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 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دستکاری حسی و تداخل شناختی بر تکلیف تعادل پویا 

با دامنة سنی دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه ارومیه نفر از  07نمونه تحقیق شامل  د.بو

صورت هدفمند در چهار گروهِ کنترل، اختالل بینای، اختالل حس هها ببود. آزمودنی 67-33

پیکری و حذف بینایی قرار گرفتند و تکلیف تعادلی را روی دستگاه تعادل سنج پویا، یکبار 

یف شناختی و یکبار با تکلیف شناختی اجرا نمودند. از آزمون تحلیل واریانس با بدون تکل

های مکرر، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل داده ها اندازه

نتایج نشان داد اثر اصلی نوع آزمون و تعامل آن با اثر گروه معنادار است  استفاده شد.

(73/7P≤) .نتایج آزمون تی تکلیف شناختی ثانویه اثر معناداری بر تعادل پویا دارد. به عبار

ها تفاوت معنادار تحلیل واریانس یکراهه نیز نشان داد که در هر دو نوع آزمون، بین گروه

ها به غیر از گروه های دوتایی بین گروهتفاوت ، نتایج نشان داد. نهایتاً(≥73/7P)وجود دارد 

تواند نتیجه اینکه بارافزایی شناختی می .(≥77/7P)اختالل حسی وجود دارد اختالل بینایی با 

اجرای تکلیف تعادل پویا را دچار اختالل کند. همچنین تکلیف تعادل پویا به اطالعات حس 

ها، موجب کاهش عملکرد بهینه در تکلیف پیکری و بینایی وابسته است و اختالل در این حس

 شود.می
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 مقدمه
طوری که اختالل در ههای ورزشی است، بکنترل قامت یک عامل بسیار مهم هنگام فعالیت

های ورزشی گردد. پذیری هنگام فعالیتآسیبتواند موجب افزایش احتمال کنترل تعادل می

توان تحت عنوان توانایی حفظ یا برگشت مرکز ثقل در محدودة پایداری بدون تعادل را می

افتادن تعریف نمود. اهمیت کیفیت کنترل تعادل در جلوگیری از آسیب و صدمات عضالنی 

ورهای مختلفی برای اختالل گرفته و ریسک فاکتاسکلتی هنگام فعالیت ورزشی مورد تاکید قرار

 . (1) های ورزشی معرفی شده استهنگام فعالیت

از جمله عواملی که باعث ضرورت مطالعه در حوزة تعادل شده است، وجود رابطة معکوس بین 

مندی از یک تعادل . بهره(1،2) کنترل تعادل و میزان سقوط و بروز آسیب در ورزشکاران است

مستلزم فراهم نمودن اطالعات مناسب و ضروری از طریق  مطلوب در حین انجام حرکات،

باشد که این عمل از می 2و حس پیکری 1بینایی، دهلیزی هایمانند سیستمهای درگیر سیستم

گیری . به عبارت دیگر، بهره(3) آیدها با یکدیگر بدست میطریق عملکرد یکپارچة این سیستم

ها با یکدیگر است. بنابراین عادل این سیستممستلزم کنش مت ،از یک تعادل وضعیتی مناسب

تواند منجر به های آوران حسی میتوان بیان نمود که ایجاد اختالل در هریک از این سیستممی

 اختالالت تعادلی و افزایش احتمال سقوط فرد و در نتیجة آن افزایش خطر بروز آسیب شود

سر و حرکات آن در ارتباط با محیط  . سیستم بینایی نسبت به ایجاد تغییرات در وضعیت(4)

حرکت در چندین جهت، اطالعات  برای. با توجه به توانایی سر (5) استپیرامون فرد مسئول 

ها از طریق سیستم بینایی قابل شناسایی است. ورزشکاران در طول مربوط به هدف، سر و چشم

با شان داده شده است که کنند و نورزش و تمرین بیشتر از سیستم بینایی محیطی استفاده می

. البته این تکیه و  یابدافزایش سطح رقابت، برای حفظ تعادل، میزان تکیه بر بینایی افزایش می

های مختلف برای حفظ تعادل و انجام مطلوب حرکت، به نوع ورزش وابستگی به سیستم

 . (6) استکه نیاز به تحقیق  بستگی زیادی دارد

 وارد شده به در انواع صدمات های مهم است که خصوصاًسحس پیکری به عنوان یکی از ح

های این ها و کپسول مفصلی و آسیب. صدمه به لیگامانشود، با اختالل روبرو میبافت نرم

 هنتیجدر گردد که چنینی باعث نقص حس عمقی و در نتیجه عدم ثبات دینامیک مفصل می

  .(7) سازدفرد را مختل می 3تعادل پویای

                                                             
1. Vestibular  
2. Somatosensory  
3. Dynamic Balance 
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قش اطالعات حس پیکری و بینایی بر دستیابی به سطح متبحرانة مهارت طی مراحل دربارة ن

معتقد  1های مختلفی وجود دارد. دیدگاه کنترل حرکتی سلسله مراتبیمختلف یادگیری، دیدگاه

ها به اطالعات حس چه افراد به سطح باالتری از عملکرد دست یابند، وابستگی آن است که هر

شود. این دیدگاه همچنین بیان ت درونی کاسته میاالعاز اهمیت این اطنی موجود کمتر و رود

شوند و آوران درونی اجرا میکند که در مراحل پیشرفتة یادگیری، حرکات بدون اطالعاتمی

. دیدگاه (8) شودآوران و با ایجاد برنامة حرکتی اجرا میمهارت با کمترین وابستگی به اطالعات

های حرکتی دهد یادگیری مهارتاست که نشان می 2اختصاصی تمریندیگر، مربوط به فرضیة 

ادراکی قابل دسترس در خالل تمرین بستگی دارد. همچنین،  -به منابع اطالعات حسی

شوند، اختصاصی یادگیری برای منابع حسی در دسترس که طی اجرا منجر به عملکرد بهینه می

اکتساب صرفا در شرایطی باعث تسهیل است و حذف و اضافه کردن منابع حسی طی فرایند 

که مهارت نهایی مشابه با مهارت تمرین شده باشد. این فرضیه با توجه به  3شودیادگیری می

-ادراکی در دسترس، ویژگی -های شرایط تمرین، به ویژه اطالعات حسیاهمیت نقش ویژگی

 . (0،19) مطرح شدهای بافت اجرا، و فرایندهای شناختی در زمینة یادگیری مهارت حرکتی 

آوران هر کردن اطالعات . محدوداستلذا اهمیت نقش اطالعات حسی در حفظ تعادل مشخص 

تواند در برآورد اهمیت آن حس در کنترل قامت و چگونگی سازگاری دستگاه عصبی حس می

 . (11) های دیگر سودمند باشدمرکزی با این موقعیت و سازماندهی مجدد اطالعات موجود حس

در حفظ تعادل تنها اطالعات حسی اثرگذار نیستند و از نظر محققین عاملی دیگر در  اما

شود که تحقیقات عملکرد بهینه تعادل نقش دارد که نیازهای توجهی کنترل قامت خوانده می

. به تازگی مطالعات توانبخشی تا حدودی در فرضیة در ارتباط با آن وجود داردمحدود و اندکی 

اند که روش . این مطالعات نشان داده(12) اندترل قامت تردید ایجاد کردهخودکار بودن کن

و حرکتی کنترل قامت به تنهایی قابلیت شناسایی تفاوت های موجود در  4دستکاری حسی

سالمند و ..( را  –بیمار، جوان  -های کنترل قامت افراد با سطوح مختلف مهارت )سالمویژگی

 ها،ترین روشرایجاز . (13) نیز انجام شود درگیری ذهنیشرایط ندارد و بهتر است مقایسه در 

استفاده از الگوی تکلیف دوگانه یعنی اجرای همزمان تکلیفی تعادلی به عنوان تکلیف اولیه و 

، انسان برای 6د. طبق نظریة محدودیت منبع توجهبو 5تکلیفی ذهنی به عنوان تکلیف ثانویه

                                                             
1. Hierarchy view of motor control  
2. Specificity of practice hypothesis 

 

3. Manipulating Sensory 

4. Secondary Task 
5. Limited Capacity Resource Theory  
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توجه است و در صورتی که توجه به این تکالیف فراتر از  اجرای تکالیف، دارای ظرفیت محدود

 تحقیقات چند هر. (14) بیندمنبع محدود توجه باشد، اجرای یک یا هردوی آنها آسیب می

اما اند، تا حدودی فرضیة خودکار بودن کنترل قامت را زیرسؤال برده ،توانبخشیدر زمینة اخیر 

استفاده شده در این  های ثانویةده و نوع تکلیفهایی در مورد شیوة استفامحدودیتباز هم 

. مرور پیشینة تحقیق نشان شودمیها های آنیافتهباعث تناقض در تحقیقات وجود دارد که 

که تداخل ظرفیتی ایجاد نمایند، موجب تداخل های ثانویه به جای اینتکلیفکه دهد می

های ثانویة ذهنی نیازمند به حس تکلیف ، همانندشدندساختاری با تکلیف کنترل قامت می

بنابراین در مطالعة حاضر حرکت اندام )تکالیف زمان واکنش(.  بینایی )آزمون استروپ(، تکلم و

از تکلیف ثانویة شمارش معکوس اعداد استفاده شد تا مشکالت مذکور تحقیقات قبلی را شامل 

 . (12) نشود

های مختلف با که مطالعات در زمینه دهدمرور پیشینة تحقیق در تکلیف تعادلی، نشان می

تکالیف متفاوتی انجام گرفته است. در زمینه کنترل قامت در افراد دارای اختالل و مبتال به انواع 

، (15تاثیر بازخورد بینایی برتعادل بیماران مبتال به پارکینسون )ها، مطالعات در زمینة بیماری

ل کنترو همچنین  (16) بتال به آسیب مغزیسازی دوگانه در بیماران مکنترل قامت آماده

مورد بررسی قرار گرفته  (17تعادل پویا در بیماران مبتال به کمردرد مزمن با دستکاری حسی )

دهد. اما تحقیق روی افراد است که اهمیت و گستردگی تحقیقات در این زمینه را نشان می

( به 1370ابراهیمی و همکاران ). استسالم و ورزشکار برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار 

های سنی بررسی تاثیر اطالعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده با توجه به رده

تر سیستم مختلف پرداختند که تعادل بهتر افراد بالغ نسبت به کودکان، عملکرد ضعیف

ان را در کودکان و همچنین اهمیت کمتر اطالعات سیستم بینایی در سالمند 1وستیبوالر

)پایه، درونی و  تکلیف و دستورالعمل کانون توجه )نسبی( . اثر دشواری(18) گزارش دادند

. نتایج نشان داد (10) بر اجرای تکلیف تعادلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است بیرونی(

 . (10) عملکرد گروه تکلیف دشوار در شرایط توجه بیرونی بهتر از دوحالت دیگر بود

( به بررسی تاثیر اطالعات حسی بر کنترل تعادل در وضعیت ایستاده 1388کاران )علیزاده و هم

افراد ورزشکار و غیرورزشکار پرداختند که جهت ارزیابی تعادل ایستای افراد از دستگاه سکوی 

نیرو استفاده کردند و نتایج حاصل نشان داد که گروه ورزشکار بهتر از گروه غیرورزشکار در 

توانند تعادل خود را کنترل نمایند. همچنین افراد غیرورزشکار در ون میشرایط مختلف آزم

در  ؛حفظ تعادل اتکای بیشتری به درگیری سیستم حس بینایی نسبت به افراد ورزشکار داشتند

                                                             
1. Vestibular System  
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-حالی که افراد غیرورزشکار از کارایی حس عمقی بهتری برخوردار بودند. این نتایج نشان می

های ی حفظ تعادل فقط متکی به بینایی خود نیستند و از سیستمدهد که افراد ورزشکار برا

 . (29) گیرنددیگر حسی بویژه حس عمقی نیز بهره بیشتری می

و شناختی بر کنترل قامت  یحس ( نیز به بررسی اثرات دستکاری1380غالمی و همکاران )

گروه  4جوانان در  نفر از 49 ها شاملگیران با سطوح متفاوت مهارت پرداختند. آزمودنیکشتی

گیران ماهر، نیمه ماهر، مبتدی و غیرورزشکار بودند که تکلیف تعادلی را روی دستگاه کشتی

-در شرایط دستکاری شدة حس بینایی، حس پیکری و شناختی و تکلیف 1سنج بایودکستعادل

در چهار تکلیف نتایج نشان داد ها انجام دادند. های حاصل از ترکیب این دستکاریتکلیف

ها شناختی تفاوتی در تعادل گروه -دلی بدون دستکاری، دستکاری بینایی، شناختی و بیناییتعا

. البته برای گروه ماهر نسبت به گروه نیمه ماهر تفاوت با برتری برای گروه ماهر وجود ندارد

شرکت طوالنی مدت در ورزش کشتی، انطباقی در  شود که احتماالًمشاهده شد. لذا مشاهده می

ایجاد چالش شناختی  که کندگیران ایجاد میهای حسی و شناختی درگیر در کشتیسیستم

های کنترل قامت ورزشکاران با تواند در شناسایی تواناییهای حسی میهمراه با دستکاری

مرتبه به انجام آزمون  8ها سطوح رقابتی مختلف سودمند باشد. البته در این مطالعه آزمودنی

 . (12) تواند اثر آموزش را در تکالیف انتهایی دربرداشته باشدپرداختند که این می

-( با در نظر2998و همکاران ) 2اثر تجربه در یک محیط پویا بر کنترل قامت نیز توسط چاپمن

های های حسی و تکلیف شناختی نیز مورد بررسی قرار گرفت. دستکاریگرفتن دستکاری

دهلیزی و پیکری بود که نتایج نشان داد های بینایی، حسی در این تحقیق روی سیستم

دستکاری حسی به تنهایی روشن کنندة وضعیت تعادل فرد نیست. سازگاری با نوع تکلیف نیز 

 . (21) در فرد بر اثر تجربه حاصل خواهد آمد

توجه به پیشینه تحقیق و معدود بودن تحقیقات در زمینه ترکیب مداخله حسی و شناختی  با

در پژوهش حاضر به تاثیر دستکاری حس بینایی و حس پیکری و همچنین بر تکلیف تعادلی، 

 پرداخته شده است. رشته تربیت بدنی تکلیف شناختی ثانویه بر تعادل پویای دانشجویان

 شناسیروش

نفر از دانشجویان  69. نمونه تحقیق شامل استتحقیق حاضر نیمه تجربی و از نوع کاربردی 

بود  سال 25تا  10با دامنه سنی  (02-03)نیمسال دوم  ومیهبدنی دانشگاه اررشته تربیت

((83/1 ±) 16/21=M)ها از نظر صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. آزمودنیهکه ب

                                                             
1. Biodex balance system  
2. Chapman 
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گونه سابقة آزمون تعادل پویا را نداشتند که برای کنترل عامل جنسیت، در جسمی سالم، و هیچ

گیری قد و کتورهای جسمانیِ اثرگذار، بوسیله اندازهپسر و برای کنترل فا 7دختر و  8هر گروه 

گروهِ اختالل بینایی، اختالل حس پیکری، حذف بینایی و گروه  4وزن همتاسازی شدند و در 

. برای ایجاد تداخل بینایی از یک جعبه مقابل (1)جدول کنترل )بدون اختالل( قرار گرفتند

ها و برای های منعطف زیر پای آزمودنیتکها، برای تداخل حس پیکری از بالشصورت آزمودنی

 حذف بینایی از چشم بند استفاده شد.
 . اطالعات توصیفی نمونه تحقیق1جدول

 متر()سانتی طول پا )کیلوگرم( وزن متر()سانتی قد متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 23/2 53/25 52/19 63/66 41/11 32/172 اختالل بینایی
 43/2 12/25 68/19 88/66 24/11 08/171 اختالل حس پیکری

 80/2 26 43/11 24/67 35/12 57/172 حذف بینایی
 77/2 61/25 38/11 92/67 62/11 43/172 کنترل

 

گرفته شد که آزمون اول  مرتبه آزمون ، دواز هر آزمودنی در هر گروه با دستگاه تعادل سنج پویا

که  بود شمارش معکوس اعدادهای حسی و آزمون دوم همراه با تکلیف تنها شامل دستکاری

تایی،  3صورت معکوس و با جهش هب 399، مجموعه اعدادی بود که فرد باید از عدد این تکلیف

 یف بدین صورت بود:ل. بنابراین تککردمی بیانبرای آزمونگر 

 ک دستگاه با چشمان باز )گروه کنترل(حفظ تعادل هنگام ایستادن روی صفحه متحر -

حفظ تعادل هنگام ایستادن روی صفحه متحرک دستگاه با جعبه مقابل صورت )گروه اختالل  -

 بینایی(

حفظ تعادل هنگام ایستادن روی بالشتک تعبیه شده بر صفحه متحرک دستگاه با چشمان باز  -

 )گروه اختالل حس پیکری(

صفحه متحرک دستگاه با چشمان بسته )گروه حذف  حفظ تعادل هنگام ایستادن روی -

 بینایی(

ها با این تفاوت که آزمودنی ،گرفته شد ها مجدداًهفته بعد، آزمون با همین شرایط و گروهدو 

  دادند.را انجام می)شمارش معکوس اعداد( هنگام حفظ تعادل، تکلیف شناختی مورد نظر 

 و متحرک است که فرد روی آن قرار گرفته و بر زدستگاه تعادل سنج پویا دارای یک صفحة آوی

د. این دستگاه ونماساس محدودة تعیین شده روی سطح آن عرض پای خود را تنظیم می

اطالعاتی چون تعداد انحرافات به چپ و راست، زمان تعادل و درصد قرارگیری در وضعیت 

)ساخت  دل استفاده شدسنجد که در تحقیق حاضر از نمرات درصدی در حالت تعاتعادل را می
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 بدین صورت بود که فرد با رجوع به آزمایشگاه رفتار آزمون. روش انجام شرکت ساتراپ ایران(

بدنی که مکانی آرام و مناسب برای اجرای آزمون بود، با پای برهنه و با حرکتی دانشکده تربیت

تعبیه شده برای  گرفت و با گرفتن دستگیرةلباس مناسب روی صفحه متحرک دستگاه قرار می

وسیله خطوط قرمز مشخص شده هبگرفتن و حفظ کنترل، وضعیت پای خود روی دستگاه را 

نمود. روش کار برای آزمودنی، با توجه به گروهی که در آن قرار داشت، تنظیم میروی صفحه 

ها را در دو شد تا با شنیدن بوق دستگاه، دستمیشد و از آزمودنی خواسته میتوضیح داده 

ها گفته شد که تنها باید به روبرو نگاه کنند و از نگاه طرف بدن رها سازد. همچنین به آزمودنی

زمان آزمون تعادل پویا یک دقیقه تنظیم شد تا فرد مدت به پاها و اطراف خودداری نمایند. 

ا هها و گروهروش کار برای تمامی آزمودنیزمان الزم برای کنترل وضعیت خود را داشته باشد. 

برای کنترل تاثیرات آموزش و تمرین، از هر آزمودنی یکبار بدون تکلیف یکسان و مشابه بود. 

 ای آزمون تعادل پویا گرفته شد. هفته دوشناختی و یکبار با تکلیف شناختی با فاصلة 
 

 . میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون تعادل پویا با و بدون تکلیف شناختی2جدول

 نوع آزمون
              هآمار

 گروه

اختالل 

 بینایی

اختالل 

 حسی

حذف 

 بینایی
 مجموع کنترل

تعادل بدون تکلیف 

 شناختی

 69 15 15 15 15 تعداد

 85/41 49/57 87/18 03/44 29/46 میانگین

 87/17 90/15 53/4 82/19 17/11 معیار انحراف

تعادل با تکلیف 

 شناختی

 69 15 15 15 15 تعداد

 99/37 27/54 99/14 97/36 67/43 میانگین

 79/17 87/13 08/3 80/6 37/11 معیار انحراف
 

ها استفاده شد. روش آماری مورد توزیع داده چگونگیبرای بررسی  1ویلکشاپیرو از آزمون 

های تکراری بود. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه

استفاده شد. از آزمون تعقیبی توکی نیز برای تعیین محل در هر گروه ت برای مقایسه نمرا

 ها استفاده شد.اختالف بین گروه

تمامی  درانجام گرفت. سطح معناداری  SPSS18تمامی مراحل تجزیه و تحلیل با نرم افزار 

 در نظر گرفته شد. 95/9ها آزمون
 

 

                                                             
1. Shapiro Wilk  
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 نتایج
ویلک تعادل برای هرگروه، از آزمون شاپیرو ها در آزمون توزیع داده چگونگیبرای بررسی 

 گزارش شده است. 3استفاده شد که نتایج در جدول شماره 
 

 ها. نتایج حاصل از آزمون شاپیرو برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده3جدول 

 معناداری آزادیدرجه آماره شاپیرو گروه           آماره دورة آزمون

آزمون تعادل بدون تکلیف 
 تیشناخ

 620/9 15 056/9 کنترل

 286/9 15 031/9 اختالل بینایی
 648/9 15 057/9 اختالل حس پیکری

 076/9 15 081/9 حذف بینایی

 آزمون تعادل با تکلیف شناختی

 410/9 15 043/9 کنترل
 282/9 15 031/9 اختالل بینایی

 728/9 15 062/9 اختالل حس پیکری
 808/9 15 073/9 حذف بینایی

 

ها و در دو نوع آزمون طبیعی ها در تمامی گروهتوزیع داده 3با توجه به مندرجات جدول شماره 

 (.<95/9P) است

های برای مقایسه اثرهای اصلی نوع آزمون و تعامل آن با گروه، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 گزارش شده است. 4مکرر استفاده شد که نتایج در جدول شماره 
 

 های مکرربین گروهی با اندازه. نتایج آزمون تحلیل واریانس 4جدول

 آماره

 عامل
 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

 991/9 116/100 675/795 1 675/795 نوع آزمون

 991/9 510/38 475/8203 3 425/24889 گروه

 991/9 246/17 110/61 3 358/183 گروه×نوع آزمون

 - - 544/3 56 467/108 طاخ

و  =991/9P) استنوع آزمون معنادار  اصلی مندرجات جدول فوق نشان می دهد که اثر

114/12= (56،1)F این بدان معناست که بین میانگین نمرات آزمون تعادل با و بدون تکلیف .)

( F(56،3) =114/12و  =991/9Pاثر اصلی گروه ) شناختی تفاوت معنادار وجود دارد. از طرفی

(. بنابراین F(56،3) =114/12و  =991/9Pتعامل نوع آزمون با گروه نیز معنادار بدست آمد ) و
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ها در دو نوع آزمون با یکدیگر تفاوت روند تغییرات در گروهعضویت گروهی و می توان گفت 

 معنادار دارد.

کلیف شناختی از گروهی در دو نوع آزمون تعادل با و بدون تنبیهای برای مشخص شدن تفاوت

  آورده شده است. 5تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج در جدول شماره 
 

 . نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه میانگین نمرات گروه ها در دو نوع آزمون 5جدول

 اثر متغیر وابسته
 مجموع

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 

نمرات آزمون تعادل بدون تکلیف 

 شناختی

 991/9** 578/32 328/3002 3 083/11076 بین گروهی

 - - 548/122 56 667/6862 درون گروهی

 نمرات آزمون تعادل با تکلیف شناختی
 991/9** 205/45 267/4362 3 89/13986 بین گروهی

 - - 397/06 56 29/5303 درون گروهی

 ادار می باشد.معن 91/9در سطح   **

 اثر گروه در آزمون تعادل بدون تکلیف شناختی، 5با توجه به مندرجات جدول شماره 

(991/9P=  (56،3) =578/32وF) شناختی معنادار است  با تکلیف و همچنین آزمون تعادل

(991/9P=  (56،3) =205/45وF) می تواند تفاوت  عضویت گروهی. این بدان معناست که

محل ایجاد نماید. برای مشخص شدن  در هر دونوع آزمون تعادل پویای افرادمعناداری را در 

ها در هر آزمون، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج تفاوت در نمرات تعادل بین گروه

 آورده شده است. 6در جدول شماره 
 

 و آزمون. نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مشخص شدن تفاوت در نمرات تعادل در د6جدول

 معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین گروه گروه متغیر وابسته

 نمرات تعادل بدون تکلیف شناختی

 کنترل

 937/9* 94/4 29/11 اختالل بینایی

 916/9* 94/4 47/12 اختالل حسی

 991/9** 94/4 53/38 حذف بینایی

 اختالل بینایی
 080/9 94/4 27/1 اختالل حسی

 991/9** 94/4 33/27 ناییحذف بی

 991/9** 94/4 97/26 حذف بینایی اختالل حسی

 نمرات تعادل با تکلیف شناختی

 کنترل

 923/9* 58/3 69/12 اختالل بینایی

 991/9** 58/3 29/18 اختالل حسی

 991/9** 58/3 27/49 حذف بینایی

 اختالل بینایی
 150/9 58/3 69/7 اختالل حسی

 991/9** 58/3 67/20 حذف بینایی

 991/9** 58/3 97/22 حذف بینایی اختالل حسی



 1313، پاییز و زمستان 7پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                                    00
 

 

 معنادار می باشد.  95/9در سطح  *و  91/9در سطح  **  

به غیر از گروه اختالل بینایی با گروه  با توجه به جدول فوق، در آزمون تعادل بدون تکلیف شناختی،

همچنین در . (≥95/9P)بدست آمد  هاروههای معنادار دو به دو بین گتفاوت اختالل حس پیکری،

آزمون تعادل با تکلیف شناختی نیز نتایج مشابهی بدست آمد که به غیر از گروه اختالل بینایی با گروه 

. نتایج نشان دهندة آن (≥95/9P)ها تفاوت معنادار وجود دارد اختالل حس پیکری، بین تمامی گروه

ینایی و حس پیکری نسبت به گروه کنترل تفاوت محسوسی چند ایجاد اختالل در سیستم ب است که هر

تفاوت بین این دو گروه در آزمون تعادل در هردو حالت )با و بدون تکلیف اما نماید، می را ایجاد

 .استشناختی( غیرمعنادار و ناچیز 

 گیریبحث و نتیجه
ی بینایی و حس هاهدف از مطالعة حاضر، مقایسة تعادل پویای افراد با مداخلة دستکاری حس

ماری نشان داد که های آپیکری و همچنین تکلیف شناختی ثانویه بود. نتایج حاصل از آزمون
اثر اصلی نوع تکلیف معنادار است. به عبارت دیگر، بین تعادل پویا با و بدون تکلیف شناختی، 

افراد با  تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین تکلیف شناختی ثانویه بر نمرات تعادل پویای
مقدم و همکاران های نماید. این نتایج با یافتهدستکاری حسی اثرات محسوسی را ایجاد می

 2990و همکاران  1های استینزو با یافته همسو( 12) 1380غالمی و همکاران  ،(10) 1386
در پژوهش مقدم و غالمی، اثرات تکلیف شناختی و دشواری تکلیف بر . است همسونا (22)

شخص شد. این محققین بیان داشتند که تکلیف شناختی و ذهنی همراه با اجرای تعادل م
تری را برای افراد تواند موجب اختالل در تکلیف تعادلی شده و نمرات پایینتکلیف تعادلی می

است که  پایة نظریة محدودیت منابع توجه ها بیشتر به بر. تبیین آن(12) پی داشته باشد در
لیل فقدان منبع توجهی کافی در فرد، انجام تکلیف شناختی ثانویه، با ظرفیت دارد به دبیان می

این تکلیف اولیه )تکلیف تعادلی(  ورده و نهایتاًآتوجه در اجرای تکلیف تعادلی اختالل بوجود 
شود. بنابراین به دلیل دشواری کنترل قامت روی دستگاه تعادل سنج است که با افت همراه می

ها تمرکز توجه، و همچنین به دلیل عدم آشنایی و تکرار پذیری تکلیف، آزمودنیپویا و نیاز به 
معکوس  ارائةبرای حفظ تعادل به ظرفیت توجه باال و تمرکز بر اجرای تکلیف نیاز داشتند که 

-نمرات تعادل پایین رفیت توجه را ایجاد نموده و نهایتاًظاعداد حین اجرای تکلیف، تداخل در 

( معتقدند که با افزایش سطح 2990البته استینز و همکاران ) ید.آدست می تری برای فرد ب
کند. استدالل محققان این بود که دشواری تکلیف ثانویه، پایداری قامت افراد بهبود پیدا می

کردن مفاصل، تاب قامت خود را کاهش دادند تا ها با استفاده از راهبرد سفتآزمودنی احتماالً

                                                             
1. Stins 
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یق باید بیان نمود در ارتباط با این تحق. (22) ی را به نحو مطلوب اجرا کنندبتوانند تکلیف ذهن
-از راهبرد سفت تماماً افراد غیرورشکار و مبتدی بودند که احتماالً هاآن مورد آزمایش ةکه نمون

در پژوهش حاضر به دلیل اینکه آزادی استفاده نموده و  کردن درجاتکردن مفاصل و محدود
رود به دلیل اینکه تجارب رشته تربیت بدنی بودند که احتمال می نشجویاندا ،نمونه تحقیق

ای داشتند، از راهبردهای دیگری برای حفظ تعادل استفاده نموده باشند. و عملی افزوده علمی
ی در تحقیق حاضر نسبت به تکالیف تعادلی مرسوم دیگر دشوارتر لبه دلیل اینکه تکلیف تعاد

هم توجه خود را هم به حفظ تعادل و  ،حقیق حاضر هنگام حفظ تعادلهای تلذا آزمودنی است،
نتیجه  اند که باعث تداخل در ظرفیت توجه و درنموده معطوف تکلیف شناختیبه انجام صحیح 

 .شان شده استحفظ تعادل
معتقدند که بارافزایی شناختی در اجرای تکلیف تعادلی  (1380) چند غالمی و همکاران هر

، ولی دو مورد اختالف با این تحقیق وجود دارد. (12) کندنمیماهر تداخلی ایجاد برای افراد 
تحقیقی بودند و دیگری اینکه نوع دستگاه  ةگیران ماهر، نمونیکی اینکه در آن تحقیق کشتی

چند تکلیف یکسان بود  های پویا، هرسیستم ة. لذا با توجه به نظریاستدر دو تحقیق متفاوت 
. بنابراین محسوس است که با استلی فرد و محیط اجرای تکلیف متفاوت )حفظ تعادل(، و
های تحقیق حاضر های فردی و نوع دستگاه، راهبرد به کار رفته در آزمودنیتوجه به تفاوت
شود که حاصل می نتایج متفاوتی را ایجاد کرده است. لذا این نتیجه احتماالًمتفاوت بوده و 

دو تکلیف،  ها مجبور بودند هنگام اجرای هرخودکار نبوده و آنها برای آزمودنی حفظ تعادل
 در ف شناختی معطوف نمایند کهتوجه خود را هم به حفظ تعادل و هم به اجرای صحیح تکلی

 اختالف در نمرات تعادل را نمایان ساخته است. نتیجه
شده بود. به یافتة دیگر تحقیق حاضر، تفاوت در نمرات تعادل با توجه به نوع حس دستکاری 

عبارت دیگر مشخص شد که اختالل و حذف بینایی و همچنین اختالل در حس پیکری نسبت 
تواند تفاوت معنادار در تکلیف تعادلی به گروه کنترل که هیچگونه اختالل حسی نداشتند، می

لی (، عبد1302(، موسوی و همکاران )1386مکاران )هعلیزاده و ایجاد نماید. این یافته با نتایج 
تحقیقات این  .(6و19و12و29) است( همسو 1380( و غالمی و همکاران )1380و همکاران )

-گونه که اشاره شد، بهره. هماناستدر اجرای تکلیف تعادلی  اطالعات حسینشان دهندة تاثیر 

مندی از یک تعادل مطلوب حین انجام حرکت، مستلزم فراهم نمودن اطالعات مناسب و 
. افراد در طول تمرین و استهای درگیر ازجمله بینایی و حس پیکری مضروری از طریق سیست

ود کنند تا با توجه به اطالعات محیطی به اجرای بهینة خهای حرکتی سعی میارتهاجرای م
کند. یعنی فرد هنگام به برخی اطالعات را در فرد ایجاد می کمک کنند که این تالش، وابستگی

و یا حس پیکری وابسته شده و مهارت را با توجه به تغییرات  اجرای مهارت به سیستم بینایی



 1313، پاییز و زمستان 7پژوهش در ورزش دانشگاهی شماره                                                    05
 

 

-یک از سیستم گونه اختالل در هر . بنابراین هر(21) کندایجاد شده در این اطالعات اجرا می

مراه داشته هتری را برای وی بهتواند از سطح عملکرد فرد کاسته و نمرات پایینهای مذکور می
جاد اختالل بینایی طبق تحقیقات قبلی از جعبه استفاده شد باشد. در پژوهش حاضر، برای ای

ها و برای حذف بینایی گرفت، برای اختالل حسی از بالشتککه در محدوده صورت فرد قرار می
د. لذا از وشدر تمامی موارد اطالعات ناشی از آن حس در فرد دچار تغییرات میبند که از چشم

ی دسترسی نداشت و یا حداقل دسترسی را داشت، آنجایی که فرد به این اطالعات ضرور
و نمرات کمتری  استمحسوس است که فرد از تعادل و ثبات کمتری در حفظ قامت برخوردار 

 نمود، کسب نماید.طور کامل دریافت میهرا نسبت به گروه کنترل که اطالعات حسی را ب
توجه به  . با(0و19) نی داردها با فرضیه اختصاصی بودن تمرین نیز همخواهمچنین این یافته

های مختلف با سطوح کنترل بدنی بوده و در ورزشتحقیق حاضر دانشجویان تربیت ةاینکه نمون
ایجاد محیطی متفاوت با محیط واقعی  ،حفظ تعادل پویا( ةقامتی مختلف شرکت داشتند )تجرب

ش و تمرین افراد با مراه داشت. به عبارتی، در طول ورزه تری را بهبرای فرد عملکرد پایین
چشمان بسته )چشم بند(، اختالل بینایی )جعبه( و اختالل حس پیکری )بالشتک ها( سروکار 

ها و برای ایجاد اختالل و نشان دادن میزان وابستگی افراد به حس ندارند و موارد مذکور صرفاً
های از تبیینتواند اطالعات حسی بوده است. لذا این عدم همخوانی با محیط واقعی نیز می

ها باشد. آنچه مسلم است تعامل محیط، فرد و تکلیف مناسب برای وجود اختالف بین گروه
حائز اهمیت تواند بر عملکرد فرد تاثیر داشته باشد و در نظر گرفتن تمامی موارد است که می
 یک مورد خاص. است نه صرفاً

س پیکری بر تعادل پویای افراد ای چون بینایی و حنتایج تحقیق نشان داد که اطالعات حسی
تواند عملکرد افراد در تکلیف تعادلی را مختل اثرگذارند. همچنین تکلیف شناختی ثانویه می

های پویای یادگیری، و نماید. با توجه به اهمیت تعادل و حفظ کنترل قامت بخصوص در محیط
، نیاز به تحقیقات گیروزمره زندهای شناختی در طول فعالیت توجه به نیازهای توجهیِ با

، زیرا نیازهای هر نوع فعالیت متفاوت استهای مختلف ورزشی و توانبخشی مینهزدر تر گسترده
 .است

توانند به می فعالیت حرکتی و حوزه تربیت بدنیدر زمینة  معلمان و اساتیددر کل مربیان، 
ستگی و تکیة افراد به نقش اطالعات حسی در کنترل تعادل پویا بیش از پیش پی برده و از واب

هایی که نیاز زیاد به حفظ رای اجرای مهارتیک حس خاص جلوگیری نمایند. همچنین ب
تا  گه داشتن را از هرگونه تداخل ذهنی و شناختی دورفرد تعادل پویا دارند الزم است تا 

به ترین مبحث مربوط در این زمینه کاربردی و قابل قبول نمایش داده شود. عملکرد مناسب
. به استهای حرکتی به دانشجویان رشته تربیت بدنی اساتید و مربیان فعال در آموزش مهارت
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حرکتی،  مهارتهای ورزشی و بخصوص در طول فرایند یادگیری که در اکثر فعالیتدلیل این
بنابراین مربیان باید توجه داشته  .آیدحساب میه تعادل پویا یک فاکتور مهم و جدایی ناپذیر ب

های درونی بینایی( و بتواند از حس حسِ خاصی وابسته نشده )خصوصاًشند تا ورزشکارشان به با
البته با در نظرگرفتن تعامل عواملی چون دستورالعمل،  و بیرونی به نحو احسن استفاده نماید.

-تری دست یافت که به تحقیقات گستردهتوان به نتایج علمی و عملیپیش نشانه و بازخورد می
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of manipulating sensory and 
cognitive interference on the dynamic balance task. The research sample was 
consisted of 60 students of Urmia University of Physical Education with the 25-
19 age range. Subjects were targeted in four groups: control, impaired vision, 
impaired somatosensory and visual removed and performed balance task in the 
balance system dynamic, once without cognitive task and once with the 
cognitive task. For analyze the data were used Analysis of variance with 
repeated measures, ANOVA and Tukey test. Results showed significant main 
effects test type and interaction with effect of group (P≤0.01).In other words, the 
secondary cognitive task has significant effects on the dynamic balance. 
ANOVA test results showed a significant difference between groups in both 
types of test. Finally, the results showed that there is a paired difference between 
the groups, except of visual impairment with sensory impairment groups. As a 
result, the increased cognitive load can disturbed perform of dynamic balance 
task. Also the dynamic balance task is related to somatosensory and visual 
information and Impairment of the senses, causing a decrease in performance of 
optimal task. 
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