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 دیبثتی ًَسٍپبتی ثِ هجتال ثیوبساى دس سفتي ساُ ٍ ػولکشدی تؼبدل اختالل ثشسسی

 

  تفتی، هحجَثِ سضب، دّقبًی هحوذ ضبّی، غبدقیبى آرس، آقبیبسی، ٍحیذُ، دّقبًی،

 

 هقذهِ

است کِ ثِ دلیل کبّص دس تشضح اًسَلیي هی ثبضذ ٍ ثب افشایص قٌذ خَى هطخع هی دیبثت ثیوبسی هتبثَلیک پیچیذُ ای 

سبل ثِ دیبثت یب اختالل تحول  30اص افشاد ثبالی % 22.5تب % 14.5ثیبى کشد ًضدیک ثِ 1380پژٍّطی دس سبل (. 1-2)ضَد 

 (.4)د ثَد ٍ ایي ثیوبسی یکی اص هؼضالت ثْذاضتی قشى ثیست ٍ یکن خَاُ(. 3)گلَکض هجتال ّستٌذ

دیبثت دس عَل صًذگی فشد ػَاسؼ هضهٌی ایدبد هی کٌذ، کِ ًَسٍپبتی دیبثتی یکی اص ضبیؼتشیي ػَاسؼ هیکشٍٍاسکَالس 

اص هیبى . ًَسٍپبتی دیبثتی ًبّوگي ثَدُ ٍ قسوتْبی هختلفی اص سیستن ػػجی سا تحت تإثیش قشاس هی دّذ(. 5)دیبثت است 

 (.6)حشکتی هتقبسى اًتْبیی یب ًَسٍپبتی هحیغی دیبثتی اصّوِ ضبیؼتش است  -ى حسیًَسٍپبتی ّبی دیبثتی، ًَسٍپبتی هضم

ثی ًظوی هتبثَلیکی ًبضی اصدیبثت هٌدشثِ تَلیذ هَاد سوی  هی ضَد، ایي هَاد دس ثیي اػػبة اًجبضتِ ضذُ ٍ ثبػث 

 دسپبّب حسی ثی ایدبد اًی ٍثذًجبل تخشیت آٍساًْبی ػػجی اًذام تحت(.7،8)آسیت ثِ سبختوبًْبی ػػجی ػشٍقی هی ضَد

ثغَسیکِ احتوبل افتبدى افشاد  (9-10)ػوقی هَخت اختالل دس تؼبدل ٍ کٌتشل ٍضؼیت هی ضَد  حس دسک دس اختالل ٍ

 (.11)ثشاثش ثیطتش اص افشاد سبلن ٍ ثیوبساى دیبثتی ثذٍى ًَسٍپبتی است  15هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی 

 هی تحتبًی اًذام اص کِ ػوقی حس اعالػبت ، دّلیضی ٍ ثیٌبیی حسْبی ثش ػالٍُ کِ است ضذُ ثبثت کبهالً ٍاقؼیت ایي

 دسایي اختالل ثب تَخْی قبثل استجبط دیبثتی ًَسٍپبتی کِ آًدب اص. داسًذ ٍضؼیتی کٌتشل تٌظین دس هْوی ثسیبس ًقص آیٌذ

  (.9)ًبهٌذ هی حسی آتبکسی سا آى ثؼضی کِ است، ثبلیٌی یبفتِ ضبیؼتشیي ٍضؼیتی کٌتشل داسد،اختالل حسْب

دس ثیوبساى (1)ٍ پَیب ( 2،9،12،13،14،15)ٍضؼیت دس ٍضؼیت ّبی ایستبدس صهیٌِ کٌتشل تحقیقبت هتؼذدی ُ اخیش دس دُ

کِ یبفتِ ّبی آًْب هؤیذ ٍخَد اختالل تؼبدل ٍ ٍاثستگی ایي افشاد ثِ اعالػبت ٍ . ًَسٍپبتی دیبثتی اًدبم ضذُ است

ٍلی دس ّیچ یک اص هغبلؼبت اًدبم ضذُ خٌجِ ّبی ػولکشدی ٍ   .ثِ هٌظَس کٌتشل ٍضؼیت استساٌّوبیی ّبی ثیٌبیی 

ّوچٌیي سٌدص تؼبدل ٍ اًدبم توشیٌبت تؼبدلی دس ّش یک اص  .ثشسسی ًطذُ است ٍ ساُ سفتي ایي ثیوبساى ثبلیٌی تؼبدل

ثب تَخِ ثِ ًقص اختالل تؼبدل  .ّی استپژٍّص ّبی هزکَس هستلضم ثِ کبسگیشی اثضاسّب ٍ اهکبًبت پیطشفتِ ی آصهبیطگب

دس هحذٍدیت ّبی ػولکشدی صًذگی اختوبػی ایي ثیوبساى، ٍ اّویت استفبدُ اص یک اثضاس سٌدص ػولکشدی ثبلیٌی هؼتجش 

ٍ سشیغ کِ ثِ آسبًی دس دستشس آصهَى گش ٍ کبدس دسهبًی ثبضذ، دس ایي پژٍّص تإثیش ًَسٍپبتی دیبثتی ثش تؼبدل ػولکشدی 

فتي ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی ثِ ٍسیلِ هقیبس سٌدص تؼبدل ػولکشدی ثِشگ ٍ تست صهبى ثشخبستي ٍ ٍ ساُ س

 .سفتي  ثشسسی ضذ

 سٍش ضٌبسی

فشد سبلن کِ اص ًظش سي، خٌس ٍ ًوبیِ  20ثیوبس هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی ٍ  20ضبّذی سٍی  -ایي هغبلؼِ ثِ ضیَُ ی هَسد

دیبثت،  ثِ هجتال سبل 65 صیش ثیوبساى :هغبلؼِ ػجبست ثَدًذ اص ثِ ٍسٍد هؼیبسّبی. تب ثَدًذ اًدبم ضذتَدُ ثذًی ثب یکذیگش ّن
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 ػػب، ػذم ٍخَد صخن کوک ثذٍى سفتي ٍساُ ایستبدى تَاًبیی هقیبس هؼبیٌِ ًَسٍپبتی، تإییذ ثب دیبثتی ًَسٍپبتی ٍخَد

 ضذیذ  ّبی ضکلی ثذ هبًٌذ: ػضالًی اسکلتی هطکالت پبسکیٌسَى، هخچِ، اختالالت ، پبسصی ّوی دسپبّب، دیبثتیک

 دستؼبدل ثغَسیکِ گزضتِ، دسدضذیذ سبل یک دس ٍضکستگی پب هچ هکشس خَسدگی پیچ اًذاهْب، سبثقِ ٍ ای هْشُ ستَى

. ثبضذ داضتِ هطکل ػیٌک ثب حتی ًوب هکبى دیذى خْت کِ حذی دس دیذاسی ایدبدکٌذ، هطکالت اختالل فشد

 ثِ هجتال ثیوبساى پضضکی ی پشًٍذُ ی اص هغبلؼِ پس 1389ثْبسٍ تبثستبى  دس کِ ضذ اًدبم تشتیت ایي ثِ گیشی ًوًَِ 

کِ هؼیبسّبی ٍسٍد ثِ هغبلؼِ سا داضتٌذ، اًتخبة  افشادی یضد، ثیوبسستبى ضْیذ ثْطتی استبى دیبثت دسهشکض دیبثت هَخَد

 دػَت ًَسٍپبتی دیبثتی تطخیع ّبی آصهَى اًدبم ثشای ّب آى اص ٍآگبّبًِ، آصاداًِ سضبیت کست ٍ تَخیِ اص پس ضذًذ،ٍ

ٍخَد ًَسٍپبتی دیبثتی دس  ثَدًذ، پژٍّص هَسدًظش هؼیبسّبی سبیش کِ داسای ای کٌٌذُ هشاخؼِ افشاد هیبى اص. آهذ ػول ثِ

. سسیذ اثجبت ًفش تَسظ هقیبس هؼبیٌِ ًَسٍپبتی ثِ 20

 تَسظ 2000 سبل دس کِ هقیبس ایي. ضذ استفبدُ دیبثتی ًَسٍپبتی هؼبیٌِ هقیبس اص ًَسٍپبتی تإییذ ٍ اسصیبثی خْت

 صیش سِ  قبلت دس کِ است خسوی آصهَى ّطت داسای ضذُ، عشاحی ّلٌذ گَسیٌگي داًطگبّی ثیوبسستبى پژٍّطگشاى

 (.1خذٍل )ضَد  هی اًدبم حسی آصهًَْبی ٍ سفلکسی آصهَى حشکتی، آصهًَْبی گشٍُ

 هقیبس هؼبیٌِ ًَسٍپبتی: 1خذٍل

 نمره پاسخ آزمون ارگان عملکرد

 طبیعی زانو EXTENSION ی چهار سر رانیعضله قدرت

 4-3قدرت 

 2-0قدرت 

0 

1 

2 

ی تیبیالیس عضله 

 قدامی

DORSIFLEXION طبیعی پا 

 4-3قدرت 

 2-0قدرت 

0 

1 

2 

 طبیعی - ی سه سر ساقیعضله رفلکس

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 

 طبیعی حساسیت به سوزن انگطت اضاره حس

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 

 طبیعی حساسیت به سوزن انگطت بسرگ 

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 

 طبیعی حساسیت به لمس  

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 

 طبیعی درک لرزش  

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 
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 طبیعی وضعیت مفصل حساسیت به  

 کاهص یافته ولی موجود

 عدم موجود

0 

1 

2 

 اص ثبالتش ی ًوشُ داسد، ًوشُ 16 هدوَع دس کِ هقیبس ایي اص دیبثتی ثیوبس چٌبًچِ اثضاس، ایي تذٍیٌگشاى پژٍّطْبی ثشاسبس

( 16،17) است ػبسضِ ایي ثَدى ضذیذتش ی دٌّذُ ًطبى ثبالتش ًوشُ. است هحیغی دیبثتی ًَسٍپبتی ثِ هجتال ثگیشد سِ

 تؼبدل هقیبس دس هٌذسج آصهًَْبی اص استفبدُ ثب ّب آصهَدًی تؼبدل حفظ تَاًبیی ًَسٍپبتی، تإییذ ٍ تطخیع اص پس

 فیضیَتشاپی داًطکذُ پژٍّطگشاى اص گشٍّی تَسظ 1999 سبل دس ثِشگ، تؼبدل سٌدص هقیبس. ضذ اسصیبثی ثِشگ ػولکشدی

 ضکلی ثِ آًْب تؼبدل کِ ثیوبساًی ٍ سبلوٌذاى دس تؼبدل سٌدص هٌظَس ثِ کبًبدا  هًَتشال گیل هک داًطگبُ کبسدسهبًی ٍ

 خَاهغ دس هقیبس ایي سٍاًسٌدی خػَغیبت ثشسسی صهیٌِ دس هغبلؼِ 22 تبکٌَى. ضذ اثذاع است، ضذُ اختالل دچبس

 ثَدُ هقیبس ایي ثبالی حسبسیت ٍ( 18()0.95 ثب ثشاثش ICC )تکشاسپزیشی ثیبًگش ّوگی کِ است ضذُ اًدبم هختلف آهبسی

 15-20 تست ایي اخشای ثشای الصم صهبى هذت ٍ است اخشا قبثل سبدگی ثِ هکبًی ّش دس کِ آصهَى ایي(. 2خذٍل )اًذ 

 حفظ هستلضم کِ سا فشد ی سٍصاًِ فؼبلیتْبی اص هختلفی ّبی خٌجِ ٍ است ػولکشدی تؼبدلی آصهَى 14 ضبهل. است دقیقِ

 ًوشُ 56 هدوَع دس هقیبس کل ٍ ضَد هی دّی ًوشُ 4 تب غفش اص آصهَى ّش .دّذ هی قشاس اسصیبثی هَسد ّستٌذ تؼبدل

 (19،20.) است ػولکشدی تؼبدل حفظ دس فشد کوتش تَاًبیی ی دٌّذُ ًطبى کوتش ی ًوشُ. داسد

 آصهَى ّبی تست ثِشگ: 2خذٍل 

 آصهَى آصهَى گشٍُ صیش

 ًطستِ ٍضؼیت اص ثشخبستي -1 ٍصى ی ضذُ کٌتشل اًتقبل تَاًبیی

 ایستبدُ ٍضؼیت اص ًطستي -4 

 دس تٌِ ثِ ثبصًٍسجت کِ دسحبلی ایستبدُ ٍضؼیت خلَدس عشف ثِ دست کطیذى-8 

 داسد قشاس کطیذُ ٍ فلکسیَى دسخِ 90 ٍضؼیت

 ایستبدُ ٍضؼیت دس صهیي اص ضی یک ثشداضتي -9 

ٍ  ثقل هشکض تَؤم خبیی خبثِ تَاًبیی

 اتکب سغح

 خبیی خبثِ -5

 تکیِ ثذٍى ایستبدُ حبلت دس پلِ/چْبسپبیِ یک سٍی پبّب هتٌبٍة گزاضتي  -12

 گبُ

 ثستِ چطوبى ثب گبُ تکیِ ثذٍى ایستبدى -7 اتکب سغح ٍسؼت تغییش

 اًذ گشفتِ قشاس یکذیگش اهتذاد دس پبّب کِ حبلی دس گبُ تکیِ ثذٍى ایستبدى  -13 

 پب یک سٍی ایستبدى -14 

 ثستِ چطوبى ثب گبُ تکیِ ثذٍى ایستبدى -6 ثیٌبیی اعالػبت

 

ٍ خغش افتبدى سا پیص % 99پبیبیی )خْت ثشسسی تأثیش ًَسٍپبتی سٍی ساُ سفتي ایي ثیوبساى تست صهبى ثشخبستي ٍ سفتي . 

ثشای اخشای ایي تست ّش آصهَدًی ثذٍى استفبدُ اص دستْبیص اص سٍی یک غٌذلی ثذٍى . استفبدُ ضذ( ثیٌی هی کٌذ

اص آصهَدًی ّب خَاستِ ضذ (.21)ثبسُ سٍی غٌذلی هی ًطستهتشی ثشگطتِ ٍ دٍ 3دستِ ثشخبستِ، پس اص عی یک هسیش

صهبى کل تست ثب کوک صهبى سٌح ٍتب غذم ثبًیِ  ثجت . دس سشیؼتشیي حبلت هوکي ٍ ثذٍى دٍیذى ایي تست سا اًدبم دٌّذ

 3ًی ثبس ایي ػول سا  توشیي کشدًذ سپس ّش آصهَد 3ثشای آضٌبیی ثب تست،آصهَدًی ّب قجل اص ثجت تست، ّش کذام . ضذ
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اص آًدب کِ سشی اعالػبت ًوشُ تست ثشگ داسای  .تست ثِ ػٌَاى سکَسد اٍ ثجت ضذ 3ثبس تست سا اخشا کشدُ ٍ هیبًگیي ایي 

ثشای هقبیسِ ایي اعالػبت ثیي دٍ گشٍُ ثیوبس ٍ سبلن دس ( هستقل t)تَصیغ ًشهبل ثَدًذ،ثٌبثشایي آصهَى ّبی پبساهتشیک

ّوچٌیي اص آهبس تَغیفی ثشای هحبسجِ هیبًگیي ٍ اًحشاف استبًذاسد . هَسد استفبدُ قشاس گشفت p <0.05سغح هؼٌی داسی 

 . سي، ٍصى ٍ ًوبیِ تَدُ ثذًی آصهَدًیْب ٍ ًیض گضاسش ًتبیح اًذاصُ گیشیْبی ّش گشٍُ استفبدُ ضذ

 یبفتِ ّب

آصهَى .آٍسدُ ضذُ است3دس خذٍلاعالػبت خوؼیتی ٍ سیخت ضٌبسی ثذست آهذُ اص ّش دٍ گشٍُ افشاد سبلن ٍ ثیوبس 

 . ًطبى داد کِ ّیچ گًَِ اختالف هؼٌبداسی دس هتغیشّبی سي،ٍصى ٍ قذ افشاد دٍ گشٍُ ٍخَد ًذاضت tهستقل 

 اعالػبت خوؼیتی ٍ سیخت ضٌبسی ثِ دست آهذُ اص ّشدٍ گشٍُ افشاد ثیوبس ٍ سبلن:3خذٍل

ٍیژگی ّبی 

 فشدی
 ٍصى BMI سي خٌس تؼذاد

 2/75 25/27±3/4 9/55±23/5 هشد9صى ٍ 11 20 گشٍُ آصهَى
 3/74 7/27±18/4 7/55±39/4 هشد9صى ٍ 11 20 گشٍُ کٌتشل

 

ًتبیح ًطبى داد اختالف هؼٌی داسی ثیي ًتبیح تست ثِشگ ٍ تست صهبى ثشخبستي ٍ سفتي گشٍُ تدشثی ٍ ًتبیح گشٍُ کٌتشل 

 (.4خذٍل. )ٍخَد داسد

 هغبلؼِ ثیي گشٍُ ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی ٍ گشٍُ سبلنخذٍل هقبیسِ هتغیشّبی هَسد (:4خذٍل)

 pهقذاس  هیبًگیي تؼذاد هتغیشّبی هَسد هقبیسِ 

 02/0 6/47±19/4 20 ( گشٍُ تدشثی)تست ثِشگ 

  9/54±66/1 20 (گشٍُ کٌتشل)تست ثِشگ 

 013/0 95/13 20 (گشٍُ تدشثی)صهبى ثشخبستي ٍ سفتي 

  00/10 20 (گشٍُ کٌتشل)صهبى ثشخبستي ٍ سفتي 

 

 ثحث ٍ ًتیدِ گیشی

حشکتی  -ثیبى ػلل ٍ هکبًیضم ّبی تَخیِ کٌٌذُ اختالل تؼبدل هستلضم آى است کِ ثِ اخضاء گًَبگَى سیستن حسی

اسکلتی ٍ  -خْت حػَل ثجبت ٍ خْت گیشی، ػولکشد هتقبثل سیستن ّبی ػضالًی. هسئَل حفظ تؼبدل اضبسُ ضَد

تؼییي هَقؼیت ٍ حشکت سش ًسجت ثِ )اعالػبت حسی غبدس ضذُ اص سیستن ّبی دّلیضی (. 22)ػػجی ضشٍسی است

ٍ سیستن حس پیکشی اص (تؼییي هَقؼیت ٍ حشکت سش ًسجت ثِ سغح اتکب )، سیستن ثیٌبیی(ًیشٍّبی خبرثِ ٍ ایٌشسی

هحیظ هی آیٌذ  اعالػبت حس پیکشی کِ اص(.23)خولِ ػَاهل ػػجی تإثیشگزاس ثشحفظ ٍضؼیت ایستبدُ ی ثذى ّستٌذ

تإخیش، اختالل ٍ یب ًجَد حس پیکشی . ًقص کلیذی دس کٌتشل تؼبدل ثخػَظ دس غیبة حس ثیٌبیی ٍ دّلیضی ایفب هی کٌذ
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 فشدی، آى ًظش اص(. 13)اص گیشًذُ ّبی پَست، هفبغل ٍ ػضالت صهیٌِ سبص اختالل تؼبدل دس ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی است

دّذ  هی قشاس خغش هؼشؼ دس سا ّب آى سالهتی کشد ٍ سبیشیي هتوبیض اص سا دیبثتی هحیغی ًَسٍپبتی ثِ هجتال ثیوبساى چِ

 حسی ّبی پیبم اسسبل کبّص سسذ هی ثٌظش .است ایي ثیوبساى تحتبًی اًذام حشکتیٍ  حسی اػػبة ی پیطشًٍذُ تخشیت

 کٌٌذُ کٌتشل ٍاکٌطی ساّجشدّبی کبساییٍ  دقت ثبػث کبّص تحتبًی ّبی اًذام اص ػوقی حس دقیق ثبصخَساًذ ٍ فقذاى

تؼبدل  خَسدى ّن ثِ سجت است هوکي کِ ضَد هی قذم ثشداضتي ٍ لگٌی پبیی، هچ حشکتی ساّجشدّبی یؼٌی ی تؼبدل،

 .(24،25)ضَد ثیوبس خَسدى صهیي ثِ هٌتْی ٍضؼیتی، ثجبت  ثبصیبثی دس اٍ تَاًبیی ػذم غَست دس ضذُ، فشد

دس خػَظ ثشسسی ٍخَد اختالل تؼبدل ػولکشدی دس ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی، ًتبیح ًطبى داد کِ ثیي ایي 

هَاسد . هَسد است 14پشسطٌبهِ تؼبدل ثِشگ ضبهل . ثیوبساى ٍ افشاد سبلن دس ًوشُ تست ثِشگ اختالف هؼٌبداسی ٍخَد داسد

کِ دس ساثغِ ثب تَاًبیی  9ًطستي ٍ خبثدبضذى اص سٍی غٌذلی ٍ هَسدپشسطٌبهِ کِ هشثَط ثِ تَاًبیی ایستبدى ،  5تب1

دس ایي .ثشداضتي ضیء اص صهیي است، ثیوبساى هَسد هغبلؼِ کوتشیي هطکل سا داضتٌذ ٍ تَاًستٌذ ًوشُ کبهل سا کست کٌٌذ

د ٍ اکثش افشاد ثیوبس هَسد سبل ٍ ػذم استفبدُ اص ػػب قبثل تَخیِ هی ثبش 65هَاسد کِ ثب تَخِ ثِ اًتخبة افشاد ثب سي صیش 

هغبلؼِ دس هَسد حفظ تؼبدل ایستبدُ سٍی یک پب ٍ حفظ تؼبدل دس حبلت ایستبدُ سٍی دٍ پب ثب چطن ثبص ٍ ثستِ ٍ ایستبدُ 

ًتبیح ثب . دس حبلت گبم ٍتَاًبیی چشخیذى ثِ ساست ٍچپ دچبس هطکل ثَدًذ ٍ اهتیبص ایي هَاسد سا کست ًوی کشدًذ

کِ تؼبدل ػولکشدی ( 1)کِ تؼبدل سا دس حبلت ایستب ثشسسی کشدُ ثَد ٍ هغبلؼِ ی قٌَاتی( 2،9،12،13،14،15)هغبلؼبت قجلی 

، توبم ثیوبساى تَاًستٌذ ًوشُ forward functinal reachدس هَسد تست . سا هَسد ثشسسی قشاس دادُ ثَد، ّوخَاًی داضت

 functional reachس افتبدى دس افشادی کِ ًتیدِ تست دس هغبلؼِ ی خَد ثیبى کشد ، خظ( 26)ّبسٍیتض . کبهل سا ثگیشًذ

سبًتی هتش  25ثیطتش اص  functional reach دس هغبلؼِ ی حبضش هتَسظ . سبًتی هتش ثبضذ، افضایص هی یبثذ 15کوتش اص 

 65افشاد صیش  ػلت ایي ًبّوخَاًی سا هی تَاى ایٌگًَِ ثیبى کشد، دس ایي هغبلؼِ. ثَد ٍ ثب هغبلؼِ ی ّبسٍیتض ّوخَاًی ًذاسد

دس هَاسد . سبل ثَدًذ دس حبلیکِ هسي تش ثَدى افشاد هبًٌذ هغبلؼِ ی ّبسٍیتض هی تَاًست دس ًتیدِ ایي تست هؤثش ثبضذ

 8ثبًیِ ٍ تَاًبیی قشاس دادى پبّب ثغَس هتٌبٍة دس  4دسخِ دس کوتش اص  360هشتجظ ثب تَاًبیی چشخص ثِ دٍ عشف، چشخص 

. ًیض ایي هغلت سا تإییذ هی کٌٌذ( 11)ٍ سشػت دس اًدبم کبس ثَد ٍ ًتبیح هغبلؼبت قجلیثبًیِ، ّذف حفظ تؼبدل پَیب 

تب  3ثبضذ ثِ اصای ّش یک ًوشُ کبّص  54 -56هغبلؼبت قجلی ثیبى کشدًذ هدوَع ًوشات کست ضذُ اص تست ثِشگ اگش  ثیي 

دسغذ خغش افتبدى افضایص  8تب  6اّص ثِ اصای ّش یک ًوشُ ک 46-54دسغذ  خغش افتبدى افضایص هی یبثذ، ًوشُ ثیي  4

هتَسظ ًوشُ ثذست . دسغذ است 100خغش افتبدى  36ٍ کوتش خغش افتبدى خیلی ثبال است ٍ ًوشُ کوتش اص  45هی یبثذ، ًوشُ 

 (.19،20)دسغذی خغش افتبدى است 60ثَد کِ ًطبى دٌّذُ افضایص  6/47آهذُ 

اختالل دس . اى داد سشػت ساُ سفتي دس ایي ثیوبساى کبّص یبفتِ استدس هَسد ًحَُ ی ساُ سفتي دس ایي ثیوبساى ًتبیح ًص

تَسظ ػضالت هچ پب، کبّص   کبّص تَلیذ ًیشٍ: ایي تغییش ضبهل.هَخت تغییشدسالگَی ساُ سفتي هی ضَد  حس حشکت

ی داهٌِ خن ضذى صاًَ، کبّص ًیشٍی ػکس الؼول صهیي ٍ کبّص عَل قذهْب است، کِ هَخت کبّص سشػت ساُ سفتي م

(. 11)ثٌبثشایي کبّص دس سشػت ساُ سفتي دس ایي ثیوبساى یک استشاتژی ثشای حفظ ثجبت دس حیي ساُ سفتي هی ثبضذ.ضَد

افضایص هی یبثذ ٍ ًطبى دٌّذُ  TUGثٌبثش ایي دس ایي ثیوبساى ثِ ػلت کبّص دس سشػت ساُ سفتي هذت صهبى اًدبم تست 

 .دیٌگ ٍل ًیض ایي ًتیدِ سا تإییذ هی کٌذی ٍخَد اختالل دس ایي ثیوبساى است ٍ هغبلؼِ ی 

                                                                 
1 Kinesthesia 

2 Pawer generation 
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ٍخَد اختالل تؼبدل ٍ کبّص سشػت ساُ سفتي دس ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی  هؤیذ تحقیق، ایي اص آهذُ دست ثِ ًتبیح

هغبلؼِ خٌجِ ػولکشدی ٍ ثب تَخِ ثِ هحذٍدیتْبی حشکتی ٍ ػولکشدی ثیوبساى هجتال ثِ ًَسٍپبتی دیبثتی . دیبثتی است

خْت پیطگیشی اص افتبدى ٍ تؼبدل یؼٌی تَاًبیی حفظ تؼبدل ٌّگبم اًدبم فؼبلیت ّبی ػولکشدی صًذگی سٍصاًِ فشد ثبلیٌی 

ثِ ًظش هی سسذ استفبدُ اص یک اثضاس هٌبست، هؼتجش، . ػَاسؼ ًبضی اص آى هبًٌذ ضکستگی ّبی ًبحیِ لگي ضشٍی است

یبثت ًقص هؤثشی دس کبّص خغشافتبدى ٍ ػَاسؼ ًبضی اص آى سبدُ ٍ قبثل اخشا دس ّش هکبى هبًٌذ دسهبًگبّْبی کٌتشل د

    .داسد ٍ ضبًس استفبدُ اکثشیت ثیوبساى ًَسٍپبتی سا افضایص هی دّذ
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