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  چكيده

تعادل پويا به توانـايي حفـظ تـوازن در نيروهـاي     . ورزشي است هاي روزانه و مهم در فعاليت عواملتعادل فيزيكي يكي از 
هـدف ايـن    .بخشـد  مـي   ورزشي را بهبـود   و افزايش آن عملكرد حركتي و استاهميت  وارد بر بدن در ورزش بسيار حائز

وچهار دانشجوي كارشناسي تربيت بدني  بيست. تحقيق تعيين آثار تمرينات نوروفيدبك بر تعادل پوياي مردان جوان است
 .در يك طرح دوسوكور شامل گـروه كنتـرل و تجربـي سـازماندهي شـدند      وطلبانه در اين تحقيق شركت كردند وپسر دا
 18-15هرتـز و تقويـت امـواج     7- 4ها در گروه تجربي در تمرينات نوروفيدبك شامل بازداري امواج مغـزي  كننده شركت

گـروه كنتـرل در   . ه سي دقيقه شركت كردنـد هر جلس جلسه و 10خلفي مغز به مدت  ةدر ناحي )01و02( هرتز در نقاط
زمـون ثبـت   آ. عنوان تمرين مشاهده كردند تمرينات گروه تجربي را به ةشد اما فقط امواج ضبط ند،همان شرايط قرار گرفت

 ها نشان  زمونآنتايج  .عمل آمد هگروه ب پنجم و دهم از هر دو ات، جلس  ش از تمرينيپ ةامواج مغزي و تعادل پويا در مرحل
هاي تحقيق نشان   يافته. داري افزايش يافته بوداصورت معن آزمون به پنجم و پس ةداد د ميزان تعادل گروه تجربي در جلس

شود از ايـن تمرينـات بـراي     مي  پيشنهاد  .تواند تعادل پوياي مردان جوان را بهبود بخشد مي  دهد تمرينات نوروفيدبك  مي
  .ده شودافزايش تعادل پوياي ورزشكاران استفا

  هاي كليديواژه
  .  موج تتا،   موج بتا ،لب خلفي ،  ، تعادل پويا  الكتروانسفالوگرافي

                                                           
                                                   09144430830Email:ha.moha64@gmail.com: تلفن : نويسندة مسئول    **
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  مقدمه
 استفاده از ةن نحوامحقق در سي سال اخير. است 2اي از بازخورد زيستي شكل پيچيده 1نوروفيدبك

كاربردهاي بسيار جالب  تمرينات نوروفيدبك يكي از .اند را مطالعه كرده 3تغييرات الگوهاي امواج مغزي
هاي امواج مغزي فرد با  هجنبقابل مشاهده كردن برخي  اين امر مستلزم تعديل و .بازخورد زيستي است

فرايند تمرين شامل كارگذاري حداقل يك الكترود روي جمجمه و يك . استاستفاده از تجهيزات خاص 
گونه جريان الكتريكي به  روش هيچ در اين .استآرايش خاصي  اساسگوش بر ةنرم رويالكترود  يا دو

صورت  هاي عملكردي مغز خود را به  در حين تمرين، آزمودني برخي از ويژگي. شود مي  مغز وارد ن
گيرد برخي  مي  ، مغز ياد   بعد ةدر مرحل .كند مي  بازخوردي آني دريافت  ةديداري يا شنيداري در يك حلق

،   است تعيين كرده دستگاه براي اوكه د تا به هدفي كنركوب ديگر را س عضياز امواج خود را تقويت و ب
 ها و رنگ ةوسيلهب تواتر هاي هر موج شامل شدت و ويژگي ،  در تجهيزات مدرن نوروفيدبك .برسد
ستون مشخص  ةبا تغييراتي در رنگ يا انداز موج تقويت يا سركوب هر. شود مي  هايي بازنمايي  ستون

تواند  مي  اين . كند مي  آميز باشد، فرد از اطالعات بازخورد مثبتي دريافت  يتاگر تالش موفق. شود مي  
در تكليف  دهد امتيازي كسب شده يا پيشرفتي مي  صداي خوشايند يا تصويري از يك نماد باشدكه نشان 

الب اي متنوع و جالبي در ق بسيار پيشرفته تكاليف رايانه يافزارها امروزه به كمك نرم .حاصل شده است
  .استاستفاده  دلخواه ساخته شده كه براي سنين مختلف قابل  هاي ممهيج و رقابتي يا پخش فيل  ايه يباز

نشدني  نترلكصرع  ،  )2،1( تحقيقات اوليه بر درمان اضطراب. كاربردي متنوعي دارد هاي هنوروفيدبك حيط
وانمندسازي عملكرد در تبه  اخير تحقيقات .متمركز شده بود) 4( فعالي و نقص توجه و درمان بيش   )3(

توجه و انگيزش،  انگيختگي،اين اهداف شامل كنترل سطوح . هاي مختلف معطوف شده است حيطه
نيز مداخالت  سازي سطح كنترل خودكاري و توانايي تغيير حاالت هيجاني به شكل مطلوب و بهينه

اي  عملكرد در نوازندگان حرفه يارتقا و) 6(اختالالت خواب  ،)5(ديده  بازپروري براي ورزشكاران آسيب
   .است  ) 7( موسيقي و رقاصان

 يهادر زمينههايي را  نوروفيدبك فرصت .تمرينات جسماني و رواني است ةعملكرد ورزشي مطلوب نتيج
عملكرد ورزشي استفاده  ينوروفيدبك براي ارتقاآن بتوانند از  تاكند  مي  ورزشكاران فراهم  يمختلف برا

افزايش روزافزون تحقيقات در . هاي متفاوتي از مغز نياز دارند بخش هاي مختلف به كاركرد ورزش. كنند
                                                           

1. Neurofeedback 
2. Biofeedback  
3. Electroencephalography (EEG) 
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هاي مختلف ورزشي آغاز  اين زمينه با هدف تعيين آثار الگوي امواج مغزي مرتبط با اوج عملكرد در رشته
هاي  ش عملكرد رشتهرا براي استفاده از نوروفيدبك براي افزاي نتايج اين تحقيقات اطالعات مهمي . شد

) هرتز12-8(ن متوجه شدند فعاليت موج آلفا ابرخي محققها  در اين پژوهش. مختلف ورزشي فراهم كرد
 يابد مي  داري افزايش اصورت معن آمادگي براي اجراي مهارت به ةچپ در دور ةدر لب گيجگاهي نيمكر

) 9( گلف ةآمادگي براي اجراي ضرب ةشناسي ورزشي در دور ن رواناهاي مشابهي توسط محقق يافته .)8(
ن افزايش عملكرد ابرخي محقق ).10) (1990،و همكاران ساالزار(و تيراندازي با كمان گزارش شده است 

گيري روي  هدف ةنوروفيدبك در مرحل 1تمرين همزماني ةنتيج در كمان ماهر غيرنخبه را در تيراندازان با
مشابه ولي در لب راست  ةاما تمرين در نقط .كردندلب گيجگاهي چپ مشاهده  ةدر منطق )T3(نقطه 

  ).11( شدموجب افت عملكرد 
هايي كه ممكن است نوروفيدبك بتواند به عملكرد ورزشي كمك كند، تعادل فيزيكي  يكي از حيطه

 .هاي روزانه و ورزشي اهميت حياتي دارد تعادل يكي از عوامل آمادگي حركتي است كه در فعاليت. است
،   اسكي ،  ژيمناستيك مانندهاي ورزشي  ر رشتهبيشتعملكرد در ي موجب ارتقا ل احتماالًبهبود تعاد

اختالل تعادل يكي از  اندر سالمند .شودميغيره  برداري و وزنه ،  اسنوبورد، بسكتبال ، اسكيت بورد
رش تحقيق اولين گزا) 2005( 2هاموند. است  هاي احتمالي متعاقب آن  آسيب ترين عوامل افتادن و مهم

براي درمان چهار  اي او از پروتكل ويژه .استفاده از نوروفيدبك را در تقويت تعادل منتشر كرد ةدر زمين
جلسه پيشرفت  دهتا  هشتبعد از . ، استفاده كرد  علل متفاوتي مشكل تعادل داشتند بيمار كه با
رزش كلينيكي اين روش را نشان نتايج اولية اين چهار بيمار ا. )3( موارد مشاهده شد ةدر هم چشمگيري

موفقيت . حتي برخي از اين بيماران در عرض دو يا سه جلسه سودمندي تمرينات را گزارش كردند. داد
در درمان مشكل تعادل و پايداري در اين موارد، هاموند و ديگر متخصصان در اين زمينه را تشويق كرد 

بخش  رضايت نتايج سريع و و اي مختلف بررسي كننده ها از جمله ورزش تا كاربرد آن را در ديگر زمينه
اما براي  مريكا استفاده كرد؛آتيم ملي اسكي ي هاموند از اين پروتكل براي افزايش تعادل اعضا. بود

اين تحقيق در حقيقت كوششي است براي  .فرصت نيافت 3منظور تمرينات اوج عملكرد استفاده از آن به
دانشجويان تربيت بدني و فاقد تجارب ورزشي نه چندان باال كه در  آزمايش كاربرد پروتكل هاموند در

                                                           
1. Synchrony 
2. Hammond 
3. Peak performance training 
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هاي مختلف ورزشي در مجموعه عوامل آمادگي حركتي مورد نياز ايشان تعادل جايگاه  يادگيري مهارت
  .مهمي دارد

 

  تحقيقروش 
ه در ميه داوطلبانرودست مقطع كارشناسي تربيت بدني دانشگاه ا وچهار دانشجوي پسر سالم راست بيست

بيش از چهار ) 2007و  2005هاموند، (در بيشتر تحقيقات قبلي جم نمونه ح. اين تحقيق شركت كردند
بندي  با اين حال در تحقيق حاضر حجم نمونه براي تحقيقات تجربي با طرح گروه. يا پنج نبوده است

). 12(يين شد درصد در هر گروه دوازده نفر تع 95درصد و اطمينان آزمون  5در حد آلفاي 1تصادفي
 3و گروه دارونما يا نوروفيدبك 2گروه تحقيق شامل نوروفيدبك واقعي صورت تصادفي در دو ها به آزمودني

از . آزمون استفاده شد آزمون پس شامل پيش 4از يك سطح تحقيق دوسوكور. ساختگي سازماندهي شدند
هر گونه مشكل دستگاه  ةپيشين و، دست برتر   ، وزن  اطالعات فردي براي تعيين سن، قد ةيك پرسشنام

 ةكميت. شركت در طرح را امضا كردند ةنام رضايتبرگة ها  زمودنيآ ةهم ).1جدول ( عصبي استفاده شد
  . دكرييد أت راميه انجام تحقيق رواصول اخالقي معاونت پژوهشي دانشگاه ا

 و) پنجم ةجلس(، ميان )قبل از تمرين(پيش  ةهاي تعادل و امواج مغزي در سه مرحل شاخص
 .گيري شد اندازه) دهم ةپس از جلس(آزمون  پس

 هاي تحقيق شناختي گروه هاي جمعيت ويژگي .1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

اين . ساتراپ استفاده شدشركت  سنج ساخت تعادل ةبراي سنجش تعادل پويا از دستگاه تخت
دستگاه داراي يك صفحه در سطح عرضي است كه حول يك محور كامالً متحرك در حالت تعادل قرار 

                                                           
1. Randomized block design 
2. Real feedback 
3. Sham or mock feedback 
4. Double-blind design  

ها گروه    
 نوروفيدبك دارونما

t-test 12 12 تعداد 
78/0t= )54/1(45/22  )05/1(3/22  سن 
59/1t= )57/6(75/70  )01/5(7/66  وزن 
1/1t= )72/5(5/173  )23/5(9/175  قد 
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دارد هاي مختلف به ثانيه را  صورت ديجيتالي قابليت تنظيم براي زمان گر دستگاه به بخش مصاحبه. دارد
. شود مي  و با قرار گرفتن آزمودني روي آن در لحظة اول و با هر فشار نامتعادل پا از حالت تعادل خارج 

دست آورد و با فشار دگمة شروع كه با صداي بوق و در عين حال كه آزمودني تعادل خود را به زماني
و بخش شمارشگر  شودميشده روي پاية دستگاه همراه است، كوشش فرد آغاز  سبز شدن چراغ تعبيه

كل زمان تعادل و نيز تعداد و مدت انحراف به چپ و راست و در نهايت درصد زمان تعادل نسبت به 
دهد و در صورت اتصال دستگاه به چاپگر نيز  مي  و نشان  كندزمان كلي مورد نظر را محاسبه مي

سازنده در حد مطلوب و پايايي آن روايي اين دستگاه توسط شركت . )2جدول (كند  مي  اطالعات را چاپ 
در اين مطالعه پايايي دستگاه با استفاده . اعالم شده است 86/0هاي مشابه خارجي  در مقايسه با دستگاه

  .محاسبه شد 89/0از آزمون مجدد 
از نقاط  20- 10المللي  امواج مغزي با استفاده از مونتاژ الكترود دوقطبي و براساس سيستم بين 

 ةالكترود منفي نيز روي نرم. چشمان باز ثبت شد سري در حالت استراحت و پس ةدر ناحي) 02(و ) 01(
 FlexComp Infiniti( كاناله ثبت امواج با استفاده از دستگاه نوروفيدبك ده. گوش راست نصب شد

Encoder® (ساخت كانادا )Thought Technology Ltd (هافزار ويژ نرم و )Biograph Infiniti 

software® (گرفتكيلواهم انجام  10هرتز و مقاومت الكترود زير  256گيري امواج  با ميزان نمونه و .  
افزاري  نرم ةانتخاب دامن و  شميروش كاوش چ منظور پردازش عالئم مغز، امواج مخل به دو به

هاي قابل قبول  هاي زماني ثبت امواج توسط متخصص نوروساينس تحليل و دوره دوره .دشمناسب حذف 
در (زماني عاري از امواج مخل  ةدور 40تا  36نهايت در . قابل حذف براي تك تك افراد تعيين شد و

 4-1( دلتا .هاي امواج به شكل زير تعريف شد بسامد دسته .دشبراي تحليل انتخاب ) ثانيه 5/2 مجموع
 -15( بتا و) هرتز SMR) (12-15(حركتي –، ريتم حسي   )هرتز 12-7(، آلفا )هرتز 7- 4(، تتا )هرتز
 پروتكل تمريني مشابه الگوي هاموند. پس از آن توان مطلق براي هر دسته موج محاسبه شد ).هرتز18

جريان امواج . گرفتثبت امواج مغزي پايه انجام  ةقرار دادن الكترودها مانند مرحل ةنحو. بود) 2007(
) هرتز18-15(و بتا ) هرتز 7-4(تتا  تواتري ةدامن براي عبور در دو هرتز و 60تا1بسامد  ةمغزي با دامن

 .بود) موج بازداري( كاهش توان تتا و) موج تقويت(هدف تمرينات نوروفيدبك افزايش توان بتا . فيلتر شد
 ةدستيار محقق نيز در صفح. گرفت مي  نمايشگر رايانه قرار  ةروي صفحهآزمودني در حالت نشسته روب

 ةتكليف تمرين نوروفيدبك شامل مسابق .كرد ني را مشاهده ميدوم تغييرات امواج مغزي آزمود نمايشگر
  . كرد مي  شده در ستون مربوط، قايق حركت  تعيين ةقايقراني با دو قايق است كه با باالتر رفتن عالمت از آستان
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 ممانعت از حركت قايق ديگر با موج بازداري و) بتا(راندن قايق مربوط به موج پاداش  هدف به جلو
پيروزي  و صداي شيپور چراغ سبز ،كه قايق موج تقويت زودتر به خط پايان برسد زماني .تبط بودمر) تتا(
صداي  چراغ قرمز و ،  كه قايق موج بازداري زودتر به انتهاي مسير برسد زماني عنوان بازخورد مثبت، و به

ده جلسه تمرين نوروفيدبك در طول چهار هفته  .شود مي  عنوان بازخورد منفي ظاهر  ناخوشايند به شيپور
سازي محل نصب الكترودها و  ه با آمادهارومبود كه كل جلسه ه دقيقه تمرين 30هر جلسه شامل  و

روش كار براي گروه دارونما يا تمرينات نوروفيدبك . شد مي  دود يك ساعت بالغ حتنظيمات سيستم به 
 ط در اين گروه وضعيت نامتجانس بود و بازخوردهاي مثبت وفق .مانند گروه واقعي بود ساختگي دقيقاً

  .  شد مي  منفي تصادفي پخش 
 

  هاي تحقيق و يافته  نتايج
، توان بتا و حداكثر تواتر   حركتي–ريتم حسي  آلفا، دلتا، تتا،( ميزان تعادل پويا و الكتروانسفالوگرافي

 2 انحراف استاندارد اين متغيرها در جدول و ميانگين. شدندعنوان متغيرهاي وابسته آزمون  به) 1آلفا
آزمون با استفاده از تحليل عاملي كوواريانس  پس پنجم و ةامتيازات آزمون تعادل جلس .آمده است

)MANCOVA (آزمون  داري را بين پيشااين تحليل تعامل معن .آزمون تحليل شد هاي پيش و داده ×
، P=024/0( آزمون پس× آزمون  نيز پيش و )F)1وP ،01/28)=21=001/0( پنجم ةآزمون جلس

   .نشان داد F)1و21=(94/5
، P=004/0(، پنجم مشاهده شد ةآزمون جلس ×داري در تعامل گروه اهمچنين اين معن

پنجم  ةآزمون جلس <آزمون  دار در پيشانتايج آزمون تعقيبي حاكي از اختالف معن .)F)1و21=(47/10
هاي گروه نوروفيدبك واقعي از گروه دارونما بهتر  آزمودني .ودب )>01/0P( آزمون پيش >آزمون  و پس

  .1شكل  )>01/0P(عمل كردند
، با در نظر گرفتن   گيري مكرر تحليل واريانس با اندازه 2×2يك طرح  هاي امواج مغزي در شاخص

مقابل  آزمون در پيش(گيري  اندازه گروهي و عنوان عامل بين به) واقعي نوروفيدبك ساختگي و( ها گروه
اصلي  اثر ن اين متغيرهابيدر  .گروهي وارد شدند عنوان عامل درون به) آزمون آزمون مياني و پس

اثر  .)F)1وP ،13/5)=21=01/0( دار بوداآزمون معن آزمون و آزمون مياني و پس گيري در توان آلفا در پيش اندازه
  ).2جدول ( نشد هاي امواج مغزي مشاهده داري در ديگر شاخصااصلي يا تعاملي معن

                                                           
1. Alpha peak frequency 
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پيش آزمون پس آزمون

نوروفيدبك دارونما
 

 هاي تعادل پويا نتايج آزمون .1 شكل
  

 هاي امواج مغزي هاي تعادل و شاخص انحراف استاندارد آزمون ميانگين و .2جدول
گروه گيري اندازه متغيرها

آزمونپيش آزمون مياني آزمونپس   
)39/17(34/85 )09/18(87/81 )61/16(52/55 يدبكنوروف

 تعادل
)25/12(60/88 )60/16(54/79 )15/22(02/69 دارونما

)15/1(45/4 )37/2(18/5 )36/1(56/4 نوروفيدبك 81/3)98/0( 66/4)38/1( 36/4)7/1( توان دلتا دارونما
)52/0(83/3 )05/1(87/3 )06/1(36/4 نوروفيدبك 58/4)38/1( 38/4)39/1( 11/4)88/0( توان تتا دارونما
)79/1(42/6 )78/0(7/5 )36/2(81/7 نوروفيدبك 75/8)21/3( 79/7)21/3( 8/7)81/2( توان آلفا دارونما
)25/0(24/10 )21/0(18/10 )31/0(28/10 نوروفيدبك 58/10)63/0( 26/10)44/0( 34/10)44/0( اوج آلفا دارونما

)34/0(36/1 )22/0(29/1 )29/0(46/1 نوروفيدبك SMR )56/0(60/1 )57/0(51/1 )51/0(50/1توان   دارونما
)02/2(85/7 )78/0(27/7 )51/3(31/9 نوروفيدبك 77/10)58/3( 14/10)42/3( 97/9)91/2( توان بتا دارونما
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  گيري نتيجه و بحث 

،   هاي مغزي هاي مختلف درمان انواع عالئم مربوط به آسيب ارزش تحقيقات نوروفيدبك در زمينه
، كاهش اضطراب، افزايش كنترل   توجه افزايش تمركز و ،  مل توانمندسازيشناسي ورزشي شا روان

خود در  ةاولين تجرب 2005 سال هاموند در. بهبود تعادل اثبات شده است و) مانند خشم(ها  هيجان
دليل  چهار بيمار بودند كه به هاي او آزمودني. استفاده از نوروفيدبك براي بهبود تعادل را منتشر كرد

جلسه درمان  ده تا هشتپس از . هاي پربرخورد مشكل تعادل داشتند ورزش هاي ناشي از آسيب سكته و
بعدها موارد كلينيكي متعددي با استفاده از اين  .در هر چهار بيمار مشاهده شد چشمگيريبهبود 

تعادل يكي از عناصر مهم در زندگي روزمره و . ثري درمان شدؤم صورت سريع و پروتكل درمان به
،   هايي مانند ژيمناستيك بهبود توانايي حفظ تعادل افزايش عملكرد جسماني در ورزش. هاست زشور

اختالالت  اندر سالمند .شود مي  را موجب ... برداري و  ، بسكتبال، وزنه  سواري ، موج  ، اسكي روي آب  اسكي
  . تهاي احتمالي ناشي از آن اس آسيب ترين عوامل در سقوط و تعادل يكي از مهم

. اين پژوهش كوششي براي آزمايش پروتكل هاموند در بهبود تعادل پوياي مردان جوان سالم است
كه نتايج نشان  گونه همان. كننده بر يك جسم متحرك است تعادل پويا توانايي تقابل با نيروهاي عمل

برتري  با وجود .ديثري بهبود بخشؤصورت مهجوان را ب تمرينات نوروفيدبك تعادل پوياي مردان ،دهد مي  
 ةدار گروه تجربي در انتهاي جلسازمون تعادل پويا، تمرين موجب پيشرفت معنآ گروه كنترل در پيش

. كند مي  ييد أها نتايج تحقيقات قبلي در استفاده از نوروفيدبك را براي افراد عادي ت اين يافته .پنجم شد
تنها در  )2000(1استرمن .فراد معمولي داللت داردكاربرد استفاده از نوروفيدبك براي ا تحقيقات اخير بر

با  اي ن ديگر در مطالعهامحقق. بهبود بخشد هشت جلسه تمرين نوروفيدبك توانست فراخواني حافظه را
و متعاقب آن يادگيري  دهكررا درمان  2خوابي گروه كنترل دارونما توانستند در ده جلسه اختالل بي

 .)13( تعادل را بهبود بخشند ،  تر براي اهداف اين تحقيق ت از همه مهمنهايدر  و ننداخباري را تقويت ك
بعدي  ةاول، در پنج جلس ةدر پنج جلس چشمگيرپيشرفت  با وجود، دهدنشان ميكه نتايج  گونه همان

 مكن استم   دليل اين امر. بوددار ناگروه معن تفاوت بين دو شيب منحني پيشرفت تعادل كاهش يافت و
 ةمشتاقان ةفقدان انگيزه براي ادام كنندگان و شدن تكليف تمرين نوروفيدبك براي شركت كننده خسته

  . تكليف در جلسات انتهايي باشد

                                                           
1. Sterrman 
2. Sleep onset latency 
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تعادل فيزيكي در  يهاي اين تحقيق از نتايج تحقيقات قبلي در كاربرد نوروفيدبك براي ارتقا يافته
ر اميدواري كرده بود، نتايج او راهگشايي در كه هاموند اظها گونه همان. كند مي  افراد سالم عادي حمايت 

 روشاين  زاهميت اين نتايج در استفاده ا. هاي مختلف باشد كارگيري اين روش در زمينهگسترش به
، مشكالت سالمندان و هر وضعيتي كه نيازمند تعادل   ها ، بازپروري  هاي ويژه در ورزش براي موقعيت

، مدت و   ها روشاين  ةهرچند ابهامات بسياري دربار زشمند است؛، بسيار ارفيزيكي در سطوح باال باشد
نوظهور بودن اين روش و در عين حال هزينة باال در مقايسه با . نوع تمرينات نوروفيدبك وجود دارد

تر سوابق  ، پيچيدگي كاركردهاي مغزي و اطالعات اندك از اين فرايندها و از همه مهم  هاي معمول روش
با توجه به  اما. كند مي  هاي تحقيقات در اين زمينه را مشكل  ، تفسير يافته  ندكتحقيقي بسيار ا

توانند از تمرينات نوروفيدبك براي بهبود تعادل پويا در افراد سالم  مي  مربيان  بودن اين روش غيرتهاجمي 
يد آن ؤمحاضر  همچنين تحقيقات قبلي و. ها استفاده كنند هاي ورزشي يا ديگر موقعيت در موقعيت

توانند از اين تكنيك براي تقويت تعادل در ورزشكاران در كنار تمرينات جسماني يا  مي  است كه مربيان 
سالمندان  ماننددر استفاده ازآن براي افراد با مشكالت تعادلي . بازتواني بعد از آسيب استفاده كنند ةدور

  .گرفته شود هاي احتياطي در نظر جنبه دهاي مغزي باي يا افراد با آسيب
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