوان افراد جامعه، با  دستگاه

برابر با  Cronbachs alpha)با ضريب  MESSIنامه  نسخه فارسي پرسش 361
هاي صبحگاهي، شامگاهي و  به ترتيب در خرده مقياس 72/2و  82/2، 73/2

 سازي حجم نمونه بر حسب عادت ، جهت همگن(16) روزي( ثبات ريتم شبانه
در  25نفر با نمره  122زماني بين زنان سالمند توزيع گرديد. از بين اين افراد، 

انتخاب  MESSI  نامه ريزنمرات مربوط به شاخص صبحگاهي با توجه به پرسش
در تست  23نفر با توجه به كسب نمره بيشتر از  62ها نيز  شدند و از بين آن

 Mini-Mental State Examination  نامه وضعيت شناختي با استفاده از پرسش
(MMSEو )  اي  دقيقه 12-15همچنين، افرادي كه عادت به خواب نيمروزي

 78/2پايايي دروني داراي  MMSE نسخه فارسي آزمون. داشتند، برگزيده شدند
حساسيت  نيز 12و در نقطه برش باشد  مي Cronbachs alphaبر اساس ضريب 

نفر به روش  12. سپس (17) را نشان داددرصد  84درصد و ويژگي  92
، 1( و رابطه 9، 18گيري تصادفي سيستماتيك با توجه به تحقيقات مشابه ) نمونه

نفر انتخاب شدند )توان آماري تحقيق با استفاده از  62با فاصله منظمي از بين 
 محاسبه گرديد(. 83/2، 17.3.1ورژن  Minitabافزار  نرم

 

 kتعداد نمونه/ تعداد كل جمعيت =    1بطه را

 
 داده شرح ها آزمودني براي آن اجراي چگونگي و اهميت تحقيق، انجام از قبل

نامه  رضايت فرم ماند. سپس پنهان پژوهش انجام از اصلي پژوهشگر هدف اما شد،
ها به طور  داده شد. آزمودني قرار ها آزمودني اختيار در طرح در شركت جهت كتبي

اي تعلق گرفت و با  تصادفي در سه گروه چهار نفره قرار گرفتند )به هر نفر شماره
ها مطابق با  ها اختصاص داده شدند(. نمونه كشي، افراد به گروه استفاده از قرعه

ساعت بين هر دو تست  48و با فاصله زماني  1پروتكل تعريف شده در جدول 
يادگيري و خستگي ناشي از اجراي تست در يك روز، به جهت كاهش اثر 

آزمايشگاه بيومكانيك ورزشي شهيد باهنر كرمان مراجعه نمودند. با توجه به عادت 
دقيقه خواب نيمروزي، در تست بعدازظهر حاضر شدند.  12-15روزانه، افراد پس از 

گاه علوم كميته اخالق در پژوهش دانش توسطحاضر  مطالعهالزم به ذكر است كه 
 تأييد شده است. IR.KMU.REC.1396.22 پزشكي كرمان با شماره

متر و و وزن با  21/2گيري قد با استفاده از متر نواري با دقت  پس از اندازه
، Beurerشركت ، GS58كيلوگرم )مدل  21/2كمك ترازوي ديجيتالي با دقت 

گيري تعادل  اندازهجهت  98/2آلمان(، از آزمون زمان برخاستن و رفتن با پايايي 
 .(22)پويا استفاده گرديد 
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(11)گیری.پروتکلتست1جدول

زمان

روز

(10-11عصر)ساعت(7::0-1صبح)ساعت

 گروه ج گروه الف شنبه

 گروه الف گروه ب دوشنبه

 گروه ب گروه ج چهارشنبه

 
صندلي  يك روي آزمودني كه بود صورت اين به اين آزمون انجام روش

 حالت متر( به سانتي 63 دسته ارتفاع و متر سانتي 46 ارتفاع استاندارد شده )با
 ايستاد مي آزمونگر، از طرف حركت فرمان شنيدن از پس و گرفت مي قرار نشسته

 پيمود مي جلو طرف ترين حالت راه رفتن به سريع با را متري 3 مسير يك طول و
نشست.  مي صندلي روي و گشت برميصندلي  محل به و چرخيد مي سپس و

شد  سنج متوقف مي كرد، زمان زماني كه پشت آزمودني با صندلي برخورد مي
كرد  مي ثبت را زمان كرونومتر از استفاده آزمونگر با فرايند، اين طي . در(21)
 قرار سينه روي  ضربدر صورت  به ها را ها دست آزمودني اين آزمون، . در(22)

كردند  مي اجرارا  تست اين دويدن و بدون ممكن حالت ترين سريع در و دادند مي
راه رفتن نرمال يا دويدن آزمودني، تست )در صورت تشخيص آزمونگر مبتني بر 

 آن انجام از ها قبل آزمودني از آزمون، هر يك با آشنايي شد(. جهت تكرار مي
 او زمان و نمود اجرا را آزمون دو بار آزمودني هر كردند. سپس تمرين چند بار

 محاسبه در او ركورد عنوان به آزمون دو اين در فرد گرديد. بهترين زمان ثبت
. افراد آزمون مذكور را با و بدون اجراي تكليف شناختي )شمارش (23)شد  وارد

 .(24)در حين تكليف حركتي( انجام دادند  92-152تايي از اعداد بين  7معكوس 
 ها  داده بودن توزيع نرمال بررسي جهت Shapiro-Wilkن آزمو از

(252/2 < P و از )آزمون كرويت Mauchly ها  براي يكنواختي كوواريانس
 ها، آزمون  فرض ا توجه به تأييد پيشب(. P < 252/2استفاده گرديد )

Two-way repeated measures ANOVA  ها در دو نوبت  دادهجهت مقايسه
ها از  به اين دليل كه داده قرار گرفت.استفاده مورد  تكليف روز و تحت دو نوع

استفاده  Greenhouse-Geisserمفروضيت كرويت تخظي كردند، از تصحيح 
مورد استفاده قرار گرفت كه در اين آزمون  ηهاي  براي تعيين اندازه اثر، داده شد.

 21/2اثر كم = و  26/2اثر متوسط = ، 14/2ها به صورت اثر زياد =  تفسير داده
  22نسخه  SPSSافزار  ها در نرم . در نهايت، داده(25) باشد مي

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزيه و تحليل قرار )
)فاصله  ها در نظر گرفته شد داري داده به عنوان سطح معني P < 252/2گرفت. 

 (.درصد 95اطمينان 
 

 ها یافته
ها به  نفر در مطالعه حاضر مشاركت نمودند كه ميانگين سن، قد و وزن آن 12

 25/65 ± 37/9متر و  سانتي 58/163 ± 41/5سال،  83/72 ± 58/5ترتيب 
كيلوگرم بود. اطالعات مربوط به تست تعادل پويا در دو نوبت روز و تحت دو نوع 

 ارايه شده است. 2تكليف شناختي در جدول 
ها توزيع نرمالي داشتند.  نشان داد كه داده Shapiro-Wilkنتايج آزمون 
مون هاي پارامتريك جهت تعيين نتايج استفاده گرديد. انجام آز بنابراين، از آزمون

Two-way repeated measures ANOVA  نيازمند بررسي يكنواختي

انجام گرفت و  Mauchlyباشد كه با استفاده از آزمون كرويت  ها مي كوواريانس
( بين توزيع P=  221/2دار ) نتايج اين آزمون حاكي از وجود تفاوت معني

ختي بود كه دال هاي تعادل پويا در دو زمان روز با و بدون اجراي تكليف شنا داده
 باشد. بر عدم كرويت مي

 
تستتعادلپویا.میانگین2جدول

 گیری/نوعتکلیفزمانتست معیارانحراف±میانگین

 )صبح/ تکلیف منفرد(  55/65 ± 96/6

 )صبح/ تکلیف شناختی(  34/69 ± 32/6

 )عصر/ تکلیف منفرد(  34/65 ± 23/6

 )عصر/ تکلیف شناختی(  39/69 ± 94/6

 
 Greenhouse-Geisserبا توجه به رد شدن فرضيه كرويت، از آزمون 

آمده است. بر اين  3ها استفاده شد كه نتايج آن در جدول  جهت بررسي تفاوت
زمان با و بدون اجراي تكليف  اساس، زمان روز بر اجراي تست تعادل پويا هم

شناختي تأثير نداشت، اما بدون در نظر گرفتن زمان روز، اجراي تكليف شناختي 
 .(P=  224/2)منجر به افزايش زمان اجراي تست تعادلي گرديد 

 
Greenhouse-Geisserنتایجآزمون.:جدول

اندازهاثر Fمقدارمتغیرهایمستقلمتغیروابسته

 249/2 435/2 زمان روز تعادل پویا

 292/2 *136/65 تکلیف

تکلیف × زمان روز 

 شناختی

254/2 225/2 

 دار بين تعادل پويا با و بدون اجراي تكليف شناختي وجود اختالف معني*

 

 بحث
تعادل پوياي زنان سالمند با عادت  بررسي تغييرات تحقيق حاضر، انجام از هدف

در دو نوبت صبح و عصر تحت دو نوع تكليف منفرد و شناختي بود.  صبحگاهي

زمان با اجراي تكليف شناختي در  بررسي تغييرات عملكرد حركتي سالمندان هم

بيني زمان پرخطر براي انجام  تواند منجر به پيش هاي متفاوت روز، مي زمان

هاي به  . بر اساس يافته(8)دقيق كلينيكي شود   هاي بدني شديد و ارزيابي فعاليت

دست آمده از پژوهش، زمان روز بر تعادل پوياي زنان سالمند تحت تكليف منفرد 

 داري نداشت. و دوگانه شناختي تأثير معني

و  16، 12، 8ساعات قائيني و سمولر تعادل ايستا و پوياي سالمندان را در 

مورد بررسي قرار دادند و تنها در ارزيابي تعادل ايستا به اين نتيجه رسيدند  22

باشد، اما در كل تغيير قابل توجهي در  مي 8بهتر از  16كه عملكرد در ساعت 

كه با نتايج  (9)عملكرد تعادلي سالمندان در اوقات مختلف روز مشاهده نكردند 

زمان محروميت از  و همكاران تأثير هم Bougardبررسي حاضر همسو بود. 

خواب و زمان روز را مورد بررسي قرار دادند و چنين بيان كردند كه پس از 

بيشتر تحت  12-14محروميت از خواب، عملكرد تعادلي افراد جوان بين ساعات 

گيرد، اما بعد از يك شب خواب كامل، عملكرد  تأثير خواب آلودگي قرار مي

 . (26)شود  بهتر ميتعادلي سراسر روز 
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روزي افراد ايجاد  با افزايش سن، تغييرات مشهودي در دامنه و فاز شبانه
د كه مطابق با تحقيقات انجام شده، اختالف در اجراي تعادل بين جوانان و شو مي

روزي دما در سالمندان  ريتم شبانه  تواند ناشي از كمتر شدن دامنه سالمندان مي
بعدازظهر  15-17. باالترين دماي بدن در افراد جوان بين ساعت (27)باشد 

ند به عنوان گرم كردن براي عضالت در نظر گرفته توا گردد كه مي مشاهده مي
و  Jorgensen .(28) شود و باعث اجراي بهينه در افراد جوان در زمان عصر شود

همكاران در مطالعه خود، نوسان پاسچر سالمندان را در سه زمان روز مورد 
بررسي قرار دادند و دريافتند كه زمان روز بر نوسان پاسچر افراد سالمند تأثيرگذار 

تواند تحت تأثير خواب آلودگي  ها گزارش كردند كه نوسان پاسچر مي است. آن
عدازظهر بيشترين مقدار را دارد ب 14-17صبح و  2-7قرار گيرد كه حدود ساعت 

. در تحقيق حاضر، عدم مشاهده (8)تواند باعث افزايش نوسان پاسچر شود  و مي
تواند ناشي از  دار بين عملكرد تعادلي در دو نوبت صبح و عصر مي تفاوت معني

گيري در نوبت عصر  نيمروزي )بر حسب عادت هميشگي( در زمان تست خواب
هاي مذكور  . همچنين، تمام تست(29)برد  باشد كه تأثير خستگي را از بين مي

تواند باعث يادگيري و  بررسي حاضر در يك روز مورد سنجش قرار گرفت كه مي
. همچنين، در پژوهش (32)ي مكرر در يك روز شود ها خستگي در اجراي تست

ساعت اجرا  48ها با فاصله زماني  حاضر از پروتكل ناپيوسته استفاده شد و تست
 .(31)تواند بر نتايج تأثير بگذارد  گرديد كه مي

با توجه به مطالعات صورت گرفته اخير در ارتباط با اثر زمان روز بر فعاليت 
زمان فعاليت شناختي با فعاليت حركتي بر اجراي  شناختي و تأثير اجراي هم

هاي صورت گرفته توسط محقق، تاكنون  و همچنين، بررسي (29، 32)حركتي 
زمان زمان روز و اجراي فعاليت حركتي  هيچ پژوهش داخلي به بررسي تأثير هم

اي ه گيري سالمندان نپرداخته است. اندازه  زمان با تكليف شناختي در جامعه هم
انجام شده در اين زمينه نشان داد كه اجراي آزمون برخاستن و رفتن با اجراي 

زمان روز و عصب  Andersonتكليف شناختي تحت تأثير زمان روز قرار ندارد. 
شناختي كنترل اجرايي را در دوره سالمندي مورد بررسي قرار داد و بيان كرد 

گيرند، بايد  يري شناختي قرار ميگ زماني كه افراد به ويژه سالمندان تحت اندازه
تأثيرگذاري در نظر گرفت. وي نتيجه گرفت كه   زمان روز را به عنوان شاخص

 .(6)تري نسبت به صبح دارند  سالمندان در عصر اجراي شناختي ضعيف
ذهن در حين اجراي فعاليت حركتي، تأثير قابل توجهي بر  درگير كردن

. (33، 34)اند  اي را عنوان كرده اجراي حركتي دارد كه تحقيقات قبل چنين نتيجه
در پژوهش حاضر نيز بدون در نظر گرفتن زمان روز، اجراي تكليف شناختي 
منجر به افزايش زمان اجراي تست تعادلي شد. عدم تفاوت در صبح و عصر 

تواند ناشي از خواب نيمروزي باشد. نتايج  زمان با اجراي تكليف شناختي، مي هم
ايل به خواب نيمروزي دارند، و همكاران نشان داد، افرادي كه تم Milnerمطالعه 

تري نسبت به  بعد از اجراي فعاليت حركتي بدون خواب نيمروزي اجراي ضعيف
دهند، دارند. همچنين،  زماني كه فعاليت مشابه را بعد از خواب نيمروزي انجام مي

در افرادي كه عادت به خواب نيمروزي نداشتند، بعد از خواب نيمروزي عملكرد 
. خواب نيمروزي باعث بهبود عملكرد (35)اهده گرديد تري مش حركتي ضعيف
، اما (36)شود  گيري حافظه افراد مي هاي حسي، هوشياري و شكل اجرايي، فرايند

اطالعات بسيار كمي در مورد تأثير خواب نيمروزي بر عملكرد حركتي و شناختي افراد 
بين   و در اين رابطه به انجام تحقيقات بيشتر در رابطه با تعيين رابطه (37)وجود دارد 

 زمان روز، عملكرد حركتي و شناختي و خواب نيمروزي سالمندان نياز است.

ت كه با افزايش سن به دليل كاهش در ها نشان داده اس نتايج پژوهش
دامنه دماي بدن، تغييرات روزانه در عملكرد حركتي و شناختي افراد سالمند اغلب 

هاي تحقيق  . نمونه(31)باشد  هاي فردي مي ناشي از نحوه زندگي و تفاوت
هاي اجرايي شهر كرمان بدون سابقه فعاليت در  حاضر، افراد بازنشسته دستگاه

هاي نامنظم، باعث بر هم خوردن ريتم  شيفت شب بودند. فعاليت در شيفت
دهد  ور قابل توجهي تحت تأثير قرار ميشود و فعاليت را به ط روزي بدن مي شبانه

به شيفت كاري در زمان اشتغال  . بنابراين، در مطالعه حاضر افراد با توجه(38)
انتخاب شدند. همچنين، عادت زماني نقش قابل توجهي در نحوه زندگي و 

هايي كه در عملكرد حركتي و  ساعات خواب و بيداري دارد و با توجه به تفاوت
هاي  ر بسياري از پژوهش، د(39)شناختي افراد با عادات زماني مختلف وجود دارد 

تواند باعث  ( افراد بر حسب عادت زماني كنترل نشده بودند كه مي9، 27مشابه )
 عدم تشابه نتايج با تحقيق حاضر شود.

 

 ها محدودیت
عدم كنترل فعاليت بدني، توان به  حاضر مي مطالعههاي  از جمله محدوديت

ها در سراسر روز  آزمودني شرايط روحي و رواني و ميزان اضطراب و انگيزه تغذيه،
تواند بر  گيري مي همچنين، عدم كنترل خواب شبانه قبل از تستاشاره نمود. 

 .خواب آلودگي سراسر روز تأثيرگذار باشد
 

 پیشنهادها
اي در ارتباط با تأثير زمان روز بر تعادل سالمندان سالم و افراد  شود مطالعه پيشنهاد مي

هاي زماني متفاوت انجام گيرد. همچنين،  به عادت داراي اختالالت شناختي با توجه
تأثير عادت خواب نيمروزي بر عملكرد حركتي و شناختي افرادي كه عادت به خواب 

 .نيمروزي دارند و افرادي كه عادت به خواب نيمروزي ندارند، بررسي گردد
 

 گیری نتیجه
پويا تحت  در پژوهش حاضر، زمان روز باعث ايجاد تفاوت در اجراي تست تعادل

تكليف منفرد و شناختي در زنان سالمند با عادت صبحگاهي نشد، اما بدون در 
زمان با تكليف حركتي، منجر به  نظر گرفتن زمان روز، اجراي فعاليت شناختي هم

 .بدتر شدن تعادل پوياي سالمندان شد
 

 تشکر و قدردانی
 كيومكانيارشد رشته ب ينامه مقطع كارشناس انياز پا برگرفته تحقيق حاضر

مصوب  ،IR.KMU.REC.1396.22 كد اخالقو  42925ي با شماره ورزش
دكتر اردالن از  سندگانينو بدين وسيله باشد. كرمان مي يدانشگاه علوم پزشك

تشكر و نمودند،  يرهمكا پژوهشانجام اين در  شريعت و دكتر آرش رهافر كه
 .آورند قدرداني به عمل مي

 

 نقش نویسندگان
جذب منابع مالي  پردازي مطالعه، سيده محبوبه رضوي اسفلي، طراحي و ايده

فراهم كردن ، خدمات پشتيباني و اجرايي و علمي مطالعه ،براي انجام مطالعه
خدمات تخصصي ، تحليل و تفسير نتايج، ها آوري داده جمع، ها تجهيزات و نمونه
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، ارسال به دفتر مجلهنوشته نهايي جهت  تأييد دست، نوشته تنظيم دست، آمار
مسؤوليت حفظ يكپارچگي فرايند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگويي به 

خدمات پشتيباني و اجرايي و علمي الديني،  ، محمدرضا امير سيفنظرات داوران
نوشته  تأييد دست، نوشته از نظر مفاهيم علمي ارزيابي تخصصي دست، مطالعه

خدمات پشتيباني و اجرايي پور،  ، فريبرز محمديجلهنهايي جهت ارسال به دفتر م
تأييد ، نوشته از نظر مفاهيم علمي ارزيابي تخصصي دست، و علمي مطالعه

 .را بر عهده داشتند نوشته نهايي جهت ارسال به دفتر مجله دست
 

 منابع مالی
نامه  انياز پا برگرفتهاز اطالعات  يبخش هيثانو ليبر اساس تحل حاضر مطالعه

 كد اخالقو  42925ي با شماره ورزش كيومكانيارشد رشته ب يمقطع كارشناس

IR.KMU.REC.1396.22 ،نگارش شد. كرمان  يمصوب دانشگاه علوم پزشك
 ميها، تنظ و گزارش آن ليها، تحل داده يآور باهنر كرمان در جمع ديدانشگاه شه

 .استنداشته  ينظراعمال گونه  هيچانتشار  يمقاله برا يينها دأيينوشته و ت دست
 

 تعارض منافع
محمدرضا امير . دكتر باشند نميهيچ كدام از نويسندگان داراي تعارض منافع 

بودجه انجام مطالعات پايه مرتبط با اين تحقيق را از دانشگاه شهيد  الديني سيف
رشته بيومكانيك ورزشي  دانشيار. ايشان به عنوان ندباهنر كرمان جذب نمود
 1394از سال اسفلي  سيده محبوبه رضويباشند.  مشغول به فعاليت مي

كارشناسي ارشد رشته بيومكانيك ورزشي در دانشكده علوم مقطع دانشجوي 
 .باشد ميورزشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
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Abstract 
 

Introduction: Age-associated changes in circadian rhythm and chronotype can result in variation in the physical and 

cognitive performance, and also the time preference for physical and mental activities between older adults and 

youngsters. The ability to maintain body orientation in elderly requires paying attention, and can be subjected to 

these age-associated changes leading to a fall. The main aim of this study was to evaluate the morning-evening 

variations of dynamic balance in morning-type elderly women under dual cognitive task condition. 

Materials and Methods: Using purposive sampling, 12 women aged 65-80 years were arranged andomly in  

3 separated groups. The Timed Up and Go test (TUG) was performed under dual and mono cognitive tasks in  

3 different days at the sports biomechanics laboratory of Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.  

Two-way repeated measure ANOVA test was used for data analysis at the significance level of P < 0.05. 

Results: Although there was a significant difference (P = 0.001) between the dynamic balance while performing a 

cognitive task with normal gait, time of the day had no effect on the dynamic balance of elderly women under dual 

(P = 0.711) and mono (P = 0.221) cognitive tasks. 

Conclusion: The dynamic balance of women aged 65-80 years without performing a cognitive task does not change 

throughout a day, but generally, the dual cognitive task annihilates the elderly’s physical performance. 
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