
MEJDS. 2020; 10:84.  

 Published online 2020 June. Research Article 

Differences Gait in Normal and Overweight Elderly 

Najafian Razavi M1, *Rezaei M2, Namazi Zadeh M3
, Ghasemi A4 

Author Address 

1. PhD Student of Motor Behavior and Motor Development, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; 

2. Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran; 

3. Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran; 

4. Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

*Corresponding Author Address: Mysm_rez@yahoo.com 

Received: 2019 February 16; Accepted: 2019 May 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objective: The ability to walk efficiently and safely is vital for older people to avoid falls. The prevalence of abnormal gait has 

been reported to be 35% in adults aged >70 years. Furthermore, obesity is a critical issue in numerous countries. In Iran, as a fast–developing 
country confronting growing urban living and industrialization, the prevalence of obesity has dramatically raised more than the expected 

frequency in recent years. Obesity and overweight have numerous effects on the elderly’s movement patterns. Besides, gait variability measures 

have been described as more efficient predictors of falls and declined mobility. Accordingly, the present study aimed to investigate gait 
differences in the normal–weight and overweight elderly. 

Methods: The current study explored the effect of obesity on the kinematics factors of gait patterns in the elderly. For this reason, 10 elderly 

males age 65–85 years were selected based on BMI from 27 volunteers. Next, the study participants were classified into two normal–weight and 
overweight groups. All of the study samples were healthy and had no physical conditions. The investigated elderly’s gait was normal, and they 

reported no falling history. The SEKA instrument was used for evaluating the study subjects’ weight and height. Moreover, a 3D motion analysis 

was applied for measuring gait parameters, such as walking speed, stride length, stride width, single support phase duration, double support, and 
swing phase duration. T–test was implemented for data analysis in SPSS 19. The significance level was set at p<0.05. 

Results: Based on the present study findings, there was no significant difference in the parameters of gait, such as stride length (p=0.107), stride 

width (p=0.753), swing phase (p=0.599), double support (p=0.248), single support (p=0.76) phases duration, and walking speed (p=0.923) 
between the normal–weight and overweight elderly groups.  

Conclusion: Generally, in the past studies, obesity demonstrated significant differences in gait parameters in the elderly. However, in the present 

study, there was no significant difference in gait between the studied normal–weight and overweight elderly groups. Such a result might be 
explained by the close BMI scores of the two study groups. Additionally, some essential variables might have influenced the elderly’s gait, such 

as strength, balance, and fall history; therefore, in future studies investigating the elderly’s gait, these variables must be considered. 
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  .۸۴(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ خرداد برخط انتشار 

 وزنبرداشتن سالمندان عادی و دارای اضافههای گامتعیین و بررسی تفاوت

 ۴، عبدالله قاسمی۳زاده، مهدی نمازی۲، *میثم رضایی1رضوی مهدی نجفیان

 سندگانینو حاتیتوض

 رشد حرکتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛ کتی. دانشجوی دکتری رفتار حر1
 . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران؛۲
 . دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی، خوراسگان، ایران؛۳
 . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.۴

 Mysm_rez@yahoo.com *رایانامة نویسنده مسئول:

 1۳۹۸اردیبهشت  1۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷بهمن  ۲۷ تاریخ دریافت:
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

برداشتن سالمندان های گاموزن است؛ لذا مطالعٔه حاضر با هدف تعیین و بررسی تفاوتدر دنیای امروز، یکی از عوامل اثرگذار بر حرکات سالمندان چاقی و اضافه زمینه و هدف:
 وزن انجام شد. عادی و دارای اضافه

اساس نمایٔه تودۀ ساله بر۸۵تا  ۶۵مرد سالمند  1۰نفر از سالمندان داوطلب شهر مشهد، تعداد  ۲۷ای است که از تعداد مقایسه -علی روش پژوهش حاضر از نوعروش بررسی: 
رفتن، تغیرهای کینماتیکی راهگیری موزن تقسیم شدند. از دستگاه آنالیز حرکت برای اندازهرفتن، انتخاب و به دو گروه عادی و دارای اضافهنقص در راه( و نداشتن BMIبدنی )

 SPSSافزار ها و از نرمبرای تحلیل داده tزمان مرحلٔه نوسان و حمایت دوگانه استفاده شد. از آزمون زمان مرحلٔه ایستایش، مدتاز قبیل سرعت گام، طول گام، عرض گام، مدت
 . در نظر گرفته شد ۰٫۰۵داری برای تحلیل آماری استفاده و سطح معنی 1۹نسخٔه 

دادن زمان مرحلٔه تاب(، مدتp=۰٫۲۴۸زمان مرحلٔه حمایت دوگانه )(، مدتp=۰٫۷۵۳(، عرض گام )p=۰٫1۰۷داری را در متغیرهای طول گام )نتایج تفاوت معنی ها:یافته
(۰٫۵۹۹=pمدت ،)( ۰٫۷۶۰زمان مرحلٔه ایستایش=p( و سرعت گام )۰٫۹۲۳=pبین سالمندان عادی و با اضافه )اد. وزن نشان ند 

برداشتن در سالمندان ناچیز باشد و ممکن است متغیرهای مهم دیگری نظیر تعادل، قدرت یا سابقٔه سقوط اثر بیشتری وزن بر متغیرهای گامرسد اثر اضافهبه نظر می گیری:نتیجه
 ر داد.نظر قرابرداشتن سالمندان داشته باشند که باید این مفاهیم مهم را در مطالعات سالمندان مدبر گام
 .برداشتن، سالمندانوزن، گاماضافه ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
مختلف تحرک سالم، های با افزایش سن سالمندان، تغییر در جنبه

(. سالمندان کمتر تمایل دارند در 1،۲شده است )حقیقتی شناخته
های بدنی فرسا شرکت کنند؛ با این حال، فعالیتهای طاقتفعالیت

( ۳،۴خصوصی برای داشتن زندگی بهتر در سالمندان ضروری است )به
های بدنی سالمندان است. ترین فعالیترفتن یکی از ضروریکه راه

دارند و طول گام تر از جوانان گام برمیموالً سالمندان سالم آهستهمع
( که یکی از علل مهم کاهش طول و سرعت گام ۵-۷تری دارند )کوتاه

در دورۀ سالمندی شاخص تعادل است؛ زیرا با افزایش سن تعادل 
سالمندان کاهش یافته و معموالً سالمندان برای افزایش تعادل هنگام 

(. همچنین، علت ۸دهند )ول و سرعت گام را کاهش میبرداشتن طگام
(. ۵تواند قد و وزن متفاوت باشد )برداشتن میدیگر تفاوت در گام

و همکاران انجام دادند، نتایج نشان  طور مثال، در پژوهشی که مولربه
کند داد که با افزایش سن و تغییر در قد افراد، میزان طول گام تغییر می

برداشتن مؤثر اثرگذار مهم دیگر که بر پارامترهای گام(؛ اما عامل ۹)
تأثیر قرار دهد؛ برداری را تحتتواند الگوی گاماست، وزن است که می

بعدی ای با عنوان آنالیز سهو همکاران در مطالعه طور مثال، الیبه
گیری کردند که چاقی با سرعت پایین رفتن بزرگساالن چاق، نتیجهراه
 (.1۰رض بیشتر گام همراه بود )رفتن و عراه

های شده در خصوص ویژگیهای انجاماز سوی دیگر، در پژوهش
وزن و چاق، به رفتن در افراد عادی و دارای اضافهزمانی راه-فضایی
رسد نتایج متناقضی در تحقیقات مختلف به دست آمده است؛ نظر می

رفتن در گام راههن یجبران یحرکت تغییرات طور مثال، هیلز و پارکربه
را  تریطوالن ٔهدوگان یتحما و رفتنتر راهافراد چاق شامل سرعت آرام

و همکاران در  (؛ در حالی که نانتل11در تحقیق خود گزارش نمودند )
داری را در سرعت گام و مرحلٔه حمایت تحقیق خود هیچ تفاوت معنی

. همچنین، (1۲وزن گزارش نکردند )دوگانه در افراد با و بدون اضافه
دادن و ایستایش هیلز و پارکر در پژوهش خود تفاوتی را در مرحلٔه تاب

و همکاران و  گرو(؛ اما مک11افراد چاق و عادی گزارش نکردند )
داری در در تحقیق خود نشان دادند که تفاوت معنی برونینگ و کرام

 (.1۳،1۴دادن و ایستایش افراد چاق و عادی وجود دارد )مرحلٔه تاب
تر هیلز و پارکر و همچنین الی و همکاران در تحقیق خود طول گام کوتاه

(؛ 1۰،11تری را برای افراد چاق گزارش کردند )و سرعت گام آهسته
داری را در طول گام و سرعت و همکاران تفاوت معنی در حالی که نانتل

 گرومک. در پژوهشی (1۲گام بین افراد عادی و چاق گزارش نکردند )

داری را در مرحلٔه ایستایش و حمایت دوگانه و همکاران تفاوت معنی
(؛ در حالی که نانتل و همکارانش 1۴برای افراد چاق گزارش کردند )

داری را در مرحلٔه ایستایش و حمایت در تحقیق خود هیچ تفاوت معنی
 (.1۲دوگانه در افراد چاق وعادی مشاهده نکردند )

شده، بیشتر از ابزارهای قدیمی نظیر نجامهمچنین در تحقیقات ا
برداری، که دقت کمی دارند، برای جوهر، کاغذ جذاب رطوبت یا فیلم

طور رفتن استفاده شده است؛ بهزمانی راه-ثبت متغیرهای فضایی
مقایسٔه پارامترهای »مثال، در تحقیق صادقی و همکاران با عنوان 

وزن و لٔه دارای اضافهسا1۲تا  1۰رفتن کودکان زمانی راه-فضایی
کودک  ۳۰رفتن زمانی راه -های فضایی، که به بررسی ویژگی«طبیعی

وزن( پرداختند، از جوهر برای پسر دارای اضافه 1۵پسر نرمال و  1۵)
برای  یا در تحقیقی دیگر که کالرسون (1۵ها استفاده کردند )ثبت گام

برای ثبت محل ثبت جاگذاری پاها انجام داد، از کاغذ جاذب رطوبت 
و همکاران  ای که گادت(. همچنین در مطالعه1۶ها استفاده شد )گام

ای با نوار ویدئو و گیری طول و عرض گام: مقایسهاندازه»با عنوان 
گیری طول و عرض گام از انجام دادند، برای اندازه« گیری مستقیماندازه

شده از ام( و در مطالعات دیگر انج1۷نوار ویدئویی استفاده شد )
های مخصوص، گچ پاریس )گچ ابزارهایی نظیر پودر تالک، بالشتک

(. 1۸-۲1ای استفاده شد )گیری( یا صفحات شیشهمخصوص قالب
تواند وجه تمایز مهمی بین این مطالعه ای که میباید در نظر گرفت نکته

 و روزترینبه در این مطالعه ازشده باشد، این است که با مطالعات ذکر
 با حرکات بعدیسه آنالیز توانایی با انسان حرکات ثبت ابزار ترینیقدق

در  شدهاستفادهکه دقت ابزار شد  استفاده روایی و دقت سطح باالترین
 یدر مطالعات دیگری که گاه شدهاستفادهاین تحقیق نسبت به ابزارهای 

 نبود به توجه با . همچنین،نیست پذیرمقایسهعناوین مشابهی دارند، 
در این مطالعه  برداری،گام هایشاخص گیریاندازه برای محدودیت
 ارزیابی شد. تریکامل و ترمتفاوت متغیرهای

یابیم که ابزارهای شده در این حوزه، درمیبا بررسی مطالعات انجام
شده دقیق نبوده است؛ اما مطالعات های انجامشده در پژوهشاستفاده

اند و نتایج برداشتن را بررسی کردهامزیادی اثر چاقی بر متغیرهای گ
اند رفتن افراد عادی و چاق نشان دادهداری را در راهمعموالً تفاوت معنی

اند وزن پرداخته(؛ اما تحقیقات کمی به بررسی اثر اضافه1۰ ،۲۲-۲۴)
طور وزن بهاند و اثر اضافهها اغلب متناقض بودهو نتایج این پژوهش

تواند تنهایی میاست. همچنین سالمندی بهدقیق هنوز بررسی نشده 
(؛ اما اثرات 1۰برداری داشته باشد )اثرات زیادی را بر پارامترهای گام

طور دقیق در دورۀ سالمندی بررسی نشده است تا مشخص وزن بهاضافه
برداشتن در دورۀ تواند پارامترهای گاموزن میشود که آیا اضافه

ت به وجود آمده بر اثر افزایش سن تأثیر سالمندی را تغییر دهد یا اثرا
برداری دارند؛ لذا در پژوهش حاضر هدف بیشتری بر متغیرهای گام

وزن برداشتن سالمندان با و بدون اضافههای گامتعیین و بررسی تفاوت
زمان مرحلٔه در متغیرهای طول گام، عرض گام، آهنگ گام، مدت

زمان مرحلٔه حمایت زمان مرحلٔه ایستایش و مدتدادن، مدتتاب
 دوگانه بود.

 روش بررسی 2
انجام  یدانیصورت مکه به بود ایمقایسه-علیحاضر از نوع مطالعٔه 

 دو به( BMI)کنندگان در پژوهش براساس نمایٔه تودۀ بدنی . شرکتشد
 وزناضافه یدارا( و ۲۵تا  1۹٫۵عادی )شاخص تودۀ بدنی گروه 

پژوهش  یآمار ٔهجامع شدند. ( تقسیم۳۰تا  ۲۵)نمایٔه تودۀ بدنی 
 که دنداد یلشهر مشهد تشک سالٔه ۸۵تا  ۶۵سالمندان حاضر را 

نفر از  1۰سالمند داوطلب،  ۲۷گیری در دسترس از بین نمونهبراساس 
و در صورت هدفمند به ،الزم بودند یطشرا یدارا این سالمندان که

نداشتن سابقٔه سقوط، نداشتن سابقٔه دسترس براساس معیارهای ورود: 
 صنبود نقهای مختلف نظیر پای پرانتزی، ورزشی، نداشتن ناهنجاری

در  الگوهای افراطینداشتن  ،رفتن اثر داردراه یکه رو یمادرزاد یحرکت
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۳ 

فقر  :مثل ؛رفتن اثر داردراه یکه رو ینداشتن هرگونه مشکل ،رفتنراه
رفتن، یماری و ضعف در اجرای حرکت راهو نداشتن هرگونه ب یحرکت

نفر در گروه  ۵براساس شاخص تودۀ بدنی، انتخاب شدند و 
کنندگان دارای نفر در گروه شرکت ۵کنندگان با وزن عادی و شرکت
 وزن قرار گرفتند.اضافه

که  بود ۲۸۴1۳۰۰1۰۹ مدلیکا ابزار پژوهش حاضر شامل دستگاه س
دستگاه موشن  ینقد و وزن از آن استفاده شد و همچن یریگاندازه یبرا
ساخت کشور سوئد که ینه، دورب ۸ نوع از ۵۰۰ یسیسکوال یزرآنال
 زیادی یارو حرکات را با دقت بس ودهمتصل ب یانهرا یکزمان به هم

تأیید و کند. این دستگاه دارای روایی و پایایی قابلیم یلتحلویهتجز
 (.۲۵مناسبی برای آنالیز حرکات است )

رفتن، مکانی آنالیز راه : برای شروعبود حپژوهش بدین شر یروش اجرا
رفتن انجام شود )آزمایشگاه آنالیز حرکت( که قرار بود در آن آزمایش راه

( بود و در اطراف آن هشت دوربین ۷*۵متر ) ۳۵که فضایی در حدود 
معنی کردن بهشد. کالیبرهکالیبره می آنالیز حرکت قرار داشت، باید

ها برای شروع حرکت است که در این فرایند خطای سازی دوربینآماده
کردن محیط، شود. پس از کالیبرهها برای شروع کامالً صفر میدوربین

ها نصب مارکرها بر روی محل مخصوص خود بر روی بدن آزمودنی
د: برجستگی دیستال شدند که محل نصب ماکرها به این شرح بومی

پا در سطح قدامی، پشت پا در ناحیٔه پاشنه،  استخوان اول و پنجم کف
پا، کندیل خارجی و دیستال استخوان ران، قوزک داخلی و خارجی مچ 

فوقانی، محل اتصال کتف و ترقوه، زائدۀ شوکی  -خار خاصرۀ قدامی
مارکرهای مهرۀ هفتم گردن و وسط پیشانی )البته باید در نظر داشت که 

اصلی از مچ پا به پایین هستند و الباقی مارکرها برای کمک به شناسایی 

(. نحوۀ اجرای تست بدین شکل 1اند( )تصویر حرکات پا نصب شده
های بود که پس از پوشیدن لباس مخصوص و نصب ماکرها در محل

متری آنالیز حرکت را پنج بار خصوص، آزمودنی مسافت ششبه
شد ها خواسته میکرد. ضمناً از آزمودنیگشت طی میوبرصورت رفتبه

سازی ها، برای آمادهآوری دادهصورت طبیعی راه بروند. پس از جمعتا به
ها را باید یک متخصص بیومکانیک جهت تجزیٔه تحلیل، داده

های ابتدایی و انتهایی کرد. به همین منظور، قسمتسازی میسالم
این پژوهش شامل طول گام، عرض رفتن برای شش متغیر راه سیکل

زمان مرحلٔه زمان مرحلٔه ایستایش، مدتگام، سرعت گام، مدت
ام تیافزار کیوزمان مرحلٔه نوسان توسط نرمحمایت دوگانه و مدت

(QTM) های میانی برای همٔه شد و معموالً از دادهکنار گذاشته می
رای صورت میانگین برفتن بهشده در هنگام راهمتغیرهای ذکر

طور مثال، برای متغیر عرض گام، دو شد. بهوتحلیل استفاده میتجزیه
متری آزمایشگاه رفتن در طول مسیر هفتقدم میانی سه سیکل از راه

بین پای چپ و راست و برعکس استفاده شد یا برای متغیر طول گام 
افزار وسیلٔه نرمقسمت اول و آخر طول مسیر هفت متری آزمایشگاه به

افزار آنالیز رفتن با این نرمحذف و دو گام میانی راه (QTM)ام تیکیو
ام تیافزار کیوهای موردنظر از رایانه با نرمشد و پس از استخراج داده

(QTM)، محل 1ها در طول مسیر )شکل رفتن آنمیانگین پنج بار راه :
وتحلیل استفاده شد و و مسیر انجام تست( برای هر فرد جهت تجزیه

ها و از بودن توزیع دادهبرای نرمال 1آزمون کلوموگروف اسمیرنوفاز 
برای تحلیل آماری استفاده  1۹نسخٔه  SPSSافزار و نرم tآزمون آماری 

 ( در نظر گرفته شد.= ۰٫۰۵αشد و سطح معنی داری )

 . نمونٔه یک سالمند مارکرگذاری شده۲شکل               انجام تست. محل و مسیر 1شکل                                         
سالمندان، اخذ  ٔهیکی از نکات مهم اخالقی هنگام پژوهش در زمین

نامه رضایت آگاهانه است که در مطالعٔه حاضر، سالمندان فرم رضایت
جام تست نامه، نحوۀ انرا تکمیل کردند. پس از تکمیل فرم رضایت

کننده توضیح داده شد و محیطی امن با کامالً برای سالمندان شرکت

                                                      
1. Kolmogorov–Smirnov test 

دمای مناسب در آزمایشگاه فراهم شد تا از بروز هرگونه آسیب احتمالی 
ها نشود. با توجه به سن گونه ضرری متوجه آنجلوگیری شود و هیچ

ها در محل کنندگان، سعی شد بالفاصله پس از حضور آنباالی شرکت
زمان انجام تست بسیار برداشتن انجام شود )مدتایشگاه، تست گامآزم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
92

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.92.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1392-fa.html


۴ 

 انجامید(.کوتاه و در حدود یک دقیقه به طول می

 هایافته ۳
 و وزن قد، سن، شامل حاضر پژوهش هاینمونه فردی مشخصات

 .است شده ذکر 1 جدول در بدنی تودۀ شاخص

 
 
 
 

 وزنهای سالمندان با و بدون اضافهتفکیک در گروهو نمایٔه تودۀ بدنی به وزن قد، و سن معیار انحراف و . میانگین1جدول 

 هاگروه
 سن )سال(

 میانگین ±انحراف معیار
 وزن )کیلوگرم(

 میانگین ±انحراف معیار
 قد )سانتیمتر(

 میانگین ±انحراف معیار
BMI متر( ۲وزن )کیلوگرم(/ قد( 

 میانگین ±انحراف معیار
 ۵عادی )سالمندان 

 نفر(
۶۹٫۲±۵٫1۹ ۶۶٫۸±۲٫1۳ 1۶۶٫۲±۳٫۴۴ ۲۴٫1۹±۰٫۸۵ 

سالمندان دارای 
 نفر( ۵)وزن اضافه

۶۹٫۴±۷٫۸۳ ۷۸٫۲±۶٫۶۵ 1۶۷٫۵۸±۵٫۵۴ ۲۷٫۸۸±۲٫۴۸ 

 رفتندربارۀ الگوهای کینماتیک راه tآزمون  نتایج همراهبه مطالعه متغیرهای توصیفی . مشخصات۲ جدول

 هاگروه متغیر
  tآزمون  های توصیفیآماره

انحراف  میانگین
 توان آزمون pمقدار   tمقدار  معیار

 طول گام
 ۳۷٫۹1 ۵۸۸٫۵۴ عادی

1٫۸1۴  ۰٫1۰۷ 
۰٫۳۵۹ 

  ۳۹٫۰۶ ۵۴۴٫۳۷ وزناضافه

 عرض گام
 ۳۸٫۶1 1۰۴٫۳۸ عادی

۰٫۳۲۶-  ۰٫۷۵۳ 
۰٫۰۶۰ 

  ۴1٫۰۵ 11۲٫۵۹ وزناضافه

 دوگانه تیتابع حما
 ۰٫۰1۵ ۰٫11۲ عادی

1٫۳۴۸-  ۰٫۲۴۸ 
۰٫۲۲۲ 

  ۰٫1۷۹ ۰٫۲۲۰ وزناضافه
 ٔهزمان مرحلمدت

 دادنتاب

 ۰٫۰۶۲ ۰٫۵۰۸ عادی
۰٫۵۴۸  ۰٫۵۹۹ 

۰٫۰۷۷ 
  ۰٫۰۶۶ ۰٫۴۸۵ وزناضافه

 شیستایزمان امدت
 ۰٫۰۷۶ ۰٫۷۳۸ عادی

۰٫۳1۶- ۸ ۰٫۷۶۰ 
۰٫۰۵۹ 

  ۰٫1۲۲ ۰٫۷۵۸ وزناضافه

 یبردارسرعت گام
 ۵٫۳۰ ۴۸٫۶۷ عادی

۰٫۰۹۹- ۸ ۰٫۹۲۳ 
۰٫۰۵1 

  ۶٫۲۴ ۴۹٫۰۳ وزناضافه

رفتن سالمندان عادی و با مقایسٔه الگوهای کینماتیکی راه ۲جدول 
ها دهد. از آزمون لون برای تعیین همگنی واریانسوزن را نشان میاضافه

وسیلٔه آزمون ها بهبودن دادهاستفاده شد و پس از اطمینان از نرمال
استفاده ها برای مقایسٔه میانگین tکلوموگروف اسمیرنوف، از آزمون 

داری در متغیرهای طول گام گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی
(۰٫1۰۷=p( عرض گام ،)۰٫۷۵۳=pمدت ،) زمان مرحلٔه حمایت

(، p=۰٫۵۹۹دادن )زمان مرحلٔه تاب(، مدتp=۰٫۲۴۸دوگانه )
( بین p=۰٫۹۲۳( و سرعت گام )p=۰٫۷۶زمان مرحلٔه ایستایش )مدت

زن وجود نداشت. همچنین ستون توان وسالمندان عادی و با اضافه
 دهد که توان آزمون در این مطالعه پایین بوده است. آزمون نشان می

 بحث  4
برداشتن های گامهدف از مطالعٔه حاضر تعیین و بررسی تفاوت

وزن بود. نتایج این مطالعه نشان داد سالمندان عادی و دارای اضافه
داری با همتایان اوت معنیوزن هستند، تفسالمندانی که دارای اضافه

 تبیین به پرداختن از برداشتن نداشتند. قبلعادی خود در پارامترهای گام
داشت که  نظر در باید نتایج، این گیریشکل چگونگی و چرایی

برداشتن وزن بر الگوی گاممطالعات کمی به بررسی اثر اضافه
شده کمتر از ابزار دقیقی مانند اند. همچنین در مطالعات انجامپرداخته

ترین بعدی استفاده شده است. شاید نزدیکدستگاه آنالیز حرکت سه
را به مطالعٔه حاضر مرتبط دانست، پژوهش  توان آنپژوهشی که می

است که آنان در پژوهشی با عنوان تأثیر تودۀ بدنی اضافه  و گرملیشیهان 
 1۸سال باالی بزرگ ۵۰های ساالن به بررسی ویژگیرفتن بزرگبر راه

وزن پرداختند که نتایج نشان داد همبستگی منفی سال با و بدون اضافه
ها رفتن وجود دارد. اما آنداری بین نمایٔه تودۀ بدنی و سرعت راهمعنی

برداشتن مشاهده داری در شتاب، طول گام و آهنگ گامتفاوت معنی
طوری راستا باشد؛ بهها با مطالعٔه حاضر هم( که نتایج آن۲۴نکردند )

داری در طول و آهنگ گونه تفاوت معنیکه در مطالعٔه حاضر نیز هیچ
گونه وزن مشاهده نشد. شاید بتوان اینگام سالمندان با و بدون اضافه
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۵ 

کرد که در پژوهش حاضر، با توجه به اینکه تفاوت میانگین نمایٔه توجیه 
وزن ( و دارای اضافه۲۴٫1۹تودۀ بدنی بین گروه سالمندان عادی )

( کم بود، این تفاوت کم در نمایٔه تودۀ بدنی موجب تفاوت ۲۷٫۸۸)
برداری نشد؛ اما در لحاظ آماری در متغیرهای گامداری بهمعنی

سالمندان با نمایٔه تودۀ بدنی باالتر انجام شده  هایی که بر رویپژوهش
کنندگان وزن بیشتر باشد و شرکتاست، نتایج نشان داده که اگر اضافه

برداری وجود داری در پارامترهای گامهای معنیچاق باشند، تفاوت
ویژگی »و همکاران در تحقیقی با عنوان  طور مثال، کوخواهد داشت؛ به

به « ای از مطالعات طولیر سالمندان چاق: نتیجهبرداری دالگوهای گام
برداشتن، نیروی هنگام گاماین نتیجه رسیدند که در سالمندان چاق، به

داری از افراد عادی بیشتر است و سرعت طور معنیوارده بر زمین به
شود که پیشنهاد تری نسبت به سالمندان عادی دیده میبرداری آهستهگام

برداری در سالمندان چاق به کاهش هستٔه گامشده است این سرعت آ
( یا ۲۳شود )عضالنی منجر میهای اسکلتیریسک ابتال به بیماری

وزن و چاقی بر دورۀ ای با عنوان اضافهو همکاران در مقاله هوستون
ساالن و محدودیت تحرک شایع در سالمندان، نشان دادند زندگی بزرگ

ر ارتباط است و رشد ناتوانی حرکتی رفتن دکه چاقی با سرعت پایین راه
 (.۲۶کند )بینی میرا پیش

وزن و چاقی یکی از متغیرهای اثرگذار بر باید در نظر داشت که اضافه
برداشتن در دورۀ سالمندی هستند و عوامل اثرگذار متغیرهای گام

وزن بر متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که شاید تأثیر بیشتری از اضافه
ر مثال، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر طوبرداری داشته باشند؛ بهگام

رفتن نظیر طول و سرعت گام، سابقٔه سقوط است و متغیرهای راه
خوردن را دارند، نسبت به سالمندانی معموالً سالمندانی که تجربٔه زمین

که سابقٔه سقوط ندارند، با ریسک کمتری گام برداشته و متغیرهای 
شان نسبت به سالمندانی که سابقٔه سقوط دارند، متفاوت برداریگام

تفاوت در متغیرهای (. با توجه به این مسئله، شاید بتوان عدم۲۷است )
برداری در مطالعٔه حاضر را به این موضوع مرتبط دانست که الگوی گام

 سالمندان شرکت کننده در این مطالعه سابقٔه سقوط نداشتند.
مطالعات گذشته، احتماالً یکی دیگر از عوامل  رسد با توجه بهبه نظر می

برداشتن سالمندان تعادل است. معموالً افراد با رسیدن به مهم در گام
های خود را افزایش سنین سالمندی، برای تعادل بیشتر، عرض گام

تر از رسد احتماالً فاکتور تعادل، عاملی مهم( که به نظر می۸دهند )می
برداشتن باشد؛ زیرا در این مطالعه گاموزن در متغیرهای اضافه
برداری سالمندان با و بدون داری را در گاموزن تفاوت معنیاضافه
وزن ایجاد نکرد. همچنین عامل مهم اثرگذار در فاکتورهای اضافه

سالگی ۳۰برداشتن قدرت عضالنی است که با افزایش سن پس از گام
ید بتوان قدرت را نیز (. شا۲۸یابد )قدرت در افراد عادی کاهش می

برداری دانست؛ زیرا احتمااًل جزء عوامل مهم اثرگذار بر متغیرهای گام
وزن متفاوت است؛ اما گویا در میزان قدرت در افراد با و بدون اضافه

بودن نمایٔه تودۀ بدنی در سالمندان با مطالعٔه حاضر، با توجه به نزدیک
سالمندان با و بدون  قدر دروزن، قدرت عضالنی آنو بدون اضافه

 داری را به وجود آورد. وزن متفاوت نبود که بتواند تفاوت معنیاضافه
بندی کرد که عوامل زیادی مثل تعادل، قدرت گونه جمعشاید بتوان این

برداشتن در سالمندان اثرگذارند. و سابقٔه سقوط بر فاکتورهای گام
است. در مطالعٔه حاضر وزن و چاقی نیز یکی از متغیرهای اثرگذار اضافه

وزن استفاده شد که علت اینکه از سالمندان با و بدون اضافهاحتمااًل به
داری در ها تفاوت زیادی نداشت، تفاوت معنینمایٔه تودۀ بدنی آن

وزن رسد تأثیر اضافهها مشاهده نشد و به نظر میبرداری آنالگوهای گام
داری ندارد. همچنین، با توجه برداری سالمندان تأثیر معنیبر الگوی گام

توان در اینجا برای به توان پایین آزمون، شاید از علل دیگری که می
ها در مطالعٔه حاضر داری ذکر کرد، تعداد پایین آزمودنیمعنیعدم

باشد؛ زیرا یکی از از عوامل تأثیرگذار بر توان آزمون، تعداد 
در تعداد هاست؛ لذا اگر در مطالعٔه حاضر محدودیت آزمودنی
کنندگان بیشتری استفاده کنندگان وجود نداشت و از تعداد شرکتشرکت

 شد، ممکن بود نتایج متفاوتی به دست آید.می
هایی وجود دارند که باید ذکر در همٔه مطالعات احتماالً محدودیت

های مطالعه، اشکال در تعمیم نتایج ترین محدودیتشوند. یکی از مهم
المندان است؛ زیرا با وجود دعوت از تعداد زیادی س ٔهاین مطالعه به هم

از سالمندان، متأسفانه تعداد سالمندان واجد شرایط که در این پژوهش 
شرکت کردند، کم بود و همین موضوع تعمیم نتایج را با اشکال مواجه 

های این مطالعه این بود که از کند. همچنین از دیگر محدودیتمی
صورت طبیعی خواه و بها با سرعت دلکنندگان خواسته شد تشرکت

رفتن را در سطحی صاف انجام دهند؛ شاید اگر از سطح الگوی راه
وزن شد، اثرات اضافهدار با شیب مثبت و منفی استفاده میشیب

 شد. دار میلحاظ آماری معنیبه

 گیرینتیجه ۵
ای هداری بر مؤلفهوزن تأثیر معنیهای این مطالعه اضافهبراساس یافته

وزن نداشت و احتماالً به این برداشتن افراد عادی و دارای اضافهگام
های علت است که در مطالعٔه حاضر نمایٔه تودۀ بدنی در گروه

مطالعه نزدیک به هم بود. همچنین باید در نظر داشت که توان مورد
بودن تعداد آزمون در مطالعٔه حاضر پایین بوده است که شاید کم

تفاوت بین مطالعٔه حاضر یکی دیگر از عوامل عدم کنندگان درشرکت
وزن باشد؛ زیرا یکی از عوامل تأثیرگذار افراد عادی و دارای اضافه

 برتوان آزمون تعداد نمونٔه آماری است.
 

 تشکر و قدردانی 6
بدین وسیله از همٔه سالمندان و همراهان گرامی که ما را در انجام این 

 کنیم. ردانی میاند، تشکر و قدمطالعه یاری کرده

 یانیهب 7
 این مطالعه با هزینٔه شخصی انجام شده است.
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