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 مقدمه: 

های درمانی، پدیده ســــالمندی سالمندی دوران مهمی از زندگی می باشد که امروزه با باال رفتن امید به زندگی و پیشرفت مراقبت

تحرکی سـالمندان باث  کاهش اسـتداده از مدمات توانبیشی به کمبیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اسـت  از نناا که ناتوانی و 

تواند گزینه مناسبی برای ارائه مدمات به این گروه باشد  هدف از این مطالعه بررسی شود، توانبیشی از راه دور میروش سـنتی می

 یشی از راه دور در سالمندان بود اثربیشی انواع مدامالت توانب

 روش پژوهش:

ـــتاو در پایهاه های در این مطـا  ،  library Cochrane،PubMed ،Scopus   ،Web of Scienceلعـه مرور ناا  مند جت

Embase  ،Proquest  و موتوری جتتاویGoogle scholar    و جتتاوی دستی در منابع میتلف اناا  شد  جتتاو بدون

در نار گرفتن محدودیت زبان و سال بر اساس سوال پژوهش صورت گرفت  معیار ورود شامل  مطالعات کارنزمایی بالینی بود که در 

ی از راه دور اســتداده کرده ســال، پا از مدامالت جرا،ی، درمانی و یا یب بیماری از مدمات توانبیشــ 06نن افراد ســالمند باالی 

بودند  انتیاب مقاالت بر اســاس معیارهای ورود و مروت توســ  دو پژوهشــهر اناا  شــد  کیدیت مطالعات بر اســاس  ب لیتــت 

PEDro ـــ ا داده ـــد  س ـــنایـده ش ـــتیرات وس ـــیترات داده، اس ـــاس فر  اس ـــد   هـا بر اس ـــیوه روایتی بیان ش  نتـای  بـه ش

 یافته ها:

یه هشـــت مطالعه بر اســـاس معیارهای ورود وارد مطالعه شـــدند  در این مطالعات توانبیشـــی از راه دور برای مطالعه اول ۴۴۲۲از 

سالمندان پا از سکته مغزی، پا از جرا،ی تعویض مدصل زانو، بیماری انتداد مزمن ریه و ابتال همزمان به بیماری قلبی و انتداد 

در بهبود پیامد هایی نایر ثملکرد اندا  فوقانی در سالمندان پا از سکته مغزی و  مزمن ریه استداده شده بود  توانبیشی از راه دور

ــداد مزمن ریه مبتال  ــالمندانی که همزمان به بیماری قلبی و انت ــالمتی و ثملکرد فیزیکی در س ــعیت س بهبود کیدیت زندگی، وض

ی و اسـتقالل فردی سالمند پا از سکته مغزی، ثملکرد بودند، اثربیش بود  اما در بهبود پیامد هایی نایر ثملکرد تعادلی، توانمند

فیزیکی و ،رکتی پا از جرا،ی زانو، ثملکرد ،رکتی، کیدیت زندگی، وضعیت روانشنامتی، وضعیت سالمتی و بهبود اناا  فعالیت 

انبیشی از راه دور وروزانه در بیماری های مزمن انتـدادی ریه تدوات ماصـی با روش سـنتی دیده نشـد  تقریبا بیشـتر بیماران از ت

 رضایت داشتند 

 نتیاه گیری:

به نار می رسد استداده از توانبیشی از راه دور در بعضی از بیماری ها باث  بهبود پیامدهای بالینی شود و در مواردی که منار به  

ال، ن استداده کرد  با این ،بهبودی ماصی نشده صرفا به ثنوان جایهزینی برای ارائه مدمات توانبیشی به روش سنتی می توان از ن

 اناا  پژوهش های بیشتر در ابعاد میتلف و مرتب  با به کارگیری توانبیشی از راه دور توصیه می شود 

 


