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شهناز شهرجردی ، 1مسعود گلپایگانی ،2یوسف قذیری
 .1استادیار طب ورزش ،دانشگاه اراک
 .2استادیار تربیت بدنی دانشگاه اراک
 .3کارشناسارشد تربیت بدنیدانشگاه اراک
دریافت  8ضُزیًر 3131؛ پذیزش  93مُز 3131

ياصگان کلیذی
سا٘ٛی پزا٘تشی
حظ ػٕمی
ٔفقُ سا٘ٛ

چکیذٌ
سٔیٞ ٚ ٝٙذف :سا٘ ٛپزا٘تشی عجت وبٞؼ حظ ػٕمی ٔفقُ سا٘ ٛؽذ ٚ ٜأىبٖ آعیت را افشایؼ
ٔیدٞذٞ .ذف اس ا٘دبْ ٔغبِؼٝی حبضز تأثیز تٕزیٙبت حظ ػٕمی ثز حظ تؾخیـ ٚضؼیت
ٔفقُ سا٘ٛی ٚرسؽىبراٖ ثب سا٘ ٛپزا٘تشی ثٛد ٜاعت.
رٚػ ثزرعی :در ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝیٕٝتدزثی ،اس ثیٗ ٔزاخؼٝوٙٙذٌبٖ ثٔ ٝزاوش درٔب٘ی ؽٟز وزٔب٘ؾب،ٜ
ٔ 20زد ٚرسؽىبر ثب دأٝٙی عٙی ثیٗ  20-30عبَ ٔجتال ث ٝسا٘ ٛپزا٘تشی ثٝفٛرت داٚعّجب٘ٝ
ؽزوت  ٚثٝفٛرت تقبدفی ثٌ ٝز ٜٚتدزثی  ٚوٙتزَ تمغیٓ ؽذ٘ذ .تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی
در ٞز د ٚا٘ذاْ تحتب٘ی ثزای افزاد ٌز ٜٚتدزثی ثٔٝذت ٞ 8فت 3( ٝخّغ ٝدر ٞفت 3 ،ٝثبر در رٚس،
ٞز خّغ 20 ٝدلیم )ٝدر ٔزوش درٔب٘ی ا٘دبْ ؽذ .در ٔزحّ ٝپیؼآسٔ ٚ ٖٛپظآسٔ ٖٛتغت
تؾخیـ ٚضؼیت ٔفقُ ،حظ ػٕمی سا٘ ٛرا در سٚایبی  60 ٚ 40درخ ٝفّىؾٗ سا٘ ٛث ٝوٕه
تقبٚیز دیدیتبَ تٛعظ ٘زْافشار اتٛوذ ا٘ذاسٌٜیزی ٔ ٚمبیغٌ ٝزدیذ .تحّیُ دادٜٞب ث ٝوٕه ٘زْ-
افشار ٘ SPSSغخ 16 ٝثب اعتفبد ٜاس آسٖٔٞٛبی ٕٞ tجغت ٚ ٝتحّیُ ٚاریب٘ظ یهعزف ٚ ٝدر عغح
اعٕیٙبٖ  95درفذ ( )p  0/05ا٘دبْ ؽذ.
یبفتٞٝب :در ٌز ٜٚآسٔ ،ٖٛخغبی ٔغّك حظ ػٕمی اس ٔمذار  4/4±1/14در اثتذای پضٞٚؼ ثٝ
 1/9±0/80در پبیبٖ تٕزیٙبت وبٞؼ پیذا وزد .درحبِیو ٝدر ٌز ٜٚوٙتزَٔ ،یشاٖ خغبی ٔغّك
حظ ػٕمی تغییز ٔؼٙبداری پیذا ٘ىزد (.(p  0/05
٘تیدٌٝیزی :تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی عجت وبٞؼ خغبی ثبسعبسی ٔفقُ سا٘ٔ ٛیٌزدد .ایٗ
تٕزیٙبت در ٚرسؽىبراٖ ٔجتال ث ٝسا٘ٛی پزا٘تشی عجت ثٟجٛد حظ ػٕمی ٔفقُ ٌزدیذ.

 اعالػبت ٘ٛیغٙذٔ ٜغئ .َٛتّفٗ08632774880 :
 پغت اِىتز٘ٚیىیs_shahrjerdi@yahoo.com :
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مقذمٍ
حظ ػٕمی تٛا٘بیی احغبط یب درن ٔٛلؼیت فضبیی ٚ
حزوبت ثذٖ ثذ ٖٚاعتفبد ٜاس چؾٓ اعت (اِىغب٘ذر.)1998 ،1
ٌیز٘ذٜٞبی حظ ٚضؼیت ؽبُٔ ٌیز٘ذٜٞبی دٚن ػضال٘ی،
ا٘ذاْ ٚتزیٌّ -ضی ٌ ٚیز٘ذٜٞبی ٔفقّی ٔیثبؽٙذ وٝ
اعالػبت ٔزثٛط ث ٝایٗ حظ را ث ٝعیغتٓ ػقجی ٔزوشی
ا٘تمبَ ٔیدٙٞذ (اِىغب٘ذر .)1998 ،ایٗ ٌیز٘ذٜٞب ٚظیفٝی
ایدبد آٌبٞی اس ٚضؼیت حزوت  ٚتؼبدَ لغٕت ٞبی ٔختّف
ثذٖ را ٘غجت ث ٝیىذیٍز ثز ػٟذ ٜدار٘ذ (ٔؼٕبری ٕٞ ٚىبراٖ،
 .)2004-2005ثٝػجبرت دیٍز ،حظ ػٕمی یه ٚاص ٜخبٔغ
اس احغبط حزوت ٔیثبؽذ وٚ ٝرٚدی حغی را اس ٌیز٘ذٜٞبی
دٚن ػضال٘ی ،تب٘ذٔ ٚ ٖٚفبفُ دریبفت ٛٔ ٚلؼیت  ٚحزوت
ٔفقُ را تؼییٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜخٟت ،ؽذت  ٚعزػت ٔفبفُ را ثٝ
خٛثی ٔؾخـ ٔیوٙذ (ِٛرٚن.)1983 ،2
حظ ػٕمی ٔفقُ سا٘ٔ ،ٛتؾىُ اس ٔدٕٛع پیبْٞبی
دریبفتی اس ٌیز٘ذٜٞبی ػضالت ،تب٘ذٖٞٚب ،وپغٔ َٛفقّی،
ِیٍبٔبٖٞب ،اتقبالت ٔیٙیغىی  ٚپٛعت ٘بؽی ٔیثبؽذ.
ٌیز٘ذٜٞبی ػضّٔ ٚ ٝفقُ ػٕذٜتزیٗ ٔٙبثغ تأٔیٗوٙٙذٜ
حظ ػٕمی ٔفقُ ٞغتٙذ (ؽبرٔب .)1999 ،3حظ ٚضؼیت
ٔفقُ ( )Joint Position Senseیىی اس سیزٔدٕٛػٞٝبی
حظ ػٕمی ٔیثبؽذ .در ٚالغ حظ ٚضؼیت ٔفقُ ثٔ ٝؼٙبی
آٌبٞی اس ٚضؼیت )ٔ (positionفقُ ٚتٛا٘بیی ثبسعبسی ایٗ
ساٚی ٝپظ اس حزوت اوتی ٛیب پغیٔ ٛفقُ ٔیثبؽذ (داُ٘،4
ؽِٛتشٕٞ ٚ 5ىبراٖ .)2006 ،در حبِت عجیؼی ایغتبد ٜثب
سا٘ٞٛبی فبف ،سٔب٘ی و ٝلٛسنٞب وٙبر یىذیٍز لزار ٌزفتٝا٘ذ،
٘جبیذ فبفّٝای ثیٗ سا٘ٞٛب ٚخٛد داؽت ٝثبؽذ .اٌز ثٞ ٝز دِیّی
فبفّ ٝثیٗ سا٘ٞٛب افشایؼ یبثذ ،درحبِی و ٝلٛسنٞب ثٓٞ ٝ
چغجیذٜا٘ذ ٔٙدز ث ٝپبی پزا٘تشی (ص٘ٚٛارٔ )ْٚیٌزدد .ثٝ
ػّت وٕب٘ی ؽذٖ پبٞب در ایٗ ثیٕبری افغالح پبی پزا٘تشی
ثٝوبر ٔیرٚد .در حبِت پزا٘تشی ؽذٖ عبق پبٞب ث ٝعٕت
داخُ ا٘حزاف ٔییبثذ (خبٖ.)2010 ،6
ِٛٚطٕٞ ٚ 7ىبراٖ در عبَ  2010در تحمیك خٛد
ٚضؼیتی را و ٝدر آٖ لٛسنٞبی پب ث ٓٞ ٝچغجیذ ٜثبؽٙذ
(ایغتبد ٚ ٜػضالت ریالوظ ثبؽٙذ)  ٚفبفّ ٝثیٗ وٙذیُ
1. Alexander C.
2. Lourok S-PHD
3. Sharma L.
4. Donell S.
5. Shultz Sj. & et al.
6. John E.
7. Voloc A. & et al.

داخّی سا٘ ٛثیؼ اس  5عب٘تیٔتز ثبؽذ را ثٝػٛٙاٖ پبی پزا٘تشی
در ٘ظز ٌزفتٙذ (ِٛٚط ٕٞ ٚىبراٖ .)2010 ،سا٘ٛی پزا٘تشی
ثٝػٛٙاٖ ػبُٔ خغزسای داخّی ثبِم ٜٛدر آعیت د٘ٚذٜٞب
ٌشارػ ؽذ ٜاعت (پفب٘یظٕٞ ٚ 8ىبراٖ .)2009 ،تغییزات
ثیٔٛىب٘یىی ٘بؽی اس ثز ٓٞخٛردٖ راعتبی آ٘بتٔٛیىی عجیؼی
احتٕبالً ثز ثبسخٛرد ٔفقُ یب ٌیز٘ذٜٞبی حظ ػٕمی در
ٔفقُ سا٘ ٛتأثیز ٔیٌذارد  ٚعجت تغییز رفتبرٞبی ثبستبثی ٚ
ثجبت ایٗ ٔفقُ ٔیٌزدد .ثٙبثز تحمیمبت ا٘دبْ ٌزفتٝ
ػّٕىزد ػقجی -ػضال٘ی در ٔفقُ سا٘ ٛثٝعٛر چؾٍٕیزی در
ٚرسؽىبرا٘ی و٘ ٝبٙٞدبری ا٘ذاْ تحتب٘ی دار٘ذ ٘غجت ثٝ
ٚرسؽىبراٖ عبِٓ تفبٚت دارد (پٛوزیٕٞ ٚ 9ىبراٖ.)2007 ،
تغییزات ثیٔٛىب٘یىی ٘بؽی اس ثز ٓٞخٛردٖ راعتبی آ٘بتٔٛیىی
عجیؼی ثز ثبسخٛرد ٔفقُ یب ٌیز٘ذٜٞبی حظ ػٕمی-
ػضال٘ی یب ٞز د ٚدر ٔفبفُ سا٘ ٚ ٛراٖ تأثیز ٔیٌذارد  ٚعجت
تغییز رفتبرٞبی ثبستبثی  ٚثجبت ایٗ دٔ ٚفقُ ٔیؽٛد .ثٙبثز
ٔٛارد ٔذوٛر ػّٕىزد ػقجی -ػضال٘ی ،وٙتزَ ثجبت  ٚحظ
ػٕمی در ٔفقُ سا٘ ٛثٝعٛر چؾٍٕیزی در ٚرسؽىبرا٘ی وٝ
دچبر ٘بٙٞدبری راعتبی ا٘ذاْ تحتـب٘ی ٞغـتٙذ وبٞؼ ٔی-
یبثذ (پٛوزی ٕٞ ٚىبراٖٚ .)2007 ،رسػ ث ٝتٕبٔی ٌٞٝ٘ٛبی
فؼبِیت فیشیىی ثذٖ ٌفتٔ ٝیؽٛد و ٝؽزوتوٙٙذٌبٖ آٖ
ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝفٛرت ٔٙظٓ  ٚعبسٔبٖ یبفت ٝیب ٌب ٜثٌ ٝب ٜدر آٖ
ؽزوت وٙٙذ  ٚاس آٖ ثزای ثٟجٛد تٙبعت ا٘ذأؾبٖ  ٚیب فزآٞ
آٚردٖ عزٌزٔی  ٚتفزیح ثٟز ٜثجز٘ذ .ثزاعبط ایٗ تؼزیف،
ٚرسؽىبر وغی اعت و ٝثٝعٛر ٔٙظٓ در ٚرسػ ؽزوت دارد.
ٔالن ٔب در ایٗ تحمیك ثزای ٚرسؽىبر ٘بٔیذٖ افزاد ،ؽزوت
در تٕزیٙبت ٚرسؽی حذالُ ع ٝخّغ ٝدر ٞفت ٚ ٝثٝعٛر
ٔزتت ثٛد.
ٞذف اس ایٗ تحمیك ثزرعی تأثیز تٕزیٙبت تمٛیت حظ
ػٕمی ثز حظ تؾخیـ ٚضؼیت ٔفقُ در ٚرسؽىبراٖ ٔجتال
ث ٝسا٘ٛی پزا٘تشی ثٛد.
مًاد ي ريشَا
ایٗ تحمیك ٔغبِؼٝی ٘یٕٝتدزثی اعت و ٝثب ٞذف تأثیز
تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی ثز رٚی حظ تؾخیـ ٚضؼیت
ٔفقُ سا٘ٚ ٛرسؽىبراٖ ٔجتال ث ٝسا٘ ٛپزا٘تشی ا٘دبْ ؽذ .ثذیٗ
ٔٙظٛر ٘ 20فز اس ٚرسؽىبراٖ در رؽتٞٝبی فٛتجبَ ،وبرات،ٝ
تىٛا٘ذٔ )ٚزاخؼٝوٙٙذ ٜث ٝوّیٙیهٞبی درٔب٘ی ؽٟز وزٔب٘ؾبٜ
8. Pefanis N. & et al.
9. Puckree, T & et al.
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ا٘تخبة  ٚعپظ ثٝعٛر تقبدفی در دٌ ٚز ٜٚتدزثی (٘ 10فز)
 ٚوٙتزَ (٘ 10فز) لزار ٌزفتٙذٕٝٞ .ی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٝعٛر
داٚعّجب٘ ٚ ٝپظ اس تىٕیُ فزْ رضبیت٘بٔ ٝدر پضٞٚؼ ؽزوت
وزد٘ذ .خذٚ )1( َٚیضٌیٞبی ایٗ ثبسیىٙبٖ را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ.
ٔؼیبرٞبی ٚرٚد افزاد ث ٝتحمیك ؽبُٔ :عٗ ثیٗ  20تب 30
عبَ ،داؽتٗ حذلُ  3خّغ ٝتٕزیٗ در ٞفت ،ٝاثتال ث ٝپبی
پزا٘تشی ثب فبفّ ٝثیؼ اس  5عب٘تیٔتز (خبٖ ،)2010 ،در
فٛرت داؽتٗ عبثم ٝخزاحی لجّی در ٔفقُ سا٘ ،ٛآعیت
رثبط ٔ ٚیٙیغه  ... ٚخزاحی سا٘ ،ٛعبثم ٝآعیت رثبط ٚ
ٔیٙیغه در ٔ 6بٌ ٜذؽت(ٝوّٕٗٞ ٚ 1ىبراٖٚ )2006 ،
اعتفبد ٜاس ٚعبیُ ارتٛپذی ٞ ٚزٌٔ ٝ٘ٛحذٚدیت ثیٙبئی
(افالح ٘ؾذ ٜتٛعظ ػیٙه)  ٚؽٛٙائی (ٔٙذِغٚ 2ٖٛ
ٕٞىبراٖ )2004 ،افزاد اس تحمیك خبرج ؽذ٘ذ.
اثتذا خقٛفیبت ٕ٘ٞٝ٘ٛب ؽبُٔ لذٚ ،سٖ  ٚعٗ آٟ٘ب ثجت
ٌزدیذ .ا٘ذاسٌٜیزی فبفّ ٝثیٗ د ٚسا٘ ٛثٚٝعیّ ٝوِٛیظ ا٘دبْ
ٌزدیذ .ث ٝایٗ تزتیت و ٝدِ ٚج ٝوِٛیــظ درحبِیؤ ٝبِئ-َٛ
ٞبی داخّی ٔچ پب ث ٓٞ ٝچغجیذ ٚ ٜػضالت در حبِت
ریّىظ لزار داؽتٙذ ،در تٕبط ثب د ٚوٙذیُ داخّی سا٘ ٛلزار
ٌزفتٙذ  ٚث ٝایٗ ٚعیّ ٝفبفّٔ ٝیبٖ د ٚوٙذیُ ثٝػٛٙاٖ ٔالن
ٔب ثزای پزا٘تشی ثٛدٖ سا٘ ٛثجت ٌزدیذ.
لجُ اس آغبس دٚر ٜتٕزیٙی اس افزاد تغت تؾخیـ ٚضؼیت
سا٘ ٛدر حبِت اوتیٌ ٛزفت ٝؽذ .ثزای ارسیبثی حظ تؾخیـ
ٚضؼیت اثتذا پبی غبِت ثٝػٛٙاٖ ٔؼیبر آسٔبیؼ در ٘ظزٌزفتٝ
ؽذ .اس آ٘دبئیو ٝآسٔ ٖٛدر حبِت اوتی ٛوبرثزدی تز ثٛدٚ ٜ
حذاوثز ثبسد ٜرا ٘ؾبٖ ٔی دٞذ  ٚث٘ ٝظز وبرآٔذتز اعت در
ایٗ ٔغبِؼ ٝثٝخبی تغت پبعی ٛاس آسٔ ٖٛاوتی ٛاعتفبد ٜؽذ.
ایٗ حبِت وبرثزدی تز ثٛد ٚ ٜحذاوثز ثبسد ٜػضالت را ٘ؾبٖ
ٔیدٞذ  ٚث٘ٝظز وبرآٔذتز اعت .تغت تؾخیـ ٚضؼیت ثزای
ٞز دٌ ٚز ٜٚوٙتزَ  ٚتدزثی ا٘دبْ ٌزدیذ .لجُ اس ا٘دبْ
آسٔٞ ،ٖٛز فزد ثب ٘حٜٛی وبر آؽٙب ٌزدیذ ٚ .لجُ اس اتقبَ
٘ؾبٍ٘زٞبٔ ،حُ اتقبَ آٖٞب ثز رٚی ا٘ذاْ تحتب٘ی غبِت تٕیش
ٌزدیذ .در تٕبْ ٔذت آسٔ٘ ٖٛؾبٍ٘زٞب در خبی خٛد ثبثت
ٔب٘ذ٘ذ .عپظ در حبِیوٞ ٝز آسٔٛد٘ی یه ؽّٛارن وٛتبٜ
ٚرسؽی پٛؽیذٞ ٚ ٜیچ پٛؽؼ دیٍزی در ا٘ذاْ تحتب٘ی خٛد
٘ذاؽت ،در ٚضؼیت عبلجبس لزار ٌزفت .در ایٗ حبِت ع ٝػذد
ٔبروز دایزٜای ث ٝلغز 1/5عب٘تیٔتز ثٝتزتیت در  1/4فٛلب٘ی
خغی و ٝتزٚوب٘تز ثشري را ث٘ ٝمغٔ ٝیب٘ی خظ ٔفقّی ِتزاَ
1. Colne P. & et al.
2. Mendelsohn ME. & et al.
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سا٘ٚ ٛفُ ٔیوزدٌ ،زدٖ فیجٛال  ٚلغٕت فٛلب٘ی لٛسن
خبرخی چغجب٘ذ ٜؽذ .عپظ فزد ٔٛرد آسٔبیؼ در ا٘تٟبی
تخت ٘ؾغت ٚ ٝدرحبِیو ٝسا٘ٛی ا 90 ٚدرخ ٝثٛد ٔبروز
چٟبرْ ثز رٚی ٘ٛار ایّی ٛتیجیبَ  ٚدر لغٕت فٛلب٘ی چیٗ
پٛپّیتئبَ چغجب٘ذ ٜؽذ(اعتیّٕٗ.)2000 ،3
عپظ در س٘دیزٜی ثغت ٝو ٝوف پب ثب سٔیٗ در تٕبط
اعت ٚرسؽىبر آسٔبیؼ ؽ٘ٛذ ٜثز رٚی پبی غبِت لزار ٌزفت.
دعتٞبی ا ٚثز رٚی یه عغح ٔب٘ٙذ فٙذِی ؤ ٝمبثّؼ ثٛد
لزار ٌزفت .یه پبؽٝٙی ٌٔ ٜٛب٘ٙذ ث ٝارتفبع  5عب٘تیٔتز ٘یش
در سیز پبؽ ٝٙثزای حذف اثز پبعی ٛػضّٝی د ٚلّ ٛلزاردادٜ
ؽذ .پبی ٔخبِف در حبِتی و ٝسا٘ ٛخٓ ؽذ ٚ ٜدر ٚضؼیت
اعتزاحت لزار دارد ثز رٚی یه عغح در وٙبر ٚرسؽىبر لزار
ٌزفت .اس ٚرسؽىبر خٛاعتیٓ در حبِتی و ٝچؾٕب٘ؼ ثغتٝ
ثٛدٚ ،سٖ ثذٖ را ثز رٚی پبی آسٔبیؼ ؽ٘ٛذٙٔ ٜتمُ وٙذ  ٚاس
ٚضؼیت آغبس و ٝسا٘ ٛدر ففز درخ ٝاعت پبی خٛد را ثٝ
ساٚیٝی  40تب  60درخ ٝثجزد  ٚایٗ حبِت را ثزای  5ثب٘یٝ
حفظ ٕ٘بیذ  ٚپظ اس آٖ سا٘ ٛرا ثٚ ٝضؼیت ففز درخٝ
ثزٌزدا٘ذ .در ٔزحّٝی ثؼذی اس ٚرسؽىبر خٛاعت ٝؽذ عؼی در
تىزار آسٔبیؼ وزد ٚ ٜساٚی ٝلجّی را ثٔٝذت  3ثب٘ی ٍٝ٘ ٝدارد
 ٚپظ اس آٖ دٚثبر ٜسا٘ ٛرا ث ٝففز درخ ٝثبسٌزدا٘ذٚ .رسؽىبر
ایٗ ػُٕ را عٔ ٝزتج ٝتىزار ٕ٘ٛدٞ .ز ثبر اس سا٘ٛی ٚرسؽىبر
ثزای ا٘دبْ تقٛیزثزداری در ایٗ آسٔ ٖٛاس دٚرثیٗ ػىبعی
ٔذَ ٔ Nikon-Digital DXذَ  2010عبخت وؾٛر تبیٛاٖ؛
اعتفبد ٜؽذ  ٚاس یه الٔپ ٚ 300اتی ثزای ٘ٛر وبفی در
تقٛیزثزداری اعتفبدٔ ٜیؽٛد .ا٘دبْ تقٛیزثزداری ،دٚرثیٗ
دیدیتبَ رٚی ع ٝپبی٘ ٝقت ٔیؽذ  ٚدر فبفّٔ 2 ٝتزی اس
فزد  70 ٚعب٘تیٔتزی سٔیٗ لزار ٔیٌزفت .د ٚػذد ٔبروز
رٚی دیٛار وٙبر فزد ٔٛرد ٔغبِؼ ٝثٌٝ٘ٛٝای ٘قت ٔیؽذ وٝ
ٕ٘بیؾٍز خظ افك ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚد ٜوبدر تقٛیز ثبؽذ .ثزای
ث ٝحذالُ رعب٘ذٖ چزخؼ خب٘جی دٚرثیٗ ،وبدر تقٛیز ثب
ٔبروزٞبی لزار ٌزفت ٝرٚی دیٛار وٙبر ثیٕبر ٔٙغجك ٔیؽذ.
پظ اس ا٘تمبَ تقبٚیز ث ٝرایب٘ ٚ ٝث ٝوٕه ٘زْافشار اتٛوذ 2013
وزعٛر رٚی ٔزوش ٞز یه اس ٔبروزٞب لزار ٔیٌزفت ٔ ٚزوش
ٔبروزٞب ثب رعٓ خغٛط ٔغتمیٓ ثٔ ٓٞ ٝتقُ ٔیؽذ٘ذ.
عپظ ثب اعتفبد ٜاس ٘زْافشارٔ ،مذار ػذدی ساٚیٛٔ ٝرد٘ظز
ٔحبعجٔ ٝیؽذ(اعتیّٕٗ.)2000 ،

3. Stillman, B.
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جذيل  :3يیضگیَای دمًگزافیک آسمًدویَای تحقیق

ٚیضٌی

ٌز ٜٚتدزثی

ٌز ٜٚوٙتزَ

عٗ (عبَ)
ٚسٖ (ویٌّٛزْ)
لذ (عب٘تیٕتز)
ؽبخـ تٛد ٜثذ٘ی

25/2±2/6
68/3±2/4
168/8±3/6
23/05±2/3

24/8±3/1
70/6±3/7
170/5±2/6
23/4±2/4

جذيل  : 9اطالعات آماری مزبًط بٍ خطای باسساسی سايیٍ ساوً در آسمًدویَای گزيٌ آسمایص

آٔبرٜ

ٌزٜٚ
(تدزثی)

ٔیبٍ٘یٗ

اختالف ٔیبٍ٘یٗ

SD

T

DF

Sig

پیؼآسٖٔٛ

4/4±1/14

-2/5

1/14

15/12

9

0/000

پظآسٖٔٛ

1/9±0/80

-2/5

0/80

15/12

9

0/000

جذيل  : 1آمارٌ مزبًط بٍ مقایسٍ بٍ خطای باسساسی سايیٍ ساوً در آسمًدویَای دي گزيٌ ضاَذ ي کىتزل

آٔبرٜ

ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حزاف اعتب٘ذارد

T

DF

Sig

ٌزٜٚ
تدزثی
وٙتزَ

2/4±0/52
-0/4±1/29

15/123
-1/137

9
9

0/000
0/285

پضيَص در تًاوبخطی يرسضی ،ديرٌ  ،9ضمارٌ  ،1بُار ي تابستان 3131

ثب وغز ٔمذار ساٚی ٝتغت ؽذ( ٜساٚی ٝتغت)test angle :
اس ٔمذار ساٚی ٝثبسعبسی ؽذ ٜیب ساٚی ٝپبعخ (ساٚی ٝپبعخ:
 )response angleدر ٞز تىزار تغت ساٚیٔ ،ٝیشاٖ خغبی
ٔغّك ثذ ٖٚدارا ثٛدٖ ػالٔت ٔ ، ±حبعج ٝؽذ.
در ٔزحّٝی ثؼذی اس ٚرسؽىبراٖ ٌز ٜٚآسٔ ٖٛخٛاعت ٝؽذ
و ٝث ٝا٘دبْ تٕزیٙبت ٚرسؽی ثپزداس٘ذ .ثز٘بٔ ٝتٕزیٗ ؽبُٔ
ا٘ٛاع تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی و ٝؽبُٔ چٙذ تٕزیٗ
وؾؾی  ٚلذرتی ثٔ ٝذت ٞ 8فتٞ ،ٝز ٞفت 3 ٝرٚس  ٚرٚسی
ع ٝخّغ ٝدر فجح  ٚظٟز  ٚؽت تٛعظ آسٔٛد٘یٞب ا٘دبْ ؽذ.
ؽذت تٕزیٙبت ثزاعبط تٛا٘بیی ٚرسؽىبر تٙظیٓ ٌزدیذ ٚ
ٔذت سٔبٖ ٞز خّغ ٝتمزیجبً  20دلیم ٝع َٛوؾیذ .تٕزیٙبت
ثب  5دلیمٌ ٝزْ وزدٖ ا٘ذاْ تحتب٘ی ؽزٚع ٔیؽذ  ٚعپظ
پٙح تٕزیٗ وؾؾی -لذرتی ٔتفبٚت ثزای ػضالت دٚلّ،ٛ
چٟبر عز را٘یٕٞ ،غتزی ،ًٙعزیٙی  ٚػضالت اداوتٛر
(٘شدیه وٙٙذٜٞب) د ٚپب ا٘دبْ ؽذ (ٌغتٛیتٙزٕٞ ٚ 1ىبراٖ،
 .)2014تؼذاد ٔ ٚذت سٔبٖ تٕزیٗٞب ثب تٛخ ٝث ٝتٛا٘بیی
ٚرسؽىبر تغییز ٔیوزد .سٔبٖ اعتزاحت ثیٗ ٚرسػٞب ثٝ
ا٘ذاسٜی تغییز ٚضؼیت  ٚلزارٌزفتٗ در ٚضؼیت خذیذ ثٛد.
تغت تؾخیـ ٚضؼیت ٔفقُ ٔدذداً در پبیبٖ پضٞٚؼ در
ٞز دٌ ٚز ٜٚؽبٞذ  ٚوٙتزَ پظ اس ا٘دبْ تٕزیٙبت فٛرت
پذیزفت.
در پبیبٖ ،ث ٝوٕه ٘زْافشار آٔبری ٘ SPSSغخ ،16 ٝتٛسیغ
ٔتغیزٞب تٛعظ آسٔ ٖٛوٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف ،ارسیبثی ٌزدیذ.
آسٔ٘ ٖٛبپبرأتزیه وٌّٕٛزٚف -اعٕیز٘ف ٘ؾبٖ داد و ٝداد-ٜ
ٞبی پیؼآسٔ ٚ ٖٛپظآسٌٔ ٖٛز ٜٚتٕزیٗ ٌ ٚز ٜٚوٙتزَ
٘زٔبَ ٔیثبؽٙذ .ثزای ٔمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ دادٜٞبی پیؼآسٔٚ ٖٛ
پظآسٌٔ ٖٛز ٜٚآسٔبیؼ اس آسٔ ٖٛتی سٚخی اعتفبدٌ ٜزدیذ.
عغح آِفب ثزای رد یب لج َٛفزضیٞٝب  0/05در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ.
وتایج ي یافتٍَا
ایٗ پضٞٚؼ ،ثز رٚی ٘ 10فز درٌز ٜٚتدزثی ٘ 10 ٚفز در ٌزٜٚ
ؽبٞذ ا٘دبْ ٌزفتٔ .یبٍ٘یٗ لذٚ ،سٖ  ٚعٗ افزاد ؽزوتوٙٙذٜ
در پضٞٚؼ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت .ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖ داد وٝ
تفبٚت آٔبری ٔؼٙبداری ثیٗ ایٗ ٔتغیزٞب ٚخٛد ٘ذاؽت  ٚافزاد
اس ایٗ ٘ظز ثب یىذیٍز ٕٞغبٖ ثٛد٘ذ.
ٔیبٍ٘یٗ خغبی ٔغّك حظ ػٕمی در افزاد ٌز ٜٚآسٖٔٛ
لجُ اس ا٘دبْ تٕزیٙبت  4/4±1/14ثٛد و ٝایٗ ٔمذار در پبیبٖ
تحمیك ث 1/9±0/80 ٝوبٞؼ پیذا وزد .در ٌز ٜٚآسٔ ٖٛپظ

1. Gstoettner M. & et al.
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اس ثز٘بٔ ٝتٕزیٙی ،خغبی ٔغّك حظ ػٕمی وبٞؼ ٔؼٙیدار
پیذا وزد ِٚی در ٌز ٜٚوٙتزَ ،تفبٚتی ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.
اس دادٜٞبی (خذٔ )1 َٚؾبٞذٔ ٜیؽٛد و ٝخغبی
ثبسعبسی ساٚی ٝسا٘ ٛدر آسٔٛد٘یٞبی ٌز ٜٚتدزثی در پظ-
آسٔ ٖٛپیؾزفت لبثُ ٔالحظٝای ٘غجت ث ٝپیؼآسٔ ٖٛداؽتٝ
اعت ٘ ٚتبیح آسٔ ٖٛآٔبری تی سٚخی اختالف ٔؼٙبداری ثیٗ
ٕ٘زات پظآسٔ ٚ ٖٛپیؼآسٔ٘ ٖٛؾبٖ ٔیدٞذٕٞ .بٖعٛر وٝ
در (خذٔ )2 َٚؾخـ اعت خغبی ثبسعبسی ساٚی ٝسا٘ ٛدر
ٌز ٜٚآسٔ ٖٛدر پظآسٔ ٖٛپیؾزفت لبثُ ٔالحظٝای ٘غجت ثٝ
پیؼآسٔ ٖٛداؽت ٝاعت ،درحبِیو ٝدر ٌز ٜٚؽبٞذ تفبٚت
ٔؼٙبداری ٔؾبٞذٕ٘ ٜیٌزدد (خذ.)3 َٚ
بحث
٘تبیح ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ داد ا٘دبْ تٕزیٙبت تمٛیت حظ
ػٕمی عجت وبٞؼ خغبی ٔغّك حظ ػٕمی در ثبسعبسی
ساٚی ٝدر ٔفقُ سا٘ٛی ٚرسؽىبراٖ ٔجتال ث ٝسا٘ٛی پزا٘تشی
ٔیؽٛد .ایٗ أز خٛد ٔی تٛا٘ذ ٘ؾبٖدٙٞذٜی ثٟجٛد حظ
ػٕمی در ٔفقُ سا٘ ٛثبؽذ.
در پضٞٚؾی و ٝتٛعظ غفبری ٘ضاد ٕٞ ٚىبراٖ در عبَ
 2007ا٘دبْ ؽذ ٔحممبٖ تأثیز تٕزیٙبت وؾؾی ٚرسؽی در
ػضالت اعزاف ٔفقُ سا٘ ٛرا ثز حظ ػٕمی سا٘ٛٔ ٛرد ثزرعی
لزار داد٘ذ .در ایٗ پضٞٚؼ  39فزد عبِٓ ( 21سٖ ٔ 18 ٚزد)
ؽزوت وزد٘ذ  ٚپظ اس ا٘دبْ دٚرٜی تٕزیٙی ٔؾبٞذ ٜؽذ وٝ
ٔیشاٖ ح ظ ػٕمی در ٔفقُ ایٗ افزاد افشایؼ پیذا وزدٜ
اعت (غفبری٘ضاد.)2007 ،2
أب در تحمیك دیٍزی الرعٗ ٕٞ ٚىبراٖ در عبَ  2005ثٝ
ثزرعی تأثیز تٕزیٙبت ٚرسؽی ثز رٚی ػضالت چٟبر عز ٚ
ٕٞغتزیٚ 20 ًٙرسؽىبر ( 14سٖ ٔ 6 ٚزد) ثب ٔحذٚد ٜعٙی
 20-30عبَ خٟت ثزرعی اثز آٖٞب ثز حظ ػٕمی سا٘ٛ
پزداختٙذ .پظ اس پبیبٖ تٕزیٙبت اعتبتیه ؤ ٝدذد اس افزاد
ؽزوتوٙٙذ ٜتغت تؾخیـ ٚضؼیت ساٌ٘ ٛزفت ٝؽذ.
اعالػبت ثٝدعت آٔذ ٜتفبٚتی ٔیبٖ ٌز ٜٚؽبٞذ  ٚآسٔبیؼ
٘ؾبٖ ٘ذاد (الرعٕٗٞ ٚ3ىبراٖ.)2005 ،
ٞبوبٖ ٕٞ ٚىبراٖ در تحمیمبت خٛد در عبَ  2005ثٝ
ایٗ ٘تید ٝرعیذ٘ذ و ٝتٕزیٗٞبی تؼبدِی  ٚتمٛیت حظ

2. Ghaffarinejad F.
3. Larsen R. & et al.

72

بزرسی تأثیز تمزیىات حس عمقی بز حس تطخیص يضعیت مفصل ...

ػٕمی عجت افشایؼ ػّٕىزد ،وٙتزَ ٚضؼیت  ٚوبٞؼ درد
در سا٘ ٛخٛاٞذ ؽذ (اِفبنٕٞ ٚ 1ىبراٖ.)2005 ،
در تحمیك دیٍزی ی ٛیب ٜتغبٕٞ ٚ ٚٚىبراٖ در عبَ 2008
در یه ٔغبِؼ 60 ٝثیٕبر ٔجتال ث ٝاعتئٛآرتزیت سا٘ ٛرا در 2
ٌز ٜٚتدزثی  ٚوٙتزَ ث ٝیه ٘غجت لزار داد٘ذ .در ٟ٘بیت ث-ٝ
خبعز پبرٜای اس ٔؾىالت و ٝثزای افزاد ؽزوتوٙٙذ ٜثٚٝخٛد
آٔذ در وُ ٘ 29فز (ٌز ٜٚتدزثی;٘ 15فز ٌ ٚز ٜٚوٙتزَ;14
٘فز) در پضٞٚؼ آٔبدٌی خٛد را اػالْ وزد٘ذ.
ثز٘بٔ ٝتٕزیٙبت حغی-حزوتی در عی ٞ 8فت 3( ٝخّغٝ
در ٞفت )ٝدر دٚ ٚضؼیت ایغتبد٘ ٚ ٜؾغت ٚ ٝدر د ٚحبِت
چؾٓ ثبس  ٚچؾٓ ثغت ٝثٙٔٝظٛر افشایؼ تٛا٘بیی در تؾخیـ
ٚضؼیت سا٘ ٚ ٛافشایؼ ثجبت در ٔفقُ ا٘دبْ ؽذ .عپظ تغت
تؾخیـ ٚضؼیت سا٘ ٛدر عٚ ٝضؼیت دِخٛا ٜاس فّىؾٗ ثٝ
اوغتٙؾٗ ثب دأ ٝٙحزوتی ( )0-20 ،35-55 ،70-90در
حبِی و ٍِٗ ٝدر ساٚی 90 ٚ 60 ٝدرخ ٝلزار داردٌ ،زفت ٝؽذ.
عپظ اس افزاد خٛاعت ٝؽذ و ٝایٗ ٚضؼیت را تىزار وٙٙذ در
ٟ٘بیت ٘تبیح ثٝدعت آٔذٛٔ ٜرد تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری لزار
ٌزفت .ثزاعبط ایٗ ٘تبیح ٔؾخـ ؽذ و ٝتٕزیٙبت حغی -
حزوتی عجت افشایؼ حظ ػٕمی در سا٘ٛی ایٗ افزاد ٔیؽٛد
(خبئٛتی عبئٕٞ ٚ 2ٛىبراٖ.)2008 ،
ثب تٛخ ٝث ٝتحمیمبتی و ٝث ٝآٟ٘ب اؽبر ٜؽذ  ٚپضٞٚؼ حبضز
ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝزفت تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی ٔیتٛا٘ذ
خغبی ثبسعبسی ساٚی ٝرا ؤ ٝؼیبری ثزای ارسیبثی خغبی حظ
ػٕمی اعت ،در سا٘ٛی پزا٘تشی ٚرسؽىبراٖ ،وبٞؼ دٞذ .ثب
ایٗ حبَ اؽتٔ ٖٛیّزٕٞ ٚ 3ىبراٖ ٔؼتمذ٘ذ در فٛرت ٔؾبٞذٜ
ایٗ تغییزات اس آٖخب وٞ ٝیچ دِیُ اثجبت ؽذٜای ٚخٛد ٘ذارد
و ٝتٕزیٗ درٔب٘ی تؼذاد ٌیز٘ذٜٞبی ٔحیغی را تغییز ٔیدٞذ
ثبیذ ثٝد٘جبَ ٔىب٘یغٓٞبی ٔزوشی احتٕبِی ثزای تٛضیح
چٍٍ٘ٛی تغییز حظ ػٕمی در اثز تٕزیٗ ثٛد .یه ٔىب٘یغٓ
احتٕبِی ثزای ثٟجٛد حظ ػٕمی در اثز تٕزیٗ ،افشایؼ تٛخٝ
اعت .تٛخ ٝیه ر٘ٚذ ٘ٛرٚعبیىِٛٛصیه اعت و ٝعیغتٓ
ػقجی ٔزوشی اس ایٗ عزیك ثز اعالػبت دریبفتی تأثیز ٔی
ٌذارد .احتٕبالً تٕزیٙبت حظ ػٕمی ،تٛخ ٝث ٝػالیٓ حظ
ػٕمی تٛعظ ٔغش را ،اثتذا در عغح ٛٞؽیبرا٘ ٚ ٝپظ اس تٕزیٗ،
در عغح ات ٔبتیه افشایؼ ٔیدٞذ .ث ٝػمیذ ٜآٟ٘بٔ ،ىب٘یغٓ
احتٕبِی دیٍز ثزای تٛخی ٝثٟجٛد حظ ػٕمی در اثز تٕزیٗ،
1. Ulfuk & et al.
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ٔیتٛا٘ذ فؼبَ ؽذٖ ٔغیزٞب ،افشایؼ تؼذاد عیٙبپظٞب ٚ
افشایؼ ٔٙغمٝی حغی ٔزثٛع ٝو ٝدر پالعتیغیت ٝدیذٔ ٜی-
ؽٛد ،ثبؽذ؛ اِجتٔ ٝؾخـ ٘یغت آیب ایٗ ٔىب٘یشْٞب ٔیتٛا٘ٙذ
تغییزات دلت حظ ػٕمی را در اثز تٕزیٗ تٛخی ٝوٙٙذ یب
خیزٕٞ .چٙیٗ ٔغبِؼبت ٘ؾبٖ دادٜا٘ذ و ٝخزٚخی دٚن
ػضال٘ی را ٔیتٛاٖ ثٝعٛر ارادی افشایؼ داد ؤ ٝیتٛا٘ذ اس
عزیك تغییز ت ٖٛدلت ػُٕ را افشایؼ دٞذ(اؽتٔ ٖٛیّز ٚ
ٕٞىبرأٖ .)2003 ،بیزس ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ٘یش ٔؼتمذ٘ذ تىٙیه
ٞبی خبؿ تٛا٘جخؾی در ثٟجٛد عیغتٓ حغی حزوتی ٔؤثز
ٞغتٙذ  ٚدر ثبسیبثی ٔغیزٞبی آٚراٖ اس ٌیز٘ذٜٞبی ٔىب٘یىی
ث ٝعیغتٓ ػقجی وٕه ٔیوٙٙذ ٔ ٚغیزٞبی آٚراٖ وٕىی را
ثٝػٛٙاٖ یه ٔىب٘یغٓ خجزا٘ی ثزای ٘مبیـ حظ ػٕمی و ٝاس
ضبیؼ٘ ٝبؽی ؽذ ،ٜتغٟیُ ٔیٕ٘بیٙذ (ٔبیزسٕٞ ٚ 4ىبراٖ،
ٔ .)2006ب در پضٞٚؼ خٛد تأثیز پزٚتىُ پیؾٟٙبدی در
افشایؼ حظ سا٘ ٛرا در ٔجتالیبٖ ث ٝسا٘ٛی پزا٘تشی اثجبت
وزدیٓ.
وتیجٍگیزی
در ٔدٕٛع ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ داد وٞ 8 ٝفت ٝتٕزیٙبت
تمٛیت حظ ػٕمی در سا٘ٛی ٚرسؽىبراٖ ٔجتال ث ٝسا٘ٛی
پزا٘تشی ٔیتٛا٘ذ خغبی حظ ػٕمی سا٘ ٛرا در ایٗ افزاد
وبٞؼ دٞذ .پیؾٟٙبد ٔیؽٛد در ٔغبِؼبت آیٙذ ،ٜپظ اس اتٕبْ
خّغبت تٕزیٗ پیٍیزی فٛرت ٌیزد تب تذا ْٚاثز تٕزیٗٞب در
ثٟجٛد حظ ػٕمی ٘یش ٔٛرد ثزرعی لزار ٌیزدٕٞ .چٙیٗ
پیؾٟٙبد ٔیؽٛد اثز وٛتبٜٔذت تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی
پظ اس یه خّغٚ ٝرسػ ٔٛرد ثزرعی لزار ثٍیزد.
تطکز ي قذرداوی
ایٗ تحمیك ثٝػٛٙاٖ پبیبٖ٘بٔ ٝوبرؽٙبعیارؽذ تحت ػٛٙاٖ
«تأثیز تٕزیٙبت تمٛیت حظ ػٕمی ثز حظ تؾخیـ
ٚضؼیت ٔفقُ سا٘ ٛدر ٚرسؽىبراٖ ٔجتال ث ٝسا٘ٛی پزا٘تشی»
ٔقٛث ٝؽٛرای پضٞٚؾی دا٘ؾٍب ٜاران ،اس ٔحُ اػتجبرات عبَ
 ٚ 1391-92ثب ٕٞىبری اعتبد رإٙٞب خب٘ٓ دوتز ؽٟزخزدی
ٔ ٚؾبٚر دوتز ٔغؼٛد ٌّپبیٍب٘ی  ٚوّی ٝآسٔٛد٘یٞبیی و ٝدر
ایٗ پضٞٚؼ ثب ٔب ٕٞىبری وزد٘ذ ،وٕبَ تؾىز را داریٓ.

4. Myers JB. & et al.
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