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 چکیده

دستکاری  چرخشی بر تعادل دختران مبتدی با و بدون جلسه تمرین 12هدف بررسی اثر  با پژوهش حاضر

که سال بودند  24تا  19دانشجوی دختر  2۷حس بینایی و حس عمقی انجام شد. نمونة آماری پژوهش 

رل نتتصادفی در دو گروه تجربی و ک طوربهها آزمودنیمعیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.  اساسبر

تگاه . برای ارزیابی کنترل وضعیت قامت از دسجلسه مداخله شرکت کرد 12قرار گرفتند و گروه تجربی در 

 تکرار اب واریانس . از آزمون تحلیلاستفاده شدبا و بدون فوم باز و بسته،  شرایط با چشمصفحه نیرو در 

 23نسخة  اس.پی.اس.اس. افزارنفرونی در نرمویانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی برتحلیل کووا، سنجش

 هایاثر تمرین نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد کهها استفاده شد. تحلیل دادهوبرای تجزیه

ر نفرونی، اثوتعقیبی ب آزموناساس نتایج براما  (،P >0.05 دار نبود )چرخشی بر تکلیف تعادل معنا

در شرایط دستکاری دوم و سوم  هایدر وضعیت Xچرخشی بر نوسان مرکز فشار در محور  هایتمرین

ظر نحاضر به  پژوهشنتایج  اساسبر(. P < 0.05)بود دار مجزا معنا طوربهسیستم بینایی و حس عمقی 

کای اتاین امر آورند و نتایج بهتری به ارمغان می Xدر محور چرخشی در بهبود تعادل  هایتمرین رسدیم

 د.دهرا کاهش میافراد به سیستم بینایی و حس عمقی 
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 مقدمه
یندهای تعامل فرا اساسبر فضا در بدن وضعیت کنترل شاملیک توانایی حرکتی پیچیده  1تعادل حفظ

درک بهتر نیروهای درگیر در تعادل، ارزیابی  شده برایستفادههای ایکی از ابزارحسی و حرکتی است و 

به کار  کنندهحمایتسطح  درمرکز توزیع کل نیروهایی است که  ،مرکز فشار. (1) است 2مرکز فشار

کند تا آن را در سطح بدن حرکت می ممتد در اطراف تودة طوربه مرکز فشارهمچنین  .روندمی

اعمال نیرو  ای است که نتیجةطهو نق رفتنراه مهم در یمرکز فشار پارامتر (.1) حمایتی نگاه دارد

 منابع از ترکیبی از قامت، حفظ فرایند در. (2، 3) شودیابی کنترل تعادل استفاده میارز برایاست و 

 اطراف محیط ءاشیا با بدن ارتباط و 4(حس پیکری) اتکا سطح ˓3(دهلیزی سیستم) جاذبه شامل حسی

در سیستم عصبی مرکزی اولویت  ،هاکه بسته به اهمیت نسبی آن شودمی استفاده 5(بینایی سیستم)

 تداخل حاصل فضا، در بدن وضعیت کنترل و حفظ های پویا، تواناییسیستم نظریة طبق .(4یابند )می

 اهمیت و دهدمی رخ عصبی و اسکلتی-عضالنی مختلف هایسیستم میان که است ایپیچیده عمل

 مدل این در(. 5) است متغیر محیطی، شرایط و حرکت دادنانجام از هدف به توجه با سیستم هر

 )شامل عمقی حس و دهلیزی بینایی، هایسیستم اطالعات از استفاده با مرکزی عصبی سیستم

 اتکا سطح شرایط از و جاذبه به نسبت بدن ثقل مرکز وضعیت از( محیطی حس و مفاصل وضعیت

 ،اندشدهریزیبرنامه پیش از که حرکتی الگوهای صورتبه را مناسب حرکتی پاسخ فرد و شودمی مطلع

 را هاسیستم نظریة که 7کوک -نشنر و شامویو  6هوراک و نشنرمانند  پژوهشگرانی. دهدمی انجام

 جداگانه طوربهباید  تعادل حفظ در مؤثر هایسیستم و اجزا تعادل، ارزیابی در که معتقدند ،اندپذیرفته

 هدف به وابسته تعادل کنترل در حسی هایسیستم عمل ،هاسیستمنظریة  براساس(. 5)شوند  بررسی

 برخوردار بیشتری اهمیت ازقادر است ی خاص شرایط در سیح سیستم هر و است محیطی شرایط و

 وضعیت از تریدقیق اطالعات که است سیستمی ،لحظه هر در برتر یحس سیستم ،حقیقتدر شود.

 اثر از ناشی فضا در بدن وضعیت کنترل توانایی ،نظریهاین  طبق(. 6) کند فراهم موجود محیطی

 کنترل سیستم درمجموع که است اسکلتی عضالنی و عصبی سیستمپیچیدة  و زمانهم متقابل،

 متعاقب و تعادل حفظ منظوربه وضعیت بدن کنترل ،سیستم این (.7) شودمی نامیده وضعیت بدن

در فضا و توانایی سیستم  بدن وضعیت تشخیص برای حسی هایداده تلفیق مستلزم را حرکت ایجاد آن

                                                           
1. Postural Control 

2. Center of Pressure 

3. Vestibular System 

4. Somatosensory 

5. Vision 

6. Horak & Nashner 

7. Shumway-Cook 
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-این نظریه، عوامل عضالنی اساس؛ بنابراین، بردانداسکلتی برای اعمال نیروی مناسب می-عضالنی

حرکت مفصل و ارتباط  های عضله، دامنةخصوصیات و ویژگی شاملدر تنظیم تعادل  مؤثراسکلتی 

 داشتن دلیلبه مختلف هایرزش، وشواهدبراساس  .(7های مختلف بدن است )بیومکانیکی قسمت

 و هاشیوه به را قامت کنترل حرکتی-حسی هایسیستم ،گوناگون تکلیفی و محیطی هاینیازمندی

کردن مشخص  زمینه، این در علمی هایپژوهش اهداف. (8، 9) کشندمی چالش به متفاوتی میزان

های ورزشی بینایی در بهبود تعادل در تمرین و دهلیزی پیکری، حس سیستم سه از یکهر نقش

 از یکی. (10) شوندمیمنجر به بهبود تعادل ها با چه روشی از این سیستمیک است؛ اینکه هر

 تعادلی راهبردهای شناخت است. 1چرخشی حرکات ،تعادلی هایتمرین در توجهدرخور  هایمهارت

 پیچیده یعمل چرخش .(11) بخشید خواهد بهبود تعادل بارةدر را ما فهم هامهارت گونهاین در درگیر

 چرخش شامل روزمره زندگی هایفعالیت طول در شدهانجام اقدامات از درصد 50 تا هشت حدود است.

 هنگام یا بدن چرخش هنگام در افتادن موارد ازدرصد  30 حدود و( 12) است ایستاده حالت در بدن

 به توانمی را سینه قفسه و سر نسبی حرکت و 2بدن کل فعال چرخش(. 13) افتدمی اتفاق شدنخم

 چرخش و تنه کامل چرخش ،(بدن از قبل ثانیهیک  حدود) سر اولیة چرخش: کرد تقسیم مرحله سه

 دارد؛ نیاز بدن ثبات حفظ توانایی به بدن چرخش(. 13) است مانده ثابت سر کهدرحالی بدن نهایی

 کردنهماهنگ(. 11) کند مختل یتوجهدرخور  میزان به را ایستاده تعادل دتوانمی تنه حرکت ،زیرا

برای حفظ ثبات بدن،  رفتنبدن در حالت ایستاده و در طی راهدرگیر در چرخش کل  هایبخش

 است.عمل چرخش نیازمند هماهنگی اندام تحتانی  آمیزموفقیتدادن انجام (.12) بزرگ استچالشی 

 پا یک کهطوریبه شوند؛ کنترل زمانی و مکانی لحاظ از مستقل طوربه پاها باید چرخش، حین در

 سرعت با را کمتری مسافت مخالف پای کهدرحالی طی کند؛ بیشتری سرعت با را بیشتری مسافت

 کنترل و است عصبی و ایعضله خاص آناتومی نیازمند تعادلاز طرفی، (. 14) دهد پوشش کمتری

و با توجه به شود می حاصل ران و زانو مفصل راهبردهای از ترکیبی ةوسیلبه ایستادن حین در قامت

-لگن-کمر ناحیة چرخش، ترکیبی از نقش ستون فقرات و لگن است. (،11)و همکاران  3وادا پژوهش

 تنه و فقرات ستون برای کنندهتثبیت واحد مرکزی بدن یک ناحیة عنوانبه اطراف عضالت و ران

د ندهمی افزایش را ناحیه این عصبی کنترل و استقامت قدرت،مرکزی،  های ناحیةتمرین(. 15) هستند

 عضالنی کنترل و شکم داخلی فشار کنترل فقرات، ستون داخلی بخش کنترل هاتمرین این طریق از و

عضالت  ازآنجاکه(. 16) شود منجربهبود تعادل کاهش نوسانات و به  و یابد بهبود تواندمی تنه حرکات

ا دارای هگذارند، نقش همکاری اندام تحتانی و عضالت مرتبط به آنهنگام تعادل بدن بر مفاصل اثر می

                                                           
1. Rotational Movements 

2. Whole Body Active Rotation 

3. Wada 
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از این راهبرد به حواس دقیق حاصل از اطالعات حس پیکری  مؤثر اهمیت خاصی است و استفادة

حرکتی همخوانی دارد؛ اندام هنگام تکالیف  1(. این موضوع با کنترل درجات آزادی17وابسته است )

خودکاری، کنترل  مهارت در تکلیف و رسیدن به مرحلة بیشتر و کسب هایکه با تمرینوریطبه

ازی درجات آزادی در سطح و آزادس شودتر محول میمراکز پایین ر مغز بهدرجات آزادی اندام از قش

هایی است که دارای چی یکی از ورزشتایمثال،  برای (؛18شود )نمایان می آناتومیک و بیومکانیک

عصبی و حس عمقی های حرکتی، سیستم ،ترتیباینبه ر همة جهات است؛نوسانات مداوم و چرخش د

به حفظ تعادل، افزایش قدرت و این امر که  شوندتحریک می شدتبه هادر طی این تمرین

در همچنین (. 19د شد )خواهمنجر اندام تحتانی و تنه  لگن، پذیری عضالت مفاصل ران،انعطاف

باله و  های باله انجام شد، گروه رقصندةثبات قامت در رقصنده دهیسازمانپژوهشی که در راستای 

اما زمانی که حس  شرایط چشم باز و بسته نشان دادند،ای در یسهمقا قابلکنترل، توانایی تعادل 

از خود نشان  بیشتریهای باله ثبات شد، رقصنده کاریدستب با بینایی یی یا در ترکیتنهابهعمقی 

باله شامل حرکات چرخشی  (.20استفاده از راهبرد لگن در حفظ ثبات بدن بود ) ةدهندنشاندادند که 

گروه کنترل عملکرد حس عمقی در مقایسه با  ط اختالل سیستمین ورزشکاران در شرایمداوم است و ا

بهتری از خود نشان دادند و نتایج حاکی از آن بود که شدت تمرین با کارایی سیستم بینایی همبستگی 

ها در هنگام رینبال ،حقیقتسیستم دهلیزی همبستگی منفی داشت. در ، اما با کاراییداشت مثبت

باله به افزایش  هایاز طرفی، تمرین(. 21) کنندوزن خود را تعدیل می راحتیبه اختالل حس پیکری

به پیشرفت چی تایهای ین تمرینهمچن. (22، 23شود )میمنجر پذیری ورزشکاران قدرت و انعطاف

د نشویممنجر سازی سیستم دهلیزی و حس عمقی در تعادل در کنترل پویا و یکپارچه توجهدرخور 

 های، تمرینباشدو تعادل تنها بر سیستم دهلیزی متکی  بینایی حذف شود سیستم زمانی که( و 24)

 تعادل بهبود موجب چرخشیهای تمرین (.25د داشت )نمثبتی بر کنترل تعادل خواه چی اثرهایتای

 هایتمرین تأثیر به همچنین در مطالعات دیگری(. 26) شوندمی زنان در رفتنراه سرعت و پویا

ها (، اما نقص بیشتر پژوهش27، 28) پی برده شده استچرخشی و دهلیزی بر کنترل وضعیت قامت 

؛ بنابراین، انددرنظر نگرفتهرا های موثر در تعادل، نوسانات مرکز فشار در بررسی تمرین که این است

 رسد.نظر میضروری بهدر حفظ تعادل،  سنجش نوسانات مرکز فشارلزوم 

 انواع و شودمی توجه تعادل تمریندر این حرکات به  که است هاییمهارت از یکیحرکات چرخشی 

این  ،ذکرشده هایبه پژوهش با توجه . همچنینشودمی انجام آن در تعادلی هایتمرین و حرکات

طور به باید که فرد انفرادی باز هایمهارت ویژهبهو  باز هایمهارت که در شودبه ذهن متبادر میسؤال 

 هاپاسخ کند، دهیرا سازمان خود حرکتی و حسی هایدستگاه محیطی، تغییرات به پاسخ برای مداوم

                                                           
1. Degrees of Freedom 
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چگونه  متفاوتشرایط  در هامهارت این در قامت کنترل برای ورزشکارانشدة استفاده راهبردهای و

ود که تمرین چرخش به این پرسش پاسخ داده ش است شده سعی پژوهش حاضر در (29) ؟است

هایی را در ها و تواناییحفظ تعادل خود است، چه انطباق رهدف اصلی ورزشکاکه مهارتی  عنوانبه

و  ، دهلیزیعمقیحس  حسی )بینایی، چالشی متفاوتشرایط ر هنگام قرارگیری دکنترل قامت به

  همراه دارد؟( بههاآنترکیب 

 

   پژوهش روش
ران تمامی دختترکیبی است.  دوعاملیکاربردی و طرح این پژوهش  از نوع آزمایشی، پژوهشروش 

تشکیل  آماری پژوهش حاضر را جامعةسال  24تا  19سنی  بگاه دانشگاه الزهرا )س( با دامنةخوا

 نداشتن ود از:بعبارت  به مطالعهها آزمودنی. معیارهای ورود ندبودنفر  27دادند. نمونة آماری پژوهش 

 دهلیزی بینایی،در سیستم  مشکل(، نداشتن 30گذار باشد )تأثیرآسیبی که بر عملکرد کنترل قامت 

دیدگی اسکلتی ه سر و آسیببضربه  مانندهای شدید دیدگیآسیب عمقی، نداشتن سابقة حس و

 ،(30)ینک ع، داشتن بینایی طبیعی بدون هادر اندام تحتانی و ستون مهره انحراف (، نداشتن31)

 نداشتن بلیآشنایی ق ونداشتن سابقة ورزش و فعالیت بدنی منظم بیماری مانند تشنج،  بقةسا نداشتن

مامی شرایط ت. بودندورزشی  تجربة گونههیچکنندگان همگی مبتدی و بدون شرکت .پژوهشبا تکلیف 

 انتخابدر پژوهش حاضر . (32) شدکنترل  و پزشک شناختیطالعات جمعیتپرسشنامة اتوسط 

گیری تصادفی طریق نمونه ازرفت و چپ مغز انجام گ ها در نیمکرةاساس برتری آنکنندگان برشرکت

 ساده انتخاب شدند. 

( 33) 1کورنترجیح جانبی  پرسشنامةاز  برتری نیمکرة چپ مغزسنجش حاضر برای  پژوهشدر 

، 3، پابرتری2برتریمقیاس تعیین دستچهار زیرگویه حاوی  16این پرسشنامه شامل استفاده شد. 

 آید. نمرةمی دستبه+ 16تا  -16ای بین از این پرسشنامه نمره است. 5برتریو گوش 4برتریچشم

عتبار محتوایی . ا(33) برتر خواهند بود+ نیمکرة چپ16+ تا 10و  برترنیمکرة راست گروه -16تا  -10

 وش آلفای کرونباخپرسشنامه به رو همسانی درونی این متخصص رسید  پنج تأییداین پرسشنامه به 

برتری دست پرسشنامةبرتری با مقیاس دستاین پرسشنامه در خرده زمانهماعتبار گزارش شد.  89/0

                                                           
1. Coren Lateral Preference Inventory 
2. Handedness 

3. Footedness 

4. Eyedness 

5. Earedness 
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را در  ودند که همبستگی زیادیب 890/0. این دو دارای ضریب همبستگی شد بررسی( 1970) 1آنت

مقیاس این پرسشنامه در خرده زمانهمدهد. همچنین اعتبار برتری نشان میمقیاس دستخرده

به ) بود 625/0که دارای ضریب همبستگی  شد بررسی( 1998) 2پابرتری واترلو پابرتری با پرسشنامة

روی اعضای جامعه که جزو مقدماتی  مرحلة اصلی آزمایش، یک مطالعة دادنقبل از انجام. (34نقل از 

با توجه به مطالعة مقدماتی که دربارة ارتباط بین جانبی انجام شد. نامة ترجیحبا پرسش ،نمونه نبودند

مشاهده شد که  کتی با جهت ترجیحی چرخش انجام شد،های حسی و حرمغز و اندام برتری نیمکرة

بین برای متغیر جهت چرخش و ارتباط خطی بین این عنوان عامل پیشعامل نیمکره در دختران به

چپ مغز انجام  ها در نیمکرةاساس برتری آنکنندگان برانتخاب شرکت ،درنتیجهرخش بود؛ عامل با چ

مداخله انجام  تجربیگروه روی قرار گرفتند که  طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترلو به گرفت

استفاده  ساالر ایرانیانساخت شرکت دانش 3دستگاه صفحه نیروها از برای ارزیابی تعادل آزمودنی. شد

ها، گشتاورها و مرکز فشار در گیری آنالیز نیروبرای اندازه 4بعدیسهشد. دستگاه صفحه نیروسنج 

سه محور را با گیری نیرو در شود. این ابزار قابلیت اندازهاستفاده می زمانهم طوربههای مختلف جهت

مکعب، دارای باکس ثبت  مترنتیسا 50×  40×  8با ابعاد  بعدیسهکند. نیروسنج فراهم می دقت زیاد

نوسانات مرکز فشار  تزهر 100های دستگاه با سرعت نتایج است. داده ثبت و ذخیرة افزارنرمها، داده

( با ابعاد 3b/ftl 1 از فوم با چگالی ) و نوسانات مرکز فشار در سه محور سنجش شدند.کنند را ثبت می

هش دقت درونداد حس عمقی و از کا منظورمربع برای پوشاندن سطح اتکا به مترسانتی 50×  50

آزمون آزمون و پساین پژوهش شامل اجرای پیش حذف اطالعات بینایی استفاده شد. بند برایچشم

شامل اجرای چهار وضعیت آزمون تعادل با برای هر دو گروه تجربی و کنترل است که هر بخش 

در وضعیت اول، فرد روی دستگاه قرار  روی دستگاه صفحه نیرو است: های حسیسیستم کاریدست

در وضعیت دوم،  ؛انددسترس درحسی درگیر در کنترل تعادل که تمامی اطالعات طوریبه گیرد؛می

های در وضعیت سوم، چشم شود )حذف اطالعات سیستم بینایی(؛بند آزمون میبا چشم کنندهشرکت

 یابدکاهش میاطالعات حس عمقی دقت  رد؛ بنابراین،روی دستگاه قرار دا یک فوماما  ،فرد باز است

در این  .روی دستگاه وجود داردشوند و فوم نیز بند بسته میها با چشمدر وضعیت چهارم، چشم و

ثانیه  20هر وضعیت آزمون  زمان مدت. شودعات سیستم دهلیزی در تعادل آزمون میوضعیت اطال

  (.35) شودمیاست و هر وضعیت نیز سه بار تکرار 

                                                           
1. Annet 

2. Waterloo  

3. Force Plate 

4. 3Dimensional 
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، (36) و همکاران 1دیستفانو پژوهشبراساس نی تنها در گروه تجربی انجام شد. تمری برنامةمداخلة 

 درجه 360 و درجه 180 صورتبه که بود بدن کل فعال چرخشی حرکات دادنانجام شامل مداخله

 در و مختلف دورهای تعداد با دیگر افراد دور به و خود دور به کامل چرخش عمودی، محور حول

 و چپ جهت دو در چرخش رفتن،راه طی در چرخش بیشتر، افراد تعداد دور به متفاوت هایزمان

 مدتبه جلسه هر در و جلسه 12 در مداخله. بود متفاوت هایشعاع با دوایر دور به چرخش راست،

دقیقه  40کردن اختصاص داشت و کردن و سردبه گرمدقیقه  10در هر جلسه  .شد انجام ساعت یک

ای دریافت نکردند های گروه کنترل هیچ مداخلهآزمودنی (.37)چرخشی کامل انجام شد  هایتمرین

تمرینی شرکت نداشته  ها خواسته شد میزان فعالیت روزانة خود را حفظ کنند و در هیچ برنامةو از آن

 . (32) تشویق شدند روند عادی زندگی خود در طی پژوهشها به حفظ شند. همچنین آنبا

. نامه دریافت شدرضایتکنندگان از تمامی شرکتآزمون،  دادنچگونگی انجام از توضیح دربارة بعد

. پس از ارزیابی شدند به پژوهش بودن و بررسی شرایط ورودسالم نظر ازکنندگان تمام شرکت سپس

رو قرار روی صفحه نی برهنه پایآزمون با ی و کنترل در پیشبکنندگان گروه تجرهریک از شرکت آن

های درگیر در تعادل یستممرحله است که سکه گفته شد، این آزمون شامل چهار طورهمانگرفتند. 

شاخص میانگین از زمون شدند و آکنندگان سه بار شرکت هاکند. در هریک از وضعیترا ارزیابی می

آزمون در هر دو گروه پیش با آزمون مشابهپس (. بعد از مداخله نیز35) شد استفادهدر سه بار آزمون 

کردن یتصادف آزمون باآزمون و پسدر پیششرایط متفاوت  ترتیب ارائةتجربی و کنترل انجام شد. 

 نترل شد. تکلیف ک

ضر  صیفی آمار هایشاخص ازدر پژوهش حا صیف داده تو ستاندارد( برای تو ها )میانگین و انحراف ا

. کار رفتبه 2ویلک-شتتاپیرو آزمونها بودن توزیع دادهطبیعیبرای بررستتی  همچنین واستتتفاده شتتد 

 هاداده توزیع که مواردی در. شد استفاده 3لوین از آزمون هاگروه واریانس همگنی بررسی برای سپس

سنجش  4یانسارووک تحلیل ،بود طبیعی شاهده  هاشیب نبودنهمگن که مواردی در وبا تکرار   ،شدم

 تعقیبی آزمون از گروهیدرون هایمقایستته برای .دشتت استتتفاده ستتنجش تکرار با واریانس تحلیل از

 افزارنرماز  و 5نفرونیوب تعقیبی آزمون از یگروهینب یستتةمقا برای و ستتنجش تکرار با واریانس تحلیل

  د.ها استفاده شبرای تحلیل داده( P < 0.05) در سطح 23نسخة  6.اس.پی.اس.اس

 
                                                           
1. Distefano 

2. Shapiro-Wilk Test 

3. Levene Test 

4. Analysis of Covariance 

5. Bonferroni Post-hoc Test 
6. SPSS 
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 نتایج
 گروه استفاده شد که تفاوت دوبدن  تقل برای مقایسة سن، قد، وزن و شاخص تودةی مست آزموناز 

بودن طبیعی بررسی برای ویلک-شاپیرواز آزمون (. P > 0.05نشد ) گروه مشاهده دوداری بین امعن

شاخص ی انحراف معیار هادادهبودن توزیع طبیعی. دششده استفاده گیریاندازهمتغیرهای توزیع 

ی انحراف هادادهنبودن توزیع و طبیعی Y (0.05 < P)و انحراف معیار مرکز فشار در محور نوسان 

 .شد تأیید X (0.05 > P)معیار مرکز فشار در محور 

 Yو در محور  )شاخص نوسان( میانگین انحراف معیار مرکز فشار کل تغیر وابستةم

گروه در  دو دار بینزمون تی مستقل استفاده شد که نبود تفاوت معناها از آآزمونپیش برای مقایسة

 2 ×)بینایی(  2 ×)گروه(  2 یانس عاملی ترکیبیکووارتحلیل . از (P > 0.05) شد تأییدآزمون پیش

متغیر کمکی استفاده  عنوانبهآزمون یشپمتغیر همراه بهعامل آخر  دوبا تکرار سنجش ی( )حس عمق

 0.05)شد  تأییدها و گروه( آزمونیشپنبودن اثر متقابل ادارمعنها )یبشفرض همگنی یشپکه  دش

< P)قدار دارنبودن مامعنها استفاده شد که یانسوارهمگنی  . از آزمون لوین برای مقایسةF  در بیشتر

 .(P > 0.05) بودها یانسوارهمگنی قبول فرض صفر مبنی بر ی موارد به معن

توان می ،عاملی برای متغیر میانگین انحراف معیار مرکز فشار کلاریانس سهونتایج تحلیل کوبا توجه به 

یعنی (؛ 2η،0.29 = P،5.69 = (71,1) F = 0.25) دار بودامعناثر اصلی حس عمقی تنها مشاهده کرد که 

داری از تعادل روی صفحه امعن طوربه( 85/1معیار مرکز فشار هنگام تعادل روی فوم ) میانگین انحراف

عاملی برای متغیر اریانس سهونتایج تحلیل کوبا توجه به همچنین بود. بیشتر  (23/1بدون فوم ) ینیرو

 = 2η،0.02 = 0.27دار بود )امعناثر اصلی بینایی تنها  ،Y محور درمیانگین انحراف معیار مرکز فشار 

P،6.38 = (1,17) F) محور میانگین انحراف معیار مرکز فشار در راستای  یعنی؛Y  چشمهنگام تعادل با 

 بود. بیشتر ( 04/1) باز چشماز تعادل با داری امعن طوربه( 57/1) بسته

 X فشار در محور میانگین انحراف معیار مرکز متغیر وابستة

 پارامتریاز آمار نا ،متغیر در سطوح مختلف متغیر مستقل طبیعی نبودکه توزیع این با توجه به این

با استفاده از دو گروه  هایآزمونپسو های دو گروه آزمونپیش. مقایسة (P <0.05 ) استفاده شد

باز روی  آزمون دو گروه تجربی و کنترل در شرایط با چشمبین پیشیتنی انجام شد. من وآزمون یو

 ی مقایسةجابهوجود داشت که  دارامعنتفاوت  Xدر محور (،  P ،  139.5=Z=0.02 ) صفحه نیرو

 .(P =0.169 ) دار نبوددو گروه مقایسه شد که معنا آزمونپسآزمون و یشپاختالف  ، نمرةآزمونپس

 ( P ، 137=Z=0.02 ) یرونروی صفحه  بسته چشمی دو گروه در شرایط با هاآزمونپسبین  همچنین

در بررسی نتایج  وجود داشت. دارامعنتفاوت  Xدر محور (،  P،151 =Z = 0.03فوم )روی  باز چشمبا  و

 آزموننتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین شرایط مختلف گروه تجربی در پیشهای زوجی، مقایسه
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60.38 = ( 13=  N،7) ، 42.07 آزمونپیش بین شرایط مختلف گروه کنترل در = (14 =  N،7) 

بین شرایط مختلف  ، (N،7  =13 ) =48.99  آزمونیط مختلف گروه تجربی در پسبین شرا ،

  .وجود داشت دارتفاوت معنا (N،7  =14 ) = 40.01 نآزموپسگروه کنترل در 
 

 آزمون هر گروه(پس-آزمونگروهی )پیشنتایج آزمون ویلکاکسون در مقایسة درون -1ل جدو
Table 1- Wilcoxon Test Results in Intragroup Comparison (Pretest-Posttest of Each Group) 

 
 گروه تجربی

Experimental Group  

 گروه کنترل
Control Group 

P  P 
باز چشم  

 Open Eye 
    

بسته چشم  

Close Eye 
    

باز روی فوم چشم 

Open Eye on Foam 
    

بسته روی فوم چشم  

Close Eye on Foam 
    

 

انحراف معیار مرکز ، گروهیدرون در مقایسة شمارة یک و شکل شمارة یک، جدولبا توجه به نتایج 

نمرة ) ییراتتغو همچنین میزان  دار نبودامعندر دو گروه  Xدر محور  آزمونپسآزمون تا یشپفشار از 

میانگین تنها در گروه تجربی، . (P ≥ 0.05) نداشت دارامعنبا گروه کنترل تفاوت اختالف( گروه تجربی 

کاهش ( 14/1) آزمونپیشدر مقایسه با ( 82/0) بسته آزمون با چشمانحراف معیار مرکز فشار در پس

 روی فوم بسته فشار با چشم. همچنین میانگین انحراف معیار مرکز (P، 2= Z =0.02 ) داشت دارمعنا

 .(P،  8=Z =0.009 ) داشت دار( کاهش معنا01/1) کنترلدر مقایسه با گروه ( 83/0) در گروه تجربی

 
 

 



 1399پاییز  ،41 شماره ،12دوره  ،یحرکت فتارر                                                                                          ۷8

 
 
 
 

آزمون گروه تجربی و آزمون و پسبین پیش شمارة یک و شکل شمارة دو، جدول نتایجبا توجه به 

معیار وجود نداشت و تنها میانگین انحراف تفاوت معنادار باز روی فوم  کنترل در شرایط با چشمگروه 

 ( کاهش یافت.78/0) گروه کنترل( در مقایسه با 65/0) مرکز فشار گروه تجربی
 

 
 دو شرایط حس عمقیدو گروه در  Xدر محور  نمودار خطی میانگین انحراف معیار مرکز فشار -2شکل 

Figure 2- The Linear Diagram of the Mean of SD of the Center of Pressure in X-Axis in Both 

Proprioception Conditions  

 گیرینتیجه بحث و
در حفظ  مؤثرهای مجزا سیستم طوربهباید ها معتقدند که در ارزیابی تعادل سیستم نظریة پژوهشگران

های حسی، که با ایجاد تغییر در اطالعات سیستمطوریبه شوند؛ ررسیتعادل و کنترل وضعیت قامت ب

بدن  ،زیرا گیری میزان نوسان بدن سنجیده شود؛توانایی فرد در حفظ تعادل در حالت ایستاده با اندازه

 شودوساناتی همراه است که حفظ میو مرکز ثقل بر سطح اتکا با ن یستساکن ن کامالًدر حالت ایستاده 

 دو شرایط بینایی دو گروه در  X در محور نمودار خطی میانگین انحراف معیار مرکز فشار -1شکل   
Figure1- The Linear Diagram of the Mean of SD of the Center of Pressure in X-Axis in 

Both Vision 

 Conditions  
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چرخشی فعال کل بدن بر  هایجلسه تمرین 12با هدف بررسی اثر  حاضر پژوهش، اساسبراین (؛38)

 . حس بینایی و حس عمقی انجام شد یارکدستتعادل دختران مبتدی با و بدون 

دهلیزی در  هر سه سیستم بینایی، حس عمقی و ،که در وضعیت اول نتایج پژوهش حاضر نشان داد

شاخص نوسان  در بر تعادل دختران مبتدی ،چرخشی هایتمرین جلساتدسترس فرد قرار دارند و 

صداقتی و همکاران های این نتایج با پژوهشت. نداش دارمعنا تأثیر Yو  X مرکز فشار در محور و کل

در ها آنست که راستاهم( 20) 2( و سیمونز40) و همکاران غالمی(، 39)و همکاران  1آسمن(، 38)

 .شده و کنترل بررسی کردندمداخله هایگروهطالعات خود تعادل را در م

 کاریدستر تعادل در چرخشی ب هایتمرین تأثیرکه  نشان داد نتایج پژوهش حاضر در وضعیت دوم 

ر مرکز فشار در اما ب ،نداشت تأثیرY  مرکز فشار در محوربر بر شاخص نوسان کلی و  ،حس بینایی

 حس سیستم دو به فرد اتکای بینایی، ورودی حذف شرایط در .مشاهده شدداری معنا تأثیر Xمحور 

 ایستادن حین در بدن ثبات حفظ در حیاتی نقش بینایی کهازآنجا و یابدمی افزایش دهلیزی و عمقی

 بینایی، حذف با وجود که شودمی مشاهده نتایج به توجه با .شودمی نوسان ایجاد باعث آن فقدان دارد،

 (،24) و همکاران 3انگشهای این نتایج با پژوهش. است شده حفظ X محور راستای در بدن ثبات

 ها درست. آنراستاهم (28) نژاد و عنبریانحسینی و( 27) 5دتییره(، 25) و همکاران 4مایر-پاکزاد

و دریافتند که کردند  چی و باله را در شرایط حذف بینایی بررسیتای هایتمرین تأثیرمطالعات خود 

در تبیین این موضوع  .شودمی تعادل بهبود باعث بینایی به افراد اتکای کاهش با چرخشیهای تمرین

 در راستای تعادل و( فلکشندرسی/پلنتار) زانو کنترل تحت Y در راستای محور تعادلتوان گفت که می

 در بدن نوسان کنترل ،دیگرسویاز(. 36) است( آداکتور/آبداکتور) ران مفصل کنترل تحت X محور

 چرخش (،11)و همکاران  وادا پژوهش طبق .است مفید بسیار بدن ثبات افزایش در X محور جهت

 سطح در لگن حرکت ارزیابی و است لگن چرخش و فقرات ستون چرخش از ترکیبی بدن کل فعال

 چرخشی هایتمرین پس است؛ برخوردار زیادی اهمیت از چرخش طی در حرکت ارزیابی در ساجیتال

 حذف وجود با و اندگذاشته مثبت تأثیر لگن در عمقی حس گیرندة بر کهاند شده واقع مفید ایاندازهبه

است که این  یافته بهبود قامت وضعیت دهلیزی، ورودی و لگن عمقی حس کمک به، بینایی اطالعات

 و همکاران آسمن یهاپژوهش با پژوهش این نتایج. ستهای پویانظریة سیستم تأییدسازگاری در 

 بینایی فقدان شرایط در تعادل بر را باله و ژیمناستیک تمرینی برنامة تأثیرها . آنسوستناهم( 39)

                                                           
1. Asseman 

2. Simmons 

3. Shang  

4. Pakzad-Mayer  

5. Dieterich 
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 همیشه تمرین، با بینایی کنترل برحسب قامت وضعیت کنترل که کردند مشاهده و سنجیدند

با یافتة  حاضربین یافتة پژوهش تفاوت وجود  علت. نیست دوپا ایستادن وضعیت به دادنیانتقال

 چرخشی حرکات حاضر پژوهش هایتمرین درکه  استاین  احتماالً و همکاران پژوهش آسمن

 و دهدمی کاهش بینایی سیستم به را فرد اتکای ،تعادل حفظ که برای است شده انجام ایگونهبه

 و مرکزی اعصاب دستگاه دهلیزی، حس عمقی، سیستم نظیر درگیر هایسیستم سایربر  مقابلدر

 تنه مرکزیناحیة  و گردن سر، در موردنیاز ثبات ها،تمرین این در. گذاردمی تأثیر حرکتی سیستم

 داشتننگه ثابت با. شودمی تنه مرکزی ناحیة عضالت تقویت و گردن عمقی هایگیرنده بهبود باعث

 سیستم وسیلةبه سر ثبات نینهمچ. کرد کنترل را قامت وضعیت توانمی دید ثبات طریق از سر

را  چرخشی تمرین که فردی در عوامل این مجموعة. شودمی تأمین گردن عضالت رفلکس و دهلیزی

  .شودمی قامت وضعیت کنترل بهبود باعثدهد، می انجام

 تأثیرکه  نشان داداطالعات حس عمقی  کاریدستنتایج پژوهش حاضر در وضعیت سوم در شرایط 

ر مرکز فشار اما ب ،نداشت تأثیر Y مرکز فشار در محوربر بر شاخص نوسان کلی و چرخشی  هایتمرین

 بینایی حس به فرد اتکای عمقی، حس کاریدست شرایط در .مشاهده شدداری معنا تأثیر Xدر محور 

 در بدن ثبات فوم، از استفاده با عمقی حس کاریدست با وجود که دش مشاهدهو  است دهلیزی و

 به افراد اتکای چرخشی هایتمرین که دهدمی نشان وعضمو این. است شده حفظ X محور راستای

 ،(20سیمونز )های نتایج پژوهش با نتایج این. اندداده کاهش تعادل حفظ منظوربه را عمقی حس

این ست. راستامه( 23) و همکاران 3( و استراکیولینی22و همکاران ) 2مویرا(، 21و همکاران ) 1ماحب

( اکستنشن هایپر و اکستنشن) سر چرخش با تنها دهلیزی هایتمرین که مشاهده کردند پژوهشگران

نشان دادند ها آن چنینهم شوند.می عمقی حس کاریدست شرایط در تعادل بهبودموجب 

 که داشتند ماهرنیمه افراد از بهتری عملکرد ،پیکری حس کاریدست شرایط در کشتی کنندگانتمرین

صورت به و است ناپایدار سطحی که باشد کشتی تشک روی مداوم هایتمرین تواندمی آن علت البته

؛ شودمیمنجر به سازگاری سیستم حس پیکری با آن شرایط و  گذاردمی تأثیر عمقی حسبر  مداوم

 شد، دیده افراد در تعادل بهبود بازهم عمقی حس کاریدست شرایط در که حاضر پژوهش در درمقابل

 لگن و فقرات ستون در چرخش از ترکیبی که چرخشی هایتمرین که است دلیل این به احتماالً

 در حتی اندتوانسته کنندگانشرکت که اندهشد لگن در موجود عمقی حس تقویت باعث هستند،

 . کنند حفظ را خود تعادل لگن راهبرد از استفاده با عمقی حس اریدستک شرایط

                                                           
1. Maheuab  

2. Moira  

3. Stracciolini 
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 اریدستکچرخشی بر تعادل در شرایط  هایتمرین تأثیر دربارة وضعیت چهارمنتایج پژوهش حاضر در 

مرکز  بر شاخص نوسان کلی و بر چرخشی هایتمرینکه  نشان دادحس بینایی و عمقی  زمانهم

 ورودی سه هر حضور به بدن ثبات حفظمنظور به نداشت. دارمعنا تأثیر Yو  Xهای فشار در محور

 در تفاوتی دارد، وجود دهلیزی سیستم ورودی به اتکا تنها که شرایط این در اما ،نیست نیاز حسی

 از یکی به تنها بودند مجبور افراد که زمانی شد؛مشاهده  ثباتنبود  و نشد مشاهده تعادل حفظ

 برای غالب حس ؛ زیرا،بودند درگیر دیگر حسی هایورودی و کنند تکیه درست حسی هایورودی

 دو آن در مقایسه با دهلیزی ورودی سهم و است عمقی حس آن از بعد و بینایی حس ،تعادل حفظ

 از هم و بینایی طریق از هم دهلیزی ورودی اطالعات. (4) نشد دیده تعادل ثبات پس ؛است کمتر

 از تنها دهلیزی سیستم شد، حذف بینایی ورودی که حال. (38) شودمی حاصل سر حرکت طریق

 سرعت کاهش بر دلیلی تواندمی وعضمو این که بود ثبات نبود تشخیص به قادر سر حرکت طریق

 گوییپاسخ برای مفاصل پایینی مراکز به اطالعات انتقال و مرکزی اعصاب سیستم به اطالعات انتقال

 از تنها افراد ،استفاده کرد پیکری و بینایی دقیق اطالعات از نتوان که زمانی. (38) باشد ثبات نبود به

 و صداقتی پژوهشنتایج  با نتایج این. کنندمی استفاده تعادل ثبات برای دهلیزی حس اطالعات

 تعادلدر  دهلیزی و بینایی کاریدست شرایط در افراد دادند نشانها نآ .است تناقض در( 38) همکاران

 افراد در بینداقتی و همکاران، ش صپژوه کهاین است  تماالًتناقض احاین وجود  دالیل از .دارندبهبود 

 ناپایدار شرایط درمعرض مدتطوالنی قرارگرفتن که است شده انجام زیاد تمرین زمان مدت با ورزشکار

 با تناقضنتایج پژوهش حاضر در  چنینهم. شودمی شرایط آن با دهلیزی سیستم سازگاری موجب

 مشاهده و دادند انجام گیرانکشتیدر بین  پژوهشی هااست. آن (40) غالمی و همکاران پژوهش نتایج

 تعادل تخریب روی مکرر هایجاییجابه پایة بر اساساً هاتکنیک تمرینی، رشتة نوع ساسابر کردند

 اثر رد تعادلی راهبرد و الگوها بر تسلط نتیجة بهتر قامت کنترل. است تعادل حفظ زمانهم و حریف

 . است تمرین

به کاهش اتکا به  فعال با چشم باز، چرخشی هایتمرین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طورکلیبه

در د و نشویمنجر م X محور در خصوصدر حفظ تعادل به ،سیستم حس عمقیبه سیستم بینایی و 

و متناسب  کنند، در جهت حفظ تعادل مشارکت میهای حسی با توجه به وضعیتسیستم لحظه هر

نظریة  تأییداین پژوهش در  هایتمرین تأثیر دهندةنشان احتماالًکه  شوندبا شرایط، سازگار می

 . ستهای پویاسیستم

در  ،زیرا درجات آزادی اندام همخوانی دارد؛ کنترل وعضموحدی با تا احتماالًحاضر پژوهش همچنین 

تومیک و ح آناوبه کنترل تعادل در سط های چرخشیهای حسی، تمرینسیستم کاریدستشرایط 

 پیشنهاد تعادل، حفظ رب آزادی درجات وعضمو تأثیر احتمال به توجه باده است. منجر ش بیومکانیک
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. شود انجام هاتمرین تأثیر از اطمینان منظوربه الکترومایوگرافی از استفاده با مشابه پژوهشی شودمی

 در فقرات ستون و لگن راهبرد کارگیریبه در جنسیت تأثیر به توجه باشود همچنین پیشنهاد می

 .گیردصورت  مخالف جنس بر مشابه پژوهشی است بهتر قامت، حفظ و چرخش زمینة

 

 و قدردانی تشکر
الزم  بر خود وسیله. بدینارشد استع کارشناسیطنامة مقبرگرفته از بخشی از پایاناین پژوهش 

و  کت کردندمشار پژوهشنمونه در این  عنوانبهاز دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( که دانیم می

های الزم را مکاریکه هدانشگاه الزهرا )س( بدنی تربیت انشکدةهمچنین مسئول محترم آزمایشگاه د

 . دند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنیمپیشبرد بهتر این طرح انجام دا در راستای

 

 منابع
1. Fornari M, Carolina H. Center of pressure of healthy and stroke subjects: a postural 

control review. Doctoral Program in Biomedical Engineering: Faculdade de 
Engenharia da Universidabe do Porto; 2019. p.7-37. 

2. Koldenhoven RM, Feger MA, Fraser JJ, Hertel J. Variability in center of pressure 
position and muscle activation during walking with chronic ankle instability. J 
Electromyogr Kinesiol. 2018; 38:155–61. 

3. Zhang X, Li B, Hu K, Wan Q, Ding Y, Vanwanseele B. Adding an arch support to a 
heel lift improves stability and comfort during gait. Gait Posture. 2017; 58:94–7. 

4. Tjernström F, Fransson P, Kahlon B, Karlberg M, Lindberg S, Siesjö P, et al. different 
visual weighting due to fast or slow vestibular deafferentation: before and after 
schwannoma surgery. Neural Plast. 2019; 48:1-11.  

5. Shumway-Cook, A. Motor control: Theory and practical applications. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 1995. p.163-92. 

6. McKeon PO, Ingersoll CD, Kerrigan DC, Saliba E, Bennett BC, Hertel J. Balance 
training improves function and postural control in those with chronic ankle instability. 
Med Sci Sports Exerc. 2008; 40(10):1810–9. 

7. Zaghari S. Comparison of the ability of a balance between two groups of men and 
women aged [Unpublished master's thesis]. [Tehran]: Iran University of Medical 
Sciences; 2004. (In Persian). 

8. Bressel E, Yonkers J, Kras J, Heath E. Comparison of static and dynamic balance in 
female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. J Athl Train. 
2007;42(1):42-6. 

9. Perrin P, Deviterne D, Hugel F, Perrot C. Judo, better than dance Postur develops 
sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait Posture. 
2002;15(2):187–94. 

10. Shavikloo J, Irandoust Kh, Norasteh A, Daneshmandi H. Comparison of the 
efficiency of sensory systems involved in postural control of the congenitally deaf 
and blind. JOEC. 2019;19(1):39-48. 



 38                                                ...بینایی حس دستکاری با تعادل بر چرخشی هایتمرین اثر: رادکفترودی

11. Wada O, Hiroshige T, Noriaki I. The correlation between movement of the center of 
mass and the kinematics of the spine, pelvis, and hip joints during body rotation. Gait 
Posture. 2014; 39:60–4. 

12. Rufai YA. Coordination of body segments during turning in healthy adults: A review. 
NJBClS. 2017;14(2):8-17. 

13. Hulberta S, Ashburna A, Robertsa L, Verheyden G. Dance for Parkinson’s: The 
effects on whole body co-ordination during turning around. Complement Ther Med. 
2017; 32:91-7. 

14. Swansona CW, Fling BW. Associations between turning characteristics and 
corticospinal inhibition in young and older adults. J. Neuroscience. 2020; 425:59–67. 

15. Hill J, Leiszler M. Review and role of plyometrics and core rehabilitation in 
competitive sport. Curr Sports Med Rep. 2011;10(6):345-51. 

16. Motealleh A, Mohamadi M, Biabani Moghadam M, Nejati N, Negin A, Ebrahimi N. 
Effects of core neuromuscular training on pain, balance, and functional performance 
in women with patellofemoral pain syndrome: A clinical trial.j.jcm. 2019;18(1):9-18. 

17. Nashner LM. Physiology of balance, with special reference to the healthy elderly. In: 
Masdeu JC, Sudarsky L. Wolfson L. editors. Gait disorders of aging: Falls and 
therapeutic strategies. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997. p. 37-53. 

18. Stuart DG. Integration of posture and movement: Contributions of Sherrington, Hess, 
and Bernstein. J. humov. 2005; 24:621-43. 

19. Sheng Ch. Effect of Tai Chi exercises on the balance, functional gait, and flexibility 
of elderly filipino males. Advances in Social Science, Education and Humanities 
Research. 2019; 268:147-53. 

20. Simmons RW. Sensory organization determinants of postural stability in trained 
ballet dancers. Int J Neurosci. 2005;115(1):87-97. 

21. Maheu M, Behtani L, Nooristani M, Jemel B, Delcenserie A, Champoux F. Influence 
of dance training on challenging postural control task. Gait Posture. 2019; 69:31-5. 

22. Moira CMc, Howard Bird, Akbar de Medici, Fares Haddad, Jane Simmonds. The 
physical attributes most required in professional ballet: A delphi study. Sports Med 
Int. 2019;3(1):1-5.  

23. Stracciolini A, Hanson E, Kiefer AW, Myer GD, Faigenbum. Resistance training for 
pediatric female dancers. J Dance Med Sci. 2016;20(2):64-71. 

24. Shang JH, Xiao MY, Yan L, Jun Q, Hong LW. Body weight Support-Tai Chi 
footwork for balance of stroke survivors with fear of falling: A pilot randomized 
controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2019; 37:140-7. 

25. Pakzad-Mayer Y, Chan Y-S, Jang J-T, Mayer PK. Does practicing Tai Chi Chuan 
make a difference for postural balance in the elderly: A pilot study. Dtsch Z Sportmed. 
2019; 70:159-64. 

26. Choi W, Han Ch, Lee S. The effects of head rotation exercise on postural balance, 
muscle strength, and gait in older women. Women Health. 2019;60(4):426-39. 

27. Dieterich M. Easy, inexpensive, and effective: Vestibular exercises for balance 
control. Ann Intern Med. 2004; 141:641-3. 

28. Hosseini Nejad SI, Anbaryan M. The effect of specialized balance exercise (balance 
on hand) on postural control in standing exposure to sudden acceleration in non-
athletic men [Unpublished master's thesis]. [Hamadan]: Boali Sina University; 2011. 
(In Persian). 

29. Chapman DW, Needham KJ, Allison GT, Lay B, Edwards DJ. Effects of experience 
in a dynamic environment on postural control. Br J of Sports Med. 2008;42(1):16-21. 



 1399پاییز  ،41 شماره ،12دوره  ،یحرکت فتارر                                                                                          84

30. Ferber-Viart C, Ionescu E, Morlet T, Froehlich P, Dubreuil C. Balance in healthy 
individuals assessed with Equitest: Maturation and normative data for children and 
young adults. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71(7):1041-6. 

31. Rinaldi NM, Polastri PF, Barela JA. Age-related changes in postural control sensory 
reweighting. Neurosci Lett. 2009;467(3):225-9.  

32. Sadeghi1 H, Norouzi HR, Karimi AA, Montazer MR. Functional training program 
effect on static and dynamic balance in male able-bodied elderly. Salmand: Iranian 
Journal of Ageing. 2009; 8:565-71. 

33. Coren S. The lateral preference inventory for measurement of handedness, 
footedness, eyedness, and earedness: Norms for young adults. Bulletin of the 
Psychonomic Society. 1993;31(1):1-3. 

34. Yavari N, Shojaei M, Daneshfar A. The study of the association between mirror 
neurons activities and electrical activity of muscles in terms of social-comparative 
video feedback of gulf putt in young females. Neuropsychology. 2018;4(1):61-76. 

35. Ashton-Miller JA. Can proprioception really be improved by exercises? Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc. 2001;9(3):128-36. 

36. Distefano LJ, Clark MA, Padua DA. Evidence supporting balance training in healthy 
individuals: A systemic review. J Strength Cond Res. 2009;23(9):2718–31. 

37. Cankaya S, Gokmen B, Yalcin M, Musa C. Special balance developer training 
applications on young males, static and dynamic balance performance. 
Anthropologist. 2015;19(1):31-9. 

38. Sedaghati P, Zolghadr H, Shahbazi M. The effect of proprioceptive, vestibular and 
visual changes on posture control among the athletes with and without medial tibial 
stress syndrome. Feyz. 2019;23(1):68-74. 

39. Asseman F, Caron O, Cremieux J. Is there a transfer of postural ability from specific 
to unspecific postures in elite gymnasts? Neurosci Lett. 2004; 358:83-6. 

40. Gholami A, Bahram A, Farrokhi A, Sadeghi H, Naimi Kia M. The effect of sensory 
(visual, somatosensory) and cognitive manipulations on Postural control of wrestlers 
with different skill levels. Journal of Research in Sport Science. 2010;(6):113-30. (In 
Persian). 

 

 استناد به مقاله

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعادل بر چرخشی هایتمرین اثر. دانشفر افخم، شجاعی معصومه، ریحانهرادکفترودی 

 .84-69(: 41)12؛ 1399. رفتار حرکتی. پاییز عمقی حس و بینایی حس دستکاری با

 mbj.2020.7878.1824/10.22089شناسة دیجیتال:  

 Rad Kaftroudy R, Daneshfar A, Shojaei M. The Effect of Rotational 

Exercises on Balance by Manipulating Visual and Proprioception Senses. 

Motor Behavior. Fall 2020; 12 (41):69-84. (In Persian).  

Doi: 10.22089/mbj.2020.7878.1824 



 Motor Behavior, Volume 12, No 41, 2020                                                        10 

The Effect of Rotational Exercises on Balance by 

Manipulating Visual and Proprioception Senses1 
 

R. Rad Kaftroudy1, A. Daneshfar2, M. Shojaei3 

 

1. M. Sc. of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Al-Zahra University,  

Tehran, Iran 

2. Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Al-Zahra 

University, Tehran, Iran  (Corresponding Author) 

3. Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Al-Zahra 

University, Tehran, Iran 
 

Received: 2019/09/20                         Accepted: 2020/05/30 
 

Abstract 
The purpose of the present study was to examine the effect of 12 sessions of rotational 

exercises on the novice females’ balance with and without visual and proprioceptive 

senses manipulation. The statistical sample included 27 girl students with an age range of 

19-24 years that were selected based on inclusion and exclusion criteria. Subjects were 

classified into experimental and control groups by random assignment and the 

experimental group was treated by intervention for 12 sessions. To evaluate postural 

control, the force plate in the conditions of open and close eyes, with and without balance 

pad was used. For analyze the data were used Analysis of variance with repeated measures, 

multivariate covariance and Bonferroni post-hoc test in SPSS v23. The ANOVA test 

results showed that the effect of Rotational exercises was no significant (P>0.05). But, 

based on the results of Bonferroni post-hoc test, in conditions 2&3, the effects of rotational 

exercises on COP sway in the X-axis in conditions of manipulation of the visual & 

proprioception system separately was significant (P<0.05). According to the results of the 

present research, it seems that rotational exercises can be more effective in balance  (X-

axis) and this reduces people's reliance on visual system and proprioception. 

 

Keywords: Rotation, Visual System,  Proprioception,  Vestibular System, Postural 

Control. 
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