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Background and Aims Perturbation training is a type of exercise in which participants frequently experi-
ence loss of balance to practice and improve control of balance reactions. Due to postural control impair-
ment in blind people, this study aimed to investigate the effect of 4-week perturbation-based balance 
training on risk of falling, movement function, and balance in people with visual impairment.
Methods In the current, 30 men with absolute visual impairment were randomly divided into control 
(n=15) and experimental (n=15) groups. The experimental group performed perturbation exercises for 
four weeks and three sessions per week for 60 minutes. To evaluate the static balance of the modified 
stork test, the dynamic balance of the Berg balance tests, the movement function of the Tinetti test, and 
the fall risk of the functional reach test before and after the training intervention were used. Data were 
analyzed using an independent t-test and repeated measures analysis of variance at the level of α=0.05.
Results The results showed that the experimental group had an increase in the mean scores of static 
balance (P=0.001), dynamic balance (P=0.001), movement function (P=0.001), and decreased risk of 
falling (P=0.001) and is significantly better than the control group. Also, in the post-test, the findings of 
intragroup changes showed that the experimental group had a more significant effect on increasing bal-
ance, increasing movement function, and decreasing the rate of falling than the control group (P<0.05).
Conclusion According to the results of the present study, the use of perturbation exercises improves bal-
ance, increases the level of movement function, and reduces the risk of falling in blind people. Due to 
the positive effects of exercises and the benefits of this type of rehabilitation, it is recommended that this 
rehabilitation program be performed on the blind and visually impaired. Sports instructors are advised 
to use the balance-based perturbation exercises in this study and other exercises for people with visual 
impairment to increase their fitness.
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A
Extended Abstract

1. Introduction

s the most powerful source of perception 
in the outside world, the visual system has 
a significant effect on the control of move-
ment and balance of individuals and is re-

sponsible for the main task of transmitting information to 
the brain [3]. Mild impairments in visual function cause 
psychological, motor, and physical problems in people 
with visual impairments [4]. Visual impairment reduces 
balance and causes multiple disorders, falls, disability, 
and recurrent injuries. Research has shown that people 
with visual impairments have a higher risk of falls and 
imbalance injuries than ordinary people [6]. According 
to systems theory, the Central Nervous System (CNS) 
model uses information from the visual, vestibular, and 
somatosensory systems to inform the body’s center of 
gravity and level of support conditions. In this way, this 
system activates the appropriate motor response in the 
form of pre-programmed movement patterns [7]. 

The remaining two senses usually compensate for a defect 
in one sense; the remaining senses must provide accurate 
and sufficient information to maintain balance [1, 8]. Re-
searchers now hypothesize that factors such as exercise and 
training, including perturbation exercises, can compensate 
for poor balance by involving the sensory systems in people 
with visual impairment. Therefore, the present study aimed 
to investigate the effect of four weeks of perturbation exer-
cises based on balance on the risk of falls, motor function, 
and balance in people with visual impairment.

2. Methods

This was a randomized clinical trial study with a pretest-
posttest design with a training intervention group and a 
control group. In this study, the minimum sample size 
was calculated according to previous research and using 
the equation to estimate the sample size of G×Power. In 
this software, considering the test power of 80% and the 
effect size of 0.3 for each group, 12 people were consid-
ered [21]. The experimental group performed perturba-
tion exercises based on balance for four weeks and three 
sessions per week for 60 minutes [21]. The modified stork 
test [25] was used to assess static balance, the Berg bal-
ance scale [26] was used to assess dynamic balance, the 
functional reach test [27] was used to assess the risk of 
falls, and the Tinetti test was used to assess motor perfor-
mance [28]. Subjects were randomly divided into control 
(n=12) and experimental (n=12) groups. 

In this study, the subjects in the experimental group re-
ceived perturbation exercises for four weeks (3 sessions 
per week). The control group did not receive any exercise 
during this time and were allowed to perform their daily 
activities. The training sessions lasted approximately 1 
hour and included perturbation exercises, agility exer-
cises, and lower limb strengthening. The tools used in 
training included three techniques: Rocker board, Roller 
board, and Rollerboard/Platform. Data were analyzed us-
ing an independent t-test and repeated measures analysis 
of variance at the level of α=0.05.

3. Results

This study aimed to investigate the effect of four weeks 
of perturbation exercises based on balance on the risk of 
falls, motor function, and static and dynamic balance in 
people with visual impairment. The independent t-test 
showed no significant difference between the two groups 
in terms of height, weight and age (P<0.05), and the two 
groups are considered homogeneous in all of the above 
cases. The results of within analysis of variance test with 
repeated measures on the measurement step factor (pre-
and post-test) showed that perturbation exercises in the 
experimental group increased motor performance, re-
duced the risk of falls, increased static balance of superior 
and non-superior legs, and increased the dynamic balance 
of people with visual impairment has a significant effect. 
This means a significant difference between pre-test and 
post-test (P=0.001) scores of research dependent vari-
ables in men with visual impairment. The mean scores 
in post-test were higher than pre-test in ethe, But in the 
control group, no significant difference in variables was 
observed between pre-test and post-test. The analysis of 
variance test with repeated measures showed a significant 
difference between the experimental and control groups 
in motor function, fall risk, static balance of superior and 
non-superior legs, and dynamic balance of people with 
visual impairment. This means that the effectiveness of 
perturbation training on increasing balance, motor func-
tion, and reducing the risk of falls was significantly dif-
ferent between the experimental and control groups. This 
increase is more significant in the experimental group.

4. Discussion and Conclusion

The improvement of balance variables can be consid-
ered the disturbance created during perturbation exercises 
to mimic the accidental and unexpected nature of falls in 
people’s daily lives, which ensures that the specific ap-
proach to work is consistent with the “learning feature” 
hypothesis [31]. During unexpected equilibrium distur-
bances, adequate muscle torque must be generated from 
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many joints, especially the ankle joint [32], to control ex-
cessive center of gravity displacement and prevent people 
from falling. This speed and effectiveness of lower limb 
muscle activation are essential to avoid falling and main-
taining balance during unforeseen turbulence on slippery 
and unstable surfaces to support the body’s center of grav-
ity in the target range [33]. 

The findings of this study show a significant improve-
ment in balance, risk of falls, and motor function of the 
blind people in the experimental group. We believe that 
these features will increase the likelihood of significant 
improvements in compensatory step control and equi-
librium, and ultimately, such modifications should help 
reduce the incidence of falls. Researchers recommend 
this exercise for the blind and visually impaired due to the 
effectiveness of perturbation exercises and the many ben-
efits of this type of rehabilitation, including easy, home, 
and low cost. Teachers and sports instructors of students 
with visual impairments are also recommended to use 
perturbation exercises based on balance used in this study 
and other exercises to increase physical fitness in schools.
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مقاله پژوهشی

اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی بر تعادل، عملکرد حرکتی و خطر سقوط در افراد نابینا

مقدمه و اهداف تمرین اغتشاشی مبتنی بر تعادل، نوعی تمرین است که در آن شرکت کنندگان بارها از دست دادن تعادل را به منظور 
تمرین و بهبود کنترل واکنش های تعادل تجربه می کنند. به علت ضعف افراد نابینا در حفظ کنترل پاسچر، این تحقیق با هدف بررسی اثر 

چهار هفته تمرینات اغتشاشی مبتی بر تعادل روی خطر سقوط، عملکرد حرکتی و تعادل افراد نابینا صورت گرفت.
مواد و روش ها در این مطالعه، سی مرد مبتال به اختالل بینایی مطلق به صورت تصادفی، در دو گروه کنترل )پانزده نفر( و تجربی )پانزده 
نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش تمرینات اغتشاشی را به مدت چهار هفته و سه جلسه در هفته به مدت شصت دقیقه اجرا کردند. جهت 
ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک  لک اصالح شده، تعادل پویا از آزمون تعادل برگ، عملکرد حرکتی از تست تاینیتی و خطر سقوط از آزمون 
دست یابی عملکردی قبل و پس از آزمایش تمرینی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تی  مستقل و تحلیل آنالیز واریانس اندازه های 

تکراری در سطح α =0/05 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها نتایج تحقیق نشان داد که گروه آزمایش دارای افزایش در میانگین نمرات شاخص های تعادل ایستا )P=0/001(، تعادل پویا 
)P=0/001(، عملکرد حرکتی )P=0/001( و کاهش میزان خطر سقوط )P=0/001( است و به  طور معناداری بهتر از گروه کنترل است. 
همچنین در پس آزمون، یافته های تغییرات درون گروهی نشان داد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتری بر افزایش تعادل، 

.)p<0/05( افزایش عملکرد حرکتی و کاهش میزان افتادن داشت
نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که استفاده از تمرینات اغتشاشی موجب بهبود تعادل، افزایش سطح عملکرد 
حرکتی و کاهش ریسک خطر افتادن در افراد نابینا می شود. با توجه به مثبت بودن اثربخشی تمرینات  اغتشاشی و مزایاي این نوع 
توان بخشی پیشنهاد می شود که اجراي این برنامه توان بخشی بر معلولین نابینا و کم بینا صورت گیرد. به مربیان ورزشی دانش آموزان با 
اختالل بینایی پیشنهاد می شود در کنار دیگر تمرینات براي افزایش آمادگی جسمانی در مدارس از تمرینات اغتشاشی مبتنی بر تعادل 

مورد استفاده در این تحقیق استفاده کنند. 
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تمرین اغتشاشی، تعادل، 
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مقدمه

از  یکی  و  است  برخوردار  پیچیده ای  آناتومی  از  انسان  بدن 
سیستم های درگیر در رفتارهای حرکتی، سیستم بینایی است 
]1[. اختالل بینایی یکی از شایع ترین معلولیت ها در افراد بالغ 
است که تحرک و فعالیت روزمره را تحت تأثیر قرار می دهد ]2[. 

سیستم بینایی به عنوان قوی ترین منبع ادراک جهان خارج، 
تأثیر بسزایی بر کنترل حرکتی و تعادل افراد دارد و وظیفه اصلی 

انتقال اطالعات وارد بر مغز را بر عهده دارد ]3[. همین امر بروز 
روانی،  مشکالت  باعث  بینایی،  عملکرد  در  خفیف  اختالالت 

حرکتی و جسمی در این افراد می شود ]4[. 

نوسانات بدن یک فرد سالم با چشمان بسته در حالت ایستاده 
20 تا 70 درصد نسبت به زمانی که چشم ها باز است، افزایش 
می یابد. فقدان بینایی در فرد نابینا عالوه بر ایجاد تغییرات در 
کنترل قامت، افزایش خطر سقوط منجر می شود. در این ارتباط، 
تحقیقی در خصوص میزان سقوط در میان افراد سالمند، گزارش 
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شده است که سالمندان نابینا نسبت به سالمندان ناشنوا بیشتر 
در معرض خطر سقوط هستند ]5[. 

اختالل بینایی توانایی تعادل را کاهش می دهد و باعث اختالالت 
متعدد، سقوط افراد، ناتوانایی شغلی و آسیب های مکرر می شود. 
تحقیقات نشان داده که خطر آسیب ناشی از افتادن و کمبود 
تعادل در افراد مبتال به اختالالت بینایی بیشتر از افراد عادی است 
]6[. طبق نظریه سیستم ها، کنترل پاسچر ناشي از اثر متقابل و 
پیچیده سیستم عصبي و سیستم عضالني اسکلتي است. در این 
مدل سیستم عصبي مرکزي با استفاده از اطالعات سیستم هاي 
بینایي، وستیبوالر و حسي پیکري از وضعیت مرکز ثقل بدن 
نسبت به جاذبه و شرایط سطح اتکا مطلع شده و پاسخ حرکتي 
مناسب را به صورت الگوهاي حرکتي که از پیش برنامه ریزي 

شده اند، فعال مي کند ]7[. 

نقص در یک حس معموالً به  وسیله دو حس باقی مانده جبران 
می شود. در این شرایط بسیار مهم است که حس های باقی مانده 
اطالعات صحیح و کافی فراهم آورند تا تعادل حفظ شود ]8 ،1[. 
نابینایان از شرکت در  افراد مبتال به اختالالت حسی، از جمله 
فعالیت های بدنی محدود می شوند و سطح فعالیت بدنی، قدرت 
عضالنی، استقامت قلب و عروق، تعادل و عملکرد ورزشی آن ها 
توانایی های  ورزشی،  فعالیت های  حال،  این  با  می یابد.  کاهش 
جسمانی و روانی حرکتی این افراد را بهبود می بخشد، به این 
ترتیب آن ها می توانند مهارت های زندگی روزانه، جهت گیری و 

تحرک را به دست آورند ]9[. 

تعادل  بر  به تمریناتی که  از جمله تمرینات ورزشی می توان 
نقش دارند، مثل تمرینات ثبات مرکزی، تمرینات تعادلی منتخب، 
تمرینات اغتشاشی، ماساژ کف پایی، تمرینات دهلیزی، تمرینات 
حس  عمقی و غیره اشاره کرد. یکی از دالیل بالقوه عدم تناقض یا 
عدم اثربخشی چنین مداخالت ورزشی در کاهش سقوط و بهبود 
تعادل، عدم اختصاصی بودن وظایف نسبت به اقدامات بهبودی 

الزم برای جلوگیری از سقوط است ]10[. 

بازیابی تعادل پس از ایجاد اختالل در وضعیت بدن )به عنوان 
مثال گام برداشتن جبرانی یا گرفتن اشیا( می تواند به وسیله 
چرخش بدن یا حرکات جبرانی حاصل شود. تمرینی که اهداف 
بهبود تعادلی را به صورت اختصاصی هدف قرار می دهد، شاید 
مؤثرتر از ورزش عمومی باشد ]11[. تمرین ورزشی با هدف بهبود 
تعادل عالوه بر بهبود وضعیت کنترل پاسچر، ممکن است باعث 
دادن  از دست  کاهش  از طریق  افراد  میزان سقوط  پیشگیری 
تعادل در طی فعالیت های روزانه شود. با این حال، از دست دادن 
گاه به گاه تعادل شاید پیامد اجتناب ناپذیر کم تحرکی باشد ]12[. 

بنابراین توانایی واکنش سریع پس از دست دادن تعادل برای 
جلوگیری از افتادن ضروری است. تمرین اغتشاشی مبتنی بر 

از  بارها  آن شرکت کنندگان  در  که  است  تمرین  تعادل1 نوعی 
دست دادن تعادل را به منظور تمرین و بهبود کنترل واکنش های 
تعادل تجربه می کنند. بررسی مطالعات کنترل شده تصادفی نشان 
می دهد که تمرینات اغتشاشی مبتنی بر تعادل می تواند از افتادن 
بزرگساالن مسن و افراد مبتال به پارکینسون جلوگیری کند ]13[.

دسای اثر تمرینات اغتشاشی را بر خطر سقوط و تعادل افراد 
سالمند در دامنه سنی 65ـ80 سال ارزیابی کرد. نتایج به گونه ای 
بود که برنامه تمرینات اغتشاشی اثر مثبت بر کاهش خطر سقوط 
و افزایش بهبود عملکرد تعادل ایستا2 و پویا3 در حالت چشم باز و 
بسته می گذارد ]14[. در تحقیقی دیگر کراسیلچکوف و همکاران 
ارزیابی و مقایسه تأثیر تمرینات اغتشاشی و تمرینات عملکردی بر 
ظرفیت های ورزشی )تعادل، خطر افتادن، قدرت، استقامت قلبی 
عروقی، راه رفتن و کیفیت زندگی روزانه( در افراد استئوآرتریت 
را انجام دادند. نتایج نشان داد که ظرفیت های اشاره شده در هر 
بوده  بهتر  معناداری  طور  به  کنترل  گروه  از  آزمایش  گروه  دو 
است، همچنین در بخش تعادل )آزمون برگ( و خطر افتادن4 
در گروهی که تمرینات اغتشاشی را انجام می دادند بهتر از دیگر 

گروه ها بود ]15[. 

در مورد تأثیر برنامه تمرینی بر تعادل معلولین نابینایی و اینکه 
آیا نقص تعادلی در این افراد از طریق تمرین بهبود می یابد یا نه 
چندین گزارش وجود دارد. دی کانگو به بررسی اثر حاد ویبریشن 
کل بدن بر کنترل پاسچر دوازده نابینای مادرزاد به عنوان گروه 
آزمایش و دوازده فرد سالم به عنوان گروه کنترل پرداخت. نتایج 
نشان داد که ویبره کل بدن به صورت حاد بر کنترل پاسچر افراد 
نابینا تأثیر گذار بود، به طوری که نقصی در تعادل ایستا بعد از 
ویبریشن بدن مشاهد نشد و مرکز ثقل نابینایان نسبت به قبل از 

ویبره جابه جایی کمتری داشت ]16[. 

صادقی و همکاران در تحقیقی با عنوان اثربخشی تمرینات 
ثبات مرکزی برتعادل و سرعت راه رفتن، دانش آموزان نابینای 
دختر و پسر را به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم کردند و 
در گروه آزمایش پس از هشت هفته تمرین، بهبود معناداری 
در نمرات تعادل پویا و سرعت راه  رفتن نسبت به پیش از دوره 

تمرینات ثبات مرکزی یافت شد ]17[.

با توجه به بررسی مطالعات گذشته، بیشتر محققان عقیده دارند 
که نابینایان مشکالتی در تشخیص جهت و میزان اختالل حرکتی 
دارند ]19 ،18[. این امر واکنش های عصبی مناسب که باید به 
سرعت و با قدرت کافی برای مقابله با تأثیر این اغتشاشات ایجاد 
شود را محدود می کند ]20[. پس فردی که نابینا ست باید این 
قابلیت را داشته باشد که در هر لحظه از زمان در مقابل اغتشاشات 

1. Perturbation-based Balance Training
2. Static Balance
3. Dynamic Balance
4. Timed Get Up & Go
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خارجی همانند برخورد با جداول یا جسمی که در مسیر حرکتی 
این افراد قرار دارد، عکس العمل نشان دهد. فرض تحقیق مبتنی 
بر این بود که استراتژی های جدید کنترل وضعیتی پویا ) تمرینات 
اغتشاشی5( می تواند برای بازیابی تعادل و کنترل پاسچر در برابر 
اغتشاشات ناگهانی و خارجی، احتمال خطر افتادن در این گروه 

افراد و همچنین افزایش تعادل آن ها مؤثر باشد. 

حال محققین این فرض را دارند که عواملی نظیر ورزش و 
جبران  توانایی  اغتشاشی،  تمرینات  از جمله  ورزشی،  تمرینات 
کردن سیستم های  درگیر  وسیله  به  را  بینایی  فقدان سیستم 
حسی دیگر، در نابینایان دارد. چنین تحقیقاتی ممکن است به 
ما در درک بهتر مکانیسم های حفظ کنترل پاسچر در افراد مبتال 
به اختالل نابینایی کمک کنند تا در نهایت بتوانیم تمرین مناسب 
و متنوع را به این جامعه پیشنهاد کنیم؛ بنابراین هدف از تحقیق 
حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی مبتی بر تعادل 

روی خطر سقوط، عملکرد حرکتی و تعادل افراد نابینا بود.

مواد و روش ها

طرح  با  تصادفی6  بالینی  کارآزمایی  مطالعه  یک  تحقیق،  این 
گروه  یک  و  تمرینی  آزمایش  گروه  یک  با  پس آزمون  پیش آزمون 
کنترل بود. نمونه آماری شامل 24 نفر از دانشجویان نابینای پسر 
دانشگاه تهران با دامنه سنی 18-30 سال واجد شرایط بود که به 
این  در  شدند.  انتخاب  دسترس  در  نمونه گیری  با  هدفمند،  شیوه 
مطالعه حداقل حجم نمونه با توجه به تحقیقات قبلی با استفاده از 
معادله برآورد حجم نمونه جی پاور و با در نظر گرفتن توان آزمونی 
80 درصد و اندازه اثر 0/3 برای هر گروه دوازده نفر در نظر گرفته شد 
]21[. برای تعیین نمونه ها ابتدا به مرکز آموزشی دانشگاه تهران 
مراجعه و سپس با مطالعه پرونده تحصیلی آنان دانشجویانی که 
نابینایی کامل هستند )حدود 46 نفر ( را ثبت کرده و سپس با ارائه 
و توضیح روند تحقیق به آنان، افرادی را که داوطلبانه قصد شرکت 
در تحقیق داشته باشند، با توجه به معیار ورود انتخاب کردیم. 
با توجه به جامعه آماری افراد نابینا در دانشگاه تهران، 46 نفر 
داوطلب شرکت در تحقق بودند، ولی از این بین شانزده نفر واجد 
شرایط برای ورود به تحقیق با توجه به معیارهای ورود نبودند. از 
سی نفر باقی مانده از هر گروه سه نفر به دالیل مختلف از تحقیق 
کنار گذاشته شده و درنهایت 24 نفر از جامعه آماری باقی ماندند 

)تصویر شماره 1(. 

معیارهای ورود عبارت بودند از: جنسیت مرد، نابینای مطلق 
از نوع اکتسابی یا مادرزادی، توانایی راه  رفتن به صورت مستقل، 
عدم وجود درد و آسیبي در ناحیه کمر، تنه و اندام تحتاني، عدم 
وجود جراحی در مفاصل اندام تحتانی، عدم وجود ناهنجاری های 
اسکلتی عضالنی واضح اندام تحتانی )انحراف جانبی لگن، کوتاهی 

5. Perturbation-based Balance Training
6. A Randomized Controlled Trial

قلبي عروقي،  نداشتن مشکالت  زانو(،  ناهنجاری های  و  پا  یک 
دیابت، نداشتن نوروپاتی و عدم سابقه بیماری عصبی یا مصرف 

دارویی که سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار دهد. 

معیار خروج شامل مواردی، ازجمله بروز هر گونه درد هنگام 
اجرای تمرینات، عدم داشتن سابقه مشارکت در رشته ورزشی، 
داشتن اختالل حسی دیگر عالوه بر اختالل نابینایی و مشکالت 
جسمی و حرکتی دانشجویان بود ]24-22 ،8[. افراد واجد شرایط 
با توجه به معیار ورود و خروج، برای شرکت در یک جلسه به 
منظور آشنایی با روند کار تحقیقی با آن ها تماس گرفته شد. 
در این نشست، به نمونه ها هدف تحقیق، دستورالعمل  آزمون ها 
و برنامه تمرینی ارائه شد. تمام افراد قبل از شروع کار، با روند و 

اهداف تحقیق آشنا و سپس فرم رضایت  نامه را امضا کردند. 

آزمودنی ها به  طور تصادفی به دو گروه کنترل )دوازده نفر( 
تمرینات  آزمایش  گروه  تقسیم شدند.  نفر(  )دوازده  آزمایش  و 
اغتشاشی مبتنی بر تعادل را به مدت چهار هفته و سه جلسه در 
هفته به مدت شصت دقیقه اجرا کردند ]21[ جهت ارزیابی تعادل 
ایستا از آزمون اصالح شده لک  لک7 ]25[ ، جهت ارزیابی تعادل 
پویا از مقیاس تعادلی برگ8 ]26[، جهت ارزیابی خطر سقوط از 
آزمون دست یابی عملکردی9 ]27[ و تست تاینیتی10 برای ارزیابی 

عملکرد حرکتی ]28[ استفاده شد. 

مشابهی  زمان  همچنین  و  یکسان  شرایطی  با  آزمون ها 
تحقیق  آمد.  عمل  به  آزمودنی  هر  از  محقق  توسط  روز،  از 
بدنی  تربیت  دانشکده  اخالق  کمیته  تأییدیه  دارای  حاضر 
کد  شماره  IR.UT.SPORT.EC.1398.035و  به  تهران  دانشگاه 
بالینی  کارآزمایی  ثبت  مرکز   IRCT20200510047381N1

است.

آزمون اصالح شده لک لک: برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون 
اصالح شده لک لک استفاده شد. نحوه اجرای آزمون حاضر بدین 
صورت بود که از آزمودنی خواسته شد با یک پا در سطح صاف 
بایستاد و پای آزاد او تا سطح زانوی پای تکیه گاه باال ببرد و هر دو 
دست کنار بدن آزاد بود. هنگامی که آزمودنی پای آزادش را روی 
زمین قرار می داد، زمان متوقف می شد. حداکثر زمانی که آزمودنی 
روی پای خود می ایستاد، به عنوان رکورد وی محسوب می شد. 
این آزمون دو بار در هر دو پا اجرا و بهترین زمان به عنوان رکورد 
ثبت شد. پایایی این آزمون  93درصد گزارش شده است ]25[ 

)تصویر شماره 2 الف(.

مقیاس تعادلی برگ: این مقیاس شامل چهارده آیتم بوده که 
به طور عینی قابلیت های عملکردی پاسچر و تعادل پویا را ارزیابی 
می کند و در بر گیرنده فعالیت های روزانه، از جمله نشستن، ایستادن 

7. Modified Stork Stand Balance Test
8. Berg Balance Scale (BBS)
9. Functional Reach Test
10. Tinetti test
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و انتقال است که به هر کدام از این فعالیت ها بر اساس نوع اجرا 
امتیاز 0 - 4 تعلق می گیرد. بیشترین امتیاز 41-56 )نشان دهنده 
ریسک  )نشان دهنده   40-21 امتیاز  افتادن(،  ریسک  کمترین 
باالی  ریسک  )نشان دهنده   20-0 امتیاز  و  افتادن(  متوسط 
افتادن( است و مجموع این امتیازها در چهارده آیتم برای هر فرد، 
خطر افتادن و احتمال از دست دادن کنترل پاسچر را پیش بینی 
از مقیاس برگ 98درصد، روایی هر  پایایی هر بخش  می کند. 
بخش آن 99درصد و سازگاری دورنی آن 96درصد گزارش شده 

است ]26[ )تصویر شماره 2 ب(. 

در   FRT آزمون آزمون دست یابی عملکردی )خطر سقوط(: 
سال 1990 توسط دونجان تهیه شده است و براي ارزیابي خطر 
افتادن در افراد سالمند کاربرد دارد. در این آزمون بیمار کنار دیوار 

قرار  گرفت و دست خود را موازي با شانه باال  آورد؛ فاصله اي که 
دستش را دراز مي کرد، روي موقعیت ثبت شد. سپس، از فرد 
خواسته شد تا جایي  که امکان دارد بدون اینکه پاشنه پا از زمین 
بلند شود، دست خود را به جلو دراز کند. این فاصله احتمال خطر 
افتادن را طبقه بندي مي کند. اگر فرد کمتر از شش اینچ دست 
را به جلو برساند، احتمال افتادن زیاد است. آزمون داراي پایایي 

بسیار باالیی )97 درصد( است ]27[.

آزمون تاینیتی )عملکرد حرکتی(: برای ارزیابی عملکرد حرکتی 
نشستن،  اول  بخش  شامل  که  شد  استفاده  تاینیتی  تست  از 
برخاستن و ایستادن و بخش دوم شامل بررسی راه  رفتن بود. 
بخش اول متشکل از نُه مانور حرکتی است که هر بخش از صفر تا 
حداکثر دو امتیاز دارد. بخش دوم نیز شامل بررسی هفت جزء راه  

تصویر 1. شمای کلی نمونه گیری افراد
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رفتن است. مدت زمان الزم برای اجرای آزمون ده تا پانزده دقیقه 
است. بهترین امتیاز برای قسمت تعادل شانزده و برای قسمت 
راه رفتن دوازده است و در مجموع بهترین امتیاز 28 است. نمره 
نوزده به پایین خطر باالی افتادن را نشان می دهد. روایی و پایایی 
این مقیاس در مطالعات گوناگون بررسی شده است و این آزمون 
ارتباط متوسطی با آزمون زما ن دار بلند شدن و راه رفتن دارد 

]28[ )تصویر شماره 2 ج(.

آزمایش تمرینی: در این مطالعه آزمودنی های گروه آزمایش، به 
مدت چهار هفته )سه جلسه در هفته( تمرینات اغتشاشی دریافت 
کردند ]21[. در این مدت گروه  کنترل، تمرینی دریافت نکردند 
و به آن ها اجازه داده شد تا فعالیت های روزانه خود را انجام دهند 
)جدول شماره 1(. جلسات تمرینی هر یک تقریباً یک ساعت به 
اغتشاشی، تمرینات چابکی و  انجامید و شامل تمرینات  طول 
تقویت اندام تحتانی بود. ابزار مورد استفاده تمرینی شامل سه 
تکنیک راکربورد11، تخته غلتان12 و تخته غلتان و سکوی ثابت13 

بود )تصویر شماره 3(.

اغتشاشات  نخست  هفته  در  نخست(:  )هفته  اولیه  مرحله   
ایجاد شده در هر سه تکنیک فقط در جهت قدامی خلفی و دو 
اندام  دو  از هر  استفاده  با  دقیقه  و هر ِست یک  الی سه ِست 
تحتانی بوده و اهداف تمرینی شامل: الف( ورزشکار از همه جهات 
در معرض آشفتگی قدامی خلفی قرار گرفت، ب( پاسخ عضالنی 
مناسب را در مورد اختالالت کاربردی ایجاد کرد )بدون پیوستگی 
سفت و سخت(، ج( استفاده از هر دو اندام تحتانی و د( نشانه های 

کالمی را به حداقل رساند. 

مرحله میانه )هفته2-3( در هفته دوم اغتشاشات ایجاد شده در 
هر سه تکنیک فقط در جهت قدامی خلفی، دو الی سه ِست و هر 
ِست یک دقیقه با استفاده از هر دو اندام تحتانی بوده و یک اندام 
تحتانی، در هفته سوم اغتشاشات ایجاد شده در هر سه تکنیک در 
جهت قدامی خلفی و جانبی میانی و دو الی سه ِست و هر ِست 
یک دقیقه با استفاده از هر دو اندام تحتانی و یک اندام تحتانی بود. 

11. Rockerboard
12. Rollerboard
13. Rollerboard / Platform

اهداف تمرینی شامل: الف( اضافه کردن فعالیت خاص ورزشی 
در طول تکنیک های اختالل، ب( بهبود دقت ورزشکار در تطابق 
پاسخ عضالت به شدت آشفتگی ، جهت و سرعت و ج( استفاده از 

هر دو اندام تحتانی و استفاده از یک اندام تحتانی به تناوب. 

اغتشاشات  چهارم  هفته  در  چهارم(:  )هفته  نهایی  مرحله 
جانبی  خلفی،  قدامی  در جهت  تکنیک  سه  هر  در  ایجادشده 
میانی، حرکات مورب و چرخشی، سه ِست و هر ِست 1 الی 1/5 
دقیقه با استفاده از هر دو اندام تحتانی در روز اول و یک اندام 
تحتانی در بقیه روزها بود. اهداف درمانی شامل: الف( آزمودنی 
دشواری اغتشاشات را با استفاده از مواضع خاص ورزشی افزایش 
داد، ب( آزمودنی پاسخ های عضالنی دقیق و انتخابی در مورد 
اختالالت در هر جهت و از هر شدت، بزرگی یا سرعت را به دست 
آورد، ج( آزمودنی از هر دو اندام تحتانی و استفاده از یک اندام 
تحتانی به تناوب استفاده کرد، د( استفاده از یک اندام تحتانی و 

ه( حذف بازخورد کالمی )جدول شماره 1(.

فاصله استراحت یک دقیقه بین ِست ها و سه دقیقه بین حرکات 
است. هنگام انجام تمرینات عالوه بر استفاده از مربیان ورزشی در 
کنار نمونه ها برای حفط امنیت آن ها از یک طناب که به دور کمر 
نمونه ها بسته می شد و به سقف دیوار آویزان بود، استفاده شد تا 
از هر گونه افتادن ناگهانی و عدم حفظ تعادل به صورت اتفاقی 
جلوگیری شود. در تمام مراحل انجام تمرینات محقق با بازخورد 
کالمی در کنار نمونه ها، هر گونه اتفاق ناگهانی که باعث خطر به 
نمونه ها می شد، جلوگیری می کرد و با بازخورد بدنی سعی می کرد 

که نمونه ها تمرینات را به صورت واقعی انجام دهند.

روش آماری

جهت تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش های 
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با توجه به طرح مطالعه، 
برای همگن بودن  از آزمون تی مستقل14  برای تحلیل داده ها 
اطالعات توصیفی گروه ها و از مدل آنالیز واریانس با اندازه های 
تکراری15 برای مقایسه تفاوت های بین گروهی و درون گروهی به 

14. Independent-sample T-test
15. Repeated Measure Analyses of Variance
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صورت هم زمان استفاده شد. در صورت نیاز، جهت بررسی جایگاه 
تفاوت میانگین  بین گروه ها از آزمون تعقیبی بونفرونی16 و جهت 
تعقیبی  آزمون  از  میانگین درون گروهی  تفاوت  بررسی جایگاه 
توکی17 استفاده شد. مفروضات مدل آنالیز واریانس با اندازه های 
تکرار از قبیل نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون شاپیرو 
ویلک، همگن بودن واریانس ها از طریق آزمون لون و همگن بودن 
کواریانس ها از طریق آزمون باکس روی داده های مطالعه حاضر 
بررسی شدند. همه تجزیه و تحلیل های آماری به وسیله نرم افزار 

SPSS نسخه 24 در سطح معناداری 0/05 انجام شد.

یافته ها

این تحقیق با هدف بررسی اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی 
مبتنی بر تعادل روی خطر سقوط، عملکرد حرکتی و تعادل ایستا 
و پویای افراد نابینا صورت گرفت. ابتدا در جدول شماره 2 به 
توصیف ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق نظیر قد، وزن، 
سن و نتایج بررسی همگنی گروه ها اشاره شده است. همان طور 
که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، نتایج آزمون تی مستقل 
نشان داد که تفاوت معنا داری میان دو گروه از نظر قد، وزن و 
سن وجود ندارد )P<0/05( و دو گروه در تمام موارد فوق همگن 
به حساب می آیند. نتایج آزمون شاپیرو ویلک نشان داد توزیع 
تمام داده های مورد اندازه گیری طبیعی بوده )P<0/05( و آزمون 
لون نشان داد واریانس های توزیع تمام داده های مورد اندازه گیری، 

16. Bonferroni Post Hoc Test
17. Tukey Post Hoc Test

.)P<0/05( برابر بوده است

اندازه گیری  با  درون گروهی  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج 
در  و پس آزمون(  )پیش  مراحل اندازه گیری  عامل  روی  تکراری 
جدول شماره 3 نشان داد که تمرینات اغتشاشی در گروه آزمایش 
بر افزایش عملکرد حرکتی، کاهش خطر سقوط، افزایش تعادل 
ایستای پای برتر و غیربرتر و افزایش تعادل پویای افراد نابینا تأثیر 
معنا داری دارد. با در نظر گرفتن نتایج تحلیل واریانس مکرر و در 

ادامه تحلیل آماری، آزمون تعقیبی بونفرونی نیز محاسبه شد. 

نتایج جدول شماره 4 نشان می دهد که تفاوت نمرات گروه 
آزمایش در متغیرهای وابسته در پیش آزمون با پس آزمون برای 
تست های تاینیتی )3/625 درصد افزایش مقدار(، تعادل ایستای 
پای برتر )1/927 درصد افزایش ثانیه(، تعادل ایستای پای غیربرتر 
درصد   5/583( برگ  مقیاس  ثانیه(،  افزایش  درصد   1/694(
افزایش مقدار( و خطر سقوط )1/129 درصد افزایش سانتی متر( 
 .)P<0/05( بوده که این مقدار از نظر آماری نیز تأیید شده است
همان طور که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، این مسئله 
 )P=0/001( بدین معنا است که بین پیش آزمون با پس آزمون
نمرات متغیرهای وابسته تحقیق در مردان مبتال اختالل بینایی 
تفاوت معنا داری وجود دارد و میانگین نمرات در پس آزمون نسبت 

به پیش آزمون بیشتر بوده است.

نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه گیری تکراری 
در جدول شماره 3 نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در 
عملکرد حرکتی، خطر سقوط، تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر 

جدول 1. تمرینات اغتشاشی مبتنی بر تعادل و دستورالعمل های پیشرفت

Rockerboardمتغیرها
)راکر بورد(

Rollerboard / Platform
)تخته غلتان و بلوک(

Rollerboard
)تخته غلتان(

دو الی سه ِست/ هر ِست سی ثانیه الی یک دقیقهدو الی سه ِست / هر ِست یک دقیقهدو الی سه ِست/ هر ِست یک دقیقهِست ها / زمان

اولیه: قدامی خلفی / جانبی میانیقدامی خلفی / جانبی میانیجهت حرکت تخته
پیشرفته: حرکت مورب و چرخشی

اولیه: قدامی خلفی / جانبی میانی
پیشرفته: حرکت مورب و چرخشی

نحوه اجرا
برای اولین جلسه با دو پا شروع کنید. 
در جلسات باقی مانده از ایستادن روی 

یک پا استفاده کنید.

نیروی فرد مخالف مقاومت مقابل، با شدت و سرعت حرکت تخته 
غلتان هماهنگ شوید. ماهیچه های ساق پا نباید در پیش بینی 
آشفتگی منقبض شوند یا باید به طور جدی با هم ادغام شوند.

برای اولین جلسه با دو پا شروع کنید. در جلسات 
باقی مانده از ایستادن روی یک پا استفاده کنید. 

فاصله اغتشاش یک تا دو اینچ باشد.

جدول 2. اطالعات فردی آزمودنی ها

Pمیانگین±انحراف استانداردتعدادگروهمتغیر

سن )سال(
کنترل
آزمایش

12
12

23/08±2/39
23/41±2/39

0/735

وزن )کیلوگرم(
کنترل
آزمایش

12
12

67/58±2/39
65/33±3/28

0/068

قد )سانتی متر(
کنترل
آزمایش

12
12

169/75±3/25
168/75±3/33

0/465
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و تعادل پویای افراد نابینا تفاوت معناداری دارد. با در نظر گرفتن 
نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری، آزمون تعقیبی 
توکی نیز محاسبه شد. نتایج جدول شماره 5 نشان می دهد که 
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیرهای تست تاینیتی 
)3/125 درصد افزایش مقدار(، تعادل ایستای پای برتر )1/777 
درصد افزایش ثانیه(، تعادل ایستای پای غیر برتر )1/965 درصد 
افزایش ثانیه(، مقیاس برگ )5/917 درصد افزایش مقدار( و خطر 
سقوط )1/113 درصد افزایش سانتی متر( را به دست آورده که 
این مقادیر در گروه آزمایش از نظر آماری نیز تأیید شده است 
)P<0/05(. این مسئله بدین معنا است که میزان اثربخشی تمرین 
اغتشاشی بر افزایش تعادل، عملکرد حرکتی و کاهش خطر سقوط 
در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و این 

افزایش در گروه آزمایش بیشتر است.

بحث

با هدف بررسی چهار هفته تمرینات اغتشاشی  این تحقیق 
مبتنی بر تعادل )PBT( روی تعادل ایستا و پویا، خطر سقوط 
و عملکرد حرکتی افراد نابینا بود. نتایج این مطالعه نشان داد 
که تمرینات اغتشاشی متغیرهای تعادل ایستای پای  برتر،  تعادل 
 ایستای  غیربرتر، نمره مقیاس تعادلی برگ و عملکرد حرکتی 
افراد دچار اختالالت بینایی را بهبود می بخشد و در گروه آزمایش 
و  پیش آزمون  بین  معناداری  تفاوت  کنترل  گروه  به  نسبت 

پس آزمون وجود داشت. 

حرکتی  مهارت های  رشد  بر  مبتنی  کودکان  حرکتی  رشد 
رشد  موجب  مختلف  حرکتی  تجربیات  و  است  آن ها  پایه ای 
مهارت های حرکتی پایه و افزایش آگاهی محیطی در کودکان 
می شود. این موضوع در نابینایان اهمیت بیشتری پیدا می کند، 
زیرا آنها از لحاظ حرکتی محدودیت بیشتری دارند. با توجه به 

جدول 3. مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش و کنترل

گروه هامتغیر
تغییرات قبل و بعد از آزمایشمیانگین±انحراف معیار

)درون گروهی(
تغییرات هم زمان درون گروهی و 

بین گروهی )اثر تعاملی( پس آزمونپیش آزمون

تست تاینیتی
گروه آزمایش
گروه کنترل

15/16±0/93
15/91±1/16

22/66±0/88
15/66±1/07

F =459/609
P =0/001*

F =69/134
P =0/001*

)FRT( خطر سقوط
گروه آزمایش
گروه کنترل

5/50±0/63
5/41±0/55

7/65±0/49
5/51±0/48

F =69/134
P =0/002*

F =224/049
P =0/001*

تعادل ایستای پای برتر
گروه آزمایش
گروه کنترل

6/50±0/82
6/64±0/52

10/34±0/69
6/57±0/69

F =69/134
P =0/001*

F =69/134
P =0/003*

تعادل ایستای پای غیربرتر
گروه آزمایش
گروه کنترل

5/81±0/48
5/37±0/77

9/03±0/85
5/54±0/67

F =69/134
P =0/019*

F =69/134
P =0/001*

مقیاس تعادلی برگ
گروه آزمایش
گروه کنترل

38/58±1/67
37/83±1/58

49/33±/151
38/2±1/76

F =69/134
P =0/001*

F =69/134
P=0/002*

P<0/05 سطح معناداری*

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی متغیرهای وابسته برای پیش آزمون و پس آزمون

*Pانحراف معیارتفاوت میانگینمقایسه زمانمتغیر وابسته
فاصله اطمینان 95 درصدی

حد باالحد پایین

3/6250/1810/0014/0013/250پیش پس آزمونتست تاینیتی

)FRT( 1/1290/0950/0010/9321/326پیش پس آزمونخطر سقوط

1/9270/1740/00012/2871/566پیش پس آزمونتعادل ایستای پای برتر

1/6940/1630/0012/0311/357پیش پس آزمونتعادل ایستای پای غیر برتر

5/5830/3570/0016/3234/844پیش پس آزمونمقیاس تعادلی برگ
P<0/05 سطح معناداری*
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توانایی تعادل، افرادی که نابینا هستند به دلیل ناتوانی خود در 
مقایسه با افراد بینا دچار ضعف تعادل می شوند و به همین دلیل 
تمایل به شرکت در فعالیت های بدنی کمتری نسبت به افراد بینا 
دارند ]29[؛ بنابراین برای افزایش سطح تعادل و عملکرد حرکتی 
نابینایان، آزمایشات تمرینی می تواند یک روش بهینه در بهبود 

تعادل در نظر گرفته شود ]30[. 

علل  بررسی  به  ابتدا  در  حاضر،  تحقیق  نتایج  خصوص  در 
سپس  و  تحقیق  متغیرهای  بر  تمرینات  این  تأثیر  احتمالی 
به بررسی مقاالت مشابه در این زمینه پرداخته می شود. علت 
در  به وجودآمده  آشفتگی  می توان  را  تعادلی  متغیرهای  بهبود 
طول تمرینات اغتشاشی به منظور تقلید از ماهیت تصادفی و 
غیر منتظره از سقوط در زندگی روزمره افراد در نظر گرفت که این 
نوع تمرین اطمینان حاصل می کند که رویکرد خاص کار مطابق 

با فرضیه »ویژگی یادگیری« است ]31[.

از طرفی دیگر، افراد نابینا عالوه بر استفاده از سیستم وستیبوالر 
برای جبران نقص بینایی می توانند از سیستم حسی پیکری )حس 
عمقی( خود برای کمبود این نقص هنگام حرکت و عملکرد خود 
استفاده کنند. نقص در یک سیستم به وسیله دو سیستم دیگر 
جبران می شود. اغلب یکی از سیستم ها اطالعات غلط یا ناکافی؛ 
مثاًل در مورد اختالف سطوح و تغییرات مکانی و غیره فراهم 
می آورد. در این شرایط بسیار مهم است که حس های باقی مانده، 

اطالعات صحیح و کافی فراهم آورند تا تعادل حفظ شود. 

برای مثال، زمانی  که تناقص حسی پیکری وجود دارد )در موارد 
متحرک، نرم بودن سطح اتکا و اتفاقات غیرقابل پیش بینی( تعادل 
با چشم های بسته در مقایسه با چشم های باز به میزان زیادی 
کاهش می  یابد. ورودی های حسی پیکری اطالعاتی در ارتباط 
با جهت گیری بخش های مختلف بدن نسبت به یکدیگر و سطح 
اتکا فراهم می آورند ]1[. در طی اغتشاشات تعادلی غیرمنتظره، 
گشتاور عضالنی مؤثر باید از بسیاری مفاصل، به خصوص از مفصل 
مچ پا ایجاد شود ]32[ تا جابه جایی بیش از حد مرکز ثقل را 
کنترل کند و از سقوط افراد جلوگیری کند. این سرعت و میزان 

مؤثر بودن فعال سازی عضالت اندام تحتانی برای اجتناب از افتادن 
و حفظ تعادل در طی یک اغتشاش پیش بینی نشده در سطوح 
لغزنده و ناپایدار برای حفظ مرکز ثقل بدن در محدوده مد نظر 

اهمیت بسیاری دارد ]33[.

در مورد تأثیر برنامه تمرینی بر تعادل معلولین نابینایی و اینکه 
آیا نقص تعادلی در این افراد از طریق تمرین بهبود می یابد یا 
بر  مبنی  تحقیقی  حال  این  با  دارد،  وجود  گزارش  چندین  نه 
نابینا صورت  افراد  تأثیر تمرینات اغتشاشی بر تعادل، عملکرد 
نگرفته است. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ویزومیرسکا 
و همکاران ]34[، دی کانگو و همکاران ]16[، سراوانی و همکاران 
]35[، مروونوییس و همکاران ]30[ و مقدم و همکاران ]36[ 
مبنی بر تأثیرگذار بودن آزمایشات تمرینی بر تعادل و فاکتورهای 

دیگر در افراد نابینا همسو بود. 

ارزیابی  در خصوص  همکاران  و  ویزومیرسکا  که  تحقیقی  در 
تمرینات وستیبوالر بر ثبات وضعیتی افراد دچار نقص بینایی انجام 
داد به این نتیجه رسید که این تمرینات می تواند باعث بهبود کنترل 
وضعیتی و تعادل نابینایان شود. نتایج به دست آمده به این صورت 
بود که اختالف معنا داری در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل 
در تعادل پویا برای زنان و در تعادل ایستا برای مردان مشاهده شد. 
علت این بهبود تعادل در این افراد می تواند ناشی از حرکات سر و 

بدن برای تحریک سیستم دهلیزی نابینایان باشد ]34[. 

مقدم و همکاران، تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی 
را  تهران  شهر  گلبال  نخبه  ورزشکار   26 حرکتی  آمادگی  بر 
بررسی کردند. گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بین تمام 
متغیرهای مورد بررسی تفاوت معنا داری نشان داد. آن ها اشاره 
کردند که در افراد نابینا به دلیل عدم حضور سیستم بینایی، از 
جمع کل ذخیره اطالعات حرکتی و الگوهای حرکتی درست در 
سیستم عصبی مرکزی کاسته  شده و در کل روی عملکرد تعادلی 

فرد تأثیر می گذارد ]36[. 

همچنین نتایج نشان داد که در گروه آزمایش بین پیش آزمون 

جدول 5. نتایج آزمون تعقیبی توکی متغیرهای وابسته در دو گروه آزمایش و کنترل

تفاوت مقایسه گروهمتغیر وابسته
*Pانحراف معیارمیانگین

فاصله اطمینان 95 درصدی

حد باالحد پایین

3/1250/3760/0012/3463/904آزمایش کنترلتست تاینیتی

)FRT( 1/1130/2020/00011/5320/693آزمایش کنترلخطر سقوط

1/7770/1980/0011/3652/188آزمایش کنترلتعادل ایستای پای برتر

1/9650/2410/0011/4652/464آزمایش کنترلتعادل ایستای پای غیربرتر

5/9170/5290/0014/8197/014آزمایش کنترلمقیاس تعادلی برگ
P<0/05 سطح معناداری*
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 )FRT( و پس  آزمون، میزان خطر سقوط در تست خطر سقوط
تفاوت معنا داری وجود دارد و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
میزان خطر سقوط کمتری را از خود نشان دادند، اما گروه کنترل 

تفاوت معنا داری را بین پیش آزمون و پس آزمون نشان نداد. 

بر  مبتنی  اغتشاشی  برنامه  که  است  این  بر  فرض  و  اعتقاد 
تعادل که در این پروتکل تحقیق ذکرشده، در فاکتورهای مورد 
ارزیابی در این تحقیق موجب بهبود شده  است، زیرا این تمرینات 
جنبه های خاصی از واکنش های ترمیم را شناسایی می کند که 
خطر  افزایش  با  و  می شود  دیده  اختالل  مسن  بزرگساالن  در 
سقوط همراه است. آشفتگی ها، کنترل تعادل را از جهات مختلف 
به چالش می کشد. آشفتگی ها، غیرقابل پیش بینی هستند و از 
این رو، از سازگاری هایی که به کنترل پیش بینی متکی هستند، 

جلوگیری می کنند. 

پیشرفت  امکان  که  می شوند  اعمال  شکلی  به  آشفتگی ها 
کنترل شده در مقابله با بیشتر شدن آشفتگی را فراهم می آورد. 
عمومی  بودن  افزایش  برای  و حرکتی  شناختی  مداوم  وظایف 
آموزش در این تمرینات گنجانده شده و در نهایت روش آموزش 
به  که  اصولی  به  غیره(  و  بازخورد  دستورالعمل ها،  از  )استفاده 
بهینه معروف هستند، پای بند است.  یادگیری حرکتی  ارتقای 
اخیراً در تحقیقات قبلی برای ایجاد اختالالت و اغتشاش در طول 
راه  رفتن از تردمیل استفاده شده  است. این می تواند باعث ایجاد 
شتاب های غیر منتظره جلو یا عقب برای شبیه سازی یک لغزش 
یا انتقال باشد و همچنین می تواند جابه جایی های جانبی را در 
سرعت های مختلف ایجاد کند تا پایداری جانبی شرکت کنندگان 

را به خطر بیاندازد ]37[. 

 ،]14[ همکاران  و  دسای  مطالعات  با  حاضر  تحقیق  نتایج 
جوین چین و همکاران ]37[ و کراسیلچکوف و همکاران ]15[ 
هم خوانی داشت. پاریتا دسای اثر تمرینات اغتشاشی مبتنی بر 
تعادل را بر خطر سقوط و تعادل افراد سالمند در دامنه سنی 
 TUG 65ـ80 سال ارزیابی کرد. برای ارزیابی خطر سقوط از تست
و برای ارزیابی تعادل از چهار وضعیت ایستاده با چشم باز و بسته 

و حالت پویا با چشم باز و بسته استفاده شد. 

نتایج به گونه ای بود که برنامه تمرینات اغتشاشی اثر مثبت 
بر کاهش خطر سقوط و افزایش بهبود عملکرد تعادل ایستا و 
پویا در حالت چشم باز و بسته می گذارد. وی یکی از دالیل اثر 
بخشی را بهبود عملکرد فراخوانی عضالت و افزایش آمادگی این 
افراد در مقابله با اغتشاشات ناگهانی بیان کرد ]14[. جوین چین 
و همکاران به اثر بخشی تمرینات اغتشاشی بر کنترل تعادل افراد 
سالمند به مدت هشت هفته پرداختند. برای ارزیابی تعادل از 
میزان تحرک مرکز ثقل بدن )COM18( در سه جهت جلو، عقب 

و جانبی استفاده شد. 

18. Center of Mass

نتایج اختالف معناداری در کاهش میزان تحرک مرکز ثقل و 
بهبود تعادل ایستا و پویا نشان داد و بر این اساس محقق استفاده 
از تمرینات اغتشاشی را برای سالمندان به منظور افزایش کارکرد 
روزانه و کاهش ریسک خطر  فعالیت  و  بهبود عملکرد  تعادل، 

افتادن پیشنهاد داد ]37[. 

ارزیابی و مقایسه تأثیر تمرینات اغتشاشی و تمرینات عملکردی 
بر ظرفیت های ورزشی )تعادل، خطر افتادن قدرت، استقامت قلبی 
عروقی، راه رفتن و کیفیت زندگی روزانه( در افراد استئوآرتریت 
تحقیقی بود که کراسیلچکوف و همکاران انجام دادند. نتایج نشان 
داد که ظرفیت های اشاره شده در هر دو گروه آزمایش از گروه 
کنترل به طور معناداری بهتر بوده است، در بخش تعادل )آزمون 
برگ( و خطر افتادن )TUG( و بهبود فعالیت بدنی )پرسش نامه 
19WOMAC( در گروهی که تمرینات اغتشاشی انجام می دادند، 

از دیگر گروه ها بهتر بود ]15[.

بلند مدت  منافع  شدت  به  است  ممکن  که  مهم  عامل  یک 
آموزش این تمرینات را تحت  تأثیر قرار دهد، بررسی و تعیین 
میزان ماندگاری اثر این تمرینات است که احتماالً برای جلوگیری 
برنامه  چنین  بود.  خواهد  الزم  آموزشی  مزایای  برگشت  از 
ماندگاری می تواند به طور بالقوه شامل مانورهایی باشد که در 
خانه انجام شود. با این حال، توسعه و آزمایش چنین برنامه ای 

فراتر از محدوده این مطالعه اولیه است. 

ما معتقدیم که این ویژگی ها، احتمال ایجاد بهبودهای قابل 
داد.  خواهد  افزایش  را  تعادل  و  جبرانی  گام  کنترل  در   توجه 
در نهایت، چنین بهبودهایی باید به کاهش رخداد سقوط کمک 
کند. از محدودیت های موجود در این تحقیق می توان به حجم 
جامعه آماری پایین در دسترس برای انجام تحقیق، در دسترس 
نبودن نمونه های ورزشکار و تعداد کم آن ها جهت مقایسه با افراد 
غیرورزشکار نابینا، مسائل مربوط به زندگی روزمره نمونه ها از 
قبیل: فعالیت روزمره، محیط کار، وضعیت روانی و ناهنجاری های 
وضعیتی که می تواند در نتایج به دست آمده مؤثر باشد، اشاره کرد. 

همچنین به دلیل تک جنسیتی بودن نمونه ها و عدم اطمینان 
به تعمیم نتایج به جامعه زنان و عدم اطمینان به تعمیم نتایج در 
جوامع دیگر با توجه انجام پژوهش در نمونه های دانشجوی نابینای 
تهران باید با احتیاط برخورد شود. با توجه به گسترش روزافزون 
معلولیت جسمی و حرکتی در کشور و کامل نبودن اطالعات و 
پژوهش ها در زمینه معلولیت نابینایی برای تحقیقات آینده بررسی 
و مقایسه انواع روش های تمرینی توان بخشی بر تعادل و خطر 
سقوط نابینایان، بررسی وضعیت تعادل بین گروه های ورزشکار 
کم بینا، نابینا و فرد بینای غیر ورزشکار، بررسی و مقایسه وضعیت 
تعادل بازیکنان مرد و زن در رشته های ورزشی نابینایان، بررسی 
استراتژی حفظ تعادل در طول اغتشاش های ناگهانی سطح اتکا 

19. Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index
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بین فرد سالم و نابینا، مقایسه و بررسی دستکاری سیستم حسی 
بر  مرتبط  پروتکل های  به  توجه  با  دهلیزی  با سیستم  پیکری 
تعادل و میزان خطر سقوط افراد نابینا، پیشنهاد شده است. چنین 
تحقیقاتی ممکن است به ما در درک بهتر مکانیسم هایی که در 
حفظ تعادل، کنترل پاسچر و بهبود عملکرد در افراد مبتال به 
اختالل نابینایی کمک می کنند را آگاه تر کند تا در نهایت بتوانیم 

تمرین مناسب و متنوع را به این جامعه پیشنهاد کنیم. 

نتیجه گیری نهایی

یافته هاي حاصل از این پژوهش بهبود معنادار تعادل، خطر 
سقوط و عملکرد حرکتی معلولین نابینا را در گروه آزمایش نشان 
می دهد. محققین با توجه به مؤثر بودن تمرینات اغتشاشی و 
مزایاي متعدد این نوع توان بخشی، از جمله انجام آسان، خانگی 
نابینا و کم بینا  این تمرین را برای معلولین  و کم هزینه بودن، 
ورزشی  مربیان  و  معلمان  به  همچنین  می دهند.  پیشنهاد 
بینایی پیشنهاد می شود در کنار دیگر  با اختالل  دانش آموزان 
تمرینات براي افزایش آمادگی جسمانی در مدارس از تمرینات 
اغتشاشی مبتنی بر تعادل مورد استفاده در این تحقیق استفاده 
کنند. همچنین با توجه به مثبت بودن نتایج این تمرینات می توان 
سازمان های  نابینایان،  توان بخشی حرکتی  در  تمرینات  این  از 
بهزیستی، سازمان های ورزشی معلولین نابینایی، فدارسیون های 
ورزشی مرتبط با نابینایان، هیئت های ورزشی در سطح استان ها و 

همچنین در مدارس استثنایی نابینایان استفاده کرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در نظر گرفته 
 IR.UT.SPORT.REC.1398.035 شماره  به  اخالق  کد  و  شده 
کد  دارای  پژوهش  این  همچنین  است.  شده  دریافت 
بالینی  کارآزمایی  ثبت  مرکز   IRCT20200510047381N1
است. اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

این مقاله هیچ گونه کمک مالی از سازمان تأمین کننده مالی در 
بخش های عمومی و دولتی، تجاری، غیرانتفاعی دانشگاه یا مرکز 

تحقیقات دریافت نکرده است. 

مشارکت نویسندگان

طراحی و ایده مطالعه، تحلیل و تفسیر داده ها، تنظیم دست 
نوشته: محمد هانی منصوری و یوسف مقدس تبریزی، محمد 
کریمی زاده اردکانی؛ ارزیابی تخصصی دست نوشته از نظر مفاهیم 
علمی و تأیید دست نوشته نهایی: محمد هانی منصوری، یوسف 
مقدس تبریزی، محمد کریمی زاده اردکانی؛ جمع آوری داده ها و 
حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی 

به نظرات داوران: محمد هانی منصوری، میترا امیدی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

محققین از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش به خاطر 
همکاري با گروه تحقیق که اجراي پژوهش حاضر را امکان پذیر 

کردند، نهایت قدردانی و سپاس به عمل می آورند.
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