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رفتاری ترس به تمرینات ثباتی بر روی فعاليت -اثربخشی افزودن درمان شناختی بررسی

 عضالت در افراد مبتال به کمر درد مزمن غير اختصاصی ميزان فعاليت فيدفورواردی و

 3 (M. Sc)فاطمه احساني  ، 3 (M. Sc)افسانه ابري  ، 2 (Ph.D) رزيتا هدايتي ، 1 (M. Scي)نسيم همتي بروجن
 عضالني، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان-كارشناس ارشد فيزيوتراپي، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي .1
 عضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان-. استاديار دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي2
 عضالني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي، سمنان-توانبخشي عصبي . مربي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، مركز تحقيقات3

تنه در  عضالت رفتاري ترس به تمرينات ثباتي بر ميزان فعاليت-اثربخشي افزودن درمان شناختيي هدف از اين مطالعه بررس مقدمه و هدف:
 افراد مبتال به كمر درد مزمن غير اختصاصي بود.

بيمار مبتال به كمر درد مزمن غيراختصاصي مراجعه كننده به كلينيک هاي دانشگاه علوم  30مطالعه كارآزمايي باليني مواد و روش ها: طي يک 
 پزشکي سمنان بعد از گرفتن شرح حال و دارا بودن شرايط، وارد مطالعه شدند.

تقسيم شدند. در  رفتاري-نات ثباتي و درمانهاي شناختيتمرينات ثباتي و تركيب تمريبيماران مورد مطالعه به شيوه ي تصادفي به دو گروه درمان 
هفته به صورت يک روز در ميان انجام شد. ميزان فعاليت عضله عرضي شکم در حين دو فعاليت فروبردن  8جلسه درماني در مدت  24هر گروه، 

 ارزيابي قرار گرفت. شکم بداخل و باال بردن مستقيم اندام تحتاني توسط اولتراسوند، قبل و بعد از درمان مورد 

( در حين فعاليت p=.025( و چپ )P=.012يافته ها: بررسي يافته ها نشان داد كه ميزان فعاليت عضله عرضي شکم در سمت راست )
يي ارفتاري به ميزان قابل توجهي از گروه درمانهاي ثباتي به تنه-فروبردن شکم به داخل در گروه تركيبي تمرينات ثباتي و درمانهاي شناختي

( بين P=.46( و چپ )P=.092بيشترست. در حالي كه ميزان فعاليت اين عضله در حين باال بردن مستقيم اندام تحتاني در دو سمت راست )
 دو گروه تفاوت معني داري نداشت.

رفتاري را عالوه بر درمانهاي فيزيکي در بهبود بيماران مبتال به كمر درد مزمن -نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق اهميت تركيب درمانهاي شناختي
 نشان ميدهد و تاكيدي است بر موفقيت درمانهاي گروهي و چند بعدي در اين دسته از بيماران. 
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