
كاركردي وترس از تعادل ،گام بردارياثر تمرينات حسي بر پارامتر هاي كينماتيكي 

 سالمندانزنان  تعادلافتادن 

 2931 ملیحه نعیمی کیامجری: 

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تیکی گام تعیین اثر تمرینات مبنی بر دستکاری های حسی بر برخی پارامترهای کینماهدف تحقیق حاضر 

واجد شرایط  در دسترسآزمودنی  23بدین منظور برداری، تعادل کارکردی، و ترس از افتادن زنان سالمند بود. 

که گروه تجربی  2نفره تقسیم شدند که شامل یک گروه کنترل و  8گروه  4انتخاب بو به روش تصادفی ساده به 

بینایی انجام -حس پیکری -2حس بینایی  -3حس پیکری، -1تمرین راه رفتن را در شرایط دستکاری شده 

پارمترهای کینماتیکی گام برداری منتخب با استفاده از دستگاه  آزمونو پس  آزموندادند. در مرحله پیش 

آهنگ، تحلیل گر گام برداری اندازه گیری شدند که شامل: عرض گام، طول گام، درصد زمان اتکای دوگانه، 

ی آزمودنی ها نیز از طریق مقیاس تعادل ردککارام برداری بود. تعادل سرعت و درصد تغییر پذیری سرعت گ

( اندازه گیری شد. گروه های FESرمدی در برابر افتادن)کارآبرگ و میزان ترس از افتادن با استفاده از پرسشنامه 

یانس مرکب تحلیل وار یآمار آزموننتایج جلسه انجام دادند.  2هفته، هفته ای  13تجربی تمرینات را به مدت 

با عامل درون گروهی زمان )قبل و بعد از تمرین( و عامل بین گروهی نوع دستکاری نشان دهنده معنی (4×3)

تحلیل درون گروهی نشان داد دستکاری حس پیکری غیر از عرض (. P≤50/5داری اثر تعاملی زمان و گروه بود)

معناداری بر تعادل کارکردی و ترس از  تأثیرچنین گام، اثر معناداری بر دیگرپارامتر های گام برداری داشت. هم

این تمرین اثر معناداری بر پارامتر های طول گام، افتادن این گروه نداشت. در مورد گروه بینایی مشخص شد 

سرعت گام برداری و درصد تغییرپذیری سرعت آزمودنی ها داشته است، اما بر تعادل کارکردی تو ترس از افتادن 

ر معناداری بر تمام پارامتر های بینایی مشخص شد این تمرین اث-در مورد گروه حس پیکریبود. ان ها بی اثر 

(. مقایسه بین P≤50/5گام برداری مورد بررسی و همچنین تعادل کارکردی و ترس از افتادن آزمودنی ها شد)

بر  گریدو گروه بینایی نسبت به د-تمرین راه رفتن در شرایط دستکاری شده حس پیکریگروهی نشان داد 

ترس از بیشتری اثرگذار بود و همچنین موجب بهبود معنادار تعادل کارکردی و کاهش  یکام بردارپارامتر های 

افتادن زنان سالمند شد. نتیجه اینکه تمرینات راه رفتن در شرایط دستکاری همزمان دو حس پیکری و بینایی 

 . دیفزایباز افتادن  می تواند بر میزان اثربخشی تعادل راه رفتن و ترس

واژه های کلیدی: تمرینات حسی، پارامترهای کینماتیکی گام برداری، تعادل کارکردی، ترس از افتادن، زنان 

 سالمند.


