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Laboratory instrumentation of orthoses and prostheses can be used to 
objectively gain accurate information. In this study the measurement of 
orthosis wearing time during laboratory climate tests with normal volunteers 
were accomplished to determine the validity and reliability of the device for 
registering orthotic wearing time that was designed and fabricated in Iran. 
Orthosis wearing time is an important factor in orthotic treatment for spine 
disorders. A reliable and objective System for measuring orthosis wearing 
time currently is still lacking in Iran. After Developing such a device, our 
objective was to test the accuracy and validity of the device, Made in Iran 
which was designed to register spinal orthosis wearing time. The device had a 
force sensor mounted on a thoracolumbosacral orthosis pad to recorded 
orthosis wearing time. In an interval of 1 hour 5 Normal volunteers tested the 
device using a CASH orthosis. They donned the orthosis for a few minutes 
and doffed it; meanwhile they recorded the time using a standard chronometer 
into the "Orthotic Wearing" form. After gaining the data one sample t-test was 
performed on all orthosis wearing-time intervals as recorded by the system 
and by the time tables filled by each of the 5 testers using a chronometer. The 
tests yielded 100 sensor trigger-events that is 50 times of orthotic wear 
(t=2.21, P=0.032). As indicated by the t-test analysis, the device for registering 
orthotic wearing time had accurately quantified the orthosis wearing-time 
intervals during the laboratory climate tests with normal volunteers. 
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  *وليدسازي دستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتز
  �توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه ،ارتز و پروتز كارشناس ارشد: نادر فالحيان

  توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاهاستاديار : رهگذر يمهد، قمشه ييفرهاد طباطبا ديس
  توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاههيأت علمي : زاده يمحمود بهرام، يرضا وهاب كاشان

  
  :چكيده

با  ساخت ايران ثبت مدت زمان استفاده از ارتزارزيابي روايي و پايايي دستگاه هدف از انجام اين مطالعه 
ارتوپدي  به عنوان ابزاري براي مطالعات و تحقيقات آن ساختنكاربردي به منظور  CASHاستفاده از ارتز 

هاي زماني به صورت همزمان توسط آزمونگر  آوري دادهجمع .دبو هاي مرتبطفني، مهندسي پزشكي و رشته
را  هاي زمانيها دادهآزمونگر در هنگام انجام آزمون. گرفتانجام ميدستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتزو 

پس از اتمام هر آزمايش . كرددر فرم ثبت اطالعات زماني يادداشت مي بر مبناي ساعت ديجيتال و كرونومتر
-مي ثبتدر كنار اطالعات كرونومتر و  شدندهاي ذخيره شده در بريس تايمر به رايانه انتقال داده ميهداد

براي تعيين روايي و . ندتكرار شدآزمونگر مختلف  5توسط ها آزمون پايايي دستگاهبه منظور تعيين  .شدند
همبستگي مابين مدت زمان  آزمون از آناليز پايايي مقياس ودستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتزپايايي 

استفاده از ارتز كه توسط بريس تايمر ثبت شده و مدت زمان ثبت شده بر اساس ساعت ديجيتال استفاده 
نتيجه اينكه   .هاي اين دو گروه استفاده شديك نمونه براي مقايسه ميانگين tهمچنين از آزمون . شد

نوبت استفاده از ارتز را يكي بيشتر از  يانگين در هر آزمونبه طور مدستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتز
به دليل قطع و وصل شدن ) به طور ميانگين(موردي در هر آزمون 1اين اختالف . بودكرونومتر ثبت كرده 

فرد در داخل ارتز و بنابراين برداشته شدن نيرو از سطح سنسور و  و شديد سنسور ناشي از حركات ناخواسته
ي ميانگين كمتر از يك دقيقه و ها خطادر همه آزمون. باشدنسور در حالت خاموش ميقرار گرفتن س

بريس تايمر ايراني دقتي در حد توان گفت كه اولين بنابراين مي .دقيقه بود 1راف معيار ميانگين برابر با انح
هاي وپدي فني و ساير رشتهثانيه دارد و روايي و پايايي براي استفاده به عنوان ابزار تحقيقات در مطالعات ارت

  . باشدمربوطه را دارا مي
  

  :كليد واژگان
 ارتز مدت زمان استفاده از

                                                 
  .باشدنبخشي مياعلوم بهزيستي و تودانشگاه در نويسنده  ارشدمقاله حاضر حاصل پايان نامه كارشناسي *

  
† N.Fallahian@gmail.com 
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  :مقدمه
  

مدت زمان استفاده از ارتز در طول شبانه روز عامل مهمي است كه در نتيجه درمان ارتزي در مشكالت 
د از عمل جراحي اهميت هاي مهره، كمردرد و محافظت بعستون فقرات مانند انواع اسكوليوز، شكستگي

   .)1(زيادي دارد
هاي ستون فقرات الزم است عوامل مخدوش به منظور درك صحيح كارآيي بريس و تأثير عملي بريس

كننده مانند مدت زمان واقعي استفاده از ارتز، وضعيت تقسيم نيروها در داخل ارتز و ميزان پذيرش ارتز 
ر معمول ميزان پذيرش بيمار از طريق مصاحبه با بيمار، به طو. )2(توسط محققين در نظر گرفته بشوند

اند كه بيماران هميشه در بيان مدت زمان نشان داده ولي مطالعات )3و2(گيرد والدين بيمار يا هر دو انجام مي
از ساعات %) 90تا % 8بين (%65كنند و به طور ميانگين براي استفاده از ارتز به درمانگران خود اغراق مي

كنند در حالي كه مدت زمان استفاده از ارتز را ده در هر شبانه روز از ارتز خود استفاده ميتجويز ش
   .)2(كنندمقدار واقعي به پزشك خود اعالم مي%) 50با انحراف معيار استاندارد %(150

پيرامون ارتزهاي ستون فقرات الزم   به منظور حصول نتايج صحيح و قابل اطمينان در مطالعه و پژوهش
اند آوري شدههاي عيني كه بدون دخالت بيمار و به دور از معذوريت پزشك و بيمار جمعاست از داده

بريس تايمر اين امكان . هاي معتبر و قابل اطميناني مبناي تحقيقات قرار بگيرنداستفاده شود و چنين داده
ني مدت زمان استفاده از ارتز را ثيرات عاطفي و رواأدهد كه بدون آگاهي و دخالت بيمار و ترا به محقق مي

واقع بريس تايمر عامل زمان را به عنوان يك عامل مخدوش كننده حذف  در. در تحقيق خود لحاظ كند
 1998در سال  .سازدارتزي براي محقق مقدور مي هايكرده و كنترل زمان را در كليه مطالعات و پژوهش

Havey  وGavin  عنوان روشي دقيق و مطمئن براي بررسي مدت زمان استفاده از سنسورهاي نيرو را به
مدت زمان هر نوبت از استفاده و مدت زمان استفاده . در مطالعه آنها. واقعي استفاده از ارتز پيشنهاد كردند

هاي هر فرد محاسبه هاي ثبت شده توسط بريس تايمر و يادداشتساعت بر حسب داده 24از بريس در هر 
روايي و پايايي بريس تايمر خود از روش آناليز رگرسيون خطي بين مدت زمان ثبت  بررسي برايآنها . شدند

هدف آنها از اين مطالعه ابداع روشي مطمئن براي . هاي بريس تايمر استفاده كردندشده توسط بيمار و داده
ل مهمي در آنها مدت زمان استفاده از ارتز را به عنوان عام. بررسي دقيق مدت زمان استفاده از ارتز بود

-ها معرفي كرداند و اعالم كردند با استفاده از اين روش، محقق ميهاي ستون مهره درمان ارتزي ناراحتي
  .)4(تواند با دقت قابل قبولي عامل زمان را تحت كنترل داشته باشد

حل  تا به امروز موضوع استفاده از ارتز به صورت نيمه وقت در مقابل استفاده تمام وقت از ارتز هنوز
پذيرش ارتز نيز هنوز به عنوان موضوعي گمراه كننده مطرح است كه نياز به تحقيقات بيشتر . )3(نشده است

اش از ارتز باعث  آگاهي بيمار از مدت زمان استفاده واقعيهمچنين  .)5(و استفاده از تكنولوژي روز دارد
صيه شده براي استفاده از ارتز در افزايش مدت زمان استفاده از ارتز و نزديك شدن به تعداد ساعات تو

تواند به نزديك كردن مدت زمان واقعي استفاده از ارتز به  مي اين دستگاهبنابراين . روز خواهد شد شبانه
توجه به اين كه هنوز درمورد تاثير  با .)6(روز كمك كند مدت زمان تجويز شده توسط پزشك در هر شبانه

و مدت زمان استفاده از هركدام در ميان محققين به شدت اختالف درمان ارتزي، همچنين ارتزهاي مختلف 
تواند اين وسيله را به عنوان ابزاري براي مطالعات ي، بررسي روايي و پايايي بريس تايمر م)7(نظر وجود دارد

  .بعدي و يافتن پاسخي براي چنين ابهاماتي كاربردي سازد
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يك مفهوم خاص طراحي شده، هنگامي اعتبار در عرف علمي، سنجش يك پديده آن گونه كه بوسيله 
بستگي داشته  ايناعتبار سنجش ممكن است به . دارد كه آن پديده واقعاً مورد سنجش قرار گرفته باشد

هاي افراد و يا ويژگيهاي مورد نظر و تا چه باشد كه تا چه اندازه تفاوت در نمرات، نشانگر تفاوت ميان ويژگي
درواقع سنجش مشاهده شده برابر . هيچ سنجشي از خطا مصون نيست .ي استاندازه ناشي از خطاي تصادف

ترين معيار مهم. افتدها اتفاق مياست با نمره حقيقي به اضافه خطايي كه ضرورتاً در فرايند مشاهده پديده
گيري آن را سنجد كه قصد اندازهيعني سنجش درواقع همان چيزي را مي. درستي سنجش، روايي آن است

همچنين سنجش بايد از ثبات هم برخوردار باشد، يعني هر گاه آنرا دوباره تكرار كنند به همان نتايج . ددار
سنجشي كه روايي ندارد پايايي آن نيز ارزش ندارد، به عبارت . گويندبرسند، اين ثبات سنجش را پايايي مي

  .)8(ديگر روايي بر پايايي مقدم است
وايي و پايايي بريس تايمر ساخته شده در ايران به منظور كاربردي بررسي ر پژوهشهدف از انجام اين 

گيري مدت زمان استفاده از انواع ارتزهاي ستون فقرات و ارائه پيشنهاد آن به عنوان ابزار اندازه ساختن
 . باشدميبه عنوان ابزاري براي انجام مطالعات آتي دستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتزاستفاده از 

  
  

م  : هاواد و روش
  : هاابزار جمع آوري داده

  
  : كرونومتر و ساعت ديجيتال -1

بود و مطابق  Q & Qكرونومتر و ساعت ديجيتال مورد استفاده ساخت كشور چين و محصول كارخانه 
  .ساعت بود 10با اظهارات شركت سازنده داراي دقت يك صدم ثانيه در 

  
 -2  : مربوطه بريس تايمر و نرم افزار

و پوشيده شدن  شدمينصب  سطح پد ارتزكه در بود  يفشار سنسورداراي )1تصوير (س تايمر ايرانيبري
  .ادد، تشخيص ميردكبه بدن اعمال مي ارتزارتز را از روي نيرويي كه 

  
، "400"هاي شماره به امريكا اياالت متحده *شركت اينترلينكمحصول مقاومتي نيرو  سه سنسور

مشخصات  ).2 تصوير(دبودنستفاده به همراه دستگاه بريس تايمر پيش بيني شده براي ا "406 "،"402"
ميليمتر و  5، كه سطح فعال دايره شكل به قطر "400"سنسور شماره  :سنسورهاي مورد استفاده عبارتند از

ليمتر و مي 12.7كه سطح فعال دايره شكل به قطر  "402"سنسور شماره ، ميليمتر داشت 0.30ضخامت 
ميليمتر و  43.7كه سطح فعال مربع شكل به ضلع  "406"سنسور شماره و  ميليمتر داشت 0.46 ضخامت
 .ميليمتر داشت 0.46ضخامت 

و زمان  �سال:ماه:روزهاي مربوط به تاريخ با فرمت تغيير وضعيت سنسور به صورت يك بسته حاوي داده
اين . شدفرستاده و بر روي آن ذخيره ميبه حافظه جانبي داخلي بريس تايمر  *ساعت:دقيقه:ثانيهبا فرمت 

                                                 
* Interlink  
† yy:mm:dd 
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) A(كه ورودي سنسوراي طراحي شده بود به گونه) 4 تصوير(جعبه خارجي و نماي دستگاه بريس تايمر
در بين . در سمت ديگر تعبيه شده بودند) E(در يك سمت و ورودي جريان الكتريكي) B(و كابل اطالعات

 "I"كه در حالت  ه بودتعبيه شد) C(ها در قسمت وسط، كليد سه حالته انتخاب وضعيتاين خروجي
با اتصال ("II"موش و در حالت خا "O"جريان الكتريكي بريس تايمر وصل و دستگاه روشن بود، در حالت 

 .شدروشن شده و باطري شارژ مي) D(چراغ قرمز رنگ نشان دهنده وضعيت شارژ) آداپتور به فيش مربوطه
كادميم بود كه در داخل جعبه پنهان شده و با  - ولت قابل شارژ نيكل 9باطري مورد استفاده از نوع كتابي 

  .شد دوباره آنرا شارژ كردمي ،ارژقرار دادن كليد وضعيت بريس تايمر در حالت ش
ارتز مورد استفاده . بدن وارد مي كنند ارتزهاي ستون فقرات داراي پدهايي هستند كه نيروي اصالحي بر

-خوانده مي �CASHبود كه به اختصار  صليبي قدامي هايپر اكستنشن ستون فقرات در اين مطالعه ارتز
به عالوه اين ارتز امكان تغيير  .مناسبي در دسترس است امروزه به صورت پيش ساخته و با قيمتيشود و 

باشد و براي افراد بلند قد، كوتاه قد، داراي شكم و يا استخواني سايز در دو راستاي افقي و عمودي را دارا مي
در درمان شكستگي فشاري ستون مهرها اين ارتز  .)5 تصوير(شوددر اندك زماني توسط ارتزيست اندازه مي

از يك  و. شودكمري و پايين توراسيك براي محدود كردن فلكشن در اين ناحيه استفاده مي در ناحيه
. كندها استفاده ميهايپراكستنشن در مهره سيستم سه نقطه فشار براي جلوگيري از فلكشن و ايجاد حالت

پد ه با نيروي كنند كپد جناغي در باال و پد پوبيس در پايين دو نيروي رو به خلف به بدن فرد وارد مي
هر پد عكس العمل نيرويي را كه به بدن وارد مي  .)1(شوندشود مقابله ميكه به سمت قدام اعمال مي يكمر

با . گيردي، سنسور تحت فشار قرار ماستكند نيز دريافت مي كند بنابراين هنگامي كه فرد ارتز را پوشيده 
اطالعات ديجيتال تغيير وضعيت سنسور به طور . شودروشن مي سنسور فعال سنسور، اعمال نيرو بر سطح

گيري و اتمام آزمون، ها، پس از انجام نمونهدر كليه آزمون .شوندميمداوم برروي حافظه جانبي ذخيره 
هاي وطه دادهبو با استفاده از نرم افزار مر شدمتصل مياز طريق كابل مخصوص به رايانه  بريس تايمر

د به رايانه منتقل و مشاهده بودن ثبت شدهگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتزدستاستفاده از ارتز كه توسط 
  .نددشو تجزيه و تحليل مي

سط آزمونگرهاي مختلف ها توبه منظور بررسي كردن روايي و پايايي بريس تايمر الزم بود كه آزمون
به عنوان  سالم فرد 5ر داد، اي قراتوان بيمار را در شرايط كنترل شدهبا اين فرض كه نمي .انجام بشوند

ها به و آزمون با توجه به اين كه آزمونگرها افراد سالم بودند .ها انتخاب شدندآزمونگر براي انجام آزمون
توانست در هر نوبت استفاده از يك ارتز براي همه آنها مقدور بود و ارتز مي شدند،صورت مجزا انجام مي

  .)6 رتصوي(براي يك آزمونگر استفاده بشود
پس از چسباندن سنسور در محل . سنسور مورد استفاده در يك طرف داراي سطح خود چسب بود

-اي ارتز را ميساعت و در فواصل چند دقيقه 1آزمونگر طي مدت  هر ،7تصوير مطابق با  مناسب پد ارتز
جيب فرد قرار  در داخل كيف كمري يا بريس تايمر .كردپوشيد و بعد از چند دقيقه آنرا از تن خارج مي

                                                                                                                                            
* hh:mm:ss 
† Crussiate Anterior Spinal Hyperextension 
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ردن ارتز تمرين كردند تا در نهايت بتواند پوشيدن و در آوچند مرتبه آزمونگرها قبل از شروع هر آزمون، 
به منظور كاهش خطا در ثبت اطالعات  .دقيقه انجام بدهند 1پوشيدن و در آوردن ارتز را در مدتي كمتر از 

زماني كه  به عنوان مثالهر دقيقه انجام بدهند،  5آزمونگرها خواسته شده بود تا پوشيدن ارتز را از ثانيه 
اي كه در آن كرد تا دقيقهكرد و صبر ميرا از تن خارج كند، روي ساعت نگاه مي خواست ارتزآزمونگر مي

 .كردمي ارتز استرپ باز كردندقيقه بعدي شروع به  5حضور دارد به اتمام برسد و بعد از وارد شدن به ثانيه 
پس از اين . شدنين محل قرار گيري پد جناغي و پد پوبيس و نحوه بستن استرپها به آنها آموزش داده چهم
ارتز ، گرفتگرفت و پد پوبيس بر روي پوبيس قرار ميپد جناغي بر روي استخوان جناغ سينه قرار ميكه 

اي سفتي استرپهاي ارتز به گونه ارتزيست .شدتوسط متخصص ارتزيست بر روي بدن آزمونگرها بسته مي
كليه مراحل توسط  .اشته باشدكه فرد احساس فشاري قابل تحمل بر روي سينه خود دكرد تنظيم مي

كرد ها محقق سنسور را قبل و بعد از استفاده از ارتز بررسي ميدر كليه آزمونشدند و پژوهشگر كنترل مي
  .جا نشده باشدابمحل مناسب خود ج كه در حين انجام آزمايش از

  
  :هاروش تجزيه و تحليل داده

هايي و داده آوري اطالعات يادداشت شده بودندجمع هاي زماني كه با استفاده از كرونومتر در فرمداده
. ها تبديل شدندكه توسط بريس تايمر ثبت شده بودند به جدول مادر منتقل شده و در رايانه به فايل داده

 Excelو  11.5نسخه  SPSSها و ترسيم نمودار پراكندگي با استفاده از نرم افزار تجزيه و تحليل داده
آناليز از دستگاه ثبت مدت زمان استفاده از ارتزبراي تعيين روايي و پايايي  .شد انجام 2007نسخه سال 

ثبت شده و مدت  توسط بريس تايمرمدت زمان استفاده از ارتز كه مابين  همبستگي آزمونو  پايايي مقياس
براي مقايسه يك نمونه  tهمچنين از آزمون  .استفاده شد ساعت ديجيتالزمان ثبت شده بر اساس 

  . استفاده شدهاي اين دو گروه يانگينم
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  :هاي پژوهشيافته
هاي ثبت شده بر هاي ثبت شده توسط بريس تايمر و دادهبه منظور نشان دادن همبستگي ميان داده

از آنجا كه اين . ه استاساس كرونومتر، نمودار پراكندگي لحظه شروع و لحظه پايان استفاده از ارتز ارائه شد
مرتبه توسط آزمونگرهاي مختلف انجام گرفتند بسيار  5ها كه دارها براي هر كدام از آزمونتصاوير و نمو

 .مشابه بودند، فقط تصوير مربوط به آزمون اول كه توسط شخص پژوهشگر انجام شده آورده شده است
  .دادارائه مي 8 آزمون نموداري مشابه با تصوير يك بريس تايمر براي هر

  
  

هاي آغاز و پايان ي زمان ثبت شده توسط بريس تايمر و زمان ثبت شده با استفاده از كرونومتر در زمانپراكندگ -1نمودار 
  استفاده از ارتز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ثبت شده توسط بريس تايمر و دهد كه همبستگي مستقيم و مثبت ميان دادهنشان مي 1نمودار 
  ).α=1(كرونومتر وجود دارد

  
  

ها به ثبت رسيده و بريس تايمر در مجموع آزمون) استاندار طاليي(ستفاده از ارتز كه توسط كرونومترتعداد نوبت ا - 1جدول 
  است

مجم  5 4 3   2 1   آزمون
  وع

  50  11 9  9 11 10  بريس تايمر
  كرونومتر  45  10 9  7 9 10
 اختالف بريس تايمر و كرونومتر  5  1 *0  2 2 *0

  
تالفي بين تعداد نوبت استفاده ثبت شده توسط بريس تايمر با اخ 4و  1در آزمون  با توجه به اين كه*. 

 با دقت بيشتري آزمون 4و  1شود، احتماالً آزمونگرهاي مدت تعداد ثبت شده توسط كرونومتر مشاهد نمي
  .انداستفاده از ارتز را انجام داده
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گرفته بودند، در مجموع انجام هايي كه با استفاده از ارتز در مجموع آزمون دهد كهنشان مي 1جدول 

هاي زماني يادداشت ادهآوري دمقدار واقعي كه بر اساس كرونومتر در فرم جمع(نوبت استفاده از ارتز 45
از لحظه شروع استفاده تا (نوبت استفاده از ارتز 50ها تعداد در اين آزمون. به ثبت رسيده بودند) شده بود

يعني بريس تايمر به طور ميانگين در هر . توسط بريس تايمر به ثبت رسيده بود) لحظه پايان استفاده از ارتز
  .ثبت كرده است) كه توسط كرونومتر به ثبت رسيده(واقعينوبت استفاده بيشتر از مقدار  1آزمون 
  
  

  توزيع فراواني تفاضل مدت زمان ثبت شده توسط بريس تايمر ومدت زمان ثبت شده توسط كرونومتر -2جدول 
 
مجمو   ع(تفاضل  )دقيقه 1آزمون  2آزمون  3آزمون  4آزمون  5آزمون 

  تعداد تعداد تعداد تعداد  تعداد  تعداد
0  10 7 6 9  7  39  
1  - - - -  2  2  
2  - 1 - -  -  1  
4  - 1 - -  -  1  
6  - - 1 -  1  2  

  5  1  - 2 2 -  *بدون پاسخ
  45  10  9 7 9 10  جمع معتبر
  50  11  9 9 11 10  جمع كل

  
ها تعداد دفعات اند كه بريس تايمر در برخي از آزموننتايج بدون پاسخ به دليل اين ايجاد شده*. 

  ).1جدول . ك.ر(از تعداد واقعي ثبت كرده بود استفاده از ارتز را بيشتر
  

  تفاضل ميانگين زمان ثبت شده توسط بريس تايمر با زمان ثبت شده توسط كرونومتر  -3جدول
 

مقياس كل  5  4 3 2 1
*  

  در  آزمونگر

تفاضل  دقيقه
  ميانگين

0 0 0 0  0  0  

  23  42  0 42 40 0 ثانيه

انحراف دقيقه 
  معيار

0 1 1 0  1  1  

  1:12  1:34  0 1:53 1:24 0 ثانيه

خطاي 
متوسط 
  هاميانگين

  0  0  0 0 0 0 دقيقه

  0:10  0:29  0 0:42 0:28 0 ثانيه
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شد، اگر چه آزمايشات با شدن همه مقادير در محاسبات مي 0از آنجا كه دقت در حد دقيقه باعث *. 

 ارائها دقت ثانيه نيز در جدول دقت دقيقه انجام گرفتند، ولي به منظور درك بهتر، نتايج محاسبه شده آنها ب
  .اندشده

  
دهد كه ميانگين اختالف مدت زمان ثبت شده توسط بريس تايمر براي استفاده از نشان مي 3جدول 

ها به طور ميانگين كمتر از ارتز، با مقدار واقعي آن كه توسط كرونومتر به ثبت رسيده است، در كليه آزمون
به همين ترتيب آزمونگرهاي اول و چهارم بدون خطا، آزمونگر دوم با  .اختالف دارد) ثانيه 23(يك دقيقه

 42(و آزمونگرهاي سوم و پنجم هر كدام كمتر از يك دقيقه) ثانيه 40(خطاي ميانگين كمتر از يك دقيقه
. ها خطاهاي ميانگين كمتر از يك دقيقه هستنددقت كنيد كه در همه آزمون. اندخطا داشته) ثانيه

هاي اول و چهارم استفاده از ارتز دقيقاً مطابق با نتايج استاندارد ثبت شده در آزمون همچنين نتايج
دقيقه و  1، انحراف معيار آزمون دوم )از مقياس دقيقه به ثانيه(با افزايش دقت محاسبات. اندكرونومتر بوده

ثانيه  34دقيقه و  1نجمثانيه و انحراف معيار آزمون پ 53دقيقه و  1ثانيه، انحراف معيار آزمون سوم  24
ثانيه، در  28، در آزمون دوم 0خطاي استاندارد ميانگين براي آزمونگرهاي اول و چهارم برابر با  .استبوده

ها خطاي دقت كنيد كه در همه آزمون .ثانيه بوده است 22ثانيه و در آزمون پنجم  42آزمون سوم 
  .بوده است) هانمقياس اصلي انجام آزمو(استاندارد كمتر از يك دقيقه

  
  نتايج مقايسه تفاضل زمان ثبت شده توسط بريس تايمر با زمان ثبت شده توسط كرونومتر -4جدول 

 
ميان

گين 
  تفاضل

مقيا  وضع
  يت

مقدار 
  احتمال

درجه 
  آزادي

آماره
t 

  حدود اطمينان

حد   س
  پايين

حد 
  باال

 دقيقهتفاض

  ل

0  21/2 44  032/
0  0  0  

24  ثانيه
/032  44 21/2  ثانيه

0  2  45  

  
دهد كه تفاضل ميانگين زمان ثبت شده توسط بريس تايمر با زمان ثبت شده توسط نشان مي 4جدول 

هاي زماني يعني بريس تايمر داده. دقيقه است 0كرونومتر براي طول مدت زمان استفاده از ارتز برابر با 
- را ثانيه در نظر بگيريم، ميانگين تفاضلدر صورتي كه مقياس  .استفاده از ارتز را بدون خطا ثبت كرده است

  .ثانيه خواهد بود 24ها برابر با 
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 : گيريو نتيجه بحث

نوبت استفاده از ارتز را يكي بيشتر از  بريس تايمر به طور ميانگين در هر آزمون 1بر اساس جدول 
ليل قطع و وصل شدن به د) به طور ميانگين(موردي در هر آزمون 1اين اختالف . كرونومتر ثبت كرده است

سنسور ناشي از حركات ناخواسته فرد در داخل ارتز و بنابراين برداشته شدن نيرو از سطح سنسور و قرار 
  . باشدگرفتن سنسور در حالت خاموش مي

بودند  ها را انجام دادهدهد نتايج آزمونگرهاي اول و چهارم كه با دقت بيشتري آزموننشان مي 2جدول 
اين دو آزمونگر در هنگام استفاده از ارتز و ضعيت نسبتاً ثابتي داشتند و پس از . شتندخطاي كمتري دا

پوشيدن ارتز بيشتر در حالت نشسته بر روي زمين يا روي صندلي، مطالعه كتاب، استفاده از رايانه كه بر 
بديهي است . مشغول بودندنشسته بر روي ميز تلفن روي سطح ميز قرار داشت، يا صحبت با تلفن در حالت 

محقق در و اما در مورد آزمونگرهاي ديگر، . انددر بين اين حركات ايستادن و راه رفتن هم و جود داشته
ي را كه آزمونگرها در حين استفاده چند حركتهنگام استفاده آزمونگرهاي مختلف از ارتز در كنار آنها بود و 

شده است موجب برداشته شدن نيرو از سطح سنسور  داد ممكناحتمال مياز ارتز انجام داده بودند و محقق 
اين حركات شامل خوابيدن فرد به پهلو، برداشتن جسمي  .كرده بوديادداشت  هادر طول انجام آزمون باشند

و كشش ) ها بودكه با توجه به قد متوسط آزمونگر همراه با هايپراكتنشن شديد ستون مهره(از كابينت باال
كه بعداً مشاهده شد (برخي از آزمونگرها .سمت عقب همراه با خميازه كشيدن بودندها و تنه به شديد دست

دادند كه به ندرت يك فرد بسيار بي توجه بودند و حركاتي انجام مي) هاي آنها داراي خطا شده اندآزمون
د يا ترسي كه از بيمار قادر به انجام حتي نيمي از دامنه آنها خواهد بود چون يك فرد بيمار عمالً به دليل در

براي حل اين  .دهدوخامت بيماري خود دارد، حركات را با كنترل بيشتري نسبت به يك فرد سالم انجام مي
  :مشكل چند راه حل اصلي وجود دارد

برداشتن جسمي از  مانند خم شدن به عقب يا كنترل آزمونگر در مورد انجام حركات نا خواسته -1
  در مورد مالحضه حركات هاآزمونگرها قبل از آغاز آزمون هاي باال و يا تذكر بهكابينت

يكي از طريق كنترل بيشتر . تواند خطا را كاهش بدهدكه به دو طريق مي تر بستن ارتزمحكم -2
  حركات ناخواسته فرد و دوم با افزايش نيروي وارد بر سطح سنسور 

ح پد در هنگام كاهش نيرو براي در سطپايين آوردن آستانه تحريك سنسور، بدين ترتيب سنسور  -3
  .ماندفعال باقي مي مدت بيشتري

ها خطاهاي ها مقداري خطا وجود دارد ولي در همه آزموناگر چه در برخي از آزمون 3مطابق با جدول 
  . ميانگين كمتر از يك دقيقه هستند

كه بريس تايمر براي ثبت  هاي روايي و پايايي كه با استفاده از ارتز انجام شده بودند نشان دادندآزمون
بين ميانگين تفاضل زمان ثبت شده  4بر اساس جدول . مدت زمان استفاده از ارتز روايي و پايايي دارد

توسط بريس تايمر و كرونومتر با صفر اختالف معني داري وجود ندارد، يعني صرف نظر از آزمونگر، بريس 
روايي و پايايي براي استفاده به عنوان ابزار بررسي داراي تكرار پذيري،  95/0تايمر در سطح معني داري 
  .باشدمدت زمان استفاده از ارتز مي

آنها استفاده از سنسور نيرو را به . مطابقت داشت )Gavin)4و  Haveyنتايج اين پژوهش با مطالعات 
ايج اين نت. عنوان روشي دقيق و مطمئن براي بررسي مدت زمان واقعي استفاده از ارتز پيشنهاد كردند

پژوهش نيز نشان دادند كه بريس تايمر ايراني كه تكنولوژي سنسورهاي نيرو را براي ثبت مدت زمان دقيق 
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تواند سبب خاموش شدن سنسور و در پژوهش حاضر مشاهده شد كه حركات بيمار در داخل ارتز مي
هايي كه با استفاده از ارتز انجام گرفته آزمون در. هاي زماني استفاده از ارتز بشودايجاد اشتباه در ثبت داده

سته يا كنترل نشده آزمونگرها بود، باعث ابودند، اين قطع و وصل شدن سنسور كه ناشي از حركات ناخو
. هاي استفاده را بيشتر از مقدار واقعي ثبت كندهايي بريس تايمر تعداد نوبتشده بود كه در چنين آزمون

نيز وجود داشت و  )10و7(و همكاران Houghtonو مطالعات  )9(و همكاران Smithاين مشكل در مطالعات 
در مطالعات آنها نيز حركات بيمار سبب خاموش شدن سنسور يا سوئيچ فشاري كه در پد كمري ارتز تعبيه 

و يا سنسورهاي حرارتي بر  )4(توان با استفاده از دو يا چند سنسورچنيني مشكلي را مي. شدشده بود مي
توان خاموش شدن سنسور در زمان انجام حركات ناخواسته و يا قرار گرفتن بدن در ولي مي )5(رف كردط

از آنجا كه وظيفه ارتز اعمال . شود را مثبت در نظر گرفتحالتي كه منجر به خاموش شدن سنسور مي
رويي به بدن وارد گيرد كه در آن حالت ارتز نينيروي اصالحي به بدن است، اگر فرد در وضعيتي قرار مي

كند يا فرد به تر آن باشد كه فرض كنيم در آن لحظه عمالً فرد از ارتز استفاده نميكند، شايد صحيحنمي
كند، چون در عين حال كه فرد ارتز را پوشيده است ولي ارتز در آن حال طور مؤثر از ارتز استفاده نمي

توان گفت كه مدت زمان ثبت شده توسط بريس بدين ترتيب مي. كندنيروي اصالحي به بدن وارد نمي
  .باشدمي مدت زمان مؤثر استفاده از ارتزتايمر، 
  

  :نتيجه گيري كلي
هاي انجام گرفته، بريس تايمر ايراني روايي هاي پژوهش حاضر و جمع بندي كليه آزمونبر اساس يافته

هاي مربوطه را دارا ي فني و ساير رشتهو پايايي براي استفاده به عنوان ابزار تحقيقات در مطالعات ارتوپد
  . باشدمي

  
  هامشكالت و محدوديت

ها تر، با خم شدن سنسور تنش در ميان اليهدر هنگام استفاده از سنسورهايي با سطح فعال وسيع -1
شود سنسور با اين امر باعث مي. شودشود و باعث كاهش دامنه دايناميك پاسخگويي سنسور ميايجاد مي

  . نيروي بسيار اندكي فعال شوداعمال 
همچنين در صورت  .ساختاين مشكل را برطرف  توانمي تراستفاده از سنسورهاي كوچكبا : راه حل

  . نشود "تا "كه سنسور  گيرد دقت صورتتر الزم است استفاده از سنسورهاي وسيع
كمي در حال حاضر  است بريس تايمر حاضر، الگوي اوليه بريس تايمر ايرانيبا توجه به اين كه  -2
   .است و وزن نسبتاً زيادي دارد حجيم

هستند و  ترتر و كم مصرفتر، سبكه بسيار كم حجماستفاده از قطعات الكترونيكي كوچكتر ك :راه حل
تر بودن قطعات اجازه استفاده از همچنين كم مصرف. *گردندبا تكنيكي خاص به سطح مدار و متصل مي

  .دهدتري را ميباطري كوچكتر و سبك

                                                 
* Surface Mount Devices, SMD 
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  :پيشنهادات

ها در هنگام انتخاب زمان انجام آزمون تايمر فعاليت فرد يا حالت وي در يسقبل از استفاده از بر -1
  .سازي سنسور در نظر گرفته بشودنيروي فعال بزرگي و همچنين محل
 
هاي مختلفي كه و تأثير وضعيت *فعاليت فرد در داخل ارتز در حين انجام كارهاي روزمره زندگي -2

  .رسندگيرد نيز موضوعات مفيد و جالبي براي مطالعه به نظر ميفرد درون ارتز به خود مي
  
كننده در تحقيقات دهد كه زمان را به عنوان يك عامل مخدوشبريس تايمر به محققين اجازه مي -3

اين  ارتزهاي ستون فقرات تدر مطالعاشود از اين به بعد بنابراين پيشنهاد مي .تحت كنترل داشته باشند
قرار بگيردتا محققين به صورت عيني و واقعي از مدت زمان مفيد استفاده از ارتز در  استفادهمورد ابزار 

 .مطالعات آگاه باشند
  
 .جذب بودجه و ساخت نمونه كوچكتر كه امكان مخفي شدن در ضخامت اليه پد ارتز را فراهم كند -4

 .هي بيمار مدت زمان استفاده وي را از ارتز محاسبه كردتوان بدون آگابدين ترتيب مي
  

بريس تايمر  زتوان با استفاده اي كه ميمطالعاتكاربردهاي بريس تايمر و توان به برخي از درنهايت مي
  :كرد انجام داد اشاره

 پيشنهاد رژيم درماني مناسب براي درمان ارتزي بخصوص ميلواكي .1
براي انجام چنين  !موثر است؟ واقعاً) ساعت در شبانه روز 24(آيا استفاده از ارتز با دوز باال .2

اي، بايد از مدت زمان استفاده از ارتز در هر شبانه روز كامال آگاه بود تا بتوان بدرستي مطالعه
 .در اين مورد تصميم گيري كرد

به  ؟داردنتيجه درماني ) ساعت در شبانه روز 16(آيا استفاده از ارتز با رژيم درماني نيمه وقت .3
همين ترتيب در مورد استفاده پاره وقت از ارتز نيز الزم است كه مدت زمان واقعي ارتز به دقت 

چه بسا بيماران با خيال استفاده نيمه وقت از . محاسبه شود و در تحقيق در نظر گرفته شود
 .ساعت در شبانه روز از ارتز خود استفاده كنند 16ارتز، بسيار كمتر از 

براي درمان انواع ) ساعت در شبانه روز 16(با نيمه وقت) ساعت 24(م تمام وقتمقايسه رژي .4
ساعت در شبانه روز عمالً غير ممكن  24، اگر استفاده از ارتز براي تهاي ستون فقرابيماري

 .است آيا بهتر نيست از رژيم پاره وقت يا درمان شبانه استفاده كنيم
كه در گذشته با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با انجام مطالعات عيني بجاي مطالعات فردي  .5

 .گرفتبيمار يا والدين او انجام مي
 بردن آگاهي بيمار از مدت زمان استفاده باال بردن مدت زمان استفاده از ارتز از طريق باال .6

  از ارتز اشواقعي
  

 
* Activity of the Daily Living, ADL 



  :تصاوير
  بريس تايمر و سنسورهاي مختلف آن - 1تصوير

  
  
  

رهاي مورد استفاده به همراه سنسومشخصات  -2 تصوير
، 406هاي از راست به چپ مدل( دستگاه بريس تايمر

  )اينترلينك 400و  402
  

  
  
  

وي صفحه رنماي نرم افزار بريس تايمر بر  - 3 تصوير
 نمايش رايانه

  
  
  

  جعبه خارجي و نماي دستگاه بريس تايمر -4 تصوير

  

  CASHارتز  -5تصوير

  
  
  

  استفاده از ارتزآزمونگر در حال  -6تصوير 

  
  
  

  .سنسور بر سطح پد ارتز چسباند شده است -7تصوير 
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  استفاده از ارتز 1مدت زمان ثبت شده توسط بريس تايمر در آزمون : 8تصوير 
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 پيوست

  بررسي روايي و پايايي بريس تايمر استفاده از ارتز درهاي زماني فرم ثبت داده
  

  :نام و نام خانودگي آزمونگر
  :تاريخ انجام آزمون            :زمان شروع آزمون

  
در  hh:mmلحظه شروع و لحظه پايان استفاده از ارتز را بر حسب ساعت و دقيقه و با ساختار لطفاً 
 .هاي مربوطه يادداشت كنيدقسمت
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