تاثیر َشت َفتٍ تمریىات ثبات دَىدٌ کتف بر درد شاوٍ حیه تمریه ي استراحت کماوداران دارای
دیسکىسیای کتف
عاطفٍ عیًضی َسٌ بران ،ورمیه غىی زادٌ حصار * ،ابراَیم محمد علی وسب فیريزجاٌ ،سجاد ريشىی

سابقٍ ي َدف :تغییرات قاتل هشاّذُ در هَقعیت قرارگیری استخَاى کتف ٍ حرکت کتف را دیسکٌسیای کتف هی ًاهٌذ.
هَقعیت ًاهٌاسة کتف در حیي کشیذى کواى تا پًَذاش تاال تاعث افسایش فشار تافت ّا در هحیط هفصل شاًِ ٍ ایي عول تاعث
درد شاًِ در کواًذاراى هی شَدّ .ذف از ایي تحقیق تررسی تررسی تاثیر ّ 8فتِ توریٌات ثثات دٌّذُ کتف تر درد شاًِ حیي
توریي ٍ استراحت کواًذاراى دارای دیسکٌسیای کتف تَد.
مًاد ي ريشَا  :جاهعِ آهاری ایي تحقیق را کلیِ کواًذاراى پسر رشتِ ریکرٍ هثتال تِ دیسکٌسیای کتف ٍ درد شاًِ استاى
آررتایجاى شرقی تشکیل هی دادًذ .تذیي هٌظَر تعذاد  30کواًذار هثتال دیسکٌسیای کتف ٍ درد شاًِ ( 23/76±2/38سال،
 176/06±6/71ساًتی هتر 72/43±9/39 ،کیلَگرم) تِ صَرت ًوًَِ گیری در دسترس اًتخاب ٍ تِ صَرت کاهالً تصادفی در
دٍ گرٍُ تجرتی ٍ کٌترل (ّر گرٍُ ً 15فر) تقسین شذًذ .تِهٌظَر ارزیاتی هیساى درد از پیَستار هقیاس عذدی درد ٍ ترای
تشخیص دیسکیٌسیای کتف از آزهَى هشاّذُای دیسکیٌسیا ( )SDTدر ّر دٍ گرٍُ استفادُ شذ .سپس گرٍُ توریٌی توریٌات
ثثات دٌّذُ کتف (توریٌات ًسدیک کردى کتف ،شٌای پالس ٍ  )...را تِ هذت ّشت ّفتِّ ،ر ّفتِ سِ جلسِ ٍ ّر جلسِ 40
دقیقِ اجرا ًوَدًذ؛ در حالی کِ افراد گرٍُ کٌترل ّیچ گًَِ توریٌی را تجرتِ ًکردًذ .پس از پایاى توریٌات ،از ّر دٍ گرٍُ پس
آزهَى تِ عول آهذ .از آزهَى کٍَاریاًس ترای هقایسِ تفاٍت ّای تیي درد شاًِ حیي توریي ٍ استراحت تِ دًثال یک دٍرُ
توریٌات هٌتخة ثثات دٌّذُ کتف ،در دٍ گرٍُ کٌترل ٍ تجرتی استفادُ شذ.
یافتٍَاً :تایج تِ دست آهذُ از تحقیق حاضر ًشاى داد کِ درد شاًِ ترتر ّن در حیي توریي ٍ ّن در حیي استراحت در ّر
دٍ هقایسِ درٍى گرٍّی ٍ تیي گرٍّی هعٌادار است ( .)P≤0/05اها در درد شاًِ غیر ترتر تٌْا در هقایسِ درٍى گرٍّی
هعٌادار( )P≤0/05است ٍ هقایسِ تیي گرٍّی غیرهعٌادار تذست آهذ (.)P˃0/05
استىتاج :تاتَجِ تِ یافتِ ّای ایي تحقیق تِ ًظر هی رسذ کِ توریٌات ثثات دٌّذُ کتف هی تَاًذ تِ هٌظَر کاّش درد شاًِ
سوت ترتر کواًذراى هَرد استفادُ قرار گیرد.
ياشٌ َای کلیدی :توریٌات تثثیت کٌٌذُ کتف ،درد شاًِ ،تیراًذازی تا کواى ،دیسکٌسیای کتف

