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Abstract
Background and Aim: Forward Head Posture (FHP) is a common musculo-skeletal disorder in
head and neck region which is observed in all ages. Correcting of the muscle imbalance,
mobilization, and postural training are common treatment methods for this dysfunction. Yet,
there is not enough data about the effects of exercise therapy on head and neck Range of Motion
(ROM) and craniovertebral angle in subjects with FHP. Therefore, the present study was
conducted to investigate the effects of neck and scapular muscle strengthening exercise and
stretching of upper trapezius muscle on head and neck ROM and craniovertebral angle.
Materials and Methods: A total of 30 subjects with FHP participated in the present
interventional study. Craniovertebral angle, head and neck flexion, and extension ROM were
measured. Then, deep cervical flexor and scapular retractor muscle strengthening and upper
trapezius stretching exercises were trained. After four weeks of exercise therapy, craniovertebral
angle, head and neck flexion, and extension ROM were measured following the same procedure.
Results: There was a significant difference in participants' craniovertebral angle after
intervention (P=0.01). There were no significant differences in cervical extension and head
flexion ROM. In addition, there was a significant difference in head and neck flexion (P=0.001)
ROM before and after the intervention.
Conclusion: Findings of the present study showed that exercise therapy can improve
craniovertebral angle and ROM in the individuals with FHP. The effect of this exercise on the
head and neck ROM is seen but not on neck and head ROM, independently.
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چکیده
مقدمه و اهداف
پوسچر جلو آمدهی سر از شایعترین اختالالت اسکلتی -عضالنی در ناحیهی سر و گردن است که در تمام سنین دیده میشود .روش درمانی برای این اختالل اسکلتی-
عضالنی رفع عدم تقارن عضالنی ،موبیلیزاسیون آموزش پوسچر صحیح است .اطالعات دقیقی در مورد تاثیر تمرین درمانی بر دامنهی حرکتی سر و گردن و زاویه
کرانیوورتبرال در افراد با پوسچر جلو آمدهی سر وجود ندارد .لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات تقویت عضالت فلکسورگردنی ،نزدیک کنندهی کتف و کشش تراپز
باالیی بر زاویه کرانیوورتبرال و دامنه حرکتی سر و گردن درافراد با پوسچر جلو آمدهی سر بود.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر مداخلهای قبل و بعد ،تعداد  30نفر دارای پوسچر جلو آمدهی سر شرکت کردند .پس از ورود به تحقیق ،زاویه کرانیوورتبرال ،دامنه فلکشن و اکستنشن سر و
گردن به صورت توام و مجزا اندازه گرفته شد .سپس تمرینات تقویت عضالت فلکسورگردنی ،نزدیک کنندههای کتفی و کشش تراپز باالیی آموزش داده شد .پس از چهار
هفته انجام تمرینات آموزش داده شده ،زاویه کرانیوورتبرال و دامنه فلکشن و اکستنشن سر و گردن درست مانند نوبت اول ،اندازه گرفته شد.
یافتهها
زاویه کرانیوورتبرال قبل و بعد از مداخله تغییر معناداری در جهت بهبودی داشت( ..)P=0/01تغییرات دامنه فلکشن سر و اکستنشن گردن قبل و بعد از مداخله معنادار نبود.
دامنه ی حرکتی فلکشن سر و گردن به صورت توام قبل و بعد از مطالعه تفاوت معناداری در جهت بهبودی داشت (.)P=0/001
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین درمانی میتواند دامنهی حرکتی سر و گردن و زاویه جلوآمدگی سر را بهبود بخشد .اثر این تمرینات بر دامنهی حرکتی فلکشن سر و
گردن در جهت بهبودی به صورت توام دیده شده ،ولی دامنهی حرکتی سر و گردن به صورت مجزا تغییری نداشت.
واژههای کلیدی
پوسچر جلوآمدهی سر؛ تمرین درمانی؛ دامنهی حرکتی؛ زاویه کرانیوورتبرال
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مقدمه و اهداف
پوسچر جلو آمدهی سر ) (FHPیکی از پوسچرهای نامناسب است که در تمام سنین دیده می شود .در  FHPمهرههای باالیی گردن و سر
به حالت اکستنشن و مهرههای پایینی به وضعیت فلکشن میروند ]1[.بهطور کلی میزان شیوع  FHPدر جامعه  %66گزارش شده است]2[.
امروزه با گسترش استفاده از کامپیوتر ،شیوع این مشکل پوسچرال افزایش یافته است ]2[.از مهمترین عوارض به دنبال  FHPمیتوان به
اختالل در مفصل فکی-گیجگاهی ،اختالل در کنترل پاسچر ،مشکالت تنفسی و سردردهایی با منشأ گردنی 2اشاره کرد ]3[.از طرف دیگر با
تغییر وضعیت سر به طرف جلو ،اثر نیروهای جاﺫبه روی سر افزایش یافته که در طوالنی مدت منجر به تغییرات دژنراتیو در ستون فقرات گردنی،
آسیب دیسک بین مهرهای ،بیحرکتی مفصلی و کاهش حس عمقی و حرکتی میگردد ]4[.یکی ازعلّتهای سردردهای با منشأ گردنی در افراد
با  FHPبه هم خوردن مکانیک بخش باالیی گردن است که باعث ضعف عضالت عمقی خم کننده سر و گردن و فعّالیت بیش از حد
عضالت تراپز باالیی ،ساب اکسیپیتال و اسکالنها میشود ]5[.عدم تعادل بین عضالت یکی دیگر از عوامل موثر بر ایجاد  FHPاست که باعث
بروز نیروهای غیرمتقارن روی مهرههای گردنی میشود Falla ]1[.و همکاران ( )2007تأثیر تقویت عضالت خم کننده عمقی گردن را با
تقویت عضالت گردن در دو گروه مبتال به گردن درد و  FHPمورد بررسی قرار دادند .اندازه  FHPبا استفاده از شاقول صورت گرفت .یک
گروه شش هفته تمرینات تقویت عضالت عمقی سر و گردن و به گروه دیگر شش هفته تمرینات تقویت عضالت خم کننده گردن داده شد.
نتایج نشان داد که زاویهی جمجمهای-مهرهای در گروه اول بهبود یافته است .همچنین نشان داده شد که تقویت و بازآموزی عضالت
1

عمقی سر و گردن باعث کاهش میزان FHPمیشود و مدّت زمان نگه داشتن پوسچر صحیح توسط افراد مبتال به گردن درد در هر
دو گروه افزایش مییابد]6[.
 Lynchو همکاران ( )2010اثر تمرین درمانی را بر روی شناگرهای با ،FHPمورد بررسی قرار دادند .اندازهی  FHPتوسط خط کش
دیجیتال اندازه گرفته شد .پس ازهشت هفته تمرین درمانی جهت اصالح پوسچر و تقویت عضالت ناحیه کتف دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت.
مشاهده شد که در این شناگرها تمام گروههای عضالت ناحیه کتف مورد ارزیابی تقویت شدهاند .عالوه بر این  FHPاین افراد نیز به میزان
قابل توجّهی کاهش پیدا کرده بود]7[.
 Shaghayegh fardوهمکاران ( )2015زاویه  CVAدر در دو حالت ایستاده و نشسته اندازهگیری کرده و حالت ایستاده را برای اندازه-
گیری آن مناسبتر گزارش کردند]8[.
با توجَه به مطالعات انجام شده ،تمرینات تقویت عضالت عمقی گردن ،نزدیککنندههای اسکاپوال ،3کشش عضله تراپز باالیی و آموزش پوسچر
که با هدف بهبود این اختالل حرکتی میباشد ،در صورت مؤثر بودن میتواند تاثیر بسزایی در بهبود دامنهی حرکتی و اصالح پوسچر افراد با
FHPداشته باشد ]7[.از آنجایی که بین کاهش زاویه کرانیوورتبرال (CVA) 4در افراد با  FHPو کاهش دامنه فلکشن-اکستنشن در این افراد
ارتباط معنادار وجود دارد ،بنابراین یکی از هدفهای اصلی تمرین درمانی در افراد  FHPتأکید بر افزایش زاویه کرانیوورتبرال و دامنه حرکتی
فلکشن و اکستنشن گردن است[ ]9امَا با این وجود اطالعات دقیقی در مورد تاثیرات این تمرینات بر روی دامنه حرکتی و زاویهی سر و گردن در
افراد  FHPوجود ندارد .اثر تمرینات و فعالیتهای مختلف روی جنبههای پوسچر جلوآمدهی سر مورد بررسی قرار گرفته است .ثابت شده است
تمرین درمانی روشی موثر در کاهش عوارض پوسچر جلو آمدهی سر است]1[.
از نقایص مهم موجود در رابطه با  FHPمیتوان به دو مورد اشاره کرد -1 .آزمودنیهای مطالعات گروههای خاص بودهاند که به عنوان مثال
شناگران یا کارمندان ،که نتایج حاصل از آنها را نمیتوان به عموم مردم تعمیم داد -2 .در اندازگیری حرکات ناحیه گردن دامنه کلی حرکتها
مورد اندازی گیری قرار گرفته است و توجهی به حرکت جداگانه در مفصل آتالنتو اکسیپوتال (حرکات سر) و حرکت بین مهرههای گردن بهطور
جداگانه نشده است .همچنین هیچ یک از مقاالت اثر تمرین درمانی بر زوایا و دامنهی حرکتی سر و گردن را به صورت مجزا بررسی نکردهاند.

1. Forward Head Posture
2. Cervicogenic Headache
3. Scapula Retractors
4. Craniovertebral Angle
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اینکه آیا با تمرین درمانی و به مدت  4هفته در افراد با  ،FHPزوایا و دامنه حرکات فعال سر و گردن به تفکیک تغییر میکند یا نه ،سؤال مهمّی
است که پاسخ به آن میتواند کمک موثری در درمان این پوسچر شایع در جامعه باشد.
لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر توأم تمرینات تقویت عضالت فلکسور عمقی گردن ،تقویت رومبوییدها ،کشش تراپز باالیی بر دامنه حرکتی
و زاویهی سر و گردن در افراد با  FHPاست.

مواد وروشها
در مطالعه حاضر مداخلهای که به صورت قبل و بعد انجام شد ،روش نمونهگیری به صورت غیراحتمالی و در دسترس بود .شرکتکنندگان با
امضای رضایتنامه کتبی وارد مطالعه شدند .طرح تحقیق توسط کمیته اخالق دانشگاه تایید شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول pq/d2 n=z2
محاسبه شد ]10[.معیارهای ورود به مطالعه ،افراد دارای سن  20تا  30سال دارای زاویه کرانیوورتبرال کمتر از  48درجه و نداشتن سابقه بیماری-
های مزمن و یا حاد از قبیل بیماریهای قلبی ،عصبی و متابولیک ،کایفوز شدید (کایفوز بیشتر از  25درجه) و دردهای تیرکشنده در اندام باالیی
بود .آزمودنیها در صورت تمایل میتوانستند در هر مرحله از مطالعه خارج شوند .در مطالعه پیشرو برای اطمینان از عدم ابتال به درد در هنگام
اندازهگیری از خطکش درد استفاده شد .در مطالعات قبلی به حرکات توام توجه شده و با روشهای گونیامتری[ ،]11فوتوگرافی[ ]2و آنالیز
حرکتی[ ]12مورد اندازهگیری قرار گرفته بود .در مطالعه فوق زاویه کرانیوورتبرال با استفاده از گونیامتر دستی اندازهگیری شد .روایی و پایایی گونیا
متری برای اندازهگیری پوسچر جلو آمدهی سر به ترتیب  0/98و 0 /91گزارش شد ]12[.جهت اندازهگیری زاویهی کرانیوورتبرال از فرد خواسته
شد در یک حالت راحت بایستد و  3بار حرکت خم شدن و اکستنشن گردن را انجام دهد ،سپس سر را در موقعیت راحت نگه دارد]13 ،8[.
میانگین سه مرتبه گزارش شد .در این مرحله آزمونگر با قرار گرفتن در سمت راست آزمودنی بازوی ثابت گونیامتر را عمود بر زمین و بازوی
متحرک را بر روی زاییده خاری مهره هفتم گردن و تراگوس تنظیم کرد .به این ترتیب زاویه بین خط افقی که از مهره هفتم گردن عبور می-
کند و خطی که از نقطه میانی تراگوس و مهره هفتم گردن عبور میکند ،به عنوان زاویه کرانیوورتبرال در نظر گرفته شد ]11[.زاویه کمتر از 48
درجه را به عنوان پوسچر جلو آمدهی سر و زاویهی مساوی و یا بزرگتر از  48درجه به عنوان پوسچر سالم در نظر گرفته شد .در مرحله دیگر
میزان دامنه فلکشن و اکستنشن سر اندازهگیری شد .به این صورت که فرد در حالت نشسته قرار گرفت و توضیحات در مورد نحوهی انجام
حرکت به فرد داده شد .از فرد خواسته شد که یک بار به صورت فعَال سر را خم کند تا آزمونگر بر آوردی از میزان دامنه حرکتی سر داشته
باشد .در مرحله بعد سر و گردن فرد در حالت نرمال قرار گرفت .سپس از فرد خواسته شد که حرکت فلکشن سر را (در دامنه موجود) انجام دهد
آزمونگر مرکز گونیامتر را روی نرمه ی گوش قرار داد و بازوی ثابت آن را به سمت باال و عمود بر کف قرار گرفت .بازوی متحرک آن به صورت
افقی حد فاصل بخش پایینی الله گوش و لبه تحتانی بینی قرار گرفت .وقتی فرد حرکت فلکشن سر را انجام داد ،بازوی متحرک گونیامتر با
فلکشن سر جابجا شد .در انتهای فلکشن سر یک بار دیگر لند مارکها توسط آزمونگر بررسی شد و عددی که گونیامتر نشان داد به عنوان دامنه
فلکشن سر در نظر گرفته شد ]14[.جهت اندازهگیری دامنه اکستنشن سر آزمونگر مرکز گونیامتر را روی لب گوش قرار داده و بازوی ثابت آن را
در راستای افق و بازوی متحرک آن مماس با مقوایی که فرد آن را توسط دندانهایش نگه داشته بود ،حرکت میکرد .عددی که گونیامتر نشان
داد به عنوان دامنه اکستنشن سر در نظر گرفته شد]14[.

تصویر  :1اندازهگیری اکستنشن سر سمت راست حالت شروع و سمت چپ حالت نهایی
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تصویر  :2روش اندازهگیری فلکشن گردن

تصویر  :3روش اندازهگیری فلکشن توام سر و گردن

برای اندازهگیری دامنهی حرکتی گردن محور گونیامتر در محازات زائیدهی خاری مهره  7گردنی و روی پروگزیمال شانه قرار داده شد .بازوی
ثابت در امتداد افق و بازوی متحرک در امتداد خط طولی جانبی گردن نگه داشته شد .برای اندازهگیری دامنه فلکشن گردن از فرد خواسته شد
بدون حرکت دادن سر ،گردن را به سمت جلو حرکت دهد و تغییرات زاویه ثبت شد .برای اندازهگیری اکستنشن گردن حرکت یه سمت پشت
انجام شده و تغییرات زاویه از حالت نوترال به عنوان دامنهی اکستنشن گردن ثبت شد ]14[.در مرحله بعد پس از اندازهگیری زاویه کرانیوورتبرال و
دامنه حرکتی سر و گردن مداخالت درمانی شامل :تمرینات تقویت فلکسورهای عمقی سر ،تقویت نزدیککنندههای اسکاپوال (رومبوییدها و
تراپزیوس میانی) و استرچ تراپز باالیی آموزش داده شد .به این صورت که برای تقویت فلکسورهای عمقی سر از فرد خواسته شده که در حالت
طاقباز قرار گرفته و سپس حرکت غبغب گرفتن را بدون حرکت گردن  10مرتبه انجام دهد .در این حرکت گردن نباید حرکت کند .سپس این
کار را در طول روز  2نوبت تکرار کند .جهت تقویت نزدیککنندههای کتف از فرد خواسته شدکه کتفهای خود را به همدیگر نزدیک کرده و
این پوزیشن را به مدت  30ثانیه نگه دارد (در حالت دمر) .نکته مهم انجام این تمرین این است که فرد نباید سر و گردن را به سمت جلو ببرد.
سپس این کار را روزانه  2نوبت و هر نوبت  10بار تکرار کند .آخرین تمرین هم کشش تراپز باالیی بود که فرد برای کشش تراپز سمت راست
خود سر و گردن را به سمت چپ خم کرده و سر خود را به سمت راست میچرخاند .این کار تا جایی که فرد کشش قابل تحمل را در تراپز
باالیی خود احساس کند ،ادامه یافت .سپس به مدت  30تا  40ثانیه فرد این وضعیت را نگه داشته و پس از چند ثانیه استراحت باید همین کار
را برای تراپز سمت چپ خود تکرار میکرد .فرد این تمرین را روزانه  2نوبت و هر نوبت  10بار تکرار کرد .افراد مورد مطالعه به مدت  4هفته
تمرینات فوق را انجام دادند .در طول مدت درمان ،درمانگر هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی از وضعیت شرکتکنندگان و نحوهی
انجام تمرینات توسط آنها مطلع شد و اصالحات و توضیحات الزم به افراد و نحوهی درمان توضیح داده شد .پس از  4هفته مجددا زاویه کرانیو
ورتبرال ،دامنه فلکشن و اکستنشن سر و گردن به صورت مجزا اندازهگیری شد .اندازهگیریها قبل و بعد توسط تراپیست انجام شد و نتایج
حاصل با دادههای قبل از مداخله مقایسه شد .افزایش معنادار زاویه کرانیوورتبرال و دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن سر و گردن به عنوان معیار
بهبودی در نظر گرفته شد.
برای آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSSنسخهی  19استفاده شد .برای بررسی توزیع نرمال دادهها از آزمون Smirnow-Kolmogorow
( (K-Sاستفاده شد .از آنجا که توزیع دادهها نرمال بود برای مقایسهی نتایج هر گروه قبل و بعد از مداخله از آزمون تی زوجی استفاده شد .آلفای
کمتر از  α≥0/05معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها
تعداد میانگین و انحراف معیار ،سن ،قد و وزن تعداد  30نفر آزمودنیهای مطالعه حاضر به ترتیب  23/86±2/30سال 171/18±8/10 ،سانتیمتر
و  61/600±8/65کیلوگرم بود.
نتایج تغییرات حاصل در متغیرهای مطالعه در جدول  1آورده شده است .همانطور که در جدول مشاهده میشود .بعد از مداخله زاویه کرانیو
ورتبرال و دامنه حرکتی فلکشن توام سر و گردن بهطور معناداری بهبود داشتهاند .تفاوت معناداری در دیگر متغیرها قبل و بعد از مداخله دیده
نشد.
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جدول  :1نتایج آزمون تی زوجی در تحلیل زوایای متغیرهای مطالعه در  30نفر ،قبل و بعد از مداخله
میانگین و انحراف

میانگین و انحراف

اختالف میانگین و

معیار قبل از مداخله

معیار بعد از مداخله

انحراف معیار

زاویهی کرانیوورتبرال

36/4±5/6

39/16±4/51

-2/76 ± 3/87

0/001

زاویهی فلکشن سر

11/00± 3/52

11/13±3/26

-0/13 ± 2/22

0/745

زاویهی اکستنشن سر

11/16±3/78

11/7±3/54

-0/53 ± 1/54

0/069

زاویهی فلکشن گردن

18/8±6/07

20/1±6/96

-0/13 ± 2/22

0/745

زاویهی اکستنشن گردن

15/73±5/14

12/6±6/13

-0/86 ± 2/86

0/108

فلکشن توام سر و گردن

6/83±1/41

7/7±1/34

2/27 ± -0/87

0/043

اکستنشن توام سر و گردن

8/43±3/03

8/5±3/04

-0/066 ± -1/87

0/84

متغیر ها

P value

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،میزان تغییرات زاویه کرانیو ورتبرال پس از  4هفته تمرین درمانی وآموزش پوسچر با وضعیت قبل از مداخله تفاوت معنادار
نشان داد .هر چند بعد از این مدت تمرین درمانی میانگین زاویهی کرانیو ورتبرال در افراد شرکتکننده نرمال نشد ،اما نسبت به وضعیت قبل از
مداخله بهبودی معنادار داشت .بهنظر میرسد مدت زمان بیشتری نیاز است تا زاویه کرانیو ورتبرال در این افراد نرمال شود .انجام تمرینات چین
تاک در قسمت پس سر منجر به افزایش طول عضالت کوتاه شدهی قسمت باالیی گردن و تقویت عضالت جلویی گردن میشود .هر چند در
مطالعات نشان داده شده است که با عدم انجام تمرینات و عادتها و پوسچرهای غلط در طول فعالیتهای روزمره احتمال بازگشت آن بسیار
زیاد است ]12[.بختیاری و همکاران به بررسی تغییرات زاویه کرانیو ورتبرال پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ورزشهای ثباتی و چین تاک
منجر به بهبود زاویه کرانیوورتبرال میشود که مشابه با نتایج تحقیق کنونی است ]13[.در مطالعه حاضر نشان داده شد دامنهی فلکشن سر و
گردن به صورت توام افزایش پیدا میکند .تمرینات تقویتی کتف باعث کاهش استرس بر ناحیه گردن شده و میزان دامنه حرکتی در دسترس را
افزایش میدهد .یکی از دالیل افزایش دامنهی حرکتی فلکشن سر و گردن میتواند تقویت عضالت عمقی سر و گردن و افزایش طول و کاهش
تون عضله تراپز باالیی بعد از تمرینات باشد ]15[.تمرین درمانی به علت تاثیر بر اجزای بیو مکانیکی حرکت ،میتواند روشی موثر در افزایش
دامنهی حرکتی سر و گردن باشد .میتوان به این نکته اشاره کرد که به علت به هم خوردن مکانیک مفاصل ناحیه گردن در مهرههای  C1و
 C2در افراد مبتال به  FHPفعالیت عضالت فلکسور عمقی سر و عضالت عمقی اکستانسور سر مختل میشود ]16 ,1[.در مطالعه حاضر نشان
داده شد که در اثر پوسچر جلو آمده سر ،دامنه فلکشن گردن و سر هر دو به صورت معناداری کاهش مییابد .به علت اختالل در مکانیک و
کنترل حرکت در مهرههای ناحیهی گردن ،حرکات کمکی و فیزیولوژیک بین سگمانهای حرکتی مختل میشود ]17[.با توجه به اینکه یکی از
اهداف تمرین درمانی کاهش زاویه جلوآمدگی سر است[ ،]7بهبود دامنهی حرکتی سر و گردن را میتوان به کاهش میزان جلو آمدگی سر نسبت
داد .مطالعهی  Yooو همکاران نشان داد که بین دامنه حرکتی فلکشن و اکستنشن گردن و میزان جلو آمدگی سر یک رابطه معکوس برقرار
است و با افزایش میزان جلوآمدگی سر دامنه حرکتی در دسترس کاهش مییابد ]9[.عالوه بر آن نشان داده شد که در افراد مبتال به پوسچر
جلوآمدهی سر نقاط ماشهای فعال نسبت به افراد نرمال بیشتر است که هر دو عامل اصلی سردردهای سرویکوژنیک هستند و باعث محدودیت
دامنهی حرکتی سر و گردن نیز میشود]4[.
در این مطالعه زوایا و دامنهی حرکتی ناحیه سر و گردن به صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گرفت .مطالعات قبلی دامنه حرکتی سر و گردن را
با هم دیگر محاسبه کردهاند ،ولی به میزان تاثیر آنها در اختالالت سر و گردن به صورت جدا توجهی نشده است ]9 ,5[.در مطالعات قبلی نشان
داده شده بود که تمرین درمانی منجر به بهبود دامنه حرکتی توام سر و گردن می شود ،اما معلوم نشده بود که بهبود دامنه حرکتی در هر کدام از
دو موضع سر و گردن به چه میزان تغییر میکند ]13[.مطالعه حاضر بهبودی متفاوتی در دامنه حرکتی دامنه حرکات گردن و سر را در جهات
فلکشن و اکستنشن نشان داد .رفتار متفاوت اجزای پوسچر جلو آمدهی سر نیازمند بررسی تفکیکی دامنه و زوایای ناحیهی سر و گردن است که
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 اختالفهای ریختشناسی و همچنین تفاوت در دامنههای حرکتی سر و گردن قبل از.نیازمند تجویز تمرین درمانی دقیق در این افراد است
 در افراد مبتال به پوسچر جلو آمدهی سر رفتار مهرههای تحتانی و فوقانی ناحیه.مداخله میتواند یکی از علتهای احتمالی این اختالف باشد
-گردن با همدیگر متفاوت است به طوری که مهرههای تحتانی گردن و توراسیک به فلکشن و مهرهای فوقانی همراه با سر به اکستنشن می
 اعتقاد دارند که در افراد مبتال به پوسچر جلوآمدهی سر تمامGarrett  وKendall ] هر چند در این مورد توافق نظر وجود ندارد و18 ,1[.روند
 مهرههای گردن به فلکشن میرود یا به اکستنشن هنوز معلوم،] اینکه در افراد مبتال به این اختالل19 ,17[.مهرههای گردن به اکستنشن میروند
 نشان داد که میانگین دامنه حرکتی مهرههای گردن در زنان وDvorak  مطالعهی.نیست و میتواند یکی از زمینهها برای تحقیقات آینده باشد
 هر چند نشان داده شده است که در افراد مبتال به پوسچر جلوآمدهی سر دامنهی. سال تقریبا یکسان است50  تا40مردان طبیعی در سنین
] یکی از محدودیتهای این مطالعه پیدا کردن افراد واجد شرایط شرکت تحقیق طی بازه زمانی جمعآوری20[.حرکتی گردن وابسته به جنس است
.دادهها بود که با تالش زیاد امکان آن فراهم شد
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرین درمانی روشی موثر در افزایش زاویه کرانیو ورتبرال و افزایش دامنهی حرکتی ناحیهی سر و گردن به
.صورت توام در افراد مبتال به پوسچر جلوآمدهی سر است
قدردانی
 مولفین مراتب.مقاله حاضر حاصل بخشی از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد است که با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت
. همچنین از شرکت و حمایت دانشجویان شرکتکننده در پژوهش حاضر قدردانی میشود،سپاسگزاری خود را از این بابت اعالم میدارند
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