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Abstract: 

 

Background: Osteoarthritis is one of the most common diseases of old age. This study aimed 

to compare the effect of Ai Chi and Tai Chi training on physical function, functional balance, 

and fear of falling of patients with knee osteoarthritis. 

Materials and Methods: 30 male patients with knee osteoarthritis were randomly divided to 

experimental groups 1 and 2. Ai Chi and Tai Chi training program was performed for 8 weeks, 

3 sessions per week, and 60 minutes per session under the supervision of the researcher. To 

measure patients' physical function variables used the WOMAC questionnaire, take a stand-

up test, sit for 30 seconds and get up from a chair, take a 40-meter brisk walk test and take a 

step-up test to assess functional balance, and fear of falling was assessed by FES-I 

questionnaire. Data analysis was performed using analysis of covariance at the level of 5% 

error, using version 22 of SPSS software.  

Results: The results showed that intragroup changes in physical function, functional balance, 

and fear of falling after eight weeks of training were significant in the Ai Chi and Tai Chi 

groups (P≤0.001). However, the results showed a significant difference only in the fear of 

falling between the two groups (P=0.003) and the mean score of patients in Ai chi group was 

significantly higher. 

Conclusion: In general, this study shows that Ai Chi and Tai Chi training, at least in the short 

term, can significantly improve the physical function, functional balance and fear of falling of 

patients with osteoarthritis. Therefore these treatments, are considered safe exercising methods 

alongside other treatments, and are recommended for osteoarthritis. 
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 در افتادن از ترس و عملكردي تعادل حركتي، عملكرد بر چيتاي و چيآي تمرينات ثيرأت
 واستئوآرتريت زان به مبتاليان

 

جابر زمانی
1

نادر رهنما، 
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 مقدمه

 افراد مفصلی در بیماری ترینشایع استئوآرتریت بیماری

 درگیر بیماری این در مفصلی که ترینرود. شایعمی به شمار مسن

 از جمعیت درصد 7/16در آمریکا  [.1]باشد می زانو مفصل ،است

ین بیماری در اروپا نیز ا [.2]مبتال به این بیماری هستند  کل کشور

شیوع [. 3]رود شمار میکننده سالمندان بهیکی از ده عامل ناتوان

 4/69گزارش شده و درصد  4/11در کل استئوآرتویت در ایران 

این  [.4]در مفصل زانو دچار این بیماری هستند  مبتالیاناز درصد 

 کیفیت کاهش و ناتوانی عملکردی، محدودیت درد، موجب بیماری

 اهمیت از بیماران این سبب توانبخشی همین به ؛[5] شودمی زندگی

 است. ای برخوردارویژه

 
دانشگاه  ،دانشکده علوم ورزش ،شناسی ورزشی و حرکات اصالحیگروه آسیب .1

 ، اصفهان، ایراناصفهان

 ،دانشکده علوم ورزش ،شناسی ورزشی و حرکات اصالحیگروه آسیب ،استاد .2

 ، اصفهان، ایران دانشگاه اصفهان

 : ولؤمس نشانی نویسنده *

 ورزشدانشکده علوم  اصفهان، دانشگاه اصفهان، 

 03134346070  دورنویس:                           09132943148 تلفن: 

 n.rahnama@spr.ui.ac.ir  پست الکترونيک:

  22/9/1399تاریخ پذیرش نهایی:                      12/6/1399 :تاریخ دریافت

 افراد سومیك هکطوریبه ،یابدمی افزایش سن رفتن باال با بیماری این

[. 1هستند ] استئوآرتریت م رادیوگرافیكئعال دارای سال 65 باالی

زانو  تیاستئوآرتر یماریب كیولوژیزیپاتوف یهااغلب نقص

خصوص عضالت اطراف زانو )به یصورت ضعف و آتروفبه

 و یکاهش دامنه حرکت ی،مفصل یثباتی(، بیعضالت چهارسرران

درمان قطعی وجود با توجه به عدم  [.6] باشدیمالت تعادلی الاخت

صورت دارویی، غیر دارویی هبرای این بیماری، راهکارهای درمانی ب

عنوان درمانی بهشود. در این راستا تمرینو جراحی به کار گرفته می

ثر در کاهش عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی ؤای ممداخله

 در زیادی مطالعات اخیر هایسال در[. 6]مبتالیان معرفی شده است 

 مبتال به بیماران روی فیزیوتراپی و ییغیردارو هایدرمان مورد

 تأثیر درمورد قوی مدارك و است گرفته زانو صورت استئوآرتریت

مبتال  بیماران عملکرد بهبود و کاهش درد روی ورزش و وزن کاهش

 از یمختلف هایشکل[. 7-8]دارد  وجود زانو استئوآرتریت به

 وسیعی طیف قدرتی، ایزومتریك، هوازی، تمرینات شامل ،تمرینات

 استئوآرتریت درمان برای تعادل و پذیریحرکتی، انعطاف تمرینات از

 اثرات که ی هستندتمرینات هااین [.9]است  شده استفاده زانو

 ی ازبرخ اما اند،داشته زانو آرتروز به مبتال بیماران رگوناگونی ب

 یكدر  و کنندهناراحت شدید، ؛مسن افراد برای است ممکن هاورزش

 خالصه:

 چیآی تمرینات تأثیر مقایسه یبررسمطالعه حاضر،  است. هدف سالمندی دوران هایبیماری ترینشایع از یکی استئوآرتریت سابقه و هدف:

 استئوآرتریت زانو بود. به مبتالیان در افتادن از ترس و عملکردی حرکتی، تعادل عملکرد بر چیتای و

صورت تصادفی تجربی و بهسال( مبتال به استئوآرتریت زانو به روش نیمه 76/62 ± 05/4مرد سالمند )میانگین سنی  30 ها:مواد و روش

جلسه و هر جلسه به  3هفته و هر هفته  8چی به مدت چی و آیچی قرار گرفتند. برنامه تمرینی تایچی و آیشده در دو گروه تایجفت

 تعادل بررسی ، جهتWOMACپرسشنامه  از بیماران حرکتی عملکرد گیریاندازه دقیقه زیر نظر پژوهشگر انجام شد. برای 60مدت 

 رویپیاده متر 40 آزمون صندلی، روی از برخاست و نشست ثانیه 30 آزمون رفتن، و برخاستن عملکردی از چهار تست عملکردی شامل تست

ها تجزیه و تحلیل داده. شد استفاده FES-Iافتادن  از ترس پرسشنامه از افتادن میزان یا ترس و برای ارزیابی پله، از رفتن باال آزمون و سریع

 انجام شد. 22ویرایش  SPSSافزار با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نرم

ه تمرین در هر دو گروه گروهی عملکرد حرکتی، ترس از افتادن و تعادل عملکردی بعد از هشت هفتنتایج نشان داد که تغییرات درون نتایج:

 (.P<05/0(؛ اما تفاوت بین گروهی معنادار، تنها در ترس از افتادن و آزمون باال رفتن از پله مشاهده شد )P<05/0چی معنادار بود )چی و آیتای

آزمون در عملکرد به پیشآزمون نسبت چی در پسچی و هم تمرینات تایکلی این مطالعه نشان داد که هم تمرینات آی طوربه گیری:نتیجه

چی مؤثرتر اند و در فاکتورهای ترس از افتادن و آزمون باال رفتن از پله تمرینات آیحرکتی، تعادل عملکردی و ترس از افتادن مؤثر بوده

 کرد.عنوان روش تمرینی امن و کارآمد در بهبود استئوآرتریت زانو توصیه توان این تمرینات را بهاند. بنابراین میبوده

 عملکردی تعادل حرکتی، عملکرد چی،آی تمرین چی،تای تمرین زانو، استئوآرتریت کلیدی:واژگان

 611-620، صفحات 1399اسفند  -، بهمن 6پژوهشی فیض، دوره بیست و چهارم، شماره  -نامه علمی دو ماه                                                         
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 کشف محققان تازگی، به [.10] باشد کنندهخسته زمان طوالنیمدت

 درمان نوعی عنوانبه جسمانی، - شناختی مداخله که اندکرده

 افزایش طریق از را زانو استئوآرتریت عالئم است ممکن جایگزین

 نوع یك چی،تای [.11دهد ] کاهش و انکفالین اندروفین میزان

 اجزای ای که ترکیبگونههب ؛است جسمانی - شناختی مداخله

 مقایسه در را آن بیشتر ارزش تواندمی چیتای در و شناختی جسمانی

 ،هستند متمرکز جسمانی جنبه بر تنها که ورزشی هایبرنامه دیگر با

 مستمر جنبش شامل چیتای ذاتی هایویژگی [.12]سازد  آشکار

 یك به را آن که است تعادل آموزش و عضالنی قدرت مالیم، ترکیب

 زانو استئوآرتریت به بیماران مبتال برای خوب غیردارویی درمان

 تسکین برای چیتای ،شدهگزارش نتایج است. براساس کرده تبدیل

 سالمت و تعادل افزایش پذیری،انعطاف و حرکت دامنه درد، افزایش

 انواع برای تنفسی و عروقی -قلبی  عملکرد بهبود همچنین و روانی،

[. 13]است  بوده مفید زانو استئوآرتریت به مبتال بیماران جمله از افراد

 را درد شدت چیتای ورزشکه  دهدمی نشان تحقیقات همچنین

 سقوط و برای خطر کاهش بهبود تعادل، به منجر کند،می مدیریت

-14]شود می زانو استئوآرتریت به مبتال افراد زندگی کیفیت بهبود

و دهد وآرتریت را کاهش ممکن است عالئم استئ درمانیآب [.12

در آب، فشار  بودن عملکرد حرکتی را بهبود بخشد. شناور

تسکین و کاهش درد  به ،و گرمادهد را کاهش میهیدرواستاتیك 

که  اندمطالعات پیشین نیز نشان داده [.15]کند عضالنی کمك می

توجهی بر درد، سفتی مفصلی، عملکرد درمانی اثرات قابلآب

 دراستئوآرتریت دا مبتال بهحرکتی، تعادل و کیفیت زندگی افراد 

با صرف  که کنداستئوآرتریت زانو کمك میآب به مبتالیان  [.17،16]

فعالیت کنند. راه رفتن روی زمین انرژی و تالش کمتری نسبت به 

شود اهش تنش، اسپاسم و سفتی عضالت میآب گرم نیز، موجب ک

یك مقاومت طبیعی و  موجبعالوه بر موارد فوق، تالطم آب [. 18]

بخش بودن . همچنین فرحشودمیهای درون آب رای فعالیتخوب ب

 [.19] ددهمی افزایشبرای انجام تمرینات را محیط آبی تمایل بیمار 

و مورد  افتهیکه تا به امروز توسعه  یآب تمرینات یها، برنامهاز طرفی

 سوی از یوجهتبه مشارکت و نظارت قابل ازیاند، نقرار گرفته بررسی

 یرفع تقاضا یها براتر کردن آنیو عمل اهنهیهز شیدرمانگر، افزا

 چیدر همین راستا تمرینات آی دارند. ییهابرنامه نیافزون چنروز

است و تمرکز آن بر تعادل، قدرت، آرامش،  یچیبر عناصر تا یمبتن

 یهاكیاز تکن چیآی ،در واقع[. 15] و تنفس است یریپذانعطاف

ردن کبرای کشش و ریلکس  شروندهیپ یمقاومت ناتیتنفس و تمر

با تنفس چی یتمرینات آ[. 14] کندیاستفاده م بدن در آب

و حالت آرام  قهیتنفس در دق 14-16سرعت  و قیعم یافراگمید

صورت هتواند باین تمرینات می [.14-20] همراه است یمراقبت

 ،[21]و همکاران  Bleeگروهی و فردی انجام شود. در همین راستا، 

متغیرهای عملکردی از  عضیبچی بر تمرینات آی تأثیر به بررسی

هفته تمرین  5 که رتریت پرداختند. نتایج نشان دادآاستئوافراد دارای 

گی در چی توانست باعث بهبود سفتی مفصلی، درد و کیفیت زندآی

همکاران  و Billy. در همین راستا، دوافراد دارای استئوآرتریت ش

متغیرهای عملکردی  از یعضچی بر برینات آیبه بررسی تم ،(2017)

هفته تمرین  5 که پرداختند. نتایج نشان دادرتریت آافراد دارای استئو

چی توانست باعث بهبود سفتی مفصلی، درد و کیفیت زندگی در آی

 ،در زمان نگارش این پژوهش [.15] شودافراد دارای استئوآرتریت 

. یافت نشد ،چی را نقض کندثیرات تمرینات آیأکه ت قینتایج تحقی

ی آرتریت به تمریناتاستئوبه نیاز روزافزون بیماران با توجه  بنابراین

ها کمك واند به آنهزینه بودن بتکه از لحاظ سادگی در اجرا و کم

 ،از لحاظ ایمنی در اجرا و استاندارد بودن چیتمرینات آی ،کند

رسد و بدون نیاز به ابزار خاصی در گزینه مناسبی به نظر می

  .مؤثر استبسیار  و باشدهای آبی قابل انجام میمحیط

 

 هامواد و روش

نامه اخالق در ن پژوهش با رعایت کلیه اصول آیینای

و دارای کد اخالق به  است پژوهش انجام شده

مصوب کمیته اخالق در پژوهش    IR.UI.REC.1399.035شماره

 باشد.دانشگاه اصفهان می

 یآمار و نمونه جامعه

 شهر اصفهانسالمند  مردان پژوهش را این آماریجامعه 

  G*Powerافزار آماری . حجم نمونه با استفاده از نرمدادندتشکیل 

نظر در های تکراری و با مبتنی بر آزمون آنالیز واریانس با اندازه

درصد  80توان آزمون  (،α=05/0)درصد  95گرفتن فاصله اطمینان 

(2/0=β ،)( 3/0اندازه اثر متوسط=d و تعداد تکرار )30برابر ، 2 

صورت هدفمند گیری بهنمونهدست آمد. هتایی( ب 15گروه  2مورد )

ز نظر عالئم بالینی رتریت زانو بود که امبتال به استئوآمرد  30و شامل 

و با تشخیص ایشان و  بودند توپدی معاینه شدهتوسط متخصص ار

نمای قدامی و جانبی عکس  2از زانوها در  ،افراداز رضایت کتبی 

ا توسط پزشك ارتوپد و بر هرادیولوژی گرفته شد. تمامی عکس

بندی شدند. درجه K/L (Kellgren-Lawrence)اساس معیار 

در شش ماه گذشته از روش تمرینی خاصی بهره  هاهمچنین آزمودنی

افراد به صورت نداشتند.  ده بودند و ترس از ورود به آب همنبر

 عالوهبه قرار گرفتند. 2 و 1، در دو گروه تجربی تصادفی جفت شده

 توجیهی جلسه یك در اصلی، تمرینی برنامه شروع از قبل هاآزمودنی

 تمرین، وظایف شرایط مورد در جلسه این در .کردند شرکت

 این مثبت اثرات و چیچی و آیتای کنندگان، تمریناتشرکت



  رهنما و زمانی
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 ه شد.ارائ کنندگانشرکت بهتوضیحاتی استئوآرتریت  روی تمرینات

)حرکات مشخص و فیلم و اجرای فرم مربوطه  نمایش با همچنین

طور منظم های رزمی بهچی که مانند کاتا در دیگر رشتهمتوالی تای

چی در از مربیان فعال در حوزه تاییکی توسط  ،گردد(اجرا می

 کنندگانبه شرکت کلی دید یك تا شد آموزش داده استان اصفهان

 د. وش ارائهها آن با آشنایی و تمرینات نحوه خصوص در

 ینپروتکل تمر

جلسه و هر جلسه  3هفته و هر هفته  8مدت برنامه تمرینی به

را  دقیقه زیر نظر پژوهشگر انجام شد. شدت تمرین 60مدت به

 اًگرفت. متوسط شدت آن حدود کم در نظر یبا سخت یتیفعال توانیم

 ودبمت )معادل انرژی مصرفی در حالت نشسته روی صندلی(  1/3

جلسه و  صورت افزایش تعداد تکرار هر تمرین در هربهکه  [22]

ا گذشت زمان جهت رعایت تر شدن تمرینات اعمال شد. بپیشرفته

ها افزایش های آزمودنیکه تواناییبار و با توجه به ایناصل اضافه

های ساده به مشکل یش تعداد تکرار از فرمیافت، برنامه تمرینی با افزا

 چی(تای حرکتی 18 چی )فرمیگروه تا برنامه اصلی .[18]انجام شد 

جلسه مرحله  3شامل:  ،ول شماره یك آمدهدطور که در جهمان

 له اصلی بود و بعد از اتمام دوره اصلی،جلسه مرح 17 و مقدماتی

ل: هفته اوّدر پایان برنامه تمرینی گنجانده شد. جلسه دوره تثبیت 

 بر اساس برنامه در دوره مقدماتی بود. سه جلسه ،دوره مقدماتی

ها و ن باال بردن توان جسمانی آزمودنیضم ،ترانجام حرکات سبك

ها برای دوره اصلی، تالش شد تا انگیزه کردن آنآماده

مچنین در . هببریمبرای حضور در جلسات باال کنندگان را شرکت

داده شد آموزش ها به آزمودنیهم چی این دوره حرکات سبك تای

رحله اصلی مطابق سپس در م وع تمرینات آشنایی پیدا نمایند.ن تا با

 شده شدت تمرینات افزوده شد.با برنامه ارائه

 چییگروه تا تمرینی برنامه -1شماره جدول 
 لهفته اوّ

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم  ست؛ انجام 2 تکرار، 3: فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم ل                  انجامجلسه اوّ

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم ست؛ انجام 2 تکرار، 3: فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم جلسه دوم                 انجام

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم ست؛ انجام 2 تکرار، 3: فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم انجام      جلسه سوم          

 هفته دوم

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم ست؛ انجام 2 تکرار، 3:  فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم جلسه چهارم             انجام

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم ست؛ انجام 2 تکرار، 3:  فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم جلسه پنجم               انجام

 هفته سوم

 تکرار 3 ،10 تا 1 فرم ست؛ انجام 2 تکرار، 3:  فرم 4 تلفیق ست؛ 2 تکرار، 3 ،7 تا 3 هایفرم ست؛ 3 تکرار، 3 ،5 تا 1 هایفرم جلسه ششم              انجام

 تکرار 5، 13تا  1انجام فرم  ست؛ 2تکرار،  3فرم :  4ست؛ تلفیق  3تکرار،  2ست؛ تلفیق دو فرم،  3تکرار،  3، 13تا  9های جلسه هفتم              انجام فرم

 تکرار 5، 13تا  1ست؛ انجام فرم  2تکرار،  3فرم :  4ست؛ تلفیق  3تکرار،  2ست؛ تلفیق دو فرم،  3تکرار،  3، 13تا  9های م فرمجلسه هشتم            انجا

 

دقیقه تمرینات را  60چی نیز کنندگان در گروه تمرینات آیشرکت

در جلسه  .مت اجرا کردند 3/1با شدت شده اساس برنامه ارائهبر

چی طالعات کلی را درباره تمرینات آیلیه بیماران اآشنایی اوّ

چی انجام مربی آیمستقیم توسط طوربه. تمرینات دریافت کردند

درجه و در عمقی در سطح شانه )پاها  32شد. تمرینات در دمای 

مرینات شامل گرم کردن، ت ،کمی خم( انجام شد. هر جلسه تمرینی

باشد. پانزده دقیقه گرم کردن شامل چی و سرد کردن میاصلی آی

چی باشد. برنامه اصلی آیهای آزادانه و سبك میحرکات و فعالیت

دقیقه انجام شد. ترکیبی از تنفس  30و در طول  بود حرکت 16شامل 

روی  تنه برای تمرین برکات آهسته از بازوها، پاها و نیمعمیق و حر

شانزده  پذیری و تنفس استفاده شد.تعادل، قدرت، آرامش، انعطاف

، (Contemplating) مل و تمرکزأحالت به ترتیب زیر انجام شد: ت

، (Uplifting) آمدن و متعادل شدن، باال(Floating) شناوری

، جمع کردن (Shooting) زدن، پا(Folding) خوردنپیچیدن و تا

 ، انتقال(Freeing) سازیرها، (Gathering) هادست

(Transferring)پذیرش ، (Accepting)ِباز ، پذیرش با دست 

(Accepting with grace)چرخیدن ، (Rounding)آرامرفتن، راه 

(Flowing)ریلکس کردن ، (Relaxing) و حفظ و پایداری 

(Sustaining)روی و شامل پیادهو دقیقه  15دن نیز . برنامه سرد کر

 پرسشنامه عملکرد حرکتی از گیریاندازه برای [.14]کشش بود 

WOMAC و پایایی آزمون 73/0 با روایی مالکی برابر) شد استفاده 

 سؤال 5 و است سؤال 24 از متشکل که (بود 90/0 با بازآزمون برابر -

ال در ؤس 3و  عملکرد حرکتی با رابطه در سؤال 16 درد و با رابطه در

 د. نمرهدار استئوآرتریت به مبتال بیماران خشکی مفصلی در رابطه با 

 شده گذارینمره 96 تا 0از  معیار است. این متغیر 4 تا 0 سؤال بین هر

 درصورت و 0 نمره نداشته باشد، مشکلی گونههیچ بیمار اگر که است

تست برخاستن و از  [.23گیرد ]می را 96 نمره مشکل حداکثر داشتن

 40و برخاست از روی صندلی، آزمون  ثانیه نشست 30آزمون  ،رفتن

http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7
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 تعادل جهت بررسیرفتن از پله و آزمون باال روی سریعمتر پیاده

 از ،افتادن میزان یا ارزیابی ترس برای استفاده شد. همچنین عملکردی

و  74/0همگرا برابر  رواییبا ) (FES-Iاز افتادن ) ترس پرسشنامه

( 95/0و همسانی درونی برابر  87/0بازآزمون برابر  - پایایی آزمون

 SPSSافزار آوری و ورود به نرمها پس از جمعداده [.24] استفاده شد

میانگین( و آمار ±معیار، با استفاده از آمار توصیفی )انحراف22نسخه 

گروهی و زوجی جهت برآورد اثر درونهای تیاستنباطی )آزمون

مورد تجزیه و تحلیل  گروهی(برآورد اثر بینکوواریانس جهت یل تحل

 قرار گرفتند.

 نتایج

 15رتریت زانو در قالب دو گروه مرد مبتال به استئوآ 30

تا  52سال )محدوده  80/61±18/4چی )میانگین سنی ینفری تا

چی ( و آی80/23±55/1و میانگین شاخص توده بدنی ( 68

( و میانگین 69تا  57سال )محدوده  73/63±84/3)میانگین سنی 

( مورد مطالعه قرار گرفتند که 62/24±51/1شاخص توده بدنی 

بین دو گروه از لحاظ سن و شاخص توده بدنی تفاوت معناداری 

  (.<05/0Pوجود نداشت )

 

 

 افتادن و تعادل حرکتی بیمارانچی بر عملکرد حرکتی، ترس از چی و تایآیبررسی اثر تمرینات  -1 شماره جدول
 گروه

 متغیر
 گروهی()اثر بین P چیتای چیآی

 عملکرد حرکتی

 آزمونپیش

 آزمونپس

75/3 ± 73/38 

39/3 ± 93/21 

07/4 ± 80/39 

20/3 ± 67/20 
154/0 

گروهی()اثر درون  P 0 0  

 ترس از افتادن

 آزمونپیش

 آزمونپس

30/3 ± 20/32 

93/3 ± 53/18 

81/2 ± 20/34 

55/2 ± 07/22 
014/0 

گروهی()اثر درون  P 0 0  

 تعادل حرکتی

 برخاستن و رفتن )ثانیه(

 آزمونپیش

 آزمونپس

21/1 ± 21/12 

16/1 ± 96/10 

09/1 ± 37/11 

08/1 ± 60/10 
790/0 

گروهی()اثر درون  P 0 030/0  

 ثانیه نشست و برخاست )تعداد( 30

 آزمونپیش

 آزمونپس

77/1 ± 13/13 

68/1 ± 40/15 

55/1 ± 40/12 

55/1 ± 60/15 
511/0 

گروهی()اثر درون  P 0 0  

 روی )ثانیه(متر پیاده 40

 آزمونپیش

 آزمونپس

66/5 ± 53/47 

29/2 ± 77/40 

92/5 ± 93/43 

02/6 ± 23/39 
974/0 

گروهی()اثر درون  P 0 001/0  

 باال رفتن از پله )ثانیه(

 آزمونپیش

 آزمونپس

86/6 ± 20/58 

73/3 ± 67/46 

40/5 ± 13/61 

35/2 ± 60/51 
0 

گروهی()اثر درون  P 0 0  
 

در هر کدام از دو گروه که دهد نشان می 1نتایج جدول شماره 

شده نگین تمام متغیرهای در نظر گرفتهمیابین چی چی و تایآی

داشته است وجود آزمون اختالف معناداری آزمون و پسپیش

(05/0P<)اما بین دو گروه، تنها از لحاظ ترس از افتادن و باال  ؛

( و بقیه >05/0Pرفتن از پله اختالف معناداری وجود داشته است )

 اند.داری نداشتهها اختالف معنیشاخص

 

 بحث

 در غالبأ که است کنندهناتوان بیماری یك استئوآرتریت

 دارای سال 65 باالی افراد سومدهد. یكمی رخ مسن هایجمعیت

در  که مفصلی ترینهستند. شایع استئوآرتریت رادیوگرافیك مئعال

 توانمی کهطوری به ؛است زانو مفصل ،شودمی درگیر استئوآرتریت

 در مسن افراد در ناتوانی عمده علت زانو استئوآرتریت گفت

 پنج از یکی زمره در بیماری این باشد.می یافتهتوسعه کشورهای

 و زنان در ناتوانی ایجاد در را سهم بیشترین که دارد بیماری قرار

برنامه  تأثیر ،حاضر پژوهش در[. 25]د ندار سالمند بستریغیر مردان

 به مبتال سالمند عملکرد حرکتی مردان چی برچی و آییتا تمرینی

 هفته هشتکه  داد نشان تحقیق نتایج و شد بررسی زانو استئوآرتریت

 به مبتال سالمند مردان چی بر عملکرد حرکتیچی و آییپروتکل تا

که نتایج حاصل از طوریهب تأثیر معنادار دارد. زانو استئوآرتریت



  رهنما و زمانی
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لکرد معنادار در گروه دهنده بهبود عمنشان WOMACپرسشنامه 

 در که تحقیقاتی باشد. در همین راستا، نتایجچی مییتمرینات تا

 به مبتال سالمند مردان بر عملکرد چییتا تمرین ثیرأت زمینه

 تمرینات این تأثیر اشاره به همگی است،شده انجام زانو استئوآرتریت

. نداداشته زانو به استئوآرتریت مبتال سالمند مردان عملکرد بهبود در

مطالعات  بررسیدر یك مطالعه مروری به بین و همکاران نهایت

برای  یعنوان یك روش درمانچی بهپیشین راجع به تمرین تای

نشان  عهاین مطاله نتیجپرداختند. بیماران مبتال به استئوآرتریت 

بهبود عملکرد  داری باعثیطور معنبه یچیورزش تاکه دهد می

 ،شودمیرفتن بیماران مبتال به استئوآرتریت فیزیکی و سرعت راه

های دیگر جهت در کنار درمان منیعنوان یك ورزش ابنابراین به

-28] همکاران و Lee [.26] گرددبیماری استئوآرتریت توصیه می

ثیرات معناداری بر أتوانند تچی مییتمرینات تاکه  نشان دادند [27

این،  بر. عالوه( داشته باشندWOMACعملکرد حرکتی )پرسشنامه 

Liangtao [ 29و همکاران] عملکرد حرکتی افراد که  نشان دادند

چی بهبود معناداری پیدا رتریت توانست با تمرینات تایتئوآدارای اس

که حالی ، درآمده در این تحقیق همسو بوددستهکه با نتایج ب کند

ها یك از آزمودنیدوره تمرین در هیچثیرات منفی بعد از یك أت

 یرو چییتا یناتچرا تمر کهینا یاحتمال یسممکان .مشاهده نشد

به  یازو ن یستن صطور کامل مشخهنوز به ،دارد یرثأت یتاستئوآرتر

 در تعادل بهبودشود. یاحساس م ین زمینهدر ا یشتریب یقاتتحق

مانند  درمانیحرکت اثرات بهبود به توانمی را چیتمرین تای گروه

 عضالت تقویت و عضالنی -عصبی هماهنگی فیزیولوژیك، تأثیرات

 .داد نسبت میوزین و اکتین تارهای بین بیشتر هماهنگی و تحتانی اندام

 سیستم یهاورودی از ویژه تعادل ایستا،هب تعادل در حفظ همچنین،

 رودمی احتمال که شودمی استفاده پیکری - حسی و دهلیزی بینایی،

 از هریك هایورودی و تسهیل بهبود باعث درمانیحرکت دوره یك

 تواندمی چییتا در بدنی عالوه فعالیتهب [.30]شود  حواس این

 .کند کمك وزناضافه کاهش به و شود مفصلی ثبات بهبود باعث

 عملکرد و دهدمیکاهش  را مفصلی درد ثریؤم طوربه همچنین

در پژوهش  براینالوه ع [.26] بخشدمی افزایش را شخص فیزیکی

چی منجر به بهبود عملکرد تمرینات آیکه حاضر نشان داده شد 

ی مطالعات کمّ. زانو شدحرکتی در افراد سالمند دارای استئوآرتریت 

زمانیان و همکاران ل، حااین چی پرداختند. بابه بررسی تمرینات آی

 ویژهتمرین در آب بهبه این نتیجه رسیدند که  ،[31] یدر پژوهش

ثیر بهتری بر دامنه حرکتی أدرمانی در قسمت عمیق استخر تتمرین

جهت مقایسه [ 32و همکاران ] Luای که توسط در مطالعه .داردزانو 

انجام شد، شواهد معتبری  روی زمیندرمانی در آب و أثیرات تمرینت

ثیر متوسط شرایط عملکردی بیماران بالفاصله بعد از أبرای ت

همچنین نشان داده شد که  درمانی در آب گزارش شد؛تمرین

مدت بیشتری نسبت به درمانی در آب مزایای کوتاهتمرین

در و همکاران  Masslon. دارد وی زمینردرمانی در تمرین

آب بهبود درمانی در که جلسات تمریننشان دادند  [33] یپژوهش

پله را باال رفتن، قدرت  10، رفتنای راهدقیقه 2زیادی در آزمون 

اکستنشن زانو و عملکردهای روزانه و ورزشی آیزومتریك 

چی، . در مورد بررسی تمرینات آیکندایجاد میکنندگان شرکت

Liangtao  چی سفتی مفصلبه بررسی تمرینات آی [29]و همکاران 

رتریت پرداختند. نتایج نشان داد عملکرد حرکتی در بیماری استئوآ و

چی منجر به بهبود عملکرد حرکتی و سفتی مفصلی تمرینات آیکه 

 6دامنه حرکتی و آزمون حال، تغییرات معناداری در این با ؛دوشمی

چی رسد تمرینات آینظر میهن مشاهده نشد. بنابراین، برفتدقیقه راه

های تمرینی جهت بهبود ان جایگزینی مناسب برای سایر مدلتورا می

به بررسی  [14و همکاران ]  Kurtهمچنین .آستئوآرتریت دانست

مبتال بر عملکرد حرکتی و اختالل حرکتی در بیماران  چیثیرات آیأت

چی منجر به تمرینات آیکه  کینسون پرداختند. نتایج نشان دادپاربه 

ثیرات أچی تاین، تمرینات آی برشود. عالوهبهبود توانایی حرکتی می

در بیماران با شدت کم تا  روی زمینبیشتری نسبت به تمرینات در 

ها، درد در مطالعه حاضر طبق بازخورد آزمودنی. متوسط دارد

باشد. بنابراین کننده عملکردهای حرکتی میترین عامل محدودمهم

های روزانه به افزایش ظرفیت عملکردی در کار بهبود در درد منجر

است. نشان داده شده  WOMAC شود که در نتایج پرسشنامهمی

ارتباط باالی بین درد و عملکرد حرکتی  همچنین در مطالعات پیشین

از طرفی در مطالعه حاضر تفاوت [. 15-34]نیز نشان داده شده است 

و هر متغیر عملکرد حرکتی مشاهده نشد  معناداری بین دو گروه در

توان یکی را دو گروه بهبود در عملکرد حرکتی را نشان دادند و نمی

ترین دلیل عدم تفاوت معنادار بین ر نظر گرفت. مهمبهتر از دیگری د

ها ممکن است ناشی از دوره کوتاه تمرینی و اندازه کوچك گروه

 خطرزا عامل یك عنوانبه زانو استئوآرتریت طور کلبهها باشد. گروه

است.  شده گزارش سالمندی در تعادل کاهش و زمین خوردن برای

 اما اختالل است، برانگیزبحث ،افتادن و زانو استئوآرتریت ارتباط بین

 است ممکن طور ثانویهبه استئوآرتریت، از ناشی تعادل و رفتن راه در

 بر غیرمستقیم صورتبه دهد )استئوآرتریت افزایش را افتادن خطر

حاضر نشان  نتایج حاصل از پژوهش[. 35]ثیر دارد( أت افتادن خطر

گروهی تعادل عملکردی بعد از هشت هفته تغییرات درون که داد

آزمون یه، ثان 30آزمون ، آزمون برخاستن و رفتنتمرین در متغیرهای 

ی و چییع در گروه تاسر یرویادهمتر پ 40آزمون و  باال رفتن از پله

داد که گروهی نشان . همچنین تغییرات بینچی معنادار بودگروه آی

طور به باال رفتن از پلهآزمون چی از لحاظ گروه آیعملکرد 

http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://feyz.kaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7
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 سالمندان تعادل بهبود چی بوده است.معناداری بهتر از گروه تای

 این در تمرینی مداخله اعمال از پس زانو استئوآرتریت به مبتال

، 14،12]باشد می مطالعات دیگر در حاصل نتایج با همسو مطالعه،

 بهبود به توانمی را چییتمرین تا گروه در تعادل بهبود [.37،36

 - عصبی هماهنگی فیزیولوژیك، مانند تأثیرات درمانیحرکت اثرات

 بین بیشتر هماهنگی و تحتانی اندام عضالت تقویت و عضالنی

ویژه هب تعادل در حفظ همچنین، .داد نسبت میوزین و اکتین تارهای

 پیکری - حسی و دهلیزی بینایی، سیستم هایورودی از تعادل ایستا،

 باعث درمانیحرکت دوره یك که رودمی احتمال که شودمی استفاده

.  [38-39] شودمی حواس این از هریك هایورودی و تسهیل بهبود

 هایسازگاری افزایش به توانمی تعادل، بهبود احتمالی دالیل دیگر از

 کارآمدتر، عصبی واحدهای کارگیریبه مانند ،تمرین از ناشی عصبی

 قدرت و کارایی پیکری، افزایش - حسی قشر در مجدد دهیسازمان

 نظیر کاهش عضالنی - عصبی کنترل بهبود سیناپسی، ارتباطات

زمانی هم بهبود و حرکتی واحدهای کارگیریبه در تغییرپذیری

 کاهش عصبی، بازدارنده هایواکنش کاهش واحدهای حرکتی،

 انتقال در تسهیل و بهبود و تکانه انتقال عصبی به مسیرهای مقاومت

 برنامه تمرینی [.40]اشاره کرد  حواس از یك هر دادهایدرون

تعادلی  حرکات انجام با که ستا شده طراحی ایگونهبه چییتا

 عقب جلو، به رو حرکات وزن، انتقال پا(، یك روی حرکات )انجام

 و آرام تکرار و نشستهنیمه حالت در حرکات انجام برخی و پهلو و

 -ی حس بینایی، دهلیزی، های سیستمورودی بهبود باعث روان،

 الزم نیازهایو پیش دشومی تحتانی اندام عضالت تقویت و پیکری

 این زمینه، در و دکنمی فراهم را تعادل حفظ و وضعیت ثبات برای

 تعادل دارمعنی بهبود حاضر، مطالعه [.41]د نمایمی ایفا اساسی نقش

 به مبتال سالمندان در را چییتاتمرین  دنبالبه عملکردی

 که [42نتایج عطاری و همکاران ] با که داد نشان زانو استئوآرتریت

 سولفات مینآزگلوک مکمل و چیتمرینات تای دوره یك به بررسی

راستا پرداختند، هم زانو استئوآرتریت به مبتال سالمند زنان تعادل بر

 نشان دادند [36] همکارانو   Yuو [27] همکاران و Lee .باشدمی

همچنین . دارد تعادل افزایش بر مثبتی تأثیرات چیتای تمریناتکه 

ی ذهن یبر آگاه یوتراپیزیو ف یچیتا ریتأث بررسی ،وهشی دیگرژدر پ

رغم بهبود در درد، عملکرد و دیگر علی زانو تیدر استئوآرتر

نشان از عدم تفاوت و گروه، فاکتورهای مربوط به سالمت در د

بهبود تعادل در گروه  دالیل از [.21]معنادار با مقادیر پایه داشت 

 مؤثر در هایمکانیسم و حسی هایگیرنده بهبود به توانمی چی،یتا

 در بدن موضعی کنترل توانایی پیشرفت رفتن، راه ثبات و پایداری

 و بینایی نامطلوب )شرایط حسی شرایط بهبود و حین حرکت

 پا یك از وزن انتقال و هاآن شدن خم قرارگیری پاها، طرز دهلیزی(،

 آمده،دستبه نتایج اما ،[43]کرد  اشاره انجام، حین در دیگر پای به

 به توانمی که نبود همسو و همکاران Chen مطالعه هاییافته با

 هانمونه ریزش و گروه آزمودنی یك وجود و هاآن مطالعه بودنطولی

 [.41]کرد  اشاره تمرینات ادامه برای کافی انگیزه نداشتن علت به

در پژوهش حاضر نشان داد  چیتمرینات آی ثیراز تأنتایج همچنین 

د. وشمیچی منجر به بهبود معنادار تعادل عملکردی تمرین آیکه 

های درمانی در طور وسیعی برای برنامههتمرینات در آب ب

های محیط آبی ویژگی [.44]شود های مختلف استفاده میبیماری

فردی از جمله: فشار هیدروستاتیك، شناوری، تالطم و همنحصرب

د دست آوردن دامنه وسیعی از فوایهتواند برای بمقاومت دارد که می

تمرینات که  مطالعات پیشین نشان دادند [.45]تمرینی استفاده شود 

چی تمرینات آی این، برشود. عالوهچی منجر به بهبود تعادل میآی

بیماران با شدت روی زمین در  ثیرات بیشتری نسبت به تمرینات درتأ

[ که البته این نتایج در بسیاری از فاکتورها با 14]کم تا متوسط دارد 

در  [46] و همکاران Wangطور مثال به .این تحقیق همسو نبود

در چی را بر کنترل قامت و حفظ تعادل ثیر تمرینات تایتحقیقی تأ

زانو مورد کان در افراد مبتال به استئوآرتریت ز پلحین باال رفتن ا

هفته هر  12آزمودنی به مدت  60در این پژوهش مطالعه قرار دادند؛ 

طور نهایت بهچی را انجام دادند و درهفته دو جلسه تمرینات تای

عمقی و پایداری فعال در  حسّ  معناداری ریسك افتادن، تعادل،

چی بود یافت که با نتایج این تحقیق در گروه تایها بهآزمودنی

أثیر به بررسی ت [47]همکاران و   Lau همچنین [.46] باشدهمسو می

بیمار سالمند مبتال به  20 روی درمانی در آب برهفته تمرین 10

. در گزارش این تحقیق آمده است که نداستئوآرتویت زانو پرداخت

دارای مزایای مشخص بر عملکرد ترکیبی  ،درمانی در آبتمرین

ها روانی و اجتماعی مبتالیان است و باید به عنوان یکی از استراتژی

 برای درمان و بهبود شرایط زندگی این بیماران به کار گرفته شود.

Teixeira [ 48و همکاران] چی هفته تمرین آی 6 نشان دادند که

این بر عالوهشود. سالمند میار تعادل در افراد منجر به بهبود معناد

Castro [ 49و همکاران] چی و تمرینات ثیرات آیأبه بررسی ت

پرداختند. نتایج حاکی از  MSریلکسیشن بر بیماران دارای بیماری 

با توجه به . چی بودآیتمرین کاهش معنادار خستگی در گروه 

واقع محیط دهد، درکه، شناوری آب اثرات جاذبه را کاهش میاین

نظر گرفت. بسیاری از محققان  جاذبه درتوان یك محیط کمآبی را می

جاذبه های کمکنترل قامت را در محیط ییو ایستا ییتغییرات در پویا

ناشی از  ،واقع تعدیالت در موقعیت بدندر [.23]اند یید کردهأت

ها یافته یناباشد. های نامناسب سیستم دهلیزی در زیر آب میسیگنال

در  وضعیت بدنکنترل  عمقی در حسّ یستمس یاز نقش اصل یحاک

محیط آبی شرایط ایمنی را برای تمرینات  [.50] است یآب یهایطمح



  رهنما و زمانی
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کنند توانند از افتادن پیشگیری کند، چراکه افراد میتعادلی فراهم می

 سقوطاز طرفی  [.51]کند ترس از افتادن کاهش پیدا میدرنتیجه و 

 افراد در که است سالمت حوزه مهمّ مشکالت از یکی، افتادن یا

 گردد. افتادنمی سنی گروه این آسیب به منجر و است رایج سالمند

 نفساعتمادبه کاهش و عملکرد نقص درد، ضربه، مانند عواقبی دارای

 حتی و سالمند فرد استقالل کاهش روزمره، هایفعالیت انجام در

گروهی ترس از درون تغییراتکه باشد. نتایج نشان داد می مرگ

چی و گروه آی چیید از هشت هفته تمرین، در گروه تاافتادن بع

نده تفاوت بین دو دهگروهی نشانمعنادار بود. همچنین تغییرات بین

نیز کاهش  [52و همکاران ] Wolfراستا با این نتایج، . همگروه بود

شرکت هفته  15د از از افتادن در سالمندان بع ترسمعناداری را در 

 تحقیق. چی در مقایسه با گروه کنترل نشان دادندیدر تمرینات تا

 ها تفاوتآن .است همسو نیز [53همکاران ] و Song تحقیق با حاضر

 گزارش چیتای از بعد افتادن از ترس در را  داریمعنی گروهیبین

 چیتای گروه در داریمعنی طوربه افتادن از ترس ینمره .کردند

که بر کنترل  یچیورزش تا خاصّ یهایژگیو. یافت کاهش

 یدتأک ، دامنه حرکتی مفاصل و پاسچرال صحیحتوده بدن ییجاهجاب

بخشی از مکانیسم افزایش قدرت و تعادل که در ، ممکن است دندار

ی در کاهش خطر افتادن دارند، نقش داشته باشند. این نقش مهمّ

کند و می از کاهش تعادل سالمندان جلوگیری مکانیسم احتماالً 

نتیجه احتمال افتادن و آسیب ناشی از این سقوط را کاهش در

در  ایثیرات نهفتهأچی ممکن است تیدهد. بنابراین، تمرینات تامی

حاضر نشان داد که کاهش خطر افتادن داشته باشد. نتایج پژوهش 

از افتادن در افراد چی باعث کاهش معنادار ترس یدوماه تمرین تا

های در دورهکه رسد نظر میهبنابراین ب ؛دارای استئوآرتریت شد

رات معنادار ناشی از تمرینات ثیرات و تغییأدنبال ته تر نباید بکوتاه

تنها رسد با افزایش دوره تمرینی نهنظر میهحال باین چی بود. باتای

یابد. یزان بیشتری کاهش میترس از افتادن، بلکه میزان افتادن نیز به م

که  ر تعادل عملکردی را نیز نشان دادمطالعه حاضر افزایش بهبود د

ی در گرفته نقش مهمّ با توجه به مطالب پیشین و مطالعات صورت

چی در گروه تمرینات آی [.27،26-12] کاهش سقوط در افراد دارد

فتادن ا د بهبود معناداری در میزان ترس ازطور که ذکر شنیز همان

مشاهده شد. شواهد رو به رشدی وجود دارد که از نقش تمرینات 

در آب در کاهش خطر افتادن و سقوط در افراد سالمند حمایت 

چی کند. در همین راستا پیشنهاد شده است که تمرینات آیمی

تواند جایگزین مناسبی برای سالمندان دارای استئوآرتریت جهت می

که مطالعات پیشین نشان دادند [. 54] باشد کاهش خطر افتادن

 شودتمرینات در آب منجر به بهبود تعادل و توانایی حرکتی افراد می

یك دوره که نشان دادند  [55[. همچنین رضازاده و همکاران ]15،14]

تمرین در آب منجر به کاهش معنادار ترس از افتادن در سالمندان 

 نشان دادند [56همکاران ]فراز و ، کامرانیدر همین راستا .شودمی

بر خطر افتادن  ،جامع در آب یمقاومت یبیترک یناتدوره تمر یك که

که  ثیر معناداری داردأت سال شهرستان تهران 60 یباال سالمند زنان

در آب ممکن  ینتمر که رسدنظر میهب .همسو بودحاضر تحقیق با 

 یشترب ییو کارا یعضالن - ی عصبیاست منجر به هماهنگ

بدن، تعادل را بهبود  یشترو ثبات ب تنظیم شود و با یعمق یهاهیرندگ

 عمقی حسّ حسی، هایدستکاری با اخیر مطالعات در [.57] بخشد

گرفتند  نتیجه چنین محققان و است گرفته قرار تمرین مورد ویژه طوربه

افزایش  باعث کشانند،می چالش به را عمقی حسّ که تمریناتیکه 

در  پیکری - حسی اطالعات مجدد یکپارچگی در سالمندان توانایی

درکنترل  بینایی حسّ به را هاآن وابستگی و دنشومی اختالل بروز اثر

 آید،برمی حاضر تحقیق نتایج از که طورهمان .دندهمی کاهش قامت

 بیشتری زمان فرد به و دهدمی کاهش را افتادن چی سرعتآی تمرین

 ؛بخشدمی بدنی هایو ضعف افتادن هایعالمت برای شناسایی را

 افتادن از سالمندان ترس زیادی حدّ تا دنتوانمی تمرینات بنابراین، این

 آید،می هاآن سراغ به وی زمینر در تعادل اختالل ایجاد که به دلیل را

 دیگر از [.58]د ننمای ایجاد عامل این در بیشتری بهبود و دنکاهش ده

 تواندمی سالمند مردان در از افتادن ستر کاهش احتمالی دالیل

 شودآب می در بدن وزن کاهش باعث باشد که آب شناوری نیروی

 نیروی هیدرواستاتیك .ددهمی کاهشرا  مفاصل روی فشار خود و

 شودمی وریدی خون بازگشت تسهیل و مفاصل ثبات موجب نیز آب

 و دارددنبال  به را آب در حرکت تسهیل و درد کاهش امر این که

 برنامه همراه تداوم برای انگیزه افزایش با سالمندان، برای آن تجربه

از  ناشی عوارض در بهبودی موجب تمرین در استمرار و است

تمرین  دیگر طرفی از .شودمی آنان وضعیت شدن بهتر و سالمندی

کاهش  باعث که متنوع و جذاب محیط یك به رفتن یعنی چیآی

در  طبیعی طوربه و شودمی روانی هایاسترس و اضطراب افسردگی،

 [.56است ] مؤثر روانی لحاظ از بیماران ترغیب

 

 گیرینتیجه

چی و یتا ورزش که دهدمی نشان مطالعه این کلی طوربه

 حرکتی، ملکردع بهبود باعث داریمعنی طوربه تواندچی میآی

 استئوآرتریت به مبتال بیماران درافتادن  از ترس و عملکردی تعادل

 هایدرمان کنار در امن ورزشی یهاروش عنوانبه بنابراین ؛شود زانو

 گردد.توصیه می زانو استئوآرتریت بیماری جهت رگدی
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 اصفهانو حرکات اصالحی دانشگاه  ورزشی شناسیگروه آسیب

وهش زیزانی که در به ثمر نشستن این پژاز همه ع است. الزم باشدمی

زانه جناب ردریغ استاد فهای بیخصوص کمكبه اند،تالش کرده

 .شودتشکر  نادر رهنماآقای دکتر 
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