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 چکیده
، ایپو ستا،یا تعادل بر برجسته یکف یدارا یها صندل دنیپوش و فرش سنگ یرو رفتن راه ناتیتمر اثرهدف تحقیق حاضر تعیین 

 0به روش تصادفی ساده به انتخاب و  ،در دسترس و واجد شرایط آزمودنی 03بدین منظور  بود. سالمندان افتادن از ترس و یکارکرد

ی را تمرین می کردند و گروه فرش مصنوع اول که راه رفتن روی سنگگروه تجربی  شدند. گروه ها شامل:نفره تقسیم  03گروه 

در مرحله  می داد.گروه کنترل را تشکیل تجربی دوم که راه رفتن با صندل دارای کفی برجسته را تجربه می کردند و گروه سوم که 

ارکردی پیش آزمون و پس آزمون، تعادل ایستا و پویا با استفاده از آزمون های دستگاه بایودکس، تعادل کارکردی توسط آزمون تعادل ک

 02گروه های تجربی تمرینات را به مدت ارزیابی شدند.  2(FES-I) افتادن یکارآمد یالملل نیب اسیمقو ترس از افتادن توسط  0برگ

( با عامل درون گروهی زمان 0×2) تحلیل واریانس مرکببرای تحلیل داده ها از آزمون آماری جلسه انجام دادند.  0هفته ای  ،هفته

 ایپو تعادل بر فرش سنگ یرو رفتن راه ناتیتمر داد نشان جینتان( و عامل بین گروهی نوع مداخله استفاده گردید. )قبل و بعد تمری

(330/3P=( کارکردی،)300/3P=و ترس از افتادن ،) (330/3P= )تمرینات  نیهمچن. بود اثرگذار یدار یمعن طور به ها یآزمودن

(اثرگذار بود. تعادل ایستا تحت تاثیر هیچ یک از =330/3P(، و ترس از افتادن )=300/3Pگروه تجربی دوم تنها بر تعادل کارکردی )

می  برجسته یکف یدارا یها صندل دنیپوش و فرش سنگ یرو رفتن راه ناتیتمر(. نتیجه اینکه =006/3Pمداخالت قرار نگرفت )

     موثر باشد. سالمندان افتادن از ترس و برخی شاخص های تعادل برتواند 

 

 سالمند، افتادن از ترس، تعادل ،برجسته یکف ،فرش سنگ ،رفتن راه ناتیتمر: واژه های کلیدی

                                                 
1 . Berg Balance Scale 
2 Fall Efficacy ScaleInternational (FES-I) 


