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Abstract
Background and Aims: Swayback abnormality is one of the most common abnormalities in the
spine and is the most common abnormality in the age range of 18 to 25 years, with an outbreak in
non-athlete individuals ranging from 10% to 62%. The aim of the present study was to investigate the
effect of eight weeks of NASM exercises on sway back of Tabriz high school girl students.
Materials and Methods: In the current semi-experimental research, among the non-athletic female
students of Tabriz city, the lateral aspect of sway backs was identified using a primary screening by
graph sheet to observe the spine status. Then, the researcher selected 30 students with the highest
deviation in this anomaly. Next, they were randomly divided into two groups of 15 experimental
participants with the mean age 14.23 ± 0.66 yrs, height 147.73 ± 27.27 cm, and weight 48.43 ± 4.44
kg, and 15 participants in control group with the mean age of 14.28 ± 0.63 yrs, height 147.33 ± 6.55
cm, and weight 48.53 ± 4.24 kg. Forward head, back kyphosis, lordosis, anterior tilt, and quality of
life variables were measured and recorded using cervical donor, flexible ruler, tilt meter, and quality
of life questionnaire SF-36 before and after the training period. The experimental group performed
weekly three sessions of 50 minutes of NASM corrective exercises for eight weeks, while those in the
control group performed their daily activities. Data were analyzed using ANOVA for repeated data at
a significance level of P≤0.05.
Results: The results showed that eight weeks of NASM exercises had a significant effect on the
forward head, back kyphosis, lordosis, anterior tilt, and quality of life variables of high school female
students.
Conclusion: According to the results, the new NASM series of exercises seems to be effective as a
new approach to improving abnormality. Therefore, this exercise program is recommended for
coaches, therapists, and specialists.
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چکیده
مقدمه و اهداف
امروزه ناهنجاری پشت تابدار یکی از شایعترین ناهنجاریهای ستون فقرات در سنین  18تا  25سال است که شیوع آن در افراد غیرورزشکار بین ده تا
شصت و دو درصد گزارش شده است .هدف از تحقیق حاضر ،مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا بر پشت تابدار دانش-
آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تبریز بود.
مواد و روشها
در مطالعه نیمهتجربی حاضر ،از بین دانشآموزان دختر غیرورزشکار دوره متوسطه شهرستان تبریز در یک غربالگری اولیه با استفاده از صفحه شطرنجی
مشاهده وضعیت ستون فقرات از نمای جانبی افراد مبتال به پشت تابدار شناسایی شدند .سپس آزمونگر تعداد  30نفر از افرادی که بیشترین میزان
انحراف در این ناهنجاری را داشتند ،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  15نفری تجربی با میانگین سن  14/23±0/66سال ،قد 147/73±6/27
سانتیمتر ،وزن  48/43±4/44کیلوگرم و  15نفری کنترل با میانگین سن  14/28±0/63سال ،قد  147/33±6/55سانتیمتر ،وزن 48/53±4/32
کیلوگرم قرار داد .متغیرهای سر به جلو ،کیفوز پشتی ،لوردوز کمری ،تیلت لگن و کیفیت زندگی به ترتیب توسط گونیامتر دستی ،خطکش منعطف ،تیلت-
سنج و پرسشنامه کیفیت زندگی آزمودنیها قبل و بعد از دوره تمرین اندازهگیری و ثبت شد .آزمودنیهای گروه تجربی به مدت هشت هفته ،هفتهای
سه جلسه  50دقیقهای تمرینات اصالحی آکادمی ملی طب آمریکا را انجام دادند ،در حالی که آزمودنیهای گروه کنترل به فعالیتهای روزانه خود
پرداختند .جهت تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل واریانس برای دادههای تکراری در سطح معناداری  P≤0.05استفاده شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد که هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب آمریکا بر میزان سر به جلو ،قوس پشتی ،قوس کمر ،راستای لگن و بر کیفیت زندگی
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان تبریز تأثیر معناداری داشت (.)P=0/001
نتیجهگیری
به نظر میرسد مجموعه جدید تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا میتواند به عنوان یک رویکرد جدید در بهبود ناهنجاری پشت تابدار موثر باشد؛
بنابراین استفاده از آن به مربیان ،درمانگران و متخصصین امر توصیه میشود.
واژگان کلیدی
سر به جلو؛ کایفوز پشتی؛ لوردوز؛ تیلت جلویی؛ کیفیت زندگی
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مقدمه و اهداف
ناهنجاری پشت تابدار یکی از شایعترین ناهنجاریهای ستون فقرات در سنین  18تا  25سال است که شیوع آن در افرراد غیرورزشرکار
بین  10تا  62درصد گزارش شده است [1].در ناهنجاری پشت تابدار زنجیره طبیعی ستون فقرات به طور کامل تحت تأثیر قرار میگیرد؛ به
طوری که لگن خاصره همراه با تیلت خلفی به سمت جلو جابهجا شده ،انحنای کمری کاهش یافته ،یک کایفوز طویل تمام ستون فقرات
پشتی را درگیر ساخته و سر نسبت به وضعیت طبیعی جلوتر قرار می گیرد .در افراد مبتالبه پشت تابدار ،بردن و خصوصرا سرتون فقررات
توسط عضالت به خوبی حمایت نمیشوند و معموال فرد تسلیم نیروی جاذبه است و تنها ساختارهای فعال هستند که ثبات را در انتهرای
دامنه حرکتی هر مفصل فراهم میکنند .معموال زمانی که فرد مبتال به پشت تابدار مجبور به ایستادن طوالنیمردت اسرت ،تحرت ترأثیر
نیروی جاذبه با گذشت زمان وضعیت کیفی ستون فقرات او رو به وخامت میرود و در زمانهای پایانی روز وضعیت کیفی سرتون فقررات
بدتری را نشان میدهند .مطالعات مختلف گزارش نموده است که فعالیت عضالت چند سر ،مایل داخلی و خارجی شکمی ،عرضی شکمی،
سرینی بزرگ و عضالت اکستنسور بخش فوقانی ستون فقرات سینهای در افراد مبتال به پشت تابدار کاهش پیدا میکند .برخی از محققان
اذعان میدارند که چهار عامل باعث ایجاد پشت تابدار در افراد میگردد )1 :ضعف عضالت شکمی  )2سفتی عضالت همسترینگ و کمری
 )3سفتی ستون فقرات و لگن  )4عدم سفتی یا کشش بیش از حد در لیگامنتها ،کمر و لگن[2].
 Novakاظهار میدارد که عضله مایل خارجی در وضعیت پشت تابدار ضعیف شده و بر طول آن افزوده میشرود ،در صرورتی کره عضرله
مایل داخلی در این وضعیت کوتاه میگردد O’Sullivan [3].و همکاران گزارش نمودهاند که در افراد مبتال به پشت تابدار میزان شریوع
کمردرد نسبت به وضعیت طبیعی ستون فقرات بیشتر است و دلیل آن در این افراد نیز ماهیت پاسیو این ناهنجراری گرزارش شرده اسرت.
بدون شک توجه به چنین ناهنجاری ،عوامل به وجود آورنده آن و ارائه پیشنهادات اصالحی در این زمینه ،عالوه بر تأمین سرالمتی مری-
تواند در کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از ناهنجاری و وضعیت کیفی ستون فقرات بدنی صحیح نیز مؤثر باشد .ناهنجاریهرای سرتون
فقرات توسط رویکردهای اصالحی متفاوتی تحت معالجه و اصالح قرار میگیرند که منیپولیشن ،بازآموزی وضعیت کیفی سرتون فقررات،
استفاده از بریس و ارتوز و تمرین درمانی از مهمترین این رویکردها میباشند .در این میان تمرین درمانی یرا حرکرات اصرالحی یکری از
رایجترین روشهای اصالح ناهنجاریهای ستون فقرات است که در رابطه با اثربخشی آن برای اصرالح ناهنجراریهرای سرتون فقررات
شواهد علمی معتبر ضعیفی وجود دارد [4].عبدالوهابی و همکاران] [5با بررسی  70دانشجوی دختر به این نتیجه دست یافتند کره  35درصرد
دانشجویان مبتال به پشت تابدار هستند [5].به گزارش برخی از محققان از قبیل  Sahrmannو  Powersپشت تابردار را در ورزشرکاران
نیز گزارش کردهاند .در این افراد لگن خاصره به سمت جلو کج شده و عضالت سینهای هم به سمت عقب کشیده شده است .زانوها گراهی
بیش از حد کشیده شده و پاها نیز به حالت پالنتر فلکشن قرار میگیرند .کشیدگی بیش از حد پاها منجر به کاهش حرکت دورسی فلکشرن
پاها میگردد [5].اغلب پشت تابدار در کودکان بیشفعال نیز مشاهده شده است .با توجه به معیار سنجش  Beightonآنها مایل هستند که
لگن خود را به سمت جلو خم نمایند .این گروه اغلب با فعالیت عضالت مورب خارجی و عضالت سرینهای مواجهره هسرتند کره منجرر بره
کاهش تنفس در طی فعالیت میشود که گاهی به اشتباه به عنوان آسم تشخیص داده میشود [5].روشهای متعددی را بررای اصرالح ایرن
ناهنجاری ارئه کردهاند و هر کدام به نوعی تأثیر آنها را بیان نمودهانرد ،امرا در ارتبراا برا ترأثیر ورزشهرای تمرینری طرب ورزش آمریکرا
( )NASMبر درمان این ناهنجاری تحقیق صورت نگرفته است .آکرادمی ملری طرب ورزش آمریکرا در سرال  2010پروتکرل تمرینرات
اصالحی جدیدی را ارائه کرده است که شامل چهار مرحله تکنیکهای مهاری ،کششی ،فعالسازی و انسجام مریباشرد .در ایرن پروتکرل
توصیه بر این است که به جای اینکه عضله کوتاه یا سفت شده صرفا کشش داده شود ،بهتر است ابتدا تمرینرات مهراری و بعرد تمرینرات
کششی بر روی عضله انجام داده شود .در تکنیک رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فررد بره منظرور ایجراد یرک پاسر مهراری در دوک
عضالنی و کاهش فعالیت مدار گاما از طریق فشار مداوم با یک شدت ،میزان و مدت خاص ،موجب تحریک گیرندههای مذکور مریشرود.
این مفهوم به وسیله یک آزمایش کنترلشده توسط  Houو همکاران حمایت شده است .آنها گزارش کردهاند که فشار از طریق یک شی
با شدت باال )حداکثر تحمل درد) برای مدت کم ( 30ثانیه) یا شدت کم )حداقل تحمل درد) برای مدت طوالنی ) 90ثانیه) به طور معنادار،
دامنه حرکتی را افزایش خواهد داد .همچنین در خصوص عضالت ضعیفشده به جای اینکه صرفا آنها تقویت شوند ،بهتر است از تمرینات
انسجام هم در پایان استفاده شود [6].کمالی و همکاران] [7نشان دادند که تمرینات  NASMبرر لروردوز کمرری و برخری مهرارتهرای
زیستی-حرکتی دانشجویان دختر کاهش معناداری در زاویه لوردوز کمرری ،افرزایش معنراداری در قردرت و اسرتقامت عضرالت شرکم و
همچنین افزایش انعطافپذیری پشت و تعادل تفاوت معناداری داشته است .کمالی وهمکاران] [7نشان دادند که تمرینات  NASMنسربت
به تمرینات سنتی باعث کاهش بیشتری در انحنای قوس کمری میشود .سرداری و قاسمی] [8نشان دادند که هشت هفته تمرینات آکادمی
ملی طب ورزش آمریکا  NASMبر قوس کمری ،قدرت عضالت پشت ،دامنه حرکتی تنه و کیفیت زندگی دانرشآمروزان دخترر 12-15
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سال مفید و موثر باشد؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ،مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات ورزشهای تمرینی طب ورزش آمریکا برر دخترران
دانشآموز مقطع متوسطه مبتال به پشت تابدار میباشد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بود و روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی انجام گرفرت .جامعره آمراری تحقیرق را دانرشآمروزان
غیرورزشکار دوره متوسطه شهرستان تبریز مبتال به پشت تابدار تشکیل دادند که در یرک غربرالگری اولیره ،تعردادی فررد مشرکوک بره
ناهنجاری پشت تابدار از میان جامعه آماری شناسایی شدند .سپس آزمونگر بر اساس معیارهای تعیرینشرده تعرداد  30نفرر از افررادی کره
بیشترین میزان انحراف در این ناهنجاری را داشتند ،انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  15نفرری تجربری و  15نفرری کنتررل قررار
گرفتند .افراد جامعه مورد مطالعه با صفحه شطرنجی مورد غربالگری قرار گرفته و وضعیت بدنی دانشآموزان از نظر کیفی بررسی و افرادی
که مشکوک به عارضه پشت تابدار باشند ،تعیین گردیدند .داوطلبان بعد از آگاهی از نحوه انجام تحقیق فرم رضایتنامه را مطالعه و امضرا
کردند .سپس اطالعات دموگرافیک افراد شامل سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی آنها ثبت شد .به منظور اندازهگیری زاویه سر به جلرو از
گونیامتر و برای اندازهگیری زوایای کایفوز و لوردوز کمری از خطکش منعطف و برای ارزیابی تیلت قدامی و خلفی لگن خاصرره از تیلرت-
سنج استفاده شد.
برای تشخیص زاویه سر به جلو ،زاویه بین محل تقاطع خط عمودی کشیده شده در طول زائده خاری  C7و خطی که اللره گروش را بره
][ 2
زائده خاری  C7وصل میکند ،اندازهگیری شد .هر اندازه این زاویه بزرگتر باشد ،شدت سر به جلو بیشتر است.
برای اندازهگیری زوایای کایفوز و لوردوز ابتدا توسط لمس دستی زائدههای شوکی مهرههای و ) T12به منظور اندازهگیری کایفوز سرینهای(
و  L1و  S2و برای اندازهگیری لوردوز کمری به وسیله ماژیک عالمتگذاری شد .جهت مشخص کردن زائده شوکی مهره  ،C7آزمونگر در
پشت آزمودنی قرار گرفت و از وی خواسته شد تا سر خود را خم نماید .در این حالت ،دو برجستگی در انتهای تحتانی ناحیره گردنری قابرل
رؤیت بود که در واقع همان زائده خاری مهرههای  C6و  C7است که در حین لمس این دو برجستگی از آزمودنی خواسته شد سر خود را از
حالت خمشده به آرامی به سمت عقب (اکستنشن) ببرد .در چنین وضعیتی ،یکی از برجستگیها ( )C6از زیر دست آزمونگر ناپدیرد و تنهرا
یک برجستگی قابل لمس باقی ماند که همان زائده خاری مهره  C7بود .پس از مشخص شدن و عالمتگذاری زائده شوکی مهره  ،C7بره
راحتی با حرکت انگشت به سمت پایین و در راستای ستون فقرات ،به ترتیب زائده خاری مهره  ،T1به عنوان نقطه ابتدای انحنرای سرتون
فقرات سینهای با لندمارک عالمتگذاری شد .برای مشخص کردن زوائد شوکی مهرههای خاری مهره  T12و  L1نیز آزمونگر در پشت سر
آزمودنی قرار گرفت و از او خواست تا به میزان کمی از ناحیه کمر به سمت جلو خم شده و در حالی که دستهایش را روی میزی قرار داده،
وزن خود را بر روی دستانش منتقل سازد (به منظور رفع انقباض عضالت اکستنسور ستون فقرات و عضالت اطرراف دنردههرا) .در چنرین
شرایطی ،برای رسیدن به زائده خاری مهره  ،T12لبه تحتانی آخرین دنده در دو طرف تنه توسط انگشت شست محقق لمس شد و سرپس
محقق لمس آخرین دنده را به طور همزمان توسط هر دو انگشت به سمت باال و داخل ادامه داد ،تا جایی که به علت وجود توده عضرالنی
لمس امکانپذیر نبود .در این وضعیت خط واصل بین دو نوک انگشت شست به عنوان محل قرارگیری زائده شوکی مهره  T12یرا انتهرای
انحنای ستون فقرات سینهای به وسیله لندمارک عالمتگذاری شد .سپس با لمس و شمارش به سمت پایین اولین زائده شوکی به عنروان
زائده شوکی مهره L1و ابتدای انحنای ستون فقرات کمری به وسیله لندمارک عالمتگذاری شد .برای مشخص کردن محل قرارگیری زائده
خاری ( S2انتهای انحنای ستون فقرات کمری) ،از خط واصل بین خار خاصرهای خلفی فوقانی استفاده شد .محقق این بخشها را عالمت-
گذاری کرد و سپس با ماژیک به هم وصل کرده و نقطه میانی آن را با لندمارک عالمتگذاری کرد .سپس برای اندازهگیری لوردوز کمری،
آزمودنی در حالت ایستاده قرار گرفت و خطکش منعطف روی مهرههای کمری گذاشته شد و زاویه مربوا به کیفوز و لوردوز کمرری ثبرت
گردد .شکل به دست آمده توسط خطکش با دقت بر روی کاغذ ترسیم گردید و برا اسرتفاده از فرمرول ) Ө=4Arc tan (2H/Lمیرزان
انحنای قوسی پشتی و کمری محاسبه شد[2].
به منظور ارزیابی تیلت قدامی و خلفی لگن خاصره از تیلتسنج استفاده شد .در این روش ،آزمودنی با پایی برهنه درحالی که پاها به انردازه
عرض شانهها از هم باز بود ،بر روی یک جعبه مکعبی ایستاد و به نقطهای که بر روی دیوار مقابل آنها قرار دارد ،خیره شرد .سرپس محرل
 PSISو  ASISلگن خاصره آزمودنی از طریق لمس مشخص و با ماژیک عالمتگذاری شد .گیره تیلتسنج بر روی این نقاا قرار گرفت و
شیب استخوان نیام ثبت شد .تیلت لگن خاصره به عنوان درجه چرخش قدامی لگن در سطح ساجیتال اندازهگیری شد[2].
برنامه تمرینهای اصالحی بر مبنای تمرینات  NASMبود که بر اساس منابع طب آمریکایی با تمرکز بر اصالح همزمان ناهنجاریها
توسط متخصصان اصالحی تدوین شده است [2].سپس طرح مقدماتی تحقیق یک هفتهای نحوه اجرا و افزایش بار تمرینی در میان
آزمودنیها به اجرا گذاشته شد و بازخوردهای ناشی از آن در برنامه تمرینی لحاظ گردید .با توجه به اینکه تحقیق همزمان به چهار عارضه
سر به جلو ،کایفوز ،لوردوز و تیلت لگن توجه داشت ،الزم بود عضالت ضعیفشده در این سندرم ،مانند عضالت فلکسورهای عمقی گردن،
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متوازی االضالع ،ذوزنقه میانی و تحتانی و همچنین عضالت کوتاهشده مانند عضالت جناغی-چنبری-پستانی ،ذوزنقه فوقانی ،باالبرنده
کتف و عضالت سینهای کوچک و بزرگ تقویت شوند.
برنامه تمرینی ویژه به مدت هشت هفته ،هر هفته سه جلسه و هرجلسه به مدت  30تا  60دقیقه زیر نظر آزمونگر اجرا شد .انتخاب
تمرینهای و نحوه اجرای آنها از ساده به مشکل بود .در تمرینها اصول علمی حاکم بر تمرین شامل شدت تمرین ،افزایش تدریجی ،مدت
و اصل اضافه بار در نظر گرفته شد؛ به این معنی که در جلسات اولیه حرکات سادهتر بود و از شدت ،تعداد ،تکرار و زمان کمتری برخوردار
بود و در جلسات بعدی با توجه به تدریج شدت تمرینها افزایش پیدا میکرد و مشکلتر میشد .چهارچوب کلی برنامه تمرینی شامل مراحل
گرم کردن و تمرینهای اصالحی و سرد کردن بود.
پرسشنامه کیفیت زندگی قبل از شروع تمرینات و هم چنین بعد از اتمام تمرینات آکادمی طب آمریکا توسط آزمونگران تکمیل گردید .این
پرسشنامه  36سوالی ( )SF-36دارای  4زیرمقیاس و یک نمره کلی است .این زیرمقیاسها عبارتند از سالمت جسمی ،سالمت روان،
روابط اجتماعی ،سالمت محیط اطراف و یک نمره کلی[8].
جهت تحلیل دادهها و بیان وجود تفاوت بین میانگینها در پیش و پسآزمون از روش آماری تحلیل واریانس ( )ANOVAبرای دادههای
تکراری استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS20تجزیه و تحلیل شد .سطح معناداری برای کلیه تحلیرلهرا  P≤0.05در نظرر
گرفته شد.
یافتهها
جدول  :1اطالعات کلی آماری مربوط به خصوصی ات جمعی ت شناسی آزمودن یها
عامل

انحراف معیار±

انحراف

چولگی

معیار±کشیدگی
-1/01±1/12

گروه

میانگین

میانه

حداکثر-حداقل

سن

تمرین

14/23±0/66

14/20

()13-15

-0/19±0/58

(سال)

کنترل

14/28±0/63

14/20

()13-15

-0/04±0/58

-0/25±1/12

قد

تمرین

147/73±6/27

148

()139-161

0/52±0/58

0/01±1/12

(سانتیمتر)

کنترل

147/33±6/55

148

()138-161

0/44±0/58

-0/01±1/12

وزن

تمرین

48/43±4/44

49

()41-56

-0/11±0/58

-0/54±1/12

(کیلوگرم)

کنترل

48/53±4/32

49

()42-56

-0/58±0/58

-0/59±1/12

سطح

مقدار
t

معناداری

0/36

0/31

0/28

0/27

0/95

0/42

در نمودار  1مشاهده میشود که شی ب خرط گرروه کنتررل کرامال متفراوت از گرروه تجربری و دارای اخرتالف معنرادار اسرت ( P=0/001و
 28(=306/198و .)F) 1تمرینات  NASMدر گروه تجربی برخالف گروه کنترل ،به طرز چشمگیری باعث بهبود وضعیت سر به جلو شده
است.

کنترل

تجربی

نمودار  :1تغیی رات سر به جلو در  2نوبت آزمون

در نمودار  2مشاهده میشود تمرینات  NASMباعث بهبود قوس پشتی میشود و این تأثیر معنادار میباشد ( P=0/001و  28(=36/94و
 .)F)1نمودار  2به خوبی نشاندهنده روند تغییرات گروهها در قوس پشتی و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد.
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نمودار  :2نمودار خطی تغیی رات قوس پشتی در  2نوبت آزمون

در نمودار  3مشاهده میشود تمرینات  NASMباعث بهبود قوس کمری میشود و این تأثیر معنادار میباشد ( P=0/00و  28(=28/96و
 .)F)1نمودار  3به خوبی نشاندهنده روند تغییرات گروهها در قوس کمری و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد.

نمودار  :3نمودار خطی تغیی رات قوس کمری در  2نوبت آزمون

در نمودار  4مشاهده میشود تمرینات  NASMباعث بهبود تیلت لگن شده است و این تأثیر معنادار میباشد ( P=0/018و  28(=6/29و
 .)F)1نمودار  4به خوبی نشاندهنده روند تغییرات گروهها در بعد بهبود تیلت لگن و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد.

نمودار  :4نمودار خطی تغییرات تیلت لگن در  2نوبت آزمون

نموار  5نشان میدهد تمرینات  NASMدر وضعیت کیفیت زندگی گروه تجربی تاثیر معناداری دارد ( P=0/0001و  28(=57/28و .)F)1
نمودار  5به خوبی نشاندهنده روند تغییرات گروهها در بعد کیفیت زندگی و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد.
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نمودار  :5نمودار خطی تغیی رات کیفیت زندگی
جدول  :2نتای ج کلی تحلیل واری انس برای اندازههای تکراری جهت آزمونهای تحقی ق
عامل
سر به جلو
قوس پشتی
قوس کمری
راستای لگن
کیفیت زندگی

درونگروهی

بین گروهی

تعامل گروهی

( 21و df )1

( 21و df )1

( 21و df )1

F=19/63
P=0/001

F=306/19
P=0/001
F=213/52
P=0/001

گروه

پیشآزمون
Mean±SD

پسآزمون
Mean±SD

تمرین

29/87±2/61

23/60±1/54

کنترل

30/07±2/08

30/07±2/08

/001F=306/19
P=0

تمرین

47/7±8/32

40/6±7/46

کنترل

48/7±12/71

48/00±10/96

F=425/68
P=0/001

F=36/94
P=0/001

تمرین

49/67±19/68

42/3±12/25

کنترل

49/8±14/92

49/7±14/92

F=205/79
P=0/001

F=28/96
P=0/001

F=205/79
P=0/001

تمرین

17/53±1/64

12/93±1/38

کنترل

16/93±2/25

16/93±2/25

F=17/16
P=0/00

F=3/52
P=0/071

P=0/28 F=1/21

تمرین

38/46±12/46

75/30±6/14

کنترل

34/53±4/83

40/51±5/00

F=117/73
P=0/001

F=57/28
P=0/001

F=96/24
P=0/001

بحث
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات  NASMدارای تأثیر مثبت معنادار روی وضعیت سر به جلوی آزمودنیها دارد .نتایج این تحقیق با
نتایج تحقیقات یلفانی و همکاران] ،[9مقربی و دانشمندی] ،[10سیروانی و رهنما] [11و  Lynchو همکاران] [12همخوانی دارد .دیدگاه
 Kendallدر بهبود اختاللهای وضعیتی ،بر کشش عضالت کوتاهشده و تقویت عضالت ضعیفشده در موضع درگیر استوار است[13].
نتایج نشان داد تمرینات  NASMدارای تأثیر مثبت معنادار روی وضعیت قوس پشتی شرکتکنندگان داشته است .نمودار  2این تفاوت را
نشان میدهد .نتایج این تحقیق با نتایج  Vaughnو  Lynch،[13] Brownو همکاران] ،[5مقربی و دانشمندی] ،[10سیروانی و
رهنما] ،[11یلفانی و همکاران] [9همخوانی و با تحقیق  Ballو همکاران] [15همخوانی ندارد .احتماال سن آزمودنیها و زمان کوتاه تمرینات از
علل عدم تأثیرگذاری تمرینات اصالحی در تحقیق صیدی و همکاران میباشد.
نتایج نشان داد تمرینات  NASMدارای تأثیر مثبت معنادار روی وضعیت قوس کمری شرکتکنندگان دارد .نمودار  3به خوبی نشاندهنده
روند تغییرات گروهها در قوس کمری و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات رهنما و همکاران
( ،)1388مقربی و دانشمندی] ،[10سیروانی و رهنما] ،[11یلفانی و همکاران] ،[9کمالی و همکاران] ،[8سرداری و قاسمی] [7همخوانی دارد.
دیدگاه  Kendallدر بهبود اختاللهای وضعیتی ،بر کشش عضالت کوتاهشده و تقویت عضالت ضعیفشده در موضع درگیر استوار
است[13].
نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات  NASMبر راستای لگن شرکتکنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نمودار  4به خوبی نشاندهنده
روند تغییرات گروهها در راستای لگن و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تمرینات  NASMدارای
تأثیر مثبت معنادار روی قدرت عضالنی آزمودنیها بوده است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق یلفانی و همکاران] [9همخوانی دارد.
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یلفانی و همکاران] [9با بررسی تأثیر  12هفته تمرینات اصالحی بر ناهنجاری پشت تابدار دانشجویان پسر  18تا  25ساله مطالعهای را انجام
دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که برنامه اصالحی منتخب اثربخشی معناداری بر متغیرهای پاسچرال اندازهگیریشده در آزمودنیهای
گروه تجربی دارد.
نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات  NASMبر کیفیت زندگی شرکتکنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد .نمودار  5به خوبی نشان-
دهنده روند تغییرات گروهها در کیفیت زندگی و اثرگذاری تمرینات به کار رفته میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تمرینات
 NASMدارای تأثیر مثبت معنادار روی کیفیت زندگی آزمودنیها بوده است .نتایج این تحقیق با نتایج سرداری و قاسمی همخوانی
دارد [8].سرداری و قاسمی] [8که به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات آکادمی ملی طب ورزش آمریکا  NASMبر ناهنجاری پشت صاف
دانشآموزان دختر  12-15سال تحقیقی انجام دادند ،به این نتیجه دست یافتند که این نوع تمرینات میتواند بر کیفیت زندگی دانشآموزان
دختر  12-15سال مفید و موثر باشد.
برخی از محققان اذعان میدارند که چهار عامل ضعف عضالت شکمی ،سفتی عضالت همسترینگ و کمری ،سفتی ستون فقرات و لگن و
عدم سفتی یا کشش بیش از حد در لیگامنتها ،کمر و لگن باعث ایجاد پشت تابدار در افراد میشود [2] [5] Novak .اظهرار مریدارد کره
عضله مایل خارجی در وضعیت پشت تابدار ضعیف شده و بر طول آن افزوده میشود ،در صورتی که عضله مایرل داخلری در ایرن وضرعیت
کوتاه میگردد O’Sullivan .و همکاران] [4نیز ماهیت فعال ناهنجاری پشت تابدار را تأئید کرده و گزارش نموده است که در افراد مبتال
به پشت تابدار لیگامنتها ،کپسول مفصلی و مجاورت استخوانی نقش اصلی را در حفظ یک وضعیت مستقیم در مقابل گرانش ایفرا مری-
کنند .در اثر توازن قدرت عضالت بازکننده ستون مهرهها ،توانایی این عضالت برای تولید نیرو جهت راست نگه داشتن ستون مهرهها و در
نتیجه وضعیت پاسچر مناسب کاهش پیدا میکند؛ بنابراین با کاهش توانایی این عضالت نیروی وزن قسرمت باالتنره برر روی انردامهرای
غیرفعال (ربااها ،لیگامنتها ،استخوانها ،غضروفهای مفصلی) قرار میگیرد و این بار میتواند طول عضالت بازکننده سرتون مهررههرا را
افزایش دهد و در نتیجه قوسهای ستون مهرهها را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش قوس کمری شود .میتوان چنرین بیران نمرود ،از
آنجایی که خط مرکز ثقل بدن از تنه مهرههای گردنی ،جلوی مهرههای پشتی و تنه مهرههای کمری میگذرد و دیسک برین مهررهای بره
منزله مفصل کروی عمل میکند ،بنابراین احتیاج به نیرویی دارد که وضعیت مهرههای پشتی را نسبت به خط مرکز ثقل حفظ کند که ایرن
نیرو توسط عضالت پشتی و راستکننده ستون مهرهها تأمین میشود [2].اخیرا در سال  2010آکادمی ملی طرب ورزش آمریکرا NASM
پروتکل تمرینات اصالحی جدیدی را ارائه کرده است که شامل  4مرحله تکنیکهای مهاری ،کششی ،فعالسازی و انسجام میباشد .در این
پروتکل توصیه بر این است که به جای این که عضله کوتاه یا سفتشده صرفا کشش داده شود ،بهتر اسرت ابتردا تمرینرات مهراری و بعرد
تمرینات کششی بر روی عضله انجام داد .همچنین در خصوص عضالت ضعیفشده نیز بهتر است به جای اینکه صرفا آن را تقویت کنریم،
از تمرینات انسجام هم در پایان استفاده شود.
نتیجهگیری
با توجه به موارد ذکرشده می توان این گونه بیان کرد که تمرینات اصالحی با حرکات کششی و تقویتی باعث اصالح وضعیت بافتهای نرم
اطراف ستون فقرات شده و این وضعیت ،موقعیت ستون فقرات را اصالح میکند و در پی اصالح وضرعیت سرتون فقررات و برگشرت و یرا
نزدیک شدن خط شاقولی به وضعیت طبیعی خود سبب بهبود قوس کمری ،قدرت عضالت پشرت ،دامنره حرکتری تنره و کیفیرت زنردگی
آزمودنیها میشود .مطالعه حاضر و مطالعات دیگر گواه این موضوع میباشد که تمرینات اصالحی  NASMمیتواند باعث بهبود و اصالح
وضعیت ستون فقرات شود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیه مسئولین محترم تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ،اولیای محترم و دانشآموزان عزیز که
در امر به ثمر رساندن این پایاننامه یاری نمودند ،تقدیر و تشکر میشود.
منابع
Daneshmandi H, Gharakhanlu R, Alizadeh H. Rehabilitation-therapeutic exercises. Guilan: Publication of
Academic Jihad. 2011. [In Persian].
Alizadeh MH, MirKarimPour SH, Falah Mohammadi M. Basics of Corrective exercises Training. Tehran.
Bamdad Pub. 2014. [In Persian].
Novak CB. 2004. Upper extremity work-related musculoskeletal disorders: a treatment perspective. Journal
of Orthopathy Sports Physical Therapay. 34(10): 628-37.
O’Sullivan PB, Grahamslaw M, Kendell M LS, Moller NE RK. The effects of different standing and sitting
postures on trunk muscle activity in a pain-free population. Spine. 2002; 27(11):1238–44.

215

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

1.
2.
3.
4.

Published Online: 2018. February.13
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

216

Research Article

Abdul Wahabi, Zaymi Naeini S, Klashi M, Sha'bani, Rahmati. The Work of Delicacy. Research
Rehabilitation Science. 2010; 6 (1): 52-63.
Hou C-R, Tsai L-C, Cheng K-F, Chung K-C, Hong C-Z. Immediate effects of various physical therapeutic
modalities on cervical myofascial pain and trigger-point sensitivity. Archives of physical medicine and
rehabilitation. 2008; 83(10): 14-406.
Kamali M, Ghasemi B, Bagherian Dehkordi. Eight weeks Effect of NASM's on Lumbar Lordosis and some
motor bio-motor skills of female students with Hyperlordosis, Journal of Sport Rehabilitation, 2015; 3 (5):
31-41. [In Persian].
Sardari M and Ghasemi Gh. Study of the effect of eight weeks of the National Academy of Medicine of
American Medicine (NASM) exercises on flatbed abnormality of female students aged 15-12 years. Master's
thesis of Khorasgan. 2016. [In Persian].
Yalfani A., Naderi A., Amberi, Reissi, Niko Mare. Effect of 12 weeks of corrective exercises on the back of
the curtain of students aged 18 to 25, Applied Sport Physiology Research. 2014; 11 (21): 62-47. [In Persian].
Mogharabi, M., Daneshmandi, H. Effect of eight weeks of comprehensive corrective training on upper
intersection syndrome, Quartaly Journal of Sport Technology, 2013; 4(7): 75-86. [In Persian].
Sirvani, M., Rahnama, N. Effect of eight weeks of corrective exercises on musculoskeletal disorders of
Isfahan municipality employees, Master's thesis on pathology and corrective actions, Isfahan Islamic
Azad University, Khorasgan. 2015. [In Persian].
Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, Padua D. Forward head and rounded shoulder postures in
elite swimmers. British Journal of Sport Medicine Assistance. 2010; 44:376–81.
Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function with
posture and pain. 2005.
Vaughn D, Brown E. The influence of an in-home based therapeutic exercise program on thoracic kyphosis
angles. Journal of Back Musculoskeletal Rehabilitation. 2007; 20:155–65.
Ball JM, Gagle P, Johnson BE, Lucasey C, Lukert BP. Spinal extension exercises prevent natural
progression of kyphosis. Osteoporosis International. 2009; 20(3): 4811-489.

J Rehab Med. 2018; 7(3): 208-216

