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 چکیده

 و دقت پرتاب دارت بود.قامت  هدف اين مطالعه بررسی اثر سازگاری منشوری بر کنترل

اساس دقت پرتاب در  سال، بر 16تا  33سنی  ةزن و مرد سالم با دامن ةکنندشرکت 60منظور بدين

 هشتپرتاب دارت را در  183 درمجموعکننده دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. هر شرکت

باعث که  ایاز عینک منشوری ،طول زمان پرتاب دارت روز متوالی انجام داد. گروه آزمايش در

تمرينی، تعادل ايستا در  ةاز دور کرد. قبل و بعدد، استفاده شیديد به سمت چپ مانحراف 

ها نیز دقت پرتاب ،همچنین ؛توسط دستگاه صفحه نیرو ثبت شد ،های چشم باز و بستهحالت

استفاده  آنالیز کوواريانسو  مرکب واريانس آنالیزوتحلیل اطلاعات از تجزيه برای گیری شد.اندازه

و سرعت  جايیهجابو  (P=0.002فی )خل ـ و سرعت نوسان قدامی جايیهجاب دادنتايج نشان  .شد

در بین دو حالت چشم باز و گروه آزمايش کاهش يافت.  در( P=0.006نوسان کلی مرکز فشار )

فاکتورهای  درتعامل معناداری  ،همچنین (.P≥0.05) چشم بسته تفاوت معناداری مشاهده نشد

در  اما ؛را نشان نداد آزمون تفاوتیشاخص دقت در پس(. P≥0.05) بینايی مشاهده نشدگروه و 

 نتايج بیان(. P=0.02طور معناداری بهتر بود )متغیر دقت در گروه آزمايش به ،يادداری آزمون

 قامتکنترل ممكن است ضمن بهبود دقت پرتاب،  ،چالش حاصل از سازگاری بینايیکه کند می

 . بخشدافراد را نیز بهبود 
 

 گیریهدف، قامت ، کنترلبینايی پذيریتطبیق کلیدی: گانواژ
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 قدمهم
اطلاعات حسی برای یادگیری و کنترل  ةندآورترین منابع فراهمسیستم بینایی یکی از مهم

ریزی اعمال جدید یا پاسخ متناسب اطلاعات بینایی برای برنامه توان ازمی .استهای حرکتی مهارت
 دستیابی از یافتناطمینان ، برای1رو داخلیبر اساس مدل پیش (.1د )کربا شرایط محیطی استفاده 

 هایفعالیت در زمانهم اصلاحات است قادر 2(CNS) مرکزی عصبی سیستم ،موردنظر هدف به
 یک داخلی، روپیش مدل. است تغییر حال در همیشه خارجی حسی محیط زیرا ؛دهد انجام حرکتی

 کوچکی فاتانحرامقابل  در را حرکتی سیستم سازگاری که است حرکتیـ  حسی یکپارچگی مدل
ـ  حسی ازیسیکپارچه تئوری از روپیش مدل(. 2) کندمی ایجاد ،دهدمی رخ بیرونی بینایی در که

 ةنتیج و گویانهپیش حسی سیگنال بین کنندهمقایسه یک عنوانبه اسانسی کندمی فرض حرکتی،
 اصلاح به قادر اسانسی ترتیباینبه (.3) کندمی عمل خاص حرکتی رفتار یک برای واقعی حسی

 سازدمی ممکن را حرکتی یادگیری و است حرکت طول در ناخواسته حسی ادراک حذف و زمانهم
که میدان دید افراد را  ایهای منشوریاختلال در بینایی به کمک عینک ایجاد با انبرخی محقق (.4)

نشان  دهد،ر مییتغی عمودی )انحراف به پایین یا بالا( یا جانبی )انحراف به چپ یا راست( در جهت
. استفاده از عینک منشوری (6،5) یابدحرکتی در مغز افزایش می ـ فعالیت قشر بینایی دادند که

باعث ارتقای  مکن استآورد که درنهایت محرکتی به وجود می ـ چالشی برای سیستم بینایی
یابی برای دست ه،اولی هایدر تلاش ،یند سازگاری منشوریادر فرافراد (. 7عملکرد این سیستم شود )

کنند با افراد سعی می ،وجود این خطاها شوند، بایابی دچار خطاهای زیادی میبه اشیاء و یا جهت
(. پس از 5،6استفاده از یک استراتژی به تنظیم مجدد بپردازند تا خطاهای خود را اصلاح کنند )

توانند برخلاف آن جهتی د میآید که افراحرکتی به وجود می ـ یک سازگاری حسی ،چندین تلاش
بعد از سازگاری  تغییرات در فعالیت عصبی و رفتارِ. (12،،،4ست یابند )دبینند به اهداف که می

(. سازگاری 13گیرند )ثیر سازگاری منشوری قرار میأهای عصبی تحت تدهد که لایهنشان می
مغز را که توجه و  ةت دوطرفتواند فعالیبینایی حرکتی ناشی از قرارگرفتن در معرض منشور می

 حس هایمؤلفه 3اَی()پی منشوری سازگاری در (.13افزایش دهد ) ،کندآگاهی فضایی را کنترل می
 لفهمؤ کند،می بازگو را اندام موقعیت عمقی حس ةلفؤم. هستند درگیر حرکتی و بینایی عمقی
 را قامت تنظیم و عضلانی ایهفرمان مجدد بندیسازمان حرکتی ةلفؤم و دید جهت تنظیم بینایی

 مجدد تنظیم در عمقی حس و بینایی محرک دو هر زآنجاکها اَیپی طول در(. 6) کندمی منعکس
 این ةنتیج که آیدمی وجود به حسی منبع دو بین ناپذیریتطابق هستند، دسترس در فضایی
این سازگاری همچنین (. 14) یابد افزایش قامت مجدد تنظیم یندافر شودمی باعث ناپذیریتطابق

                                                           
1. Internal Forward Model 

2. Central Nervous System (CNS) 

3. Prism Adaptation (PA) 
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 ـ اند و هم در افراد سالمهم در افرادی که از لحاظ مغزی آسیب دیدهـ واحی کورتکس آهیانه را ن
 کنترل برای حسی اطلاعات پردازش مسئول آهیانه کورتکس راست قسمت(. 16،15کند )فعال می
 با انطباق ناییتوا در آهیانه لوب که شده مشخص و است شده دانسته بدن قامتی هایفعالیت
 مجدد تنظیم استراتژی انطباق فاز اب خاص طوربه توانایی این. دارد نقش منشور جانبی جاییجابه

فعالیت کورتکس آهیانه در سازگاری منشوری باعث (. 17) است ارتباط در( خطا سریع تصحیح)
در  (.11شود )وضعیتی داخلی می ةتنظیم مجدد بازنمایی فضایی و درنتیجه کاهش اعوجاج در نقش

 اند،داده انجام داشتند و حتی افراد سالمنهایی که محققان بر روی بیمارانی که تعادل قامتی پژوهش
پس از سازگاری و نمای جانبی  1پی()اَی قدامی ـ در نمای خلفی نشان دادند تعادل این افراد

وضعیت  دهدامت نشان میاثر سازگاری منشوری روی کنترل ق(. 11،12،15یابد )بهبود می منشوری
 دلیلبلکه به ،شودکنترل می (اتوماتیک) خودکار و عمل (رفلکسالعمل )عکساساس  تنها برقامت نه

سطوح بالایی سیستم اعصاب مرکزی )قشر  ةپیچیدگی در طرح داخلی بدن به کارکردهای آگاهان
 شتن تعادل مناسب ضروریبهینه از سیستم عضلانی برای دا ةاستفاد (.12مغز( نیز بستگی دارد )

برای صورت مناسب موقع و بهولی کافی نیست. سیستم عصبی مرکزی برای اینکه بتواند به است
چه هنگامی که ـ باید تصویری صحیح از وضعیت بدن در فضا  ،دکن واردبه بدن نیرو  ،کنترل تعادل
موقع و چگونه بداند چه دیگر،عبارتبه ؛داشته باشد ـ و چه موقعی که ثابت است استدر حرکت 
عنوان توانایی حفظ مرکز ثقل با کمترین نوسان در تعادل به (.16شوند )کار گرفته می نیروها به
گیری و آنهایی که نیاز به هدف ویژهبه ،های ورزشی( که در مهارت،1) ستسطح اتکا ةمحدود

یری دقیق لازم است گحفظ تعادل برای هدف زیرا ؛پرتاب به سوی هدف دارند، بااهمیت است
گیری، کنترل نوسانات قامتی نقش و کمان گیری نظیر پرتاب دارت(. در تکالیف هدف21،21)

 به پیاَی نوسان در جهت از جانب ،اول ةدقت در درج بسزایی در بهبود تکلیف دارد. در این تکالیف
، تیر را به سمت چپ دهدهدف رخ می ةموازی با صفح ةازآنجاکه این نوسان در صفح .افتدخطر می

را کاهش دهد  پیاَی کننده نیاز دارد نوسان در جهتپرتاب ،بنابراین ؛کندجا مییا راست هدف جابه
ی وضعیتی داخلی افراد ةنقش در، هم سازگاری منشوری ،در فضای آزمایشگاهی. ازآنجاکه (21،21)

جدد بازنمایی فضایی و درنتیجه باعث تنظیم م ،افراد سالمدر و اند و هم شدهمغزی  ةدچار سکت که
های پیشین تکلیف تمرینی هنگام استفاده از در اکثر پژوهشو  (11،12است ) کاهش اعوجاج شده

مانیتور بوده که تکرار این تمرین برای اکثر  ةثابت بر روی صفح ةعینک منشوری، اشاره به یک نقط
های نایی این سازگاری به فعالیتکننده محسوب شده و از طرفی انتقال تواافراد تکلیفی خسته

(، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازگاری منشوری 22) یستمشخص ن افراد نیز کاملا   ةروزمر
های این پژوهش یافته اهمیتکنندگان دارت بود. در حین فعالیت بر نوسانات قامتی و دقت پرتاب

                                                           
1. Anterior-Posterior   
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این پژوهش در  .گیری دقیق انجام دهدفشود که فرد علاوه بر حفظ تعادل باید هدزمانی آشکار می
 راستای پاسخ به سؤالات زیر طراحی شده است:

گاهی منجر به بهبود های عملکردی نیز همانند تکالیف آزمایشآیا سازگاری منشوری در فعالیت
حرکتی خواهد شد؟ همچنین در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، آیا این ـ  بینایی عملکرد سیستم

در آن نقش  قامت هایی که کنترلگیری مهارتدر بهبود دقت و هدف مکن استت مکاهش نوسانا
ها برای بهبود تعادل بیشتر تقویت عضلانی در ازآنجاکه در اکثر تمرین اثر داشته باشد؟ ،بسزایی دارد

 ،و به نقش عملکردی سطوح بالایی سیستم عصبی توجه کمتری شده( 23،24) شودنظر گرفته می
عملکرد سیستم عصبی در بهبود تعادل نقش  یارتقا ،یید فرضیات پژوهش حاضرأا تب رو،ازاین

 کند.اساسی پیدا می
 

 روش پژوهش

 ـ آزمونصورت میدانی و آزمایشگاهی با طرح پیشتجربی بود که بهپژوهش حاضر از نوع نیمه
اسلامی اصفهان  دانشجویان خوابگاهی دانشگاه آزاد از بین کنندگانشرکت آزمون انجام گرفت.پس

سال و بدون  41تا  21سنی  ةمرد( سالم با دامن ششزن و  11کننده )شرکت 17 )خوراسگان(
مشخصات افراد قبل از  انتخاب شدند.دسترس  گیری درروش نمونه از طریق ،پرتاب دارت ةسابق

موارد زیر کدام از ، به اذعان خودشان سابقة هیچکنندگاناز شرکت یکثبت شد. هیچ آزموناجرای 
های سیستماتیک، مصرف مواد مخدر و مشروبات آسیب جدی اندام تحتانی، بیماری را نداشتند:

قبل از  ،(. همچنین26سرگیجه( ) بخش، مشکلات بینایی و دهلیزی )مثلا الکلی، مصرف داروهای آرام
کردند. در آگاهانه برای شرکت در تحقیق تکمیل  را نامهرضایت کنندگان فرمهر اقدامی شرکت

کوششی انجام دادند و  11 ةمرحل ششپرتاب دارت را در  51کنندگان آزمون شرکتپیش ةمرحل
بر اساس افراد د. سپس شمحاسبه  (RMSE) 1میانگین مجذور خطا ةمول ریشفردقت پرتاب با 

نفر( تقسیم  هشتنفر( و تجربی ) نهسازی به دو گروه کنترل )امتیاز دقت پرتاب با روش همسان
گیری تعادل از تست کنترل اندازه برایآزمون تعادل گرفته شد. کنندگان پیششرکت تمامشدند. از 

ساخت کشور سوئیس  (AA5،251 )مدل 2مارک کیسلر ینیرو ةپاسچر با استفاده از دستگاه صفح
گیری خواص پیزو متر استفاده شد. در این دستگاه اساس اندازهسانتی 511×611×61در ابعاد 

خلفی، جانبی و  ـ العمل زمین در صفحات قدامیگیری نیروی عکسو به اندازه استریک الکت
گذر ها پس از فیلترشدن با فیلتر پایینهرتز بود. داده 111گیری پردازد. فرکانس نمونهعمودی می

ای ها با پاهد. آزمودنیشدنمنتقل افزار اکسل به نرم ،متغیرهای مرکز فشار ةمحاسب برای ،ده هرتز
                                                           
1. Root Mean Square Error (RMSE) 

2. Kistler  
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ها در کنار بدن آویزان و در تمام طول آزمون، آزمودنی برهنه در مرکز صفحه نیرو قرار گرفتند. دست
در دو موقعیت مختلف بازخورد بینایی، ارزیابی شد. در حالت چشمان باز  قامتحرکت بود. نوسان بی

رو در سطح همتری روبدو ةاز آزمودنی خواسته شد که به حالت خیره به نشانگری که به فاصل
بند از او چشم وسیلةبهچشمان او قرار داشت نگاه کند و در حالت چشمان بسته بازخورد بینایی 

صورت کنندگان بهکند. شرکتشد و از آزمودنی خواسته شد که تصور کند به نشانگر نگاه میگرفته 
ته اجرا کردند. بین تلاش را با چشمان بس پنجتلاش ایستادن ثابت را با چشمان باز و  پنجتصادفی 

ثانیه استراحت به حالت نشستن روی صندلی برای آزمودنی در نظر گرفته شد.  21هر تلاش 
میانگین  جانبی، نمای خلفی، سرعت در ـ قدامی سرعت در نمای ،متغیرهای سرعت متوسط

ودنی نمای جانبی برای هر آزم جایی درهجاب خلفی و ـ نمای قدامیجایی در هجابجایی کل، هجاب
 پنج ،ثانیه بود که برای به حداقل رساندن خطای دستگاه و آزمودنی 51سنجیده شد. زمان هر تلاش 

 کنندگانِ شرکت ،تمرینی ةانتهایی وارد تحلیل آماری نشد. سپس در مرحل ةثانی پنجابتدایی و  ةثانی
 51 رروزهپرتاب دارت را در مکان و زمان مشخص در هشت روز متوالی ) 461دو گروه مجموع 

 ،دقت پس از هر مرحله گیریِپرتاب( اجرا کردند. زمان اندازه 11مرحله و هر مرحله  ششپرتاب در 
دارت  ةاستاندارد فرد از صفح ةعنوان زمان استراحت افراد بین دو مرحله در نظر گرفته شد. فاصلبه

روه تجربی این تعداد گ. (25بود ) سانتیمتر 173زمین دارت از  ةمرکز صفح ةو فاصل سانتیمتر 237
 61 ،دارت ةدیوپتر که میدان دید را از مرکز صفح 21پرتاب را با استفاده از عینک منشوری 

زمان پرتاب و در تمام مدتافراد گروه تجربی انجام دادند.  ،کردسانتیمتر به سمت چپ منحرف می
فاصله پس از آخرین بلا ،آزمونپس ة(. در مرحل7،11این عینک را بر چشم داشتند ) ،استراحت

آزمون گرفته پیش ةکنندگان تست تعادل و دقت پرتاب دقیقا  مشابه با مرحلپرتاب، از شرکت ةمرحل
برای  تمرین انجام شد. ةساعت پس از آخرین جلس 24تست یادداری دقت  ،شد. همچنین

 آمار استنباطی از میانگین و انحراف معیار و در بخش در بخش آمار توصیفی هاوتحلیل دادهتجزیه
ها از آزمون بررسی همگنی واریانس برای، شاپیرو ویلکاز آزمون  هابودن دادهنرمال تعیین یارب

در دو  های یادداری دقتمیانگین ةمقایسبرای  مستقل،تیمتغیرها از  آزمونپیش ةمقایس برای، لوین
آزمون در پسمرکز فشار کف پا  یمتغیرهابررسی تعامل  منظوربهو  آنالیز کوواریانسگروه از روش 

 1اس.اس.پی.اس افزارنرماستفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از  (2×2) مرکب آنالیز واریانساز 
 صورت گرفت. ≥P 0.05ی معناداردر سطح  22 ةنسخ

 
 
 

 
                                                           
1. SPSS  
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 نتایج
گروه و معیارهای پایه در دو  (دموگرافیک) شناسیشخصیت داوطلبان موردمطالعه از نظر اطلاعات

 154±،/51 ترتیبتجربی و کنترل اختلاف معناداری نداشتند. میانگین قد و سن داوطلبان به
های ی گروهپارامترهای مرکز فشار کف پا میانگین سال بود. در مقایسة 31±21/7سانتیمتر و 

و سرعت در جایی هجابهای شاخص)دیده نشد  یمعنادارتفاوت  آزمونیشدر پ تجربی و کنترل
سرعت  جایی وهجاب و نیز (P=0.308)کل و سرعت جایی ه، جاب(P=0.501)خلفی  ـ قدامی نمای
آزمون، بین گروه تجربی و پارامترهای مرکز فشار کف پا در پس میانگین ةمقایس .((P=0.452) جانبی

های شاخص معناداراستفاده از عینک منشوری حین تمرین سبب کاهش  که کنترل نشان داد
خلفی  ـ (، سرعت قدامیP=0.006جایی کل )ه(، جابP=0.002خلفی ) ـ در نمای قدامیجایی هجاب
(0.002=P( و سرعت کل )0.006=P.شده است ) متغیرهای حاصل از مرکز فشار کف پا در 

 است. آمده ة یکدر جدول شمارآن که نتایج  تحلیل شد آنالیز واریانس مرکبآزمون با استفاده پس

 
 آزمون دو گروه تجربی و کنترلغیرهای حاصل از مرکز فشار کف پا در پسمتة مقايس -6 جدول

 در حالت چشم باز و بسته 

 متغیر
 اثر متقابل  اثر اصلی

 گروه*بینايی  بینايی گروه

 جایی جانبیجابه
P 66 361  3،1 

F ،،/3 7،1  751 

 خلفی -جایی قدامیجابه
P 2 746  3،1 

F 2،/11 116  765 

 کل جاییجابه
P 5 57،  431 

F 53/6 176  535 

 سرعت جانبی
P 66 361  3،1 

F ،،/3 7،1  751 

 خلفی -سرعت قدامی 
P 2 746  3،1 

F 2،/11 116  765 

 سرعت کل
P 5 57،  431 

F 53/6 176  535 
 

         0.05*  P≤  سطح معناداری 
 

ارائه  ة دوگروه در جدول شمارآزمون و یادداری دو آزمون، پساطلاعات توصیفی متغیر دقت پیش

 ده است.ش
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 آزمون و يادداریآزمون، پساطلاعات توصیفی متغیر دقت در پیش -3جدول 

 

به ی معنادارمقادیر  ،دو گروه تجربی و کنترل آزمونپس های متغیر دقت درمیانگین ةمقایساز 

آنالیز های تحلیل کوواریانس از آزمون فرضییدشدن پیشأبا ت (.P ،0.63=F=0.439)د دست نیام

 ایت در دو گروه استفاده شد. مقادیر میانگین حاشیهیادداری دق آزمون ةبرای مقایس کوواریانس

و سطح ( 32/1) حجم اثر ،F (65/5) ة، آمار(6/73،) ، گروه آزمایش(51/،6) برای گروه کنترل

حاکی از معناداری دقت گروه آزمایش در آزمون  ،مربوط به متغیر یادداری دقت (121/1) معناداری

 یک شکل شمارهدر های آزمایش و کنترل گروهت در آزمون یادداری دقمیانگین . یادداری است

 .نشان داده شده است

 

 های آزمايش و کنترلمیانگین آزمون يادداری دقت در گروه ةمقايس -6شكل

 متغیر آزمون گروه میانگین خطا انحراف معیار

 آزمایش 5،/65 6/24،
 آزمونپیش

 دقت

 کنترل 3،/16 36/21

 آزمایش ،22/5 11/14
 آزمونپس

 کنترل 51/76 71/6

 آزمایش 53/51 45/14
 یادداری

 کنترل 31/73 46/12
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 گیریبحث و نتیجه

دو  سیستم بینایی با استفاده از عینک منشوری بر کاریدست هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر

های پژوهش حاکی از کاهش فاکتورهای میانگین یافتهو دقت پرتاب دارت بود.  قامتفاکتور کنترل 

 خلفی، میانگین سرعت کل و میانگین سرعت ـ قدامی در نمای جاییهجایی کل، میانگین جابهجاب

تای افراد تعادل ایس ،دیگرعبارتخلفی مرکز فشار کف پا در گروه تجربی بود. به ـ قدامی در نمای

آمده با نتایج مطالعات دستنتایج بهبهبود پیدا کرد.  ،جلسه استفاده از عینک منشوری هشتپس از 

فرد نرمال اثر  14بر روی  (2113) و همکاران 1در این ارتباط، میشل .(21-11) مختلفی همسو است

تغییراتی در که د بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان دا قامت سازگاری منشوری را بر کنترل

و  2تیلیکت ،(. همچنین12آید )می وجود بهکنترل قامت جانبی افراد پس از سازگاری منشوری 

مغزی در دو گروه )گروه اول استفاده  ةاثر سازگاری منشوری را بر روی افراد سکت( 2111)همکاران 

اف به چپ( را بررسی از عینک منشوری انحراف به راست، گروه دوم استفاده از عینک منشوری انحر

روی افراد بر پژوهشی  3(2114) نیجبور (.11کردند که نتایج بهبود تعادل را در گروه اول نشان داد )

نتایج نشان داد که حتی استفاده از عینک منشوری در یک  داده است؛ انجاممغزی  ةدچار سکت

راستا بودن نتایج ر تبیین همتوان د(. می11اثرگذار است ) مغزی ةدچار سکت جلسه بر تعادل افرادِ

در انسان علاوه بر  قامتکه کنترل  گفتشده چنین یادهای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

وابسته  نیز های حسی به یک طرح داخلی که مرتبط با سطوح بالایی سیستم عصبی استورودی

ی بدن ایجاد های حسی و طرح داخلشود هماهنگی بین ورودیاست که در طول سازگاری باعث می

مغزی  ةسازگاری منشوری نواحی کورتکس آهیانه را در افراد سالم و افراد دچار سکت(. 12شود )

(. ازآنجاکه قسمت راست کورتکس آهیانه مسئول پردازش اطلاعات حسی برای 16،15کند )فعال می

ظیم مجدد های قامتی بدن است و فعالیت این ناحیه در سازگاری منشوری باعث تنکنترل فعالیت

وضعیتی داخلی و  ةد، درنتیجه این بازنمایی منجر به کاهش اعوجاج در نقششوبازنمایی فضایی می

 ی فوقهانتایج پژوهشبرخی های پژوهش حاضر با یافته ،(. از طرفی11د )شونهایتا  بهبود تعادل می

نفری از هفتوه بر روی دو گر (2113و همکاران ) میشلکه  ای(. در بررسی11،12) استهمسو نا

بر فاکتور  مکن استکه سازگاری منشوری تنها م ندبه این نتیجه رسید ،ندافراد سالم انجام داد

بهبود در  ،که در پژوهش حاضر علاوه بر نمای جانبیدرحالی ؛(12تعادل در نمای جانبی مؤثر باشد )

سازگاری  (2111) و همکاران قدامی نیز مشاهده شد. همچنین در تحقیق تیلیکت ـ نمای خلفی
                                                           
1. Michel 

2. Tiliket 

3. Nijboer 
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د و نتایج مبین اثرگذاری سازگاری منشوری بر کنترل شمنشوری با انحراف به راست و چپ بررسی 

که در پژوهش حاضر اثرگذاری عینک انحراف به درصورتی ،(11فقط با انحراف به راست بود ) قامت

زمان ، مربوط به مدتهمسو بودن نتایجنارسد دلیل افراد تأیید شد. به نظر می قامتچپ بر کنترل 

در تمام این تحقیقات افراد در یک جلسه  های متفاوت باشد.تمرینی و همچنین آزمودنی برنامة ةارائ

قرارگرفتن در معرض که درحالی ؛دادندکوشش، تماس با هدف را انجام می 111تا  51بین 

بر همین اساس  .شودیمدت عینک منشوری باعث انطباق بیشتر و اثر ماندگارتر سازگاری مطولانی

 ؛(27کوشش بیان کردند ) 611تا  161های بهینه برای سازگاری مؤثرتر را بین تعداد کوشش

کننده در میانگین سن افراد شرکت ،ریزی شد. همچنینپرتاب برنامه 461رو در پژوهش حاضر ازاین

که میانگین سنی در لیدرحا ؛سال بود 66ر از یشتب ند،خوان نبودر همضتحقیقاتی که با پژوهش حا

تر نسبت به جوانان ای که نشان داد افراد مسنطبق مطالعه ،بنابراین ؛سال بود 31ر ضپژوهش حا

نبودن سازگاری در این افراد در نماهای (، ممکن است اثربخش26رسند )دیرتر به سازگاری می

 مختلف به همین دلیل باشد.

د که نکنپیشنهاد می (های پویانظام ةمانند نظری)های مرتبط با کنترل قامت جدیدترین نظریه

های عضلانی، اسکلتی ویژه سیستمبه ،یک تعامل پیچیده و پویا از عوامل مختلف ةنتیج ،قامتکنترل 

(. با توجه به اینکه ،1گذاری شده است )نام «قامت سیستم کنترل» صورت کلیکه به استو عصبی 

طور ذاتی شود و بهترین حرکات بنیادی در انسان محسوب مییکی از مهم ،ایستادن در حالت قائم

طور مداوم برای حفظ ثبات بدن فعال باشد. باید به قامتثبات است، بنابراین سیستم کنترل بی

تکس مغز برای تصحیح و کور درمغز و مخچه و سپس  ةدر ساقهای حسی اطلاعات سیستم رو،ازاین

ها به که هماهنگی و همکاری این سیستمطوریبه ؛شودمی آوری و پردازش، جمعقامتحفظ ثبات 

 (.31،،2شود )مطلوب منجر می قامتکنترل 

این اثر  ،دداری معنادار تفاوتتعادل در دو گروه  ةمقایسنتایج پژوهش حاضر نشان داد که هرچند 

باز باشد یا  اهفارغ از اینکه چشمان آزمودنی که معنیبه این  ؛ستمعنادار نیدر تعامل با بینایی 

توان چنین این نتیجه را می بسته، تمرین با عینک منشوری باعث بهبود تعادل افراد شده است.

 ةنواحی کورتکس آهیانه را در افراد سالم و افراد دچار سکت ازآنجاکه سازگاری منشوری :بیین کردت

ای کنترل کورتکس آهیانه مسئول پردازش اطلاعات حسی بر؛ (16،15کند )مغزی فعال می

های قامتی بدن است و فعالیت این ناحیه در سازگاری منشوری باعث کاهش اعوجاج در فعالیت

های عصبی تحت دهد که لایهاین نتایج نشان میرو، ازاین ؛(11) دشووضعیتی داخلی می ةنقش

فضایی مغز که توجه و آگاهی  ةد و فعالیت دوطرفنگیرهای درمانی سازگاری منشوری قرار میمزیت
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وضعیتی داخلی  ةچون نقش توان استنباط کرد کهمی ؛ بنابراین(13)یابد میکند بهبود را کنترل می

 .اطلاعات بینایی در دسترس باشد یا نباشد ،گیریتفاوتی ندارد که هنگام تست ،یابدارتقا می

ایش و آزمون بین دو گروه آزمدقت در پس عاملنشان داد  های پژوهش حاضریافته ،همچنین

 اثر منفی پس دلیلآزمون بهدقت در پس نبودندلیل معنادار .کندایجاد نمی عناداریتفاوت م ،کنترل

بار از چشمان برداشته شود و همان که منشور برای اولین . پس از سازگاری زمانیاست 1از سازگاری

الف آن جهتی که تکرار شود، افراد در جهت مخ شدهتکلیفی که در طول استفاده از منشور انجام 

 نامندند. این اثر را اثر منفی پس از سازگاری مینکنظر پرتاب می به هدف مورد اندسازگار شده

آزمون باید به سازگاری جدید بدون عینک های گروه آزمایش در پسآزمودنی ،بر همین اساس. (31)

در آزمون اما  ؛یابدایش میل افزرهای خطا نسبت به گروه کنتکه در این فاصله میزان پرتاببرسند 

طور معناداری در تمرین از افراد گرفته شد، دقت به ةساعت پس از آخرین جلس 24یادداری که 

 برایازآنجاکه تست یادداری آزمون مناسبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشت. 

تجربی نسبت به گروه  توان چنین ادعا کرد که روند یادگیری در گروهمی است،سنجش یادگیری 

(. پژوهشی که دقت پرتاب را با استفاده از سازگاری منشوری بررسی 32کنترل بهبود یافته است )

مانیتور را تمرین  ةای روی صفحچند پژوهش تکلیف دسترسی به نشانه اما ؛کرده باشد یافت نشد

راد با مکان نشانه سازگار استفاده از عینک منشوری اف ةکردند و نتایج حاکی از آن بود که طی دور

سوم پژوهش حاضر شاید بتوان افزایش دقت گروه آزمایش  ة(. در توجیه یافت11-12شدند )می

طور توجیه کرد که در سازگاری منشوری اختلاف یادداری را این ةنسبت به گروه کنترل در مرحل

ا و درنتیجه باعث حرکتی منجر به تولید سیگنال خطا در مخچه، تلاش برای تصحیح خط ـ حسی

دهد سازگاری (. شواهدی وجود دارد که نشان می33شود )شناختی افراد می ةدرگیری بیشتر حیط

 کردن و تکالیف دوبخشیتعمیم به انواع حرکات ازجمله نقاشیمنشوری طی فعالیت دستیابی، قابل

پذیری در که این تعمیم ندنشان داد 2(2114و باستین ) (. در این راستا مورتن34) است

 ،دنکنهایی که هر سه سیستم عضلانی، عصبی و دهلیزی را طی سازگاری منشوری درگیر میفعالیت

( زیرا در این حالت تمام بدن در طول سازگاری درگیر 36بیشتر است ) ،رفتنازجمله تکلیف راه

مغز،  ةه ساقازجمل ،شود که نیازمند فعالیت وسیعی از عضلات، درگیرشدن نواحی مختلفی از مغزمی

با عنایت به تفسیر فوق  (.35،37شدن اطلاعات دهلیزی است )کورتکس حرکتی و مخچه و کالیبره

های پژوهش حاضر پرتاب دارت در حالت ایستاده بوده و ازآنجاکه تکلیف آزمودنی گفتتوان می

دهلیزی را خوبی هر سه سیستم بینایی، حس عمقی و تکلیفی است که به ایستادن همراه با پرتاب،
                                                           
1. Negative Effect After Compatibility 

2. Morton & Bastian 
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در بهبود دقت پرتاب مؤثر  نحوی بهتوانسته  قامترسد بهبود کنترل ه نظر میبکشد، به چالش می

کنندگان مبتدی نیازِ اجرای خوب در میان پرتابعنوان پیشاین نتیجه، توانایی حفظ ثبات بهاشد. ب

 (.36کند )را تأیید می

کرد استفاده فراد را به سمت چپ منحرف میدر پژوهش حاضر از عینک منشوری که میدان بینایی ا

متقارن نیستند؛  ،در هر دو سیستم حسی و حرکتی ی مغزهانیمکره دهندها نشان مییافته شد.

چپ تنها  ةنیمکر اماکند فضایی چپ و راست را کنترل می یابیراست موقعیت ةنیمکر که ایگونهبه

د اثر انحراف به شورو پیشنهاد میازاین ؛(،3کند )یابی سمت راست را کنترل میجهت و موقعیت

در پژوهش حاضر  ،. همچنینو دقت افراد سالم نیز بررسی شود قامت راست میدان بینایی بر کنترل

افتد و دادند. ازآنجاکه یادگیری در سیستم مرکزی اتفاق میها را انجام میافراد با دست برتر پرتاب

د طی پژوهشی قابلیت انتقال شو(، پیشنهاد می41را دارد )های مخالف قابلیت انتقال به اندام

اثرات  توانمی نشان داد که حاضر ةمطالعد. شوسازگاری منشوری به دست غیربرتر نیز بررسی 

و دقت پرتاب در  قامتبه کنترل را انحراف میدان بینایی به سمت چپ  ةسازگاری بینایی در نتیج

های مغزی با استفاده از گیری و تحلیل سیگنالسد اندازهربه نظر می .تعمیم دادافراد نرمال 

ح بالایی سیستم عصبی طوتواند اطلاعات مفیدی از کارکرد سدر پژوهشی مشابه ب الکتروانسفالوگرام

 قرار دهد. آتی انپژوهشگردر اختیار 

ر دو در افراد به ه قامت کند که کنترلنتایج پژوهش حاضر از این ایده حمایت می: پیام مقاله

 عصبی سیستم بالایی سطوح با مرتبط که قامتمربوط به داخلی  یا شمای های حسی و طرحورودی

حرکتی درگیر در طول ـ  پذیری حسی درونی و هماهنگی حسیبستگی دارد. انعطاف ،است

 .گیردهای سطوح بالاتر از فضای داخلی و خارجی بدن قرار میتأثیر بازنماییسازگاری تحت
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Abstract 
The vision is preferred system of sensory information that it is plays important 

role in postural control and movement. The purpose of current study was to 

examine the effect of Prismatic adaptation on the postural control and dart 

throwing precision. For this purpose, 17 healthy male and female participants 

with age range 20- 41 years old were divided into experimental and control 

groups, based on the throwing precision. The groups threw 480 darts in eight 

consecutive days. The experimental group used prismatic eyeglasses that divert 

the sight to the left. Before and after the training period, the static balance in 

open and closed eyes states was recorded via force platform and the throwing 

precision was measured as well. Data was analyzed using mix analysis of 

variance and analysis of covariance. The results showed that speed and 

displacement of anterior-posterior sway (P=0.002) and the overall speed and 

displacement center of pressure reduced in the experimental group (P=0.006). 

There was no significant difference between closed and open eye (P0.05). 

Also, there was no significant difference in group by vision factors interaction 

(P0.05). The precision index showed no difference in the post-test but in the 

retention test, the precision variable was significantly better in the experimental 

group (P=0.02). The results indicate that challenge caused by visual adaptation 

can improve the throw precision and individual’s postural control. 
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