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Background and Aims Balance disorder has been recognized as a leading cause of falls in the elderly. One 
way to strengthen the balance of the elderly is to use new technologies such as virtual reality. Purpose of 
this study was to investigate the effect of virtual reality exercises on the dynamic and functional balance 
of the elderly.
Methods The present study was a quasi-experimental research with pre-test and post-test design. Sub-
jects included 24 male aged 60-75 years that were selected by a convenience sampling method from 
Shabestar city and divided randomly into two virtual and control groups. Participants in the experimental 
group practiced for 9 weeks, but the control group continued their usual treatment programs. XBox 
device was used for virtual reality interventions. Also, in order to evaluate the functional and dynamic 
balance, Berg Balance Scale, and Up and go timed Test were used, respectively. MANCOVA and ANCOVA 
Tests were used at P<0.05 level to analyze the data.
Results MACNOVA test results showed a significant difference (P=0.001) between two groups at least in 
one balance variable (dynamic and functional). Also, based on the results of ANCOVA test, due to better 
balance scores in the experimental group, virtual reality practice using Xbox improved their dynamic and 
functional balance compared to the control group.
Conclusion This study provides evidence that dynamic and functional balance is modifiable in elderly 
people and that they respond to short-time VR training. It is suggested to use virtual reality as well as bal-
ance exercises as a suitable method of improving dynamic and functional balance abilities in the elderly.
Keywords Exercise, Virtual Reality, Xbox, Dynamic Balance, Functional Balance
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B
Extended Abstract

Introduction

alance refers to the process of neuromus-
cular activity and occurs when people 
try to maintain their posture in a smooth 
and coordinated manner when the body 
is deviating from the center of gravity. 

Maintaining the center of gravity at the supportive level 
in the positions of standing, moving, and preparing for 
movement is a complex capability of a person. Balance 
disorder has been recognized as a leading cause of falls 
in the elderly. Aging is a process, in which most of the 
physiological structures and functions of the body, such 
as the central and peripheral nervous systems gradually 
deteriorate and erode. Therefore, there is a significant de-
cline in the implementation of cognitive and motor skills 
of the elderly. The disadvantages of traditional exercise 
programs are that they are somewhat tedious and cannot 
stimulate the interest of participants. One of the treatment 
methods that have recently been used in the rehabilitation 
treatment of the elderly is virtual reality. The effectiveness 
of the virtual reality-based intervention on the balance 
capability of old people is unknown. Most of the studies 
related to virtual reality interventions have been done on 
children and no study was found on the effect of virtual 
reality exercises on dynamic and functional balance in the 
elderly. Thus, we tried to answer the question of whether 
virtual reality exercises are effective in the dynamic and 
functional balance of the elderly or not. Therefore, the 
purpose of the present study was to investigate the effect 
of virtual reality exercises on the dynamic and functional 
balance of the elderly.

Materials and Methods 

The present research was a quasi-experimental study 
with a pre-test and post-test design. Participants included 
24 males aged 60-75 years that were selected by a conve-
nience sampling method from Shabestar city and divided 
randomly into two virtual and control groups. The criteria 
for entering the subjects were having a minimum age of 
60 years and a maximum of 75 years, as well as the ability 
to walk a distance of 6 m without the need for auxiliary 
equipment. On the other hand, subjects were excluded 
from the study if they had lower limb injury or surgery, 
severe vision and hearing problems, and more than three 
sessions of absence. The XBox with a resolution of 1920 
x 1080 was equipped with five USB ports, a dedicated 
Kinect port, HDMI and EV output, Toslink output as well 
as a Wi-Fi wireless network for virtual exercises. Also, 
in order to evaluate the functional and dynamic balance, 

Berg Balance Scale, and the Timed Up and Go test were 
used, respectively. First, written consent was collected 
from the parents of the participants in the study. In the 
pre-test stage, measurements related to the functional and 
dynamic balance of the elderly were performed in the ex-
perimental and control groups, and all balance tests were 
performed in one session. Then, 12 elderly in the experi-
mental group were explained how to do virtual reality 
homework. The virtual reality training program included 
table tennis (participants used their limbs and torso to hit 
the ball using a racket on the virtual table), golf (in this 
game, the subjects used the movement of lower and up-
per limbs, torso rotation, and weight change hit the golf 
ball on the virtual field) and skiing (in this game, partici-
pants moved their bodies to the right, left, up, and down, 
while tilting by viewing the virtual track on the screen 
and avoiding of collisions with obstacles). Participants 
in the experimental group practiced for nine weeks, but 
the control group continued its usual treatment programs. 
In the descriptive statistics section, the central indicators 
and the dispersion of the research groups were studied. 
In the inferential statistics section, the Shapiro-Wilk test 
was used to know the normality of data distribution. Mul-
tivariate analysis of covariance and univariate analysis of 
covariance were used. The significance level was consid-
ered P <0.05 for all variables. All statistical analyses were 
performed using SPSS v. 18 software and Excel software 
was used to draw the graphs.

Results

The results of the independent t-test showed that there 
was no significant difference between the elderly in the 
experimental and control groups in any of the demo-
graphic indicators. The results of the Shapiro-Wilk test 
for all variables indicated that the distribution of pre-test 
data of the studied variables was normal. Also, the results 
of Leven’s test in the post-test stage of dynamic equilib-
rium and functional equilibrium variables were not sig-
nificant, indicating the homogeneity of variances. The 
results of the Box’s M test also showed the equality of 
covariance matrices between dependent variables in the 
post-test stage. MANCOVA results showed a significant 
difference (P=0.001) between two groups at least in one 
balance variable (dynamic and functional). Also, based 
on the results of ANCOVA, due to better balance scores 
in the experimental group, virtual reality practice using 
Xbox improved the dynamic and functional balance com-
pared to the control group.
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Discussion 

This study provides evidence that dynamic and func-
tional balance is modifiable in the elderly and they re-
spond to short-time VR training. Improving balance 
skills, consistent with previous studies, can indicate the 
occurrence of learning mechanisms with features, such 
as providing various and repetitive sensory feedback in 
the virtual environment. In the present study, continuous 
repetition of motor gestures, various sources of feedback 
throughout the VR games, and verbal commands by the 
therapist in a virtual reality environment might have been 
responsible for the construction and coordination of new 
muscle synergies and better balance scores in the experi-
mental group. The elderly can benefit from this effective 
training method to prevent imbalance and adverse con-
sequences and also improve their quality of life. It seems 
that the elderly in the present study achieved a higher 
balance by playing games in a virtual environment and 
engaging their muscles by strengthening muscle control, 
reducing muscle spasms and stretching, and improving 
muscle strength. It is suggested to use virtual reality as 
well as balance exercises as a suitable method in improv-
ing dynamic and functional balance abilities in the elderly.
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مقاله پزوهشی

تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر تعادل پویا و عملکردی سالمندان

مقدمه و اهداف سالمندی فرایندی است که طی آن بیشتر ساختارها و کارکردهای فیزیولوژیکی بدن مانند دستگاه های عصبی مرکزی 
و محیطی به صورت تدریجی دچار زوال و تغییر فرسایشی می شوند. بنابراین اُفت قابل توجهی در اجرای مهارت های شناختی و حرکتی 
سالمندان دیده می شود. از معایب برنامه های تمرینی سنتی می توان به این مورد اشاره کرد که تا اندازه ای خسته کننده  هستند و قادر 
به تحریک عالقه شرکت کنندگان نیستند. یکی از روش های درمانی که اخیراً در درمان توان بخشی افراد سالمند استفاده شده ، واقعیت 

مجازی است.
مواد و روش ها پژوهش حاضر باتوجه به نحوه انجام آن از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. آزمودنی ها 
شامل 2۴ سالمند 60 تا 75 ساله شهر شبستر بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش 
مجازي و کنترل قرار گرفتند. معیارهای ورود آزمودنی ها به تحقیق مواردی از قبیل برخورداری از سن حداقل 60 سال و حداکثر 75 سال 
و همچنین توانایی طی مسافت 6 متر بدون نیاز به وسیله کمکی بود. شرکت کنندگان در گروه آزمایش 9 هفته به انجام تمرینات واقعیت 
مجازی پرداختند ، اما گروه کنترل برنامه های درمانی معمول خود را ادامه دادند. در بخش آمار توصیفی به بررسی شاخص های مرکزی و 
پراکندگی گروه های تحقیق پرداخته شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیرو ویلک  به منظور آگاهی از طبیعی بودن توزیع داده ها 
استفاده شد. آزمون های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری به کار گرفته شدند. سطح معناداری برای 
تمام متغیرها P>0/05 در نظر گرفته شد. تمام تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 18 انجام و برای رسم نمودارها 

نیز از نرم افزار اکسل استفاده شد.
یافته ها نتایج آزمون  تی ستقل نشان داد بین سالمندان در 2 گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در هیچ یک از شاخص های 
جمعیت شناختی وجود ندارد. نتایج آزمون شاپیرو ویلک در تمام متغیرها حاکی از نرمال بودن توزیع داده های پیش آزمون متغیرهای 

مورد مطالعه بود. 
نتیجه گیری به نظر می رسد سالمندان تحقیق حاضر از طریق پرداختن به بازی ها در محیط مجازی و درگیر بودن عضالت، قابلیت تعادلی 
باالتری را از طریق تقویت کنترل عضالنی، کاهش اسپاسم و کشیدگی عضالنی و بهبود قدرت عضالنی کسب کرده باشند. پیشنهاد مي شود 

از تمرینات واقعیت مجازی به عنوان روش مناسب جهت بهبود تعادل سالمندان استفاده شود.
کلیدواژه ها تمرین، واقعیت مجازی، تمرینات تعادلي، ایکس باکس، تعادل پویا، تعادل عملکردی
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مقدمه

و  ساختارها  بیشتر  آن  طی  که  است  فرایندی  سالمندی 
کارکردهای فیزیولوژیکی بدن مانند دستگاه های عصبی مرکزی و 
محیطی به صورت تدریجی دچار زوال و تغییر فرسایشی می شوند. 
و  شناختی  مهارت های  اجرای  در  قابل توجهی  اُفت  بنابراین 
از میان عوامل  حرکتی سالمندان دیده می شود ]1[. محققان 
داخلی افتادن و زمین خوردن، کاهش در تعادل و اختالل در 
به عنوان عوامل کلیدي در کاهش عملکرد  را  رفتن  راه  الگوي 
اساس  و  پایه  تعادل،  معتقدند  و  برشمردند  حرکتی سالمندان 
زندگی مستقل و پویاست. تعادل یک قابلیت چندعاملی است که 
متأثر از قدرت، حس عمقی و سرعت عکس العمل فرد و مهم ترین 

قابلیت انسان براي جلوگیري از سقوط و افتادن است ]2[. 

اثربخشی شیوه هاي گوناگون تمرینات ورزشی بر تعادل افراد 
میانسال و سالمند در پژوهش های پیشین گزارش شده  است ]۳[. 
باوجوداین، در ارتباط با اینکه کدام یک از این شیوه هاي تمرینات 
ورزشی، تأثیر بیشتري بر بهبود و توسعه تعادل پویا و عملکردِي 
ازطرفی سالمندان  ندارد.  اتفاق نظر وجود  افراد سالمند دارند، 
باتوجه به محدودیت های عملکردی خود قادر به انجام بسیاری از 

فعالیت های ورزشی نیستند ]۴[.

از معایب برنامه های تمرینی سنتی می توان به این مورد اشاره 
کرد که تا اندازه ای خسته کننده  هستند و قادر به تحریک عالقه 
شرکت کنندگان نیستند ]5[. در مقابل، یکی از روش های درمانی 
که اخیراً استفاده شده، واقعیت مجازی1 است. در این محیط، 
فرد دیگر صرفاً یک مشاهده گر بیرونی و غیرفعال تصاویر رایانه ای 
نیست، بلکه به عنوان یک مشارکت کننده فعال در فضای مجازی 
۳  بعدی رایانه عمل می کند و قادر است فضای مجازی را با اعمال 
با  اراده خود دست کاری کند و موقعیت و شرایط بیرونی را  و 

تمرکز بر فعالیت مورد عالقه به فراموشی بسپارد ]6[. 

با مروری بر تحقیقات پیشین واقعیت مجازی، اثربخشی آن ها 
و  تکرارپذیری  مانند جذابیت، هدفمندی،  ویژگی هایی  به دلیل 
قابلیت اجرای ارادی و همچنین توانایی انجام حرکت بدنی در 
جهات مختلف و با سرعت متفاوت به اثبات رسیده  است ]7، 8[. 
یافته های تحقیقات حاکی از  بهبود نمرات تعادلی افرادی نظیر 
بیماران سکته مغزی پس از آزمایشات واقعیت مجازی بوده  است 

.]10 ،9[

نکته قابل ذکر درباره تحقیقات انجام شده، تعداد بسیار اندک 
مطالعات انجام شده به روش واقعیت مجازی است که این مطالعات 
از  برخی  انجام شده اند.  تک موردی  به شیوه  نیز همگی  اندک 
مطالعات پیشرفت بیشتر در گروه های تمرینی واقعیت مجازی 
را در مقایسه با گروه های تمرینی سنتی گزارش کرده اند ]11، 

1. Virtual Reality (VR)

12[، درحالی که سایر تحقیقات حاکی از پیشرفت مشابه 2 روش 
تمرینی هستند ]1۳[. همچنین یافته های رید به طور معناداری از 

آزمایشات واقعیت مجازی حمایت نکرد ]1۴[. 

نقش تمرینات واقعیت مجازی در عملکرد افراد سالمند نیز 
بیشتر  با وجود این،  است.  بررسی شده   پیشین  پژوهش های  در 
و  چیریکو  مثال،  برای  است.  بوده   تک نمونه ای  پژوهش ها  این 
همکاران در پژوهش خود به بررسی واقعیت مجازی برای ارزیابی 
عملکردهای شناختی روزمره در افراد سالمند پرداختند. نتایج 
آن ها نشان داد فرد شرکت کننده در پژوهش، تکلیف روزمره را 
به طور مشابهی در تمام موقعیت ها اجرا کرد. او هیچ  گونه واکنش 
منفی نسبت به فضای مجازی نشان نداد و حتی تعامالت در 

محیط مجازی را خوشایند و آرامش بخش دانست ]15[. 

قابلیت  بهبود  در  مجازی  واقعیت  تمرینات  نقش  همچنین، 
گام برداری سالمندان نیز در پژوهشی بررسی شده  است. در این 
پژوهش، موهال و همکاران به بررسی تأثیر استفاده از واقعیت 
مجازی در طول زمان بر پیشرفت در آزمون برخاستن و رفتن 
زمان دار در افراد مسن پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود 
تعداد  میانگین  همچنین  و  آزمون  تکمیل  زمانی  میانگین  که 
گام برداری در شرایط واقعیت مجازی به طور معناداری نسبت به 

موقعیت کلینیکی متفاوت بود ]16[.  

معمول  روش های  با  مقایسه ای  پژوهش  این  در  با وجود این، 
نسل  برای  همچنین  نشده  است.  انجام  جسمانی  تمرینات 
از  حمایت  برای  خاص  به طور  سرگرم کننده  بازی های  فعلی  
آموزش فعالیت های حرکتی و یا توان بخشی طراحی شده  است 
]17[. باتوجه به مطالب فوق و اینکه بیشتر تحقیقات مربوط به 
است،  شده  انجام  کودکان  گروه  بر  مجازی  واقعیت  آزمایشات 
پس از جست وجو و بررسی های فراوان، محقق نتوانست تحقیقی 
مبتنی بر تأثیر تمرینات واقعیت مجازی بر تعادل پویا و عملکردی 
سالمندان بیابد. بنابراین در این پژوهش محقق درصدد پاسخ به 
این سؤال است که آیا تمرینات واقعیت مجازی در تعادل پویا و 

عملکردی سالمندان مؤثر است یا خیر؟

مواد و روش ها

تحقیقات  نوع  از  آن  انجام  نحوه  باتوجه به  حاضر  پژوهش 
نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری 
تحقیق حاضر، مردان سالمند ساکن در شهر شبستر بودند. از 
بین این افراد 2۴ نفر سالمند در محدوده سنی60 تا 75 سال 
افراد دردسترس داوطلب  بین  از  نمونه گیری هدفمند  با روش 

انتخاب شدند ]18[. 

سپس آزمودنی ها به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل 
قرار گرفتند. معیارهای ورود آزمودنی ها به تحقیق مواردی ازقبیل 
برخورداری از سن حداقل 60 سال و حداکثر 75 سال و همچنین 
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توانایی طی مسافت 6 متر بدون نیاز به وسیله کمکی بود. ازطرفی 
تحتانی،  اندام  در  جراحی  یا  آسیب  دچار  آزمودنی ها  چنانچه 
مشکالت بینایی و شنوایی شدید و همچنین بیش از ۳ جلسه 

غیبت بودند از تحقیق کنار گذاشته می شدند. 

ابزار اندازه گیری

دستگاه ایکس باکس2 با رزولوشن تصویر 1920×1080 مجهز 
به 5 پورت یواس بی۳، 1 پورت مخصوص کینکت۴، خروجی های 
شبکه  همچنین  و  تاسلینک7  خروجی  ای وی6،  و  اچ دی ام آی5 
بی سیم وای فای 8 به منظور انجام تمرینات واقعیت مجازی استفاده 
از ایکس باکس کینکت که  با استفاده   شد. جلسه های تمرین 
شامل سنسور کینکت و کنسول بود، اجرا می شد. حس گر یک 
دوربین مادون قرمز بود که موقعیت و حرکات بازیکن را بدون 
نیاز به کنترل کننده خاص تشخیص داده و به وسیله آن آزمودنی 

بازی های متنوع را کنترل می کرد (تصویر شماره 1). 

برای آموزش واقعیت مجازی، ایکس باکس کینکت، کنسول و 
مانیتور در فضای اختصاصی نصب می شد. قبل از شروع تمرین، 
محقق موقعیت سنسور را در حالی که آزمودنی ایستاده بود، برای 
موقعیت مطلوب و ضبط حرکت تنظیم می کرد و بازی ها را روی 

سیستم بارگذاری می کرد ]17[.

برای اندازه گیری تعادل پویا از آزمون زمان رفت و برگشت9 
استفاده شد. این آزمون به این شکل است که آزمودنی روی صندلی 
می نشیند و به پشتی صندلی تکیه می دهد. با فرمان آزمونگر، 
شرکت کننده برمی خیزد و مسافت ۳ متری عالمت گذاری شده 
را می پیماید. بعد از رسیدن به انتها دور می زند و برمی گردد و 
روی صندلی می نشیند. مدت  زمان اجرای آزمودنی برحسب زمان 
(ثانیه) به عنوان امتیاز فرد ثبت می شود. زمان کمتر، امتیاز بهتری 

را به همراه خواهد داشت. 

مقیاس  آزمون  از  عملکردی  تعادل  اندازه گیری  به منظور   
عملکردي برگ10 استفاده شد. مقیاس برگ 1۴ آزمون حرکتی 
دارد که در زندگی روزمره کاربرد زیادي دارند و شامل برخاستن 
از وضعیت نشسته روي صندلی، ایستادن ساکن بدون حمایت، 
نشستن ساکن روي صندلی بدون حمایت، نشستن روي صندلی 
از وضعیت ایستاده/جابه جایی، ایستادن ساکن با چشمان بسته، 
به جلو در وضعیت  پاهاي جفت، دسترسی  با  ایستادن ساکن 
ایستاده، برداشتن اشیا از روي زمین، چرخش به طرفین براي 

2. Xbox
3. USB (Universal Serial Bus)
 4. Kinect
5. HDMI
6. AV
7. TOSLINK
8. Wi-Fi
9. Timed Up and Go (TUG)
 10. Berg Balance Scale

نگاه به پشت، چرخش ۳60 درجه به هر 2 طرف، گذاشتن نوبتی 
پاها روي چهارپایه، ایستادن به حالت یک پا جلوي پاي دیگر 
اجراي هر حرکت در یک  پا است. نحوه  ایستادن روي یک  و 
دامنه صفر (ناتوانی در اجراي آزمون) تا ۴ (اجراي طبیعی آزمون) 
ارزیابی می شود. نمره کلی مقیاس 56 است که نشان دهنده تعادل 
عالی بوده و نمره کمتر از ۴5 حاکی از وجود احتمال افتادن است. 

در  شرکت کنندگان  والدین  از  کتبی  رضایت نامه های  ابتدا 
تحقیق جمع آوری شد. در مرحله پیش آزمون، اندازه گیری های 
گروه های  در  سالمندان  از  پویا  و  عملکردي  تعادل  به  مربوط 
آزمایش و کنترل انجام شد. تمام تست های تعادلی در یک جلسه 
انجام شد. سپس 12 سالمند حاضر در گروه آزمایش با نحوه انجام 

تکلیف واقعیت مجازی آشنا شدند.

میز  روی  تنیس  شامل  مجازی  واقعیت  تمرینات  برنامه 
(شرکت کنندگان از اندام ها و تنه خود استفاده می کردند تا به 
توپ با استفاده از یک راکت در میز مجازی ضربه بزنند)، گلف 
(در این بازی آزمودنی ها با استفاده از حرکت اندام تحتاتی و اندام 
فوقانی، چرخش تنه و تغییر وزن به توپ گلف در زمین مجازی 
ضربه می زدند) و اسکی (در این بازی شرکت کنندگان بدن خود 
را به سمت راست، چپ، باال و پایین حرکت می دادند، در حالی که 
شیب پیست مجازی را از روی صفحه نمایش مشاهده و از برخورد 

با موانع جلوگیری می کردند) بود. 

در تمام بازی ها در حالی که آزمودنی در وضعیت ایستاده قرار 
داشت، نیاز به استفاده از اندام فوقانی و تحتانی بود. همچنین 
اگر آزمودنی احساس خستگی، اختالل تنفسی یا شکایت از درد 
داشت، آموزش بالفاصله متوقف و استراحت می شد. تمرینات گروه  
آزمایش، شامل 27 جلسه تمرین بود که طی 9 هفته، هر هفته 
۳ جلسه به صورت یک روز در میان اجرا می شد؛ بدین صورت که 
در هر جلسه 10 دقیقه گرم کردن و بعد از آن ۴0 دقیقه تمرین 
اصلی و در نهایت 10 دقیقه سرد کردن انجام می شد. در طول این 
مدت (9 هفته برنامه تمرینی) گروه کنترل برنامه های معمول 
روزانه خود را انجام می دادند و در فعالیت تمرینی خاصی شرکت 
نمی کردند. در مرحله  بعد، تعادل پویا و عملکردي تمام آزمودني ها 
در آخرین جلسه و بعد از 10 دقیقه گرم کردن به وسیله آزمون هاي 

ذکرشده و به صورت کور مجدد اندازه گیري  شد ]17[.

مرکزی  شاخص های  بررسی  به  توصیفی  آمار  بخش  در 
آمار  بخش  در  شد.  پرداخته  تحقیق  گروه های  پراکندگی  و 
استنباطی از آزمون شاپیرو ویلک11 به منظور آگاهی از طبیعی 
تحلیل  آماری  آزمون های  شد.  استفاده  داده ها  توزیع  بودن 
کوواریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده 
شدند. سطح معنا داری برای تمام متغیر ها P>0/05 در نظر گرفته 

11. Shapiro Wilk Test
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شد. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 
18 انجام و برای رسم نمودارها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد.

یافته ها

در جدول شماره 1 شاخص هاي جمعیت شناختی آزمودنی های 
گروه  آزمایش و کنترل بیان شده  است. همچنین نتایج آزمون 
تی مستقل نشان داد بین سالمندان در 2 گروه آزمایش و کنترل 
از شاخص های جمعیت شناختی  هیچ یک  در  معناداری  تفاوت 

نمرات  میانگین  و ۳  تصاویر شماره 2   .(P >0/05) ندارد وجود 
تعادل پویا و عملکردی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون را در 

سالمندان نشان می دهد.

نتایج آزمون شاپیرو ویلک در تمام متغیرها حاکی از نرمال 
بودن توزیع داده های پیش آزمون متغیرهای مورد مطالعه بود. 
متغیرهای  مرحله پس آزمون  در  لون12  آزمون  نتایج  همچنین 
عملکردی  تعادل  و   (F(1،22) =۳/0۳  ،P =0/095) پویا  تعادل 
(F(1،22) =0/78 ،P =0/۳8) معنادار نشد (P > 0/05) که نشان دهنده 
همگنی واریانس ها بود. نتایج آزمون ام باکس1۳ نیز حاکی از برابری 
مرحله  در  وابسته  متغیرهای  بین  در  کواریانس  ماتریس های 

.(F(۳ ، 8/71) =0/15 ،P  = 0/92) پس آزمون بود

همان گونه که در جدول شماره 2 مالحظه می شود، سطوح 
معناداری با کنترل نمرات پیش آزمون بیانگر آن هستند که بین 

12. Levene's test
13. Box's M test

تصویر 1. تصویر شماتیک کینکت ایکس باکس 1

 (n=12)جدول 1. شاخص های جمعیت شناختی در آزمودنی های تحقیق

T Sigمیانگین± انحراف معیارگروه متغیرها

سن
1/۸۹ ±۶۲/۸۳آزمایش

 1/۰7۰/۲۹
1/71 ±۶۳/۲۵کنترل

قد
۳/۰۲ ±17۲/۰۸آزمایش

۰/۲۹۰/۸۶
۳/۹۰ ±171کنترل

وزن
۴/۲۲ ±7۳/۳۳آزمایش

۰/۰۹۰/۹۲
۴/۰۴ ±7۲کنترل

جدول 2. تحلیل واریانس چندمتغیری 

مجذور اتاdfFsig  خطاdf  فرضیهمقدارنام آزمون

۰/1۲۲۲1۹۶۸/1۵۶۰/۰۰1۰/۸7۸المبدای ویلکز

جدول 3. تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا 

میانگین dfمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر
مجذورات

FPمجذور اتا

تعادل پویا

۲۳/۵۵۲1۲۳/۵۵۲۶۸/۲۸۴۰/۰۰۰۰/77گروه

---۶/۸۹۸۲۰۰/۳۴۵خطا

----17۸/۲۸۹۲۳مجموع اصالح شده

تعادل عملکردی

۳۶/۰۲۲1۳۶/۰۲۲۴۲/۳77۰/۰۰۰۰/۶7گروه

---17/۰۰1۲۰۰/۸۵۰خطا

----۴۳1/۹۵۸۲۳مجموع اصالح شده
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سالمندان حاضر در گروه آزمایش و سالمندان گروه کنترل حداقل 
تعادل عملکردی)  پویا و  (تعادل  از متغیرهای وابسته  در یکی 
تفاوت معناداری وجود دارد (F=68/156 ،P=0/001). برای پی 
بردن به این نکته که ازنظر کدام متغیر بین 2 گروه تفاوت معنادار 
وجود دارد، 2 تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام شد 

که نتایج آن در جدول شماره ۳ ارائه شده  است. 

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده شد، نتایج آزمون 
کوواریانس یک راهه نشان داد با کنترل نمرات پیش آزمون تفاوت 
معناداری بین سالمندان گروه  مجازی و کنترل در شاخص های 
عملکردی  تعادل  و   (F=68/28۴  ،P=0/000) پویا  تعادل 
(F=۴2/۳77 ،P=0/000) وجود داشت. به عبارت دیگر، تمرینات 
در  عملکردی  و  پویا  تعادل  پیشرفت  سبب  مجازی  واقعیت 

سالمندان گروه مجازی در مقایسه با گروه کنترل شد.

بحث

یافته های تحقیق حاضر نشان داد برنامه تمرینی واقعیت مجازی 
سبب بهبود معنادار تعادل پویا و عملکردی در سالمندان می شود. 
بهبود قابلیت تعادلی سالمندان در نتیجه به کارگیری تمرینات 
تحقیق  در  ایکس باکس  از سیستم  استفاده  با  مجازی  واقعیت 
حاضر را می توان در ویژگی های مثبت این نوع تمرینات دانست 

که عبارت بودند از: 1. باال رفتن فزاینده دشواری تکلیف باوجه به 
پیشرفت در عملکرد تعادلی ]19[، 2. دریافت بازخورد مستقیم 
توسط سالمند هنگام اجرای بازی (این مورد ایجاد فاصله زمانی 
برای اجرای فعالیت توسط فرد و دریافت بازخورد توسط مربی را 
از بین می برد) ]20[، حس گر حرکتی در سیستم ایکس باکس 
به کار گرفته شده در این تحقیق می توانست دامنه حرکتی دقیق و 
جامعی را در محیط ۳ بُعدی تشخیص دهد و تصویر مجازی فرد 

سالمند را ایجاد کند که روی صفحه نمایش داده می شد. 

این تصویر بازخورد بصری در زمان واقعی را از حرکات اجراشده 
فراهم می کرد که به سالمند گروه آزمایش اجازه می داد تا نمایشی 
از الگوهای حرکتی را در زمان واقعی آن روی صفحه نمایش ببیند 
و الگوهای حرکتی جبرانی را اصالح کند. این بازخورد بصری 
تعادلی  انطباق  است  ممکن  مربی  شفاهی  دستورات  به همراه 
به همراه هم راستایی بیومکانیکی هنگام اجرای تکالیف مجازی در 
تحقیق حاضر را تسهیل کرده باشد و . محیط جذاب و بازی گونه 
در محیط مجازی و همچنین نداشتن ترس از شکست و ناامیدی 

از ناتوانی در آزمایشات تمرین مجازی ]17[. 

نتایج تحقیق چیریکو و همکاران نشان داد فرد شرکت کننده 
در آزمایشات واقعیت مجازی هیچ  گونه واکنش منفی نسبت به 
فضای مجازی نشان نداد و حتی تعامالت در محیط مجازی را 
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نتایج آزمایش دویچ و  آرامش بخش دانست ]15[.  خوشایند و 
 Wii همکاران نیز نشان داد گروه آزمایش با به کارگیری سیستم
درجه باالتری از بهبود در عملکرد تعادلی را نشان دادند و زمانی 
که بیماران به اجرای تمرینات مجازی می پرداختند از اشتیاق و 
عالقه باالتری برخوردار بودند ]19[. یکی از ویژگی های آزمایشات 
واقعیت مجازی در تحقیق حاضر این بود که سالمندان حاضر در 
گروه آزمایش را قادر می کرد تا با هر درجه ای از اعتماد  به  نفس 
و کنترل بر شرایط به اجرای فعالیت ها در طول تمرینات مجازی 

بپردازند ]19[.

اجرای  از  پس  مسن  آزمودنی های  عملکردی  تعادل  بهبود 
آزمایشات واقعیت مجازی در مطالعات پیشین گزارش شده  است. 
برای مثال، نتایج مطالعه موهال و همکاران در بررسی تأثیر استفاده 
از واقعیت مجازی در طول زمان بر پیشرفت افراد مسن در آزمون 
برخاستن و رفتن زمان دار حاکی از تفاوت میانگین زمانی تکمیل 
آزمون و همچنین میانگین تعداد گام برداری در شرایط واقعیت 

مجازی نسبت به موقعیت کلینیکی بود ]16[.

به نظر می رسد سالمندان تحقیق حاضر از طریق پرداختن به 
بازی ها در محیط مجازی و درگیر بودن عضالت، قابلیت تعادلی 
و  اسپاسم  کاهش  عضالنی،  کنترل  تقویت  از طریق  را  باالتری 
کشیدگی عضالنی، و بهبود قدرت عضالنی کسب کرده باشد. 
افزایش کنترل عضالت مچ پا به عقیده فردجاال و همکاران و 
همچنین کاهش اسپاسم عضالت خم کننده و کشیدگی عضالت 
بازکننده ازطریق تمرینات حرکتی در مطالعه یافته، ازنظر بارتنر 
با  که  می شود  تعادل  حفظ  توانایی  افزایش  موجب  والکات  و 

یافته های تحقیق حاضر هم راستا هستند. ]2۳-21[. 

بر اساس تئوری یادگیری حرکتی، یادگیری و بازآموزی به همراه 
تمرینات مکرر فعالیت های عملکردی در شرایط مختلف محیطی 
 .]2۴[ می شود  انجام  مناسب  فیدبک های  وجود  با  فیزیکی  و 
بنابراین تکرار متوالی تکلیف موردنظر در محیط مجازی به همراه 
اصالحات تعادلی مداوم ممکن است الگوهای تعادلی سالمندان 
در تحقیق حاضر در طول بازی تعادلی مجازی را بهبود داده باشد. 
در پژوهش حاضر، بهبود عملکرد تعادلی در سالمندان حاضر در 
گروه  آزمایش مجازی می تواند به دلیل تمرینات مکرر با اندام دچار 
محدودیت حرکتی در طول جلسات درمانی باشد. کاربرد اجباری 
اندام دارای ضعف حرکتی در تمرینات محیط مجازی سالمندان 
در  آن ها  ضعیف  اندام های  از  بیشتر  استفاده  موجب  می تواند 
فعالیت های روزمره زندگی شود و در نتیجه با کاربرد بیشتر آن ها 
و همچنین افزایش توجه به این اندام موجبات بهبود عملکرد 

حرکتی آن ها را در تکالیف تعادلی فراهم آورده باشد ]17[.

باوجود این، یافته های تحقیق حاضر با نتایج رید و کمپل ]6[، 
ایسر و همکاران ]25[ و کاروگر و همکاران ]1۳[ تناقض دارد. 
دلیل تفاوت یافته های تحقیق حاضر با مطالعات فوق ممکن است 

به اندام های مورد مطالعه، ابزارهای اندازه گیری و همچنین سن 
آزمودنی ها مربوط باشد. در مطالعه رید و کمپل به بررسی واقعیت 
مجازی در کودکان پرداخت و تأثیر آزمایشات واقعیت مجازی در 

عملکرد اندام فوقانی آزمودنی ها ازنظر آماری معنادار نبود ]6[. 

ابزار به کار گرفته شده در تحقیق آن ها، یعنی آزمون کیفیت 
اندام فوقانی1۴ در افراد دارای سنین  18 ماهگی تا 8 سالگی بررسی 
شده بود، این در حالی است که در تحقیق حاضر عملکرد تعادلی 
سالمندان در اندام تحتانی با استفاده از آزمون تعادل برگ و زمان 
رفت و برگشت بررسی شد. همچنین در مطالعه ایسر و همکاران 
نیز افراد مبتالبه سکته مغزی در سن 60 سالگی بررسی شدند که 
تفاوت معناداری ازنظر آماری بین درمان واقعیت مجازی و درمان 
مرسوم ازنظر بهبود دامنه حرکتی اندام تحتانی، تحرک پذیری یا 
سطح فعالیت مشاهده نکردند ]25[. نبود تأثیر معنادار آزمایشات 
واقعیت مجازی در بهبود قابلیت حرکتی در مطالعه کاروگر و 
همکاران را نیز می توان به پروتکل های تمرینی متفاوت در تحقیق 

آن ها نسبت به پژوهش حاضر مربوط دانست ]1۳[. 

از محدودیت هاي پژوهش حاضر مي توان به مواردي نظیر کم 
بودن حجم نمونه ها ، کم بودن دوره تمرینی (9 هفته) و نبود 
اثرات  تعیین  به منظور  پس آزمون  از  بعد  پیگردي  آزمون هاي 
کرد.  اشاره  سالمندان  در  مجازي  واقعیت  تمرینات  بلندمدت 
پیشنهاد می شود این نوع تمرینات در کنار سایر آزمایشات درمانی 

برای این قشر از افراد جامعه به کار گرفته شود. 

مجازی،  واقعیت  روش  مثبت  مزایای  برخالف  باوجوداین، 
استفاده از آن ها برای تمام سالمندان به دلیل نیاز به دستگاه های 
پیشرفته و با هزینه باال مقدور نیست. به منظور بررسی ماندگاري 
انجام  به  تمرینی  روش هاي  این  بلندمدت  پیامدهاي  و  اثرات 

تحقیقات بیشتر با نمونه هاي زیاد نیاز است. 

نتیجه گیری

واقعیت  بر  مبتنی  تمرینات  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج 
عملکردي  و  پویا  تعادل  بهبود  در  قابل توجهي  نقش  مجازي 
سالمندان دارد. افراد سالمند می توانند با بهره مندي از این شیوه 
تمرینی تأثیرگذار از اختالل در تعادل و پیامدهاي ناگوار بعد از 
آنکه امري اجتناب ناپذیر به دنبال افزایش سن است، جلوگیري 

کنند و کیفیت زندگي شان را بهبود دهند. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه ارومیه در نظر گرفته شد و شماره دفاع از 

14.  Quality of Upper Extrimity (QUEST)

علیرضا دهقانی دیزجی و حسن محمدزاده. تأثیر واقعیت مجازی بر تعادل پویا و عملکردی سالمندان
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پایان نامه 1۳8-2170-6 می باشد.

حامي مالي

این مطالعه از پایان نامه دکتری علیرضا دهقان دیزجی، گروه 
رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه 
استخراج شده است. این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های 
تأمین مالی در بخش های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت 

نکرده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

و  شبستر  بهزیستی  سازمان  حمایت های  از  نویسندگان 
سالمندانی که در انجام این پژوهش با ما همکاری داشتند، تشکر 
می کنند. از عباسقلی دهقان دیزجی به خاطر همکاری  و حمایت 

از مطالعه تقدیر و تشکر می شود.

علیرضا دهقانی دیزجی و حسن محمدزاده. تأثیر واقعیت مجازی بر تعادل پویا و عملکردی سالمندان
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