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 چکیده

 افراد تعادل بر دوگانه و مجرد تکلیف شرايط در حسی هايسیستم کاريدست تأثیر يمقايسه ،تحقیق اين از هدف
( 81/88±11/1 سنی میانگین) بینا فرد58 و( 82/81±82/4 سنی میانگین) نابینا فرد 58 ،منظور اين به. بود بینا و نابینا

 ،نداشتند هنجاري نا اي بیماري گونههیچ و داشته مطابقت هم با آنتروپومتريک هايويژگی از برخی لحاظ از که صورتیبه
 آزمودنی هر از بار 8 ،تحقیق  اين در. کردند شرکت تحقیق اين در و انتخاب تهران هايدانشگاه دانشجويان بین از

 در مرحله 1 و مجرد تکلیف شرايط در مرحله 1. آمد عملبه بايودکس سنج تعادل دستگاه يوسیلهبه تعادل آزمون
 کیي ،مراحل از کدام هر طی(. تصادفی اعداد يزنجیره آوريادي شناختی تکلیف زمانهم انجام) دوگانه تکلیف شرايط

 حسی سیستم کاريدست دهلیزي، سیستم اريکدست کاري،دست بدون) شد کاريدست حسی هايسیستم از
 عنوانبه آزمودنی هر کلی نوسانات میانگین نهايت در که بود ايثانیه 88 کوشش 1 شامل آزمون از مرحله هر(. پیکري
 به نسبت بهتري تعادل مراحل، يهمه در بینا افراد که داد نشان ،تحقیق اين از حاصل نتايج. شد ثبت وابسته متغیر

(. P=0.001) بود معنادار دهلیزي سیستم کاريدست يمرحله در تنها تفاوت اين اما. داشتند نابینا هايآزمودنی
 بدون يمرحله در بینا، افراد در ولی نداشت؛ تأثیري نابینا افراد تعادل بر دوگانه تکلیف که داد نشان نتايج همچنین

 بینا افراد در که بود اين تحقیق اين نتايج ديگر از(. P=0.002) افتي کاهش دوگانه تکلیف تأثیر تحت تعادل کاري،دست
 تعادل اما. ابدي می افزايش ايستا تعادل حفظ هنگام نوسانات میزان حسی، هايسیستم کاريدست تأثیر تحت نابینا و

 ريپیک حسی سیستم کاريدست حین تأثیر بیشترين. نیافت کاهش دهلیزي سیستم کاريدست تأثیر تحت بینا افراد
 موجب دوگانه تکلیف ،(حسی هايسیستم کاريدست) تعادلی تکلیف دشواري افزايش با همچنین. شد مشاهده

 براي  حواس از استفاده در متفاوتی هايمکانیسم نابینا و بینا افراد رسد می نظر به بنابراين. نشد تکلیف اين در تداخل
  .دارند تعادل حفظ

 .مجرد تکلیف نابینا، ادل،تع دوگانه، تکلیف :کلیدی واژگان

                              Email: a_farsi@sbu.ac.ir                                * نويسنده مسئول          
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  مقدمه
 از ما بدن، عمودی حالت حفظ فرايند در. است حرکتی سیستم هر ضروری جزء 1تعادل کنترل

. کنیممی استفاده بینايی سیستم و پیکری حس دهلیزی، سیستم شامل حسی، منابع از ترکیبی

 و عمقی حس و زیدهلی بینايی، هایحس اطالعات پردازش و دريافت با مرکزی عصبی دستگاه

 عضالنی الگوهای شدنفعال باعث ومحیط، قبلی حرکتی الگوهای گرفتن نظر در با

 شودمی حرکتی راهبردهای ايجاد باعث حرکتی الگوهای اين. شودمی اندام در شدهريزیبرنامه

 حفظ معموالً روزمره زندگی در(. 1) کند حفظ را خود تعادل تواندمی فرد ،آن متعاقب که

. است ساده تفکر اي محاسبه گفتگو، نظیر ديگری شناختی کارهای انجام با همراه بدن توضعی

 یدرباره که محققانی(. 2) کنندنمی عمل هم از مستقل صورتبه شناختی و تعادلی سیستم

 مهمی محدوديت ،توجه به مربوط هایفعالیت که اندداده نشان کنند،می تحقیق انسان عملکرد

 اغلب که مشکلی که دهدمی نشان خوبیبه محدوديت اين. کندمی ايجاد نسانا عملکرد در را

 حال در تکالیف میان توجه تقسیم به نیاز دلیل به داريم، عمل دو از بیش زمانهم اجرای هنگام

 چند بین را خود توجه چگونه اينکه. کنیممی توجه زيادی تکالیف به زمانهم ما اغلب. اجراست

 که است سؤالی کنیم،می تقسیم و معطوف شود، انجام کارآمد طوربه دو هر که طوریبه فعالیت،

 بازتابی ینظريه اساس بر(. 3) است مطرح تمرينی و تئوری هایحوزه در گسترده صورتبه

 یوسیلهبه که بازتابی هایپاسخ ینتیجه در تعادل وضعیت حفظ ،2بدنی وضعیت کنترل

 سیستمی ینظريه اساس بر که حالی در. شودمی ايجاد ،شودمی تحريک حسی دادهایدرون

. شودمی ظاهر محیط و تکلیف با فرد تعامل اساس بر بدنی وضعیت کنترل بدنی، وضعیت کنترل

 ،دارد حسی دادهایدرون به نیاز بدن وضعیت کنترل تنها نه نظريه اين اساس بر ،ديگر عبارت به

       بدنی، وضعیت کنترل، ديگر سويی از(. 4) است دنیازمن نیز هاسیستم بین تعامل به بلکه

 اين که شدمی عنوان چنین و شدمی محسوب خودکار و رفلکسی عملکرد کي عنوانبه قبالً

 هافرضیه اين خالف را شواهدی ،اخیر تحقیقات اما. دارد نیاز توجه میزان حداقل به تکلیف

 قامت کنترل برای زيادی توجهی نیازهای که اندداده نشان تحقیقات اين. اندکرده آوریجمع

 تعادلی، هایتوانايی و افراد سن تعادلی، تکلیف نوع به بسته توجهی نیازهای اين و است الزم

 منابع محدوديت به مربوط مسائل بررسی برای که تجربی روش ترينمتداول(.  5) است متفاوت

                             خطی غیر تعامل مدل اساس بر(. 3) است 3دوگانه تکلیف روش ،رودمی کار به توجه

                                                           
1.balance   

2. posture 

3. Dual task 
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U ثانويه تکلیف کهی تعادلی در يک تکلیف دوگانه تعادلی، یدوگانه تکلیفمربوط به  1شکل 

 سالمند و جوان افراد تعادل بهبود موجب شناختی تکلیف ،است ساده شناختی تکلیف کي

 بدنی، وضعیت کنترل از توجه تمرکز تغییر هک باشد دلیل اين به شايد پديده اين(. 6) شودمی

 افزايشبا  مدل همین اساس بر که صورتی در. شودمی قامتی خودکار فرايندهای افزايش موجب

 اثرات  و شده  کاسته دوگانه تکلیف سودمندی میزان از ،سالمند افراد در خصوص به شناختی بار

 دشواری افزايش با ،2تکلیف لويتا اصل مدل اساس بر همچنین. ديابمی افزايش آن مخرب

 که تعادلی تکلیف اجرای در افراد اين سالمند، افراد در امر اين شدنحیاتی و تعادلی تکلیف

 نظرصرف با و داده قرار ترجیح مورد را تعادلی تکلیف گرفت،می صورت دوگانه تکلیف صورتبه

 نتايج(. 6) سازندمی ودخ تعادل حفظ به معطوف بیشتر را خود توجه ،شناختی تکلیف از

 داد نشان( 1311)همکاران و حیاتی و ،(2001) همکاران و 4شینیا ،(2003)3پلکچیا تحقیقات

 و هانتر توسط شدهانجام تحقیقات ،سويی از. (6-1)ندارد افراد تعادل بر تأثیری دوگانه تکیف که

 ،(2011) همکاران و 7برگر و ،(2005) پلکچیا ،( 2001) همکاران و 6دالت ،( 2001) 5هافمن

 افراد داده نشان بسیاری تحقیقات نتايج. (1-11)داد نشان را افراد تعادل در دوگانه تکلیف تأثیر

. اندمشکل دچار خود تعادل کنترل و حفظ در، هستند بینايی یضايعه دچار که نوجوانی

 تون اسب،نامن حرکتی الگوهای رشد از ناشی تواندمی مشکالت اين وجود علت درکودکان،

 حس در نقص با ارتباط در همگی که باشد بالیدگی مشکالت به مربوط اي و نامناسب عضالنی

 و پیکری حس اطالعات به بیشتری نیاز ،هستند بینايی مشکل دچار که افرادی(. 7) است بینايی

 از ادهاستف ،نابینا افراد در استفاده مورد استراتژی ترينمعمول. دارند تعادل حفظ برای دهلیزی

 فضاست در بدن وضعیت تنظیم جهت حرکات کردنهماهنگ و ثبات حفظ برای ديگر هایحس

 تعادلی سیستم خودکار هایپاسخ یزمینه در( 2001) 1ابهي و ناکاتا توسط که تحقیقی(. 7)

 خودکار هایپاسخ که داد نشان دادند، انجام بینا و نابینا افراد در تعادل خوردنهمبر هنگام

 در اختالل ايجاد هنگام که چرا گیرد؛نمی قرار مادرزادی نابینايی تأثیر تحت تعادلی مسیست

 با دهیپاسخ ینحوه و تعادلی سیستم پاسخ سرعت بین اتکا، سطح جايیجابه یوسیلهبه تعادل

                                                           
1. The u-shaped nonlinear interaction model 

2. the task prioritization 

3 .Pellecchia 

4 .Shinya et al 

5  . Hunter & Hoffman 

6 .Dault et al 

7 .Berger et al 

8. Nakata& Yabe 
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 اما. نداشت وجود تفاوتی نابینا و بینا افراد در منتخب، عضالت الکترومايوگرافی الگوی به توجه

 افراد بین تعادل خوردنهمبر هنگام مخ قشر تعديلی هایپاسخ در که داد نشان تحقیق اين تايجن

 1همکاران و ری توسط گرفتهصورت مشابه تحقیق(. 12) داشت وجود تفاوت بینا و نابینا

 تفاوت بینا و نابینا افراد بین تعادل، حفظ به مربوط کلی امتیازات در که داد نشان( 2001)

 استفاده مورد استراتژی که داد نشان تحقیق اين ابه،ي و ناکاتا تحقیق برخالف. (13)اشتد وجود

 ران مفصل استراتژی از بیشتر نابینا افراد. بود متفاوت تعادل حفظ در بینا و نابینا افراد بین

(hip)، بر منفی تأثیر بینايی محدوديت کلی درحالت تحقیق، اين اساس بر. کردندمی استفاده 

 ارزيابی برای که( 1317) محمدی توسط گرفتهصورت تحقیق در(. 13) داشت تعادل حفظ یرو

 هایسیستم کاریدست هایحالت در تعادل حفظ در ورزشکارغیر و ورزشکار نابینايان عملکرد

 بستهچشم حالت در بینا افراد با ورزشکار نابینای افراد بین داد نشان نتايج گرفت، صورت حسی

 و ری و ( 2002) همکاران و 2گیازاگلو تحقیقات(. 41) نداشت وجود تفاوتی ،تعادل یزمینه در

 و سانگ تحقیق نتايج. (15و16)نداد نشان را نابینا و بینا افراد تعادل در تفاوتی ،( 2010) وولف

 به نسبت ،بودند بینايی مشکالت دچار که افرادی کلی حالت در که داد نشان( 2007) 3همکاران

 یمقاله به توجه با(. 17) داشتند خود تعادل در زيادی نوسان خود قد هم و وزن هم افراد

 اين بینايی سیستم در نقص علت به رسدمی نظر به ،(0200) 4همکاران و کوک وی شام مروری

 اين با. (11)شود ايستا تعادل حفظ هنگام در نوسانات افزايش موجب شناختی تکلیف افراد،

 بر تأثیری هیچ شناختی تکلیف که داد نشان( 2002) 5همکاران و ملزر تحقیقات نتايج ،حال

 حفظ هنگام بینا افراد در مشابه، آزمايشگاهی شرايط در که صورتی در نداشت؛ نابینا افراد تعادل

(. 12) شد آنها بدنی نوسانات افزايش موجب شناختی تکلیف بسته،چشم صورتبه تعادل

 لذا. استبوده نابینا و بینا افراد در تعادل حفظ بودنمتفاوت از حاکی تحقیقات از برخی همچنین

 وجود و تعادلی یدوگانه تکلیف هاینظريه همچنین و تعادلی متفاوت هاینظريه به توجه با

 شناخت اهمیت و نابینا افراد تعادل یزمینه در گرفتهصورت تحقیات در متناقض نتايج

 هایسیستم کاریدست با که آنیم بر تحقیق اين در ،ياننابینا تعادل در درگیر هایمکانیسم

 افراد تعادل بر شناختی تکلیف تأثیر تعادلی، تکلیف دشواری افزايش ،ترتیب اين به و حسی

 آيا که دهیم پاسخ سؤاالت اين به و دهیم قرار بررسی مورد را بینا افراد با مقايسه در نابینا

                                                           
1. Ray et al 

2 .Giagazaglou 

3.Sang et al 

4. Shamway cook et al 

5. Melzer et al 
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 اين آيا شود؟می نابینا افراد در تعادلی تکلیف رايیکا کاهش اي افزايش موجب شناختی تکلیف

 ،شوندمی محروم بینايی از بندچشم از استفاده طريقبه موقتاً که بینايی و نابینا افراد در تأثیر

 بر شناختی تکلیف تأثیر بودنمتفاوت موجب تعادلی تکلیف دشواری افزايش آيا و است؟ متفاوت

 در بتوان ،سؤاالت اين از هرکدام پاسخ به رسیدن با تا نه؟ اي شد خواهد نابینا و بینا تعادل روی

 .کرد بحث نابینايان تعادل و تعادلی دوگانه تکلیف تعادل، مختلف هاینظريه یزمینه

 

 پژوهش روش
 نابینا و بینا افراد گروه دو از که صورت اين به. بود مجزا گروه دو در آزمونپس شامل تحقیق اين

 عملبه تعادل آزمون ،دوگانه و مجرد تکلیف شرايط در هاحس کاریدست لفمخت هایدرحالت

  .آمد

 6) نابینا فرد 12 شامل تهران، هایدانشگاه دانشجويان بین از تحقیقی کار اين کنندگانشرکت

 سنی یدامنه با( مرد 6 و زن 6) بینا فرد 12 و 01/25±61/4 سنی یدامنه با( مرد 6 و زن

 از قبل. شدند همکاری به حاضر داوطلبانه صورتبه نابینا و بینا هایآزمودنی .بود 33/5±67/22

 نابینا افراد به مربوط فرم) نابینا و بینا دوگروه هر توسط رضايت فرم ،تحقیق اين در شرکت

 ،نابینا هایآزمودنی بین از. شد تکمیل( شد ثبت آنان هایپاسخ و قرائت آزمونگر توسط

 بینا هایآزمودنی. بودند نابینا مادرزاد طوربه اي کودکی دوران از که شدند بانتخا هايیآزمودنی

 میانگین جنس، نظر از که شدند انتخاب صورتیبه تهران هایدانشگاه داوطلب دانشجويان بین از

 گونههیچ ،گروه دو هر افراد. داشتند مطابقت نابینا گروه با( BMI)1 بدنی یتوده شاخص و سنی

 اين به. نداشتند پارکینسون بیماری و ديابت سمعک، از استفاده تحتانی، اندام سیبآ یسابقه

 در شرايط واجد افراد تا شد تکمیل زمینه اين در داوطلب افراد توسط نامهپرسش کي ،منظور

  .شوند انتخاب تحقیق اين

 در سعی و سنجتعادل دستگاه روی بر ايستادن شامل که را ايستا تعادلی تکلیف آزمودنی هر

 . دادند انجام را بود تعادل حفظ

 اين. شد استفاده  )250-300مدل) 2بايودکس سنجتعادل دستگاه از تعادل گیریاندازه برای

 برای بايودکس یصفحه. کردمی ثبت ناپايدار و پايدار حالت دو در را بدن نوسانات دستگاه

 را بدن انحرافات است قادر دستگاه اين .است تنظیم قابل ناپايداری و پايداری از مختلفی درجات

                                                           
1.body mass index   

2.Biodex balance system 
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 دستگاه، خروجی. کند ثبت( t)3کلی صورتبه و 2(ML) طرفین ،(AP)1عقب و جلو جهت در

 فرضی خط نوسانات و انحرافات) ثقل مرکز نوسانات و انحرافات شاخص دو با را تعادلی عملکرد

 کمتر، نوسانات هک دهدمی نشان( گذردمی دستگاه اتکای سطح فشار مرکز از که ثقل

 (.22) است بهتر عملکرد یدهندهنشان

 آزمودنی هر برای اعداد اين که شد استفاده اعداد یزنجیره ادآوریي از شناختی تکلیف برای

 اين. شدمی خوانده آزمون شروع از قبل درست بود ايستاده بايودکس یصفحه روی که زمانی

 شدمی خواسته آزمودنی از آزمون، شروع با که بود وممدا یثانويه یدوگانه تکلیف نوع از تکلیف

 آزمودنی از تعادل، آزمون اتمام با. کند ادآوریي خود ذهن در را اعداد تعادل، حفظ با زمانهم تا

 ابتدا شناختی تکلیف دشواری کردن کساني برای. کند بازگو را اعداد یزنجیره تا شدمی خواسته

 اجرای هنگام. شد ثبت نشسته حالت در شدهآوریادي عدد تعداد بیشترين آزمودنی هر برای

. شدمی خوانده فرد هر برای نشسته یمرحله در شدهبازگو عدد میزان بیشترين تعادلی تکلیف

 نشان را شناختی عملکرد میزان که وابسته متغیر عنوانبه شده،حذف اي ناصحیح اعداد تعداد

  .شد ثبت ،دادمی

 3 با تعادل آزمون بار 6 آزمودنی هر از(. 1جدول) شد ثبت آزمون انجام زا قبل افراد قد و سن

 دهلیزی، درسیستم اختالل ايجاد جهت. شد گرفته تحقیق طرح به توجه با ایثانیه20  تکرار

 ويولرم ،(2000) وولکات و کوک وی شام) تحقیقات از بسیاری در شدهاستفاده روش طبق

 سر تا شد خواسته آزمودنی از ،(11،2،223( )(2001) 5انهمکار و ويولرم ،(2005) 4وروگیر

 هايپر نهايی حد صورتبه سر کردنخم .کنند خم عقب به  تعادل آزمون هنگام را خود

 حس سیستم هایداددرون در اختالل ايجاد برای. بود( درجه 50 تا 45 یزاويه) سر اکستنشن

 دوگروه به( بینا و نابینا) گروه هر. شد استفاده اتکا سطح پوشاندن برای فوم کي از پیکری

 صورتبه ديگر گروه از و شدگرفته تعادل آزمون مجرد صورتبه ابتدا گروه کي از. شدند تقسیم

 سازیسانهم برای(. 2جدول) گرفت صورت گروه دو برای عمل اين عکس سپس. دوگانه تکلیف

 هاآزمودنی برای( حسی هایتمسیس کاریدست) مراحل از کدام هر تصادفی صورتبه متقابل،

 بودنطبیعی . گرفت قرار تحلیل مورد تحقیق هایداده SPSS17 افزار نرم از استفاده با .شد اجرا

 بودنطبیعی  نتايج، و شد ارزيابی اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده توزيع

                                                           
1 .Anterior- posterior  

2 .Medial lateral 

3. total 

4 .Vuillerme &Rougier 

5. Vuillerme et al 
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 Mixed) مرکب واريانس تحلیل روش از هاداده تحلیل برای سپس. داد نشان را هاداده توزيع

ANOVA )کواريانس_واريانس تجانس بررسی برای موچیلی کرويت آزمون از. شد استفاده 

(( 3×2)مراحل×تکلیف) گروه دو هر در مرکب واريانس تحلیل از نتايج تحلیل برای. شد استفاده

 مقايسه برای و دش استفاده(( 3×2)مراحل×گروه) تکلیف نوع دو هر در مرکب واريانس تحلیل و

 .شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون از ها،تفاوت محل تعیین و دوبهدو

 

   نتایج
 هاآزمودنی آنتروپومتريک هايويژگی -5جدول

 تعادل گیرياندازه مراحل - 8جدول

 شرايط حسی هايسیستم کاريدست هايحالت

 تکلیف
 گروه

 کاريدست بدون دهلیزي سیستم کاريدست پیکري حسی سیستم کاريدست

Ss Sv Sn بینا مجرد 

 Ds Dv Dn دوگانه 

Ss Sv Sn مجرد 
 نابینا

 Ds Dv Dn دوگانه 

 
 تکلیف ،2Sv= دهلیزی سیستم کاریدست با تعادلی مجرد تکلیف ، ،1Sn=کاریدست بدون تعادلی مجرد تکلیف)

 تکلیف ،4Dn=کاریدست بدون تعادلی یدوگانه تکلیف ،3Ss=پیکری حس سیستم کاریدست با تعادلی مجرد

 حس سیستم کاریدست با تعادلی یوگانهد تکلیف ،5Dv=دهلیزی سیستم کاریدست با تعادلی یدوگانه

 (6Ds=پیکری

                                                           
1. Single – normal condition 

2. Single- vestibular  interference 

3. Single- somatosensory interference 

4. Dual– normal condition   

5. Dual- vestibular  interference 

6. Dual- somatosensory interference 

 تعداد هاويژگی
 سن

(M±SD) 

 قد

((M±SD 

 وزن

(M±SD) 
BMI 

(M±SD) 

 21/23±15/3 52/64±14/2 1/167±34/2 67/22±33/5 12 بینا

 70/23±74/3 14/64±21/1 31/165±32/10 01/25±61/4 12 نابینا
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 میانگین، اختالف= 41/0)در متغیر شاخص توده بدنی  هامیانگین یمقايسه  نتايج به توجه با

0.31 =t0.75و=P)، داریمعنی تفاوت که شدگرفته نتیجه  چنین (0.05≤P )بین BMI دو 

 بدنی یتوده شاخص اثر که شد حاصل طمینانا وسیله اين به. نداشت وجود( نابینا و بینا) گروه

  .استشده کنترل است تعادل بر گذار تأثیر عوامل از کیي که

 
 آزمون يگانه 8 مراحل طی هاآزمودنی بدن کلی نوسانات میانگین .1جدول

 مراحل
 دوگانه مجرد

 نابینا بینا نابینا بینا

 10/1±53/0 45/2±10/1 62/1±44/0 45/1±44/0 طبیعی سطح

 50/2±41/1 77/1±62/0 42/2±72/0 40/1±42/0 دهلیزی کاریدست

 55/3±22/1 23/3±72/0 62/3±22/1 17/3±42/1 پیکری حسی کاریدست

 

 

 نابینا و بینا هايآزمودنی در بدنی نوسانات میانگین خطی نمودار -5شکل

 

 

 

 



 81                                                         ... حسی هايسیستم کاريدست شرايط در دوگانه تکلیف تأثیر

( شناختی تکلیف نجاما بدون تعادلی تکلیف) مجرد تکلیف در مرکب واريانس تحلیل نتايج طبق

=5.461,22F0.029 و=P تکلیف در نابینا و بینا گروه دو بین عنیي بود، معنادار گروه اصلی اثر 

 اين که داد نشان بونفرونی تعقیبی آزمون نتايج. داشت وجود معناداری تفاوت مجرد تعادلی

 دوگانه یفتکل در(. P=0.001) بود معنادار دهلیزی سیستم کاریدست یمرحله در تفاوت

 تحلیل آزمون نتايج به توجه با( شنیداری شناختی تکلیف با همراه تعادلی تکلیف اجرای)

 معناداری تفاوت تعادل، در نابینا و بینا گروه دو بین P=0.64 و0.221,22F= مرکب واريانس

 ینب عنی. يبود معنادار ،P=0.034وF,3.64441= نتايج به توجه با تعاملی اثر اما. نداشت وجود

. داشت وجود معناداری تفاوت حسی، سیستم کاریدست نوع گرفتن نظر در با گروه دو تعادل

 از. داشت دوگانه تکلیف شرايط در گروه دو تعادل بر متفاوتی تأثیر هاحس کاریدست عنیي

 داد نشان P=0.002 و F,60111 .15= مرکب، واريانس تحلیل آزمون نتايج که اين هاافتهي ديگر

 دو در افراد اين تعادل عنیي بود؛ معنادار بینا افراد در( دوگانه و مجرد) تکلیف نوع لیاص اثر

 در حسی هایسیستم کاریدست اصلی اثر. داشت تفاوت دوگانه و مجرد تعادلی تکلیف حالت

 نتايج به توجه با که بود معنادار P=0.001 وF,05261 .25= نتايج به توجه با نیز گروه اين

 پیکری حس سیستم کاریدست یمرحله بین تفاوت اين شد مشخص بونفرونی بیتعقی آزمون

 بدون و( P=0.001)دهلیزی سیستم کاریدست) ديگر یمرحله دو از کدام هر با

 بدون یمرحله و دهلیزی سیستم کاریدست یمرحله بین. بود معنادار(( P=0.05)کاریدست

 تحلیل آزمون نتايج نیز نابینا گروه در(. P=0.042) داشت وجود معناداری تفاوت کاریدست

 در( دوگانه و مجرد) تکلیف نوع اصلی اثر داد نشان P=0.90 وF,0.016111= مرکب، واريانس

 تفاوتی دوگانه و مجرد تعادلی تکلیف حالت دو در افراد اين تعادل عنیي ؛نبود معنادار نابینا افراد

23,2F .22= نتايج به توجه با  گروه اين در حسی هایسیستم کاریدست اصلی اثر. نداشت

 یهمه شد مشخص بونفرونی تعقیبی آزمون نتايج به توجه با که بود معنادار P= 0.001و14

 سیستم کاریدست هم و( P=0.012) دهلیزی سیستم کاریدست هم عنیي معناداربود؛ مقايسه

 تعادلی عملکرد کاهش بموج و داشتند تأثیر نابینا افراد تعادل بر( P=0.001) پیکری حس

 بود معنادار تفاوت نیز تعادل بر دوحس هر کاریدست تأثیر بین همچنین. شد کنندگانشرکت

(0.014=P.) 
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 گیرینتیجه و بحث
 افراد با آن یمقايسه و نابینايان در آن توجهی نیازهای و تعادل بررسی تحقیق اين کلی هدف

 بود متفاوت مجرد تکلیف در نابینا و بینا افراد ايستای دلتعا که داد نشان تحقیق نتايج. بود بینا

 کاریدست یمرحله در معنادار تفاوت اين. بود نابینا افراد از بهتر بینا هایآزمودنی عملکرد و

 اين نتايج. بود مشابه گروه دو عملکرد ،دوگانه تکلیف در اما. شد مشاهده دهلیزی سیستم

 و گیازاگلو ،(2007) همکاران و سانگ ،(2001) يابه و ناکاتا طتوس شدهانجام تحقیقات با تحقیق

 شدهانجام تحقیقات با و( 14،17-12) راستاستهم( 2010) وولف و ری و (2002) همکاران

 و( 2011) همکاران و ملزر ،(2001) همکاران و رای ،(2007) رين و کويست بلوم  توسط

 افراد تعادل بین تفاوتی دادند نشان فوق یقاتتحق(. 12،16،14) بود سوهمغیر( 1317) محمدی

 کاریدست به توجه با حاضر تحقیق در ولی نداشت؛ وجود ساده تعادلی تکلیف در نابینا و بینا

 سیستم کاریدست یمرحله در تفاوت اين ،تعادلی تکلیف دشواری و حسی هایسیستم

 نشان تعادل روی بر را ايیبین غالب نقش تحقیقات از بسیاری نتايج.  شد مشاهده دهلیزی

 و حسی کنترل یزمینه در بینا و بیناکم کودکان بین که استشده مشخص اخیراً. اندداده

 بلکه نیست؛ بینايی مشکالت به مربوط مستقیماً تفاوت اين و دارد وجود هايیتفاوت حرکتی

. است یفتکل اجرای برای الزم هایحس تنظیم و تطابق کاهش ینتیجه رسدمی نظربه

 و ثبات حفظ برای ديگر هایحس از استفاده افراد، اين در استفاده مورد استراتژی ترينمعمول

( 2010) وولف و ری تحقیق(. 2) فضاست در بدن وضعیت تنظیم جهت حرکات کردنهماهنگ

 سیستم عامل بینايی، عامل از بیشتر و است ترکم نابینايان در پاسچرال ثبات که داد نشان

 علت به نابینا افراد در ايستا تعادل ديگر سويی از. گذاردمی تأثیر تعادل بر که است پیکری حسی

 اين نتايج به توجه با(. 16) يابدمی کاهش دهد،می قرار تأثیر تحت نیز را دهلیزی سیستم اينکه

 به انابین افراد زياد اتکای احتماالً و دهلیزی سیستم کاریدست علت به گفت توانمی ،تحقیق

 با مشابه شرايط در دهلیزی سیستم کاریدست هنگام افراد اين ،تعادل یزمینه در حس اين

 تحقیقات تأيید در ،بنابراين. افتي افزايش آنها نوسانات میزان و داشتند تریکم تعادل بینا افراد

 حس و دهلیزی سیستم) هاحس ساير به نابینايان اتکای به توجه با گفت توانمی پیشین

 نتايج به توجه با) دهلیزی سیستم در ويژهبه ،هاحس اين از هرکدام در اختالل ايجاد با ،(پیکری

 تکلیف بین که بود اين تحقیق اين نتايج ديگر از. يابدمی کاهش نابینا افراد تعادل( تحقیق اين

 تعقیبی آزمون نتايج به توجه با. داشت وجود معناداری تفاوت بینا افراد در دوگانه و مجرد

 حسی، سیستم کاریدست بدون یمرحله در تعادلی، تکلیف از مرحله سه بین که شد مشخص

 و مجرد تکلیف بین تفاوتی مراحل ساير در. شد تعادلی تکلیف در تداخل موجب دوگانه تکلیف
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 ،بنابراين. نشد مشاهده تفاوتی دوگانه و مجرد تکلیف بین نابینا گروه در اما. نداشت وجود دوگانه

 تکلیف تأثیر با رابطه در. نگرفت قرار دوگانه تکلیف تأثیر تحت بینايان خالف بر نابینا افراد تعادل

 و شینای ،(2003) پلکچیا توسط شدهانجام تحقیقات با تحقیق اين ،بینا افراد تعادل بر دوگانه

 گرفتهصورت تحقیقات با اما(. 6-2) بود راستاهم( 1311)همکاران و حیاتی و( 2011) همکاران

 ،(2002) کوک شاموی و وولکات ،(2001) همکاران و دالت ،(2001) هافمن و هانتر توسط

 از ناشی تداخل یزمینه در(. 1و 1-11) بود تضاد در( 2011) همکاران و برگر و (2005) پلکچیا

 ادلتع بر زيادی تداخلی تأثیر ،دوگانه تکلیف که اندداده نشان تحقیقات بیشتر دوگانه تکلیف

 انجام قشری زير و خودکار صورتبه بیشتر افراد اين در تعادلی عملکرد و ندارد سالم بینای افراد

 نیاز عدم دلیلبه توجه، یچندگانه منابع و منبعیتک ینظريه دو هر به توجه با بنابراين. شودمی

 صورت تداخل اين ترفمی انتظار توجه، به تعادل حفظ یزمینه در جوان افراد کم بسیار نیاز اي

 تکلیف اجرای پايین شناختی سطوح در توجه، شکل U تداخلی مدل به توجه با ،سويی از. نگیرد

 به تعادلی تکلیف بیشتر نیاز به توجه با زيرا. شودمی ايستا تعادل افزايش موجب شناختی

 سطح در و هشیار صورتبه تعادل کنترل از جلوگیری باعث شناختی تکلیف خودکار، سیستم

 کنترل قشری زير سطح در خوبیبه عامل اين تأثیر تحت تعادل تکلیف ،بنابراين. شودمی قشری

 توانايی بودنمتفاوت از ناشی تواندمی تحقیق اين در نتايج اين به يابیدست. شودمی حفظ و

 بینا افراد شده موجب که باشد شناختی تکلیف زياد دشواری عدم اي شناختی تکلیف اجرای

 تفاوت معناداری عدم به توجه با. کنند حفظ را خود تعادل قشری سطح در و هشیار صورتبه

 که گفت توانمی ،بینا افراد در حسی سیستم کاریدست مراحل در دوگانه و مجرد تکلیف میان

 است ممکن نیز نتیجه اين که نشد دوگانه تکلیف تداخلی تأثیر موجب تعادلی تکلیف دشواری

 در اي و باشد بینا افراد توسط آن به زياد توجه به نیاز عدم و شناختی تکلیف وعن با ارتباط در

 را خود توجه نابینا و بینا افراد ،تعادلی تکلیف دشواری با تکلیف، بندیالويت ینظريه از حمايت

 از. کنندمی تعادلی تکلیف بهتر اجرای صرف را خود توجه بیشتر و گرفته شناختی تکلیف از

 و نگرفت قرار دوگانه تکلیف تأثیر تحت نابینا افراد تعادل که بود اين تحقیق اين يجنتا ديگر

 اين. نداشت شدهايجاد تداخل بر تأثیری نیز تعادلی تکلیف دشواری سطوح بینا افراد همانند

 تحقیقات با و بود راستاهم( 2011) همکاران و ملزر توسط گرفتهصورت تحقیقات با نتايج

 هایناهنجاری به مبتال که افرادی در که بودندکرده عنوان که( 2002) کوک ویشام و وولکات

 به متأسفانه(. 12و4) داشت مغايرت ،يابدمی افزايش شناختی تکلیف نیازهای ،هستند حسی

 تواننمی نتايج اين مورد در نابینا افراد در تعادلی دوگانه تکلیف یزمینه در اندک تحقیقات علت

 تعادل یزمینه در گرفتهصورت تحقیقات به توجه با که رسدمی نظر به ولی ت،داش دقیقی بحث



 5131، بهار 51رفتار حرکتی شماره                                                                                                    88

 حفظ به قادر ديگر هایحس از استفاده با جوان افراد که کرد عنوان چنین توانمی ،نابینايان

 دشواری تکلیف ،ايستا تعادلی تکلیف ،بنابراين و هستند بینا افراد با مشابه خود ايستای تعادل

 افراد به نسبت حتی تریکم تعادلی تکلیف شناختی نیازهای و شودنمی محسوب راداف اين برای

 تکلیف تأثیر موجب دهلیزی و پیکری حسی هایسیستم در اختالل که طوریبه ،دارند بینا

 یحافظه با مرتبط است ممکن شناختی تکلیف تأثیر عدم داليل از ديگر کی. ينشد شناختی

 نظر به. دارند بهتری کاری یحافظه محیط، با سازگاری جهت در که شدبا نابینا افراد بهتر کاری

 تأثیر شناختی تکلیف نابینا، افراد برای ثانويه تکلیف شناختی بار بودنزياد عدم دلیل به رسدمی

 در با بعدی تحقیقات در شودمی پیشنهاد ،بنابراين. نداشت افراد اين تعادل روی بر معناداری

. شود بررسی افراد اين تعادل بر زياد و کم بارهای با شناختی تکلیف تأثیر رد،مو اين گرفتن نظر

 نیز نابینا افراد رفتنراه و پويا تعادل بر شناختی تکلیف تأثیر مورد در رسدمی نظر به  همچنین

 . دارد وجود بررسی و تحقیق جای
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Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effect of sensory systems 
interference in dual task condition on blind and sighted person’s balance.Total24, 
(12 blind &12sighted) subjects participate in this study. Per subject performed 
balance task blocks with and without performing a cognitive auditory-memory 
attention task (3 blocks in quiet standing condition & 3 blocks in applying auditory 
memory task condition). In addition in per block one of sensory systems was 
manipulation (without interference, vestibular interference and proprioception 
interference). Therefore per subjects performed 6balance blocks .This study 
finding show that the ability to control static balance was inferior in blind than 
sighted persons. There was no significant difference between simple quiet 
standing and dual task in blind persons (p=0.90).but this difference was significant 
in sighted persons and performance in simple quiet standing was better than dual 
task (p=0.002). main difference between two groups was in vestibular interference 
condition(p=0.001) and in this condition sighted persons was better than blind 
persons .furthermore finding confirm that balance mechanism between blind and 
sighted persons is different. 
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