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Abstract
Background and Aims: Upper extremity movements and hands can alter or interfere with walking
patterns, but they are usually ignored in gait analyses. The present study aimed to investigate the
effect of upper extremity splinting on walking speed and cadence.
Materials and Methods: A total of 30 healthy individuals (Mean±SD: 29.56±5.34years, BMI:
24.06±3.25 kg/cm2) were asked to walk in front of the Vicon motion analysis system at their usual
speed and then at the same speed with the dominant and then non-dominant hand position on the
splint. Then, using MATLAB software, data were extracted and analyzed using descriptive statistics
(Mean and SD), Shapirovik test (to check the normality of data distribution), and paired t-test to
compare walking speed and cadence.
Results: The results of the t-test showed a significant difference between the normal swing and
dominant hand position in the splint as well as the natural swing and the non-dominant hand position
in the splint in the moving average variable walking speed. However, in terms of cadence, despite the
mean decrease, there was no significant difference between any of the conditions and patterns
compared to the natural pattern. (p≤0.05).
Conclusion: According to the results of the study, it can be suggested that sling should not be used to
maintain normal walking speed in unnecessary cases in different patients, because these individuals
may experience changes in walking patterns, imbalances, and falls due to increased walking speed.
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چکیده
مقدمه و اهداف
حرکات اندام فوقانی و دستها میتوانند الگوهای حرکتی راه رفتن را تغییر داده و یا در آن مداخله ایجاد کنند ،اما معموال در تجزیهوتحلیلهای راه رفتن
این بخش نادیده گرفته میشود .هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آتلگیری اندام فوقانی بر سرعت و آهنگ راه رفتن میباشد.
مواد و روشها
از  23نفر آزمودنی سالم (میانگین±انحراف معیار سن 22/55±5/24 :سال 24/35±2/25 :BMI ،کیلوگرم بر متر مربع) خواسته شد ابتدا بهصورت عادی
و با سرعت معمول خود و سپس در همان سرعت با قرارگیری دست غالب و سپس دست غیرغالب در آتل ،در مقابل سیستم آنالیز حرکت  Viconراه
بروند .سپس با استفاده از نرمافزار متلب ،دادهها استخراج و جهت تجزیهوتحلیل از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) ،آزمون شاپیرو-ویک
(بررسی نرمال بودن توزیع دادهها) و آزمون  tهمبسته برای مقایسه سرعت و آهنگ راه رفتن هر کدام از الگوها با وضعیت عادی استفاده گردید
(.)p≤3.35
یافتهها
نتایج آزمون  tهمبسته اختالف معناداری را بین دو وضعیت نوسان طبیعی و قرارگیری دست غالب در آتل و نیز نوسان طبیعی و قرارگیری دست
غیرغالب در آتل در میانگبن متغیر سرعت راه رفتن نشان داد ،اما در زمینه آهنگ راه رفتن علیرغم کاهش میانگین ،بین هیچکدام از وضعیتها و الگوها
در مقایسه با الگوی نوسان طبیعی تفاوت معناداری دیده نشد (.)p≤3.35
نتیجهگیری
با توجه به نتا ی ج پژوهش حاضر شا ی د بتوان عنوان کرد که بهتر است در موارد عدم ضرور ی در ب ی ماران مختلف ،جهت حفظ
سرعت راه رفتن نرمال  ،از اسل ی نگ استفاده نشود ،ز ی را ا ی ن افراد به دل ی ل ا ی جاد افزا ی ش سرعت در راه رفتن ممکن است دچار
تغ یی ر در الگو ی راه رفتن ،عدم تعادل و زم ی ن خوردن شوند.
واژههای کلیدی
راه رفتن؛ آتل؛ اندام فوقانی؛ سرعت؛ آهنگ راه رفتن
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استقرار)2

و
چرخه راه رفتن 1انسان شامل دو مرحله اصلی است که در یک مرحله آن پای مورد نظر یا مرجع بر روی زمین قرار گرفته (فاز
بهدنبال آن در مرحله دوم از زمین بلند میشود و در فضا نوسان مییابد (فاز نوسان ]2 ,1].)2فاز استقرار حدود  %53از راه رفتن و فاز نوسان
حدود  %43از آن را بر عهده دارد .در ارتباط با مکانیسم راه رفتن ،حقیقت آشکار این است که عالوه بر اندام تحتانی ،تنه و اندام فوقانی نیز
در تمام مراحل راه رفتن در حال حرکت هستند ]1[.تحقیقات گسترده در این زمینهها حاکی از این اصل است که چون تمامی حرکات ارادی
انسان ،از جمله راه رفتن ،در نتیجه یک فرآیند پیچیده بین مغز و نخاع ،اعصاب محیطی ،عضالت ،استخوانها و مفاصل رخ میدهد[،]1
هماهنگی عصبی-عضالنی فراوانی بین حرکات اندام فوقانی و تحتانی در طول جابهجایی راه رفتن وجود دارد ]2[.در واقع در حین راه رفتن
اگرچه اندام تحتانی بهطور متناوب به جلو و عقب میرود ،اما اندام فوقانی نیز بهطور ریتمیک معلق بوده و به سمت جلو و عقب نوسان دارد.
در طول این نوسان که همراه با چرخش تنه حول محور عمودی رخ میدهد ،کمربند شانهای نیز حرکتی در جهتی مخالف با لگن انجام داده
و بهدنبال آن بازوها همراه با نوسان پای مخالف به نوسان درمیآیند ]1[.این امر بهگونهای است که پای چپ و سمت چپ لگن همراه با
بازوی راست و کمربند شانهای به جلو حرکت میکند و بالعکس ]2[.از فواید اصلی نوسان اندام فوقانی در طول راه رفتن میتوان به عواملی
مانند کاهش انتقال عمودی مرکز جرم ( ،)COM4کاهش گشتاور زاویهای یا گشتاور نیروی عکسالعمل زمین ( )GRFو نیز افزایش ثبات
راه رفتن اشاره نمود ]4[.همچنین این باور مستند وجود دارد که وجود نوسان در اندام فوقانی در هنگام راه رفتن باعث کاهش میزان مصرف
و هزینه انرژی بهعلت مقابله با گشتاور زاویهای میشود که به اندام فوقانی انتقال یافته و ما نیازمند مقابله با آن هستیم[]5؛ در نتیجهی این
عمل حرکت پاها تسهیل شده[ ]8-5و نیز باعث افزایش ثبات و حفظ تعادل در فرد در طی این حرکت میگردد ]2[.با توجه به مطالب گفتهشده
و اهمیت بیومکانیک راه رفتن بهعنوان یک سیستم بیولوژیکی که دارای فرآیند کامال مکانیکی و بیومکانیکی است ،حرکت راه رفتن به
میزان وسعت حرکت تنه و اندام فوقانی وابسته بوده و حرکات اندام فوقانی و دستها میتوانند الگوهای حرکتی راه رفتن را تغییر و یا در آن
مداخله ایجاد کنند[ ،]12-13اما معموال در تجزیهوتحلیلهای راه رفتن بخش اندام فوقانی را نادیده گرفته[ ]5و یا آن را بهصورت  HAT5در
نظر میگیرند؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق شاید بتوان اینگونه فرض کرد که ایجاد و بروز بیحرکتی در یک یا دو سمت اندام فوقانی
ممکن است بتواند بر بیومکانیک راه رفتن و متغیرهای زمانی آن از جمله سرعت و آهنگ گامبرداری موثر باشد .مطالعات گوناگونی روش-
های متفاوتی جهت بیحرکت کردن اندام فوقانی در زمان راه رفتن اتخاذ نمودند که از جمله آن میتوان به مطالعه ددیو و زنون (]12[)2312
که شامل بستن دستان به سینهها ،مطالعه بوسچبک و جینگ ( ]14[)2312که شامل نگهداری دست در جیب و یا بستن دستها به کنار بدن
توسط بانداژ است و نیز پژوهش پونزر و همکارانش ( ]15[)2332اشاره نمود .در همگی این مطالعات مشخص شد که تغییر در نوسان اندام
فوقانی و یا حذف آن بر پارامترهای راه رفتن تاثیرگذارند ،اما در هیچکدام از این مطالعات بهطور مستقیم تاثیر بیحرکتی و آتلگیری دست
غالب و غیرغالب بر تغییرات ایجادشده در الگوی راه رفتن طبیعی مورد مطالعه قرار نگرفتند و توجه سایر مطالعات از دید بالینی و استفاده از
آتلی که در بسیاری از موارد بیماران و افراد مختلف دچار سانحه ،از آن استفاده میکنند ،نبوده و روش آنها بر ایجاد بیحرکتی اندام فوقانی
در شرایطی غیرطبیعی (مانند قرارگیری دست در جیب و بستن دستها به سینه و غیره) تاکید داشته است .از آنجایی که در بسیاری از مواقع
افراد سالم و مبتال به بیماریهای مختلف ،ناچار به آتلگیری و یا بستن اندام فوقانی خود در اثر حوادثی مانند شکستگی ،سکته مغزی و
غیره میباشند ،بررسی تغییر در الگوی حرکتی و راه رفتن این افراد ،ضروری به نظر میرسد تا در صورت نیاز به این بیحرکتی ،تغییرات
الگوی راه رفتن این افراد مد نظر قرار گیرد ،از ایجاد عواقب بعدی مانند عدم تعادل ،زمین خوردن و غیره پیشگیری به عمل آید و از طرفی
دیگر نیز توجه به تمرینات مربوط به نوسان اندام فوقانی عالوه بر اندام تحتانی در زمان آموزش راه رفتن مد نظر باشد .از سوی دیگر ،از
آنجایی که در راه رفتن ،پارامترهایی مانند سرعت و آهنگ گامبرداری ،در محیطهای ثابت و متحرک میتواند به تعیین زودهنگام پتانسیل-
های زمین خوردن[ ]15 ,14کمک نماید و ثبت اختالالت راه رفتن و تغییرات مرتبط با توانبخشی را آسان کند[ ]11و ارزیابی دقیقی از نظر
زمانی در طول راه رفتن ارائه دهد ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آتلگیری اندام فوقانی بر سرعت و آهنگ راه رفتن میباشد.

مواد و روشها

 23نفر آزمودنی زن سالم  23تا  43ساله (میانگین±انحراف معیار سن 22/55±5/24 :سال 24/35±2/25 :BMI ،کیلوگرم بر متر مربع)،
با روش نمونهگیری در دسترس برای شرکت در پژوهش حاضر شرکت کردند .هدف انتخاب این دامنه سنی ،در نظر گرفتن این اصل بود
که در این رده سنی ،بیشترین تغییرپذیری با اعمال مداخالت اعمالی در راه رفتن مشاهده میشود[ ]18زیرا با افزایش سن ،الگوی راه رفتن
1

Gait
Stance Phase
3
Swing Phase
4
Center of Mass
5 .Head Arm Trunk
2
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در افراد عادی معموال ثابت شده و تغییرات اعمالی در پی ایجاد مداخله در آن قابل مشاهده نمیباشد؛ بنابراین از درون جامعه آماری در
دامنه سنی  23تا  43سال در دسترس ،افرادی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند در مطالعه حاضر وارد شدند.
از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش حاضر رضایتنامه کتبی گرفته شد و به تمامی آنها آگاهی کامل در زمینه مراحل انجام پژوهش حاضر
داده شد .پس از آن ابتدا ارزیابیهای اولیه توسط پرسشنامه اطالعات فردی و سالمت فیزیولوژیک ،وضعیت آنتروپومتریکی ،ارزیابی
ناهنجاریهای اسکلتی-عضالنی صورت گرفت تا یکسانسازی بین آزمودنیها انتخابی صورت گیرد و نیز در صورت وجود هر گونه سابقه
آسیب و بیماریهای ارتوپدی یا نورولوژیکی ،بیماری تنفسی یا قلبی-عروقی ،ناهنجاری وضعیتی ،سابقه جراحی ،ابتال به بیماریها و
اختالالت روانی و نیز امتناع از ادامه شرکت در مطالعه ،آزمودنیها از پژوهش خارج شدند .سپس با استفاده از روش مارکزگذاری Plug-in
 Gaitتوسط مارکرهای غیرفعال ،آزمودنیها در مقابل سیستم تحلیل حرکت  13دوربینه  123( Viconهرتز ساخت کشور انگلیس) قرار
گرفتند و از آنها خواسته شد ابتدا بهصورت عادی و سرعت معمول خود و سپس در همان سرعت با قرارگیری دست غالب و سپس غیرغالب
در آتل ،راه بروند .جهت عدم تغییر در سرعت راه رفتن آزمودنیها ،دائما به افراد مورد پژوهش تذکر داده شد که تمام مراحل ارزیابی باید با
سرعت معمول آنها انجام شود.
در مرحله بعد ،اطالعات کینماتیکی و زمانی مربوط به سرعت و آهنگ راه رفتن توسط خروجی دوربین  Viconبا استفاده از نرمافزار
( Nexusنکسوس) استخراج شد .در پژوهش حاضر از روش مشاهدهای برای تعیین چرخه راه رفتن (شروع چرخه از زمان برخورد پاشنهی
یک پا به زمین و پایان آن ،زمانی که مجددا پاشنهی همان پا مجددا با زمین تماس پیدا کند ،).استفاده شد و مدل ساختهشده از راه رفتن
هر فرد در نرمافزار نکسوس مشاهده و فریمهایی که در آنها پاشنهی پا به زمین برخورد کردند ،تعیین شد .خروجی گرفتهشده از نرمافزار،
موقعیت مکانی هر مارکر ،یعنی مختصات سهبعدی آن را در هر فریم که در واقع مسیر حرکت مارکرها است را تعیین و از فیلتر نرمافزار
نکسوس (فیلتر  Woltringبا مد  MSEو مرتبه  )13استفاده شد.
در مرحلهی بعد برای محاسبهی سرعت و آهنگ راه رفتن از نرمافزار متلب استفاده شد .برای محاسبه سرعت ،میزان مسافتی که COM
در واحد زمان طی میکند ،محاسبه شد ،اما از آنجایی که برای محاسبه مختصات  COMنیاز به مارکرگذاری تمامی بخشهای بدن
( )Full Bodyبود ،و با توجه به اینکه در مطالعه حاضر یکی از دستها در آتل قرار داشت ،مارکرگذاری اندام فوقانی بهصورت کامل
انجام نمیشد ،در نتیجه امکان محاسبهی مختصات  COMبهطور صحیح آن ،امکان نداشت؛ بنابراین برای محاسبهی سرعت راه رفتن ،از
روش دیگری استفاده شد .در روش بهکارگرفتهشده ،فرض بر این شد که میزان جابهجایی  COMبا طول گام در هر چرخهی راه رفتن
برابر است .بنابراین با استفاده از مختصات مارکر پاشنه در ابتدا و انتهای چرخهی راه رفتن طول گام اندازهگیری شد .برای این منظور
مختصات مارکر پاشنه در لحظهی شروع چرخهی حرکت با ] H1=[x1 y1 z1و در لحظهی پایان چرخه با ] H2=[x2 y2 z2نمایش
داده شد و حرکت آزمودنی را در راستای محور  xدستگاه مختصات آزمایشگاه در نظر گرفته شد و برای محاسبهی طول گام از رابطهی زیر
استفاده شد:

در رابطهی فوق  Lنشاندهنده طول گام است .برای برآورد سرعت با محاسبهی اینکه این طول در چه مدت زمانی طی شده است (T
ثانیه) ،از معادله زیر استفاده شد:

در مرحله بعد برای محاسبهی آهنگ راه رفتن ،تعداد استپها در دقیقه برآورد شد .بدینمنظور ،فرض شد مدت زمانی که طول میکشد تا
یک استپ طی شود ،برابر ( tبرحسب ثانیه) است .از آنجایی که هر گام از دو استپ تشکیل شده است ،رابطه زیر را خواهیم داشت:

بدینترتیب از رابطه زیر برای محاسبه آهنگ راه رفتن در هر الگو استفاده شد:
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بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادههای بهدستآمده ،از میانگین و انحراف استاندارد برای وصف دادهها ،از آزمون شاپیرو-ویک برای بررسی
نرمال بودن توزیع دادهها و از آمار استنباطی و آزمون  tهمبسته برای مقایسه هر کدام از الگوها (قرارگیری دست غالب در آتل و قرارگیری
دست غیرغالب در آتل) نسبت به وضعیت نرمال با هدف مقایسه متغیرهای سرعت و آهنگ راه رفتن استفاده شد .تمامی مراحل تجزیهو-
تحلیل آماری توسط نرمافزار  SPSSنسخه  22و در سطح معناداری  p≤3/35صورت گرفت.

یافتهها
بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویک استفاده شد و نتایج بهدستآمده حاکی از این بود که توزیع دادهها در
تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است .پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون  tهمبسته نتایج مربوط به پارامترهای
سرعت و آهنگ راه رفتن در دو وضعیت قرارگیری دست غالب در آتل و دست غیرغالب در آتل با وضعیت نوسان نرمال مقایسه شد و
تجزیهوتحلیل صورت گرفت (جدول  1و  .)2همانگونه که مشاهده میشود ،تفاوت معناداری بین دو وضعیت نوسان طبیعی و قرارگیری
دست غالب در آتل و نیز نوسان طبیعی و قرارگیری دست غیرغالب در آتل در متغیر سرعت راه رفتن مشاهده میشود و نیز نشان داده شده
است که سرعت در تمامی این مقایسهها افزایش مییابد ،اما در زمینه آهنگ راه رفتن علیرغم کاهش میانگین ،بین هیچکدام از وضعیتها
و الگوها در مقایسه با الگوی نوسان طبیعی تفاوت معناداری دیده نشد (.)p≤3.35
جدول  :0نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه سطوح اندازهگیری متغیرهای سرعت و آهنگ راه رفتن در وضعیت قرارگیری
دست غالب در آتل
متغیر فضایی زمانی
سرعت راه رفتن
(متر/ثانیه)
آهنگ راه رفتن
(گام/دقیقه)
*سطح معناداری p≤3.35

الگوها
نوسان طبیعی
قرارگیری دست غالب در آتل
نوسان طبیعی
قرارگیری دست غالب در آتل

میانگین
3/88
1/12
133/48
22/41

انحراف استاندارد
3/15
3/11
12/25
14/38

T

معناداری

-4/25

*3/32

3/52

3/52

جدول  :1نتایج آزمون  tهمبسته برای مقایسه سطوح اندازهگیری متغیرهای سرعت و آهنگ راه رفتن در وضعیت قرارگیری
دست غیرغالب در آتل
متغیر فضایی زمانی
سرعت راه رفتن
(متر/ثانیه)
آهنگ راه رفتن
(گام/دقیقه)
*سطح معناداری p≤3.35

الگوها
نوسان طبیعی
قرارگیری دست غیرغالب در آتل
نوسان طبیعی
قرارگیری دست غیرغالب در آتل

میانگین
3/88
1/22
133/48
25/22

انحراف استاندارد
3/15
3/15
12/25
14/25

T

معناداری

-2/81

*3/31

1/21

3/58

بحث
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آتلگیری اندام فوقانی بر سرعت و آهنگ راه رفتن بود .همانطور که در بخش نتایج پژوهش مشاهده
شد (جداول  1و  ،)2آتلگیری اندام فوقانی در هر دو سمت غالب و غیرغالب سبب افزایش سرعت راه رفتن شده است ،اما در آهنگ راه
رفتن علیرغم کاهش میانگین ،تاثیر معناداری ندارد ()p≤3/35؛ بنابراین ،این مطالعه نشان میدهد که سرعت الگوی راه رفتن با تغییر در
نوسان اندام فوقانی بسیار تغییرپذیر است .نتایج کلی این مطالعه با برخی مطالعات قبلی[ ]23 ,12 ,5مبنی بر نقش بیحرکتی هر کدام از اندام-
های فوقانی در راه رفتن همسو بود .با توجه به این نتایج ،از آنجایی که طول قدم و طول گام با افزایش سرعت راه رفتن افزایش مییابد،
در نتیجه فرد در حین راه رفتن تعداد گامها و قدمهای کمتری را طی میکند و آهنگ حرکت نیز کاهش مییابد .شاید یکی از دالیل نتایج
حاضر این امر باشد که چون با افزایش طول گام و قدم بهطور نرمال ،نوسان اندام فوقانی نیز به دلیل تغییر در میزان نیروی عکسالعمل
انتقالی از زمین تحت تاثیر قرار میگیرد ،بنابراین بستن و آتلگیری هر کدام از اندامهای فوقانی میتواند بهطور معکوس بر روی گام و قدم
فرد در حین راه رفتن موثر باشد.
]
21
[
نتایج پژوهش حاضر در زمینه بیحرکتی دست غالب با مطالعه فایز و همکارانش ( )2311در زمینه متغیر سرعت همسو ،اما در زمینه
متغیر آهنگ راه رفتن ناهمسو بود .شاید بتوان یکی از دالیل عدم همخوانی را تفاوت در نوع آتلگیری و نوع آزمودنیهای انتخابشده در
دو تحقیق در نظر گرفت زیرا در این پژوهش ناهسو ،از بیماران سکته مغزی همراه با روش گچگیری پالستر برای بیحرکتی دست غالب
J Rehab Med. 2020; 9(1): 252-258

255

صادقی و همکاران

استفاده شده بود ،اما در مطالعه حاضر افراد سالم با آتل شانهای ،اندام فوقانیشان در سمت برتر بیحرکت بود و آتل تمامی بخشهای اندام
فوقانی آنها را بیحرکت میکرد؛ پس شاید بتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که با تغییر در نحوه بستن و بیحرکتی در اندام فوقانی ممکن
است تمامی فاکتورهای مربوط به الگوی راه رفتن تحت تاثیر قرار گیرد ،زیرا هنگام بستن دستها و یا بیحرکتی آنها توسط آتل ،بدن سعی
در ایجاد یک حالت جبرانی در پوسچر خود در جهت عکس حرکت دارد[ ]22و با تغییر در نحوه بیحرکتی میزان تغییر در پوسچر فرد و
متعاقب آن توزیع نیروی عکسالعمل زمین تحت تاثیر قرار میگیرد .همچنین از سوی دیگر ،مطالعه النگ ( ]22[)2311و همکاران نیز با
نتایج پژوهش حاضر در زمینه سرعت راه رفتن ناهمسو ولی در زمینه آهنگ راه رفتن همسو بود .شاید یکی از دالیل عدم همخوانی تفاوت
در نوع آزمودنیها باشد ،چرا که در مطالعه النگ بیماران تحت مطالعه افراد همیپلژیکی بودند که ارزیابی آنان بر اساس در نظر گرفتن
سمت مبتال و غیرمبتال انجام شده بود ،نه سمت غالب و غیرغالب .از آنجایی که در بیماران همیپلژیک عالوه بر اندام فوقانی یک سمت،
اندام تحتانی همان سمت نیز تحت تاثیر قرار میگیرد ،در نتیجه در مطالعه النگ عالوه بر بیحرکتی یکی از اندامهای فوقانی ،این اصل که
اندام تحتانی درگیر نیز خود میتواند عاملی جهت تغییر در تعداد گامها و قدمها در دقیقه باشد ،باید مد نظر قرار گیرد .در زمینه نتایج مربوط
به تاثیر قرارگیری دست غیرغالب در آتل بر متغیرهای سرعت و آهنگ راه رفتن نتایج تحقیق نشاندهنده تاثیر معنادار و افزایش سرعت راه
رفتن در وضعیت قرارگیری دست غیرغالب ،اما عدم تغییر معنادار در آهنگ حرکت بود ( .)p≤3/35این نتایج با پژوهش دریفوز و همکارانش
( ]24[)2315در زمینه افزایش سرعت همسو ،اما در زمینه عدم معناداری آهنگ راه رفتن ناهمسو بود .از دو دالیل اصلی عدم این همخوانی
شاید بتوان به تفاوت نوع آزمودنیها و شیوه بیحرکتی اندام غیرغالب اشاره نمود ،چرا که آزمودنیهای مطالعه ناهمسو افراد سالم و
غیرفعالی بودند که بیحرکتی آنها همراه با تغییر در زاویه شانه (در وضعیت ابداکشن) و دور از بدن انجام گرفته و نیز شیوههای مختلف گچ-
گیری همراه با اسلینگ و بدون آن استفاده شده بود .همانطور که ذکر شد با ایجاد تغییر در زاویه اندام فوقانی در حین بیحرکتی ،نیروی
منتقلشده از زمین سبب ایجاد تغییر پوسچرال متفاوتی در دو وضعیت ابداکشن شانه یا قرارگیری آن در کنار بدن در زمان بیحرکتی می-
شود که خود میتواند عاملی جهت تغییر در طول گام و بهدنبال آن تعداد قدمها و گامهای فرد در دقیقه باشد .بهعالوه ،نتایج این تحقیق با
مطالعه فورد و همکارانش ( ]25[)2331نیز همسو بود ،چرا که آنان هم مثل پژوهش حاضر با مطالعه بر روی افراد سالم ،به این نتیجه رسیدند
که محدودیت در دست غیرغالب سبب تغییر در سرعت راه رفتن ،اما عدم تغییر در آهنگ آن میشود؛ بنابراین شاید بتوان اینگونه نتیجه-
گیری کرد که ایجاد محدودیت در یک دست ،نوسان دست مقابل را تغییر داده و جهت حفظ هماهنگی در حرکات اندام فوقانی و تحتانی
میزان آن در دست محدودنشده افزایش پیدا میکند.
با توجه به بررسی مقاالت ذکرشده شاید بتوان نتیجه گرفت از آنجایی که هنگام ایجاد محدودیت و بیحرکتی در هر کدام از اندامهای
فوقانی ،انتقال و چرخش مرکز جرم بدن دستخوش تغییر شده و در حقیقت میزان انتقال نیرو کاهش مییابد ،این امر سبب برگشت خوردن
نیرو از اندام فوقانی بهدلیل حذف نوسان به تنه و متعاقب آن ،مجددا به پاها میشود و این فرآیند باعث میگردد تا سرعت راه رفتن افزایش
یابد و متعاقب آن تعداد گامهای کمتری در دقیقه برداشته شود .روبینت و همکاران ( ]25[)1288در این زمینه گزارش کردهاند که سرعت راه
رفتن ،فعالیتهای غیروابسته و وابسته به زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار میدهد و بهطور میانگین میزان این سرعت در افراد سالم 44/5
متر بر دقیقه است .افزایش میزان سرعت یک اصل مهم برای عملکردهای وابسته به زندگی روزانه است .با توجه به نتایج مطالعه حاضر که
آتلگیری یک دست میتواند سرعت راه رفتن را افزایش دهد ،استفاده از آتلگیری و اسلینگ دست در اندام فوقانی ممکن است یک
مدالیته مناسب برای توانبخشی راه رفتن در گروههای بیماران مختلف از جمله سکته مغزی باشد که نیازمند باال رفتن سرعت در حین راه
رفتنشان است ،البته باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد .از سوی دیگر نیز باید در نظر داشت که این افزایش سرعت نتیجه
گرفتهشده ،در افرادی که ناچار به بستن اندام فوقانی و آتلگیری هستند ،ممکن است مشکالت متعاقبی را در جهت برهم خوردن تعادل و
یا زمین خوردن آنان ایجاد نماید و همواره باید در راه رفتن عادی و معمول آنها و همچنین در توانبخشی این افراد اصل فوقالذکر مد نظر
باشد.
نتیجهگیری
با توجه به نتا ی ج تحق ی ق حاضر شا ی د بتوان عنوان کرد که بهتر است در موارد عدم ضرور ی در افراد با شرا ی ط خاص
(مانند ب ی ماران سکته مغز ی و غیره ) که فعال ی تشان با اسل ی نگ و ب ی حرکت ی اندام فوقان ی درگ ی ر همراه است ،برا ی حفظ
سرعت راه رفتن نرمال از اسل ی نگ استفاده نشود ،ز ی را افراد ی که به هر علت ا ی ن ب ی حرکت ی را با اسل ی نگ ی ا گچ
گرفتن تجربه م ی کنند ،به دل ی ل ا ی جاد افزا ی ش سرعت در راه رفتن ممکن است دچار تغ یی ر در الگو ی راه رفتن ،عدم
تعادل و زم ی ن خوردن شوند .با ی د توجه داشت که در نظر گرفتن تاث ی ر تغ یی رات الگو ی اندام فوقان ی بر اندام تحتان ی و
راه رفتن م ی تواند نقصان عدم توجه به حرکت و الگو ی قرارگ ی ر ی اندام فوقان ی را در ح ی ن راه رفتن جبران کرد که
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 ورزش ی و بازتوان ی به همراه استفاده به ی نه از انرژ ی مشخص شده، باعث شود تاث ی ر ا ی ن الگوها در تمر ی نات توانبخش ی
.و سبب بهبود ک ی ف ی ت راه رفتن و بهبود ک ی ف ی ت زندگ ی در افراد و گروه ها ی مختلف سالم و ب ی مار گردد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس رساله دکترای تخصصی رشته بیومکانیک ورزشی خانم راضیه یوسفیان مال که تحت نظر اساتید راهنما جناب آقایان
 بدینوسیله از آزمودنیهایی که با.دکتر حیدر صادقی و دکتر فرزام فرهمند و مشاوره آقای دکتر محمدعلی آذربایجانی به انجام رسیده است
. تشکر و قدردانی میگردد،صبر و حوصله در این تحقیق شرکت کردند
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