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  دسیا اسواعیل بیگی

سٍاًی دس پی داسد. یکی اص اجتواعی ٍ  ˓قغع عضَ سایک ًقص تلقی هی کٌٌذ کِ پیاهذ ّای هتعذد فیضیکی ˓بیواساىزمیىٍ ي َدف: 

ضاخص ّای ش بٌابشایي دس ایي بیواساى ٍسصش ٍ فعالیت بذًی ب پٌذاسُ است.افسشدگی ٍ تغییش خَد چالص ّای ضایع بعذ اص قغع عضَ

ّای بیطتشی بشای ضشکت بیواساى دچاس قغع عضَ دس ٍسصش ٍ فعالیت فشصت سال گزضتِ 02دس  باضذ.سالهت سٍاى فشد هَثش هی

 یابی فشاّن ضذُ ّاست. ّذف ایي هغالعِ بشسسی استباط بیي ٍسصش ٍ تغییش خَد پٌذاسُ افشاد دچاس قغع عضَ بَد. ّای باص

ٍعلن  Magiran ˓Pub Med˓ Sid˓ Google Scholar  ایي هغالعِ هشٍسی با جستجَ دس پایگاُ ّای علوی  مًاد ي ريش َا:

 Psihycal activity ˓Amputations˓ ٍSelf  افسشدگی ˓خَد پٌذاسُ ˓ٍسصش ٍ فعالیت فیضیکی ˓قغع عضَ ُ ّایژًت با کلیذ ٍا

concept   اًجام ضذ.  0202تا 0222عی سال ّای 

بٌابشتحقیقات بِ عَس هتَسظ بیواساى قغع عضَ ارعاى کشدًذ کِ ًیاصهٌذ خذهات بْبَد بخص سالهت سٍاى ٍ دٍسُ باصیابی  وتایج:

کاّص سًج ّای سٍحی ٍ تٌص ّای سٍصاًِ هی ضَد کِ تاثیش هثبتی بش سالهت ٍ ˓اجتواعیّستٌذ. اص عشفی ٍسصش باعث استقا سٍابظ 

کاّص ˓ًگشش هتفاٍت جاهعِ ًسبت بِ ایي افشاد ˓َى کوبَد اهکاًاتفاکتَسّای هتعذدی ّوچ کاسایی فیضیکی ٍ اجتواعی فشد داسد

جشاحی  ی اص بیواسی ٍ ضشیظ بیواساى بعذ اص عولهطکالت ًاض ˓هاّیت ٍ سغح فعالیت ّای فیضیکی ˓سال02سي باالتش اص ˓اًگیضُ

تست باالًس ˓تفاٍت آهاسی ٍاضحی دس بْبَد کاسایی فیضیکی َ دس فعالیت ّای ٍسصضی هَثش هی باضذ.بش ضشکت افشاد دچاس قغع عض

آگاّی اص هحذٍدیت ّای فیضیکی فشد دس اثش ٍسصش گضاسش تشل دسد ٍ بْتش ضذى ضشایظ سٍحی ٍ کٌ˓ بْبَد خَد پٌذاسُ ˓استاتیک

 ضذُ است. 

تَجِ بِ ایي هَضَع کِ تعذاد اًذکی اص با دگی ٍ بْبَد خَد پٌذاسُ فشد داسد.ٍسصش تاثیش هثبتی بش کاّص افسشوتیجٍ گیری: 

حی پشٍتض تَجِ کٌاس استقای عشاوشیٌات دسهاًی ضشکت هی کٌٌذ تَصیِ هی ضَد دس بیواساى قغع عضَ دس فعالیت ّای باصیابی ٍ ت

 توشیٌات دسهاًی ٍ تَسعِ صیش ساخت ّای الصم بشای ایي افشاد داضت. ˓ایصی بِ ضشایظ سٍحی ٍ خذهات هطاٍسُخا
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