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Abstract
Background and Aims: Lumbar pain and postural abnormalities are among the most important
issues in the workplace. In the meantime, staffs with a static and steady state of work will be more
likely to suffer. In case of proper solutions, these problems can be reduced and possibly eliminated.
Therefore, the purpose of the present study was to examine the effect of six weeks of chair exercises
on the kinematics variables during walking, physical structure, and pain among the staffs at Shahid
Bahonar University of Kerman.
Materials and Method: A quasi-experimental study was carried out at Shahid Bahonar University of
Kerman. A sample of 27 people including 10 males and 17 females (age: 40.81 ± 4.51 years, height:
164.15±8.47 centimeters, mass: 75.18 ± 6.75 kg) selected purposefully took part in the study. The step
length, step width, and step frequency were measured using a 3D Motion Analysis system with 6
optoelectronic cameras and a recording frequency of 120 Hz. To measure lordosis, a flexible ruler was
used and to measure pain, forward shoulder from a double quadrilateral and Nordic questionnaire was
used. To analyze the data, dependent t-test was used at the significance level of P <0.05.
Results: The results revealed significant differences between pretest and posttest averages for these
variables: stride length, step width, frequency step, back pain, shoulder lordosis, and shoulder
forward. Also, the length of the step size increased in the post-test. The size of other variables,
however, declined.
Conclusion: According to the results of the present study, chair exercises have a positive effect on the
kinematic variables, the reduction of lumbar lordosis, and forward shoulder, as well as the reduction
of the lumbar pain in the staffs. Accordingly, these exercises can be used to improve the kinematic
variables, body structure, and pain relief in the lumbar region.
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تأثیر  6هفته تمرینات صندلی بر روی متغیرهای کینماتیکی در حین راه رفتن ،ساختار بدنی و
درد در کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی رضائی ،1محمدرضا امیرسیفالدینی ،2عبدالحمید
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دانشجو3

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
دانشیار ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
دانشیار ،گروه آسیبشناسی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
همواره دردهای کمری و ناهنجاریهای وضعیتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در محیط کاری مطرح است .در این بین کارمندانی که ماهیت
کار آنها ایستا و در حالت نشسته بهمدت طوالنی است ،بیشتر دچار این عوارض خواهند شد که با راهکارهایی میتوان این مشکالت را کاهش داد و
احتماال از بین برد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر  6هفته تمرینات صندلی بر روی متغیرهای کینماتیکی در حین راه رفتن ،ساختار بدنی و
درد کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان میباشد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است که جامعه آماری آن دانشگاه شهید باهنر کرمان میباشد و نمونه آماری آن  27نفر شامل  10مرد و  17زن (سن:
 40/81±4/51سال ،قد 164/15±8/47 :سانتیمتر ،جرم 75/18±6/75 :کیلوگرم) است که بهصورت هدفمند انتخاب شدهاند .متغیرهای طول گام،
عرض گام و تواتر گامبرداری با استفاده از سیستم سهبعدی  Motion Analysisبا  6دوربین اپتوالکترونیک با فرکانس ثبت  120هرتز اندازهگیری
شد .برای اندازهگیری لوردوز از خطکش منعطف ،شانهبهجلو از چهارگوش دوگانه و برای سنجش میزان درد از پرسشنامه نوردیک استفاده شد .جهت
تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری تی وابسته در سطح معناداری  P>0/05استفاده شد.
یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن بود که بین میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری برای متغیرهای طول گام ،عرض گام ،تواتر گام،
درد کمری ،لوردوز و شانهبهجلو وجود داشت و اندازه طول گام در پسآزمون افزایش یافته است و اندازه سایر متغیرها کاهش یافته است.
نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق کنونی ،نتایج بیانگر آن است که تمرینات صندلی تأثیر مثبتی بر متغیرهای کینماتیکی ،کاهش لوردوز کمری و شانهبهجلو و
همچنین کم کردن درد کمری کارمندان دارد که بر این اساس میتوان از این تمرینات در راستای بهبود متغیرهای کینماتیکی ،ساختار بدنی و کاهش
درد در ناحیه کمر استفاده کرد.
واژههای کلیدی
طول گام؛ عرض گام؛ تواتر گامبرداری؛ درد؛ لوردوز؛ شانهبهجلو؛ تمرینات صندلی و کارمندان
نویسنده مسئول :مرتضی رضائی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،کرمان ،ایران
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مقدمه واهداف
در قرن حاضر ،گرچه بشر توانسته با پیشرفت علوم مختلف از جمله صنعت داروسازی و اختراع انواع واکسنها بر بسیاری از بیماریها فائق
آید ،اما تغییر شیوه زندگی و صنعتی شدن جوامع و بهدنبال آن تبدیل کارهای بدنی به کارهای فکری و اداری ،افزایش ساعات اشتغال،
وضعیت نامناسب فیزیکی بدن در حین کار ،رژیم ﻏﺬایی نامناسب ،عدم استراحت کافی ،افزایش استرسهای روحی و آلودگی محیط زیست
سبب شده تا بشر با مشکالت جدیدی مواجه گردد .وضعیت بدن و ساختار بدن افراد در طول زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا
عالوه بر زیبایی ساختار بدنی آنها ،در سالمتی آنها نیز تا حد زیادی مؤثر است .سازمانها بهوسیله کارکنانشان شناخته میشوند و
پیشرفت یک سازمان بهوسیله سالمتی و تندرستی کارکنان مشخص میشود [1].محل کار معاصر معموالً یک اجتماع بیحرکت یا کم-
حرکت است که کارکنان اداری بیش از نیمی از روز وقت خود را در آن سپری میکنند [3 ،2].یکی از مسائل عمدهای که همه سازمانها با
آن روبهرو هستند و میتوانند کارایی کارکنان و در نتیجه بهرهوری سازمان را تحت تأثیر قرار دهند ،موضوع فرسودگی یا تحلیلرفتگی
شغلی است که میتواند به دلیل فشارهای موجود در محیط کار اتفاق بیفتد [4].صندلی ارگونومی به صندلی گفته میشود که برای بهبود
عملکرد کاربر طراحی شده است .طراحی صندلیهای ارگونومی برای کارمندان با هدف کاهش استرس بر ساختارهای اسکلتی-عضالنی و
کمک به جلوگیری از خطرات ناشی از نشستن طوالنیمدت بر روی ساختار بدنی افراد انجام شده است [5].نشستن بدون استفاده از پشتی
منجر به کاهش لوردوز کمری ،افزایش فعالیت عضالنی ،کاهش دردهای ستون فقرات و کمردردهای مزمن میشود [6].خطر ابتال به
کمردرد با نشستن طوالنیمدت در موقعیتهای نامطلوب افزایش مییابد [7].کمردرد ،یکی از شایعترین آسیبهایی است که ساالنه بسیاری
از مردم جهان به آن مبتال میشوند .گفته میشود که حدود  90-60درصد مردم جهان حداقل یک بار در طول عمر خود به کمردرد مبتال
میشوند .اکثر دردهای کمر بعد از هفته اول خوب میشود ،در حالی که بعضی از آنها بیش از سه ماه طول میکشد که بهعنوان کمردرد
مزمن شناخته شود [8].کمردرد که بهعنوان اولین علت ناتوانی در کار شناخته شده است ،در  70درصد موارد با عدم تحرك ،اتخاذ
وضعیتهای ناصحیح بدنی و شرایط نامناسب محیط کار کارمندان ارتباط دارد .این عارضه عالوه بر کاهش ﻇرفیت کاری و ﻏیبت از کار
خسارات اقتﺼادی هنگفتی را به فرد و جامعه تحمیل میکند .کمردرد در گروههای سنی  50-30سال شایعتر است و موجب کاهش ﻇرفیت
فعالیت حرفهای جامعه میشود [9].با جستجوی منابع علمی مشخص شد که تاکنون در زمینه درمان ﻏیربالینی کمردرد مزمن اقشار مختلف
جامعه از جمله کارمندان ،تحقیقات بسیاری انجام شده و روشهای تمرینی طراحیشده در اکثر موارد مؤثر بوده است [11 ،10].بهعنوان مثال،
تولدر 1و همکاران از تحقیقات خود در زمینه ورزش درمانی دریافتند که ورزش موجب ترمیم ﻇرفیت کاری و تسکین کمردرد کارمندان
میشود [12].اهمیت وضعیت قرارگیری استخوان کتف بر روی قفسه سینه به این دلیل است که تغییر وضعیت نرمال آن منجر به اختالل
بیومکانیکی در مفﺼل شانه میشود ،در واقع عدم توانایی کتف در حفﻆ وضعیت و اختالل ارتباطش با مفﺼل شانه و عضالت مربوط منجر
به آسیب یا پوسچر ﻏیرنرمال خواهد شد [13].با دور و نزدیک شدن فاصلهی استخوانهای کتف نسبت به یکدیگر وضعیتهای مختلف بدنی
همانند وضعیت سینهی کبوتری و یا وضعیت شانهبهجلو 2گزارش شده است [14].وضعیت شانهبهجلو یکی از ناهنجاریهای شایع است][15
که  60درصد از ناهنجاریهای شانه را به خود اختﺼاص میدهد [16].اعتقاد بر این است که این وضعیت ،از طریق نزدیک کردن سرهای
انتهایی عضله سینهای کوچک (دندههای  3 ،4و  )5به ابتدای آن (زائده ﻏرابی) ،به کوتاهی این عضله منجر میشود [17].به نﻈر میرسد که
وضعیت شانهبهجلو منجر به تیلت قدامی و چرخش به باالی ناقص کتف در طی الویشن شانه و همچنین درد در ناحیه شانه ایجاد می-
شود [18].تأثیرات فیزیولوژیکی شانهبهجلو ،از لحاظ شیوع و تکرار ،از شخﺼی به شخص دیگر متفاوت است .با افزایش فاصله بین
استخوانهای کتف استقامت عضالت کمربند شانه کاهش مییابد [19].به دلیل انقباض مداوم عضالت سینهای ،شانههایبهجلو میتواند
انبساط قفسه سینه را محدود کرده و در نتیجه به تنفس سخت منجر شود [20].میانگین روزانه کار مفید در جوامع مختلف انسانی بین  8تا
 10ساعت است [21].کارکنان اداری بیشتر وقت خود را (حدود  )٪75در موقعیت نشسته و تنها حدود  ٪8آن را در فعالیتهای ﻏیراستاتیک و
بهصورت پویا میگﺬرانند [22].سوری و همکاران در سال  2013نیز در پژوهش خود دریافتند که شایعترین بیماریهای ناشی از شرایط
کاری نامناسب شامل کمردرد با  58درصد ،پادرد با  41درصد و بیماریهای تنفسی با 33درصد میباشد و در نتیجه نسبت باالی رفتارهای
ناایمن و ناسالم در افراد مورد مطالعه ،لزوم انجام مداخالت را برای کنترل و پیشگیری و در نتیجه کاهش مﺼدومیتهای شغلی و
بیماریهای اسکلتی-عضالنی و تنفسی بهویژه در ارتباط با رفتارهای شایعتر و بخشهای مرتبط و زیرگروههای پرخطرتر مورد تأکید قرار
می دهد .کار اداری نیازمند یک موقعیت پایدار در قفسه سینه و سر است تا دید فرد کارمند را در شرایط مناسب قرار دهد و استفاده از صفحه
کلید و موس را برای کار با رایانه راحتتر نماید [23].کارمندان مجبور هستند با توجه به شرایط کاری روزانه  8ساعت را پشت میز و بر روی
صندلی بنشیند .اینگونه کارمندان همواره از دردهای ناحیه ستون فقرات گالیه میکنند و همچنین بارها مشاهده شده است که کار این
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کارمندان بعد از مدتی به پزشک و بیمارستان میانجامد و حتی گاهی دردها و صدمات حاصله به میزانی است که فرد پس از مدتی دیگر
نمی تواند به انجام وﻇایف خود بپردازد که دلیل به وجود آمدن مشکالت نشستن طوالنیمدت بر روی صندلی در انجام کار خویش میباشد.
پس از شناخت ناهنجاریها و با به کار بردن شیوههای جدید و اصولی تمرینی که از سوی مربیان ورزشی طراحی میشود ،میتوان از
پیشرفت ناهنجاریها جلوگیری کرد .همچنین شناخت ناهنجاریهای شایع در شرایط کاری مختلف اولین مرحله در پیشگیری از ناهنجاری
است .فعالیت بدنی و ورزش به لحاظ تأثیر مفیدی که در پیشگیری بیماریها و ارتقاء سطح سالمت روانی و کیفیت زندگی دارد ،میتواند در
بسیاری از موارد ضمن پیشگیری از رشد بیماریها ،اثرات نامطلوب آن را نیز درمان کند .بر همین اساس ،نتایج تحقیقات نشان داده است
شرکت در فعالیتهای بدنی بهطور مستمر ،عامل پیشبینیکننده خوبی برای زندگی سالم است .انتخاب یک شیوه زندگی فعال که در آن
فعالیتهای بدنی و ورزشی منﻈم جایگاه ویژهای داشته باشد ،یکی از راهکارهای مهمی است که با توجه به قابلیت ایجاد انگیزش درونی و
کمهزینه بودن آن میتواند بهعنوان جایگزینی بسیار مناسب برای بخش عمدهای از مشکالت جسمانی و روانی کارمندان باشد و آنها را
برطرف کرده و به حفﻆ سالمت و روان در زندگی انسان ،کمک قابل مالحﻈهای نماید .فعالیت بدنی و تمرینات منﻈم ورزشی باعﺚ بهبود
در قدرت عضالنی ،انعطافپﺬیری و تعادل میشود [26 ،25 ،24].یکی از نیازهای کارمندان انجام فعالیتهایی است که با امکانات ساده در منزل
یا محیط کار قابلاجرا باشد و ضمن ترﻏیب آنان به داشتن فعالیت بدنی ،نگرانی آنان را از آسیبدیدگی در حین اجرای تمرینات کاهش
دهد؛ بنابراین روشهای تمرینی تخﺼﺼیتر و آسانتر برای کاهش دالیل مختلف افتادن و کاهش عملکرد فیزیکی مورد نیاز میباشد ،از
جمله تمریناتی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ،تمرینات با صندلی است [27].تمرین با صندلی برنامه تمرینی پیشرفته و
ساختاری است که شامل تمرینات مختلف کششی ،تعادلی و قدرتی با استفاده از یک صندلی برای افراد میباشد [28].همواره این سؤال
مطرح بوده است که آیا ورزش تأثیری در جلوگیری از خارج شدن اعضای بدن از راستای طبیعی بدن و بهبود ساختار بدنی و در نتیجه
افزایش کیفیت زندگی انسانها دارد یا خیر .با وجود اینکه تأثیر ورزش بر بهبود ساختار اسکلتی-عضالنی ثابت شده است ،ولی هنوز اثرگﺬاری
حرکات و تمرینات تخﺼﺼی صندلی بر کینماتیک راه رفتن کارمندان پشت میزنشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین هدف
پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات صندلی بر برخی فاکتورهای کینماتیکی ،لوردوز کمری ،شانهبهجلو و درد کمری کارمندان دانشگاه
شهید باهنر کرمان بود.
مواد و روشها
تحقیق صورتگرفته از لحاظ روش و استراتژی نیمهتجربی (با استفاده از پیشآزمون و پسآزمون) ،از لحاظ موضوع یک تحقیق کاربردی و
از نﻈر زمان آینده نگر بود که در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال  1397انجام گرفت .پس از گرفتن مجوزهای
الزم برای اجرای پژوهش به دفتر مرکزی دانشگاه شهید باهنر مراجعه شد و از عالقهمندان درخواست شد تا در جلسه توجیهی شرکت
نمایند .در جلسه توجیهی به شکل کامل اهمیت پژوهش ،اهمیت شرکت مستمر در تمرینات ،شرایط پژوهش ،چگونگی اجرا و فواید آن
برای آزمودنیها مطرح شد و به آنها اطمینان داده شد که در طول پژوهش دچار آسیب نخواهند شد .سپس رضایتنامه و فرم اطالعات
فردی و پزشکی در میان آنها توزیع شد 47 .نفر برای شرکت در پژوهش کنونی اعالم آمادگی کردند .پس از بررسیهای بهعملآمده و
حﺬف آزمودنیهایی که دچار ناهنجاری در ساختار بدنی بودند یا به شکل مستمر ورزش میکردند ،تعداد آزمودنیهای پژوهش به  27نفر که
همگی دارای درد در ناحیه کمر بودند ،تقلیل یافت که از این میزان  17نفر زن و  10نفر مرد بودند .آزمودنیها بهصورت هدفمند و بر اساس
داشتن کار پشت میزنشینی در دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شدند .تمرینات صندلی با هدف افزایش انعطاف ،تعادل و قدرت در دو
وضعیت نشسته و ایستاده طراحی شده است و هر تمرین سه بار بهصورت آهسته و متناوب و در هر نیمه از بدن انجام میشود .شدت
تمرینات برای هر آزمودنی بر اساس میزان توانمندی افراد شرکتکننده در طول اجرای تمرینات در نﻈر گرفته شد و بهمرور زمان با فشار
بیشتری ادامه یافت .در برنامه تمرینی ،بر اصل اضافهبار و افزایش شدت بر اساس زمان و نوع تمرین تأکید میشود .پروتکل جلسات
تمرینی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1پروتکل  6هفتهای تمرینات صندلی][29

هفته اول

تمرینات کششی

هفته دوم و سوم

تمرینات کششی+قدرتی

هفته چهارم و پنجم

تمرینات کششی+قدرتی+تعادل

هفته ششم

تمرینات کششی+قدرتی+تعادل (با افزایش شدت)

جهت حﺬف اثر یادگیری ،سه روز قبل از شروع تمرینات ،از همه آزمودنیها پیشآزمون به عمل آمد .بعد از انجام پیشآزمون ،برنامه
تمرینات صندلی را به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته و بهصورت یک روز در میان) و هر جلسه  60-45دقیقه انجام دادند .سه روز بعد
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از اتمام تمرینات ،از همه افراد در همان محیط آزمایشگاه پسآزمون به عمل آمد .تمامی شرایط پیشآزمون و پسآزمون یکسان بود و سعی
گردید تمامی شرایط از لحاظ روشنایی ،دما ،سر و صدا و مراحل تستگیری کنترل شود تا فقط تأثیر متغیر مستقل اندازهگیری گردد .همه
ارزیابیهای تحقیق در صبح انجام گرفت .پس از اندازهگیری قد و وزن با استفاده از متر نواری (با دقت  0/01متر) و ترازوی دیجیتال (با
دقت  0/01کیلوگرم) ،به همه آزمودنیها پرسشنامه درد نوردیک داده شد و پس از آن این پرسشنامه را تکمیل کردند.
ارزیابی متغیرهای کینماتیکی
سپس برای ارزیابی شاخصهای کینماتیکی طول ،عرض گام و تواتر گام از آزمودنیها درخواست شد برای جلوگیری از حرکت نشانگرها،
لباسهای خود را بیرون بیاورند و با حداقل لباس (تنها با یک لباس زیر) باشند .سپس  4نشانگر انعکاسی پاسیو بر موقعیتهای مورد نﻈر
قرار داده شد .نشانگرگﺬاری در این سیستم بهصورت دستی و دوطرفه بر روی نقاط آناتومیکی پاشنه پا و انگشت بزرگ پا گﺬاشته شد[30].
نشانگرها با استفاده از چسب دوطرفه و کش (برای جلوگیری از جابهجا شدن در حین تستگیری) بر روی بدن آزمودنیها ثابت گردید.
سپس آزمودنیها با پای برهنه و در یک مسیر  6متری ،با سرعت دلخواه خود گامبرداری را انجام دادند و  2متر وسط مسیر راه رفتن مورد
ضبط و آنالیز قرار گرفت .برای ثبت سهبعدی راه رفتن آزمودنیها ،از شش دوربین تﺼویربرداری مادونقرمز ( Rapture-Hساخت شرکت
 ،Motion Analysisآمریکا) و سیستم اپتوالکترونیک سهبعدی ( Motion Analysisساخت شرکت ،Motion Analysis
آمریکا) استفاده گردید .با توجه به نوع مهارت ،فرکانس دوربینها  120هرتز در نﻈر گرفته شد [32 ،31].چیدمان دوربینها بهگونهای بود که
در هر صفحه دو دوربین با زاویه  45تا  60درجه نسبت به هم قرار میگرفت؛ بهطوریکه اطالعات هر نشانگر در هر لحﻈه از حرکت،
حداقل توسط دو دوربین رؤیت میشد .بهمنﻈور کاهش دادهها ،از فیلم ضبطشده ،دو گام متوالی منتخب استخراج گردید .دادههای
کینماتیکی ثبتشده در نرمافزار ( Cortexنسخه  )5/2مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جهت حﺬف نویزهای ناشی از نوسانات نشانگرها،
فیلتر پایینگﺬر ( )Butterworthبا فرکانس  6هرتز استفاده شد.
شانهبهجلو
برای تعیین کمیت وضعیت شانهبهجلو ،از دستگاه چهارگوش دوگانه استفاده شد [33 ،16].زائده آخرومی سمت چﭗ و راست ،بهعنوان نقطهی
مرجع ،عالمتگﺬاری شده و آزمودنی باید جلوی دیوار میایستاد و  10سانتیمتر از دیوار فاصله گرفته و پشت خط مشخصشده قرار
میگرفت ،سپس شانههایش را  3بار بهطرف جلو و عقبگرد کرده و سپس سرش را  5بار جلو و عقب میبرد .این توالی حرکت برای ایجاد
یک وضعیت ایستادن نرمال اجرا شد .فاصله بین دیوار و سر قدامی زائده آخرومی ،با استفاده از چهارگوش دوگانه به سانتیمتر ثبت شد.
اندازهگیریها ،در هر شانه ،سه بار تکرار شده و میانگین آنها در هر دو دست استفاده شد [34].تمام اندازهگیری آقایان توسط یک آزمونگر
آقا و اندازهگیریهای خانمها توسط یک آزمونگر خانم صورت پﺬیرفت.
لوردوز کمری
از خطکش منعطف برای اندازهگیری قوس تنه (لوردوز) استفاده شد؛ به این ترتیب که ابتدا آزمودنی به حالت ایستاده ،راحت و طبیعی با
پای برهنه بر روی مقوایی که محل قرار گرفتن پا در آن مشخص شده ،قرار گرفت .سپس پاها را بهاندازه عرض شانه باز کرده و در امتداد
افقی به روبرو خیره میشود .در این حالت آزمونگر برای یافتن نقاط مرجع پشت سر آزمودنی قرار گرفت .این نقاط مرجع برای استخراج
محل زوائد خاری مهرهها مورد استفاده قرار میگیرد .نقاط مرجع شامل خارهای خاصرهای خلفی-فوقانی است که ارزیابی آنها بهوسیله
دو فرورفتگی در ناحیه تحتانی پشت صورت میگیرد .پس از عالمتگﺬاری این نقاط توسط ماژیک و رسم خط مستقیم بین این دونقطه،
زائده خاری مهره دوم خاجی ( )S2بهعنوان نقطه میانی این پارهخط مشخص میشود .برای مشخص کردن زائد خاری مهره چهارم
کمری نیز ابتدا با فشار انگشتان دست در دو پهلوی آزمودنی (باالی تاج خاصره) ،بافتهای نرم را کنار زده و سپس با حرکت انگشتان
شست در راستای افق ،زائد خاری مهره چهارم در محل تالقی دو شست مشخص میشود .حال با شمارش خار مهرهها به سمت باال
امکان تعیین اولین زائده خاری مهره ( )L1کمری و عالمتگﺬاری محل آن توسط ماژیک میسر میشود .حال با در دست داشتن موقعیت
 L1و  ،S2آزمونگر میتواند خطکش منعطف را بر روی این نقاط قرار دهد ،با وارد کردن فشار در طول خطکش باعﺚ شود که خطکش
ال به شکل انحنای کمری درآید .در این مرحله ،آرام و با دقت خطکش از روش پشت آزمودنی برداشته شد و منحنی ایجادشده بر
کام ً
روی آن (از سمتی که خطکش مماس بر پوست بدن بوده) به صفحه کاﻏﺬ منتقل شد [35].برای پیشگیری از اثر انتﻈارات آزمونگر ،در
مراحل مختلف تکرار آزمایش هیچ اطالعاتی از مقادیر زوایا در اختیار او قرار نداشت .زاویه لوردوز در هر یک از آزمایشهای انجامشده
توسط رابطه زیر استخراج و ثبت شد.
]) (θ=4[arctg
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رضائی و همکاران

در این فرمول طول منحنی  Lبیانگر فاصله اولین مهره کمری تا دومین مهره خاجی و ارتفاع منحنی  Hخط عمودی است که بیشترین
فاصله را با خط  Lدارد[36].
یافتهها
با توجه به تعداد نمونهها ،از آزمون  Kolmogorov-Smirnovجهت بررسی نرمال بودن دادهها استفاده گردید ( .)P>0/05با توجه به
تأیید این پیشفرضها ،از آزمون تی-تست وابسته 3جهت مقایسه متغیرها پیش از اجرای تمرینات و پس از آن استفاده شد .الزم به ذکر
است که در تمام آزمونهای آماری P>0/05 ،بهعنوان سطح معناداری دادهها در نﻈر گرفته شد (فاصله اطمینان  95درصد).
ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنی
سن (سال)

میانگین±انحراف استاندارد
40/81±4/51

قد (سانتیمتر)

164/15±8/47

وزن (کیلوگرم)

75/18±6/75

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

27/96±2/22

متغیر

همچنین در رابطه با سابقه کار آزمودنیها از میان  27نفر شرکتکننده در پژوهش حاضر 5 ،نفر ( 18/5درصد) از آزمودنیهای شرکتکننده
در این پژوهش دارای سابقه  8تا  12سال 9 ،نفر ( 33/3درصد) دارای سابقه  13تا  16سال 9 ،نفر ( 33/3درصد) دارای سابقه  17تا 20
سال 2 ،نفر ( 7/4درصد) دارای سابقه  21تا  24سال و  2نفر ( 7/4درصد) دارای سابقه  25تا  30سال میباشند .همچنین نتایج مربوط به
تحﺼیالت آزمودنیها بیانگر آن است که از میان  27آزمودنی شرکتکننده در این پژوهش  7/4درصد ( 2نفر) از آزمودنیهای شرکتکننده
در این پژوهش دارای مدرك تحﺼیلی فوقدیپلم 55/6 ،درصد ( 15نفر) دارای مدرك تحﺼیلی لیسانس 37 ،درصد ( 10نفر) هم دارای
مدرك تحﺼیلی فوقلیسانس میباشند.
اطالعات مربوط به نتایج متغیرهای تحقیق در جدول  3آمده است.
جدول  :3نتایج آزمون تی-تست مستقل برای متغیرهای تحقیق
Pvalue

طول گام (سانتیمتر)

پیشآزمون
84/56±9/51

پسآزمون
87/34±10/02

مقدار T-Test
9/1

*0/001

عرض گام (سانتیمتر)

63/84±15/25

61/11±14/59

6/53

*0/001

تواتر گام (سانتیمتر بر ثانیه)

59/61±4/95

54/74±4/68

12/13

*0/001

درد کمری

92/85±14/01

54/25±18/11

8/11

*0/001

لوردوز کمری (درجه)

69/87±8/9

64/8±8/31

7/42

*0/001

شانهبهجلو سمت راست (سانتیمتر)

16/4±2/06

14/73±1/98

8/91

*0/001

شانهبهجلو سمت چپ (سانتیمتر)

16/04±2

14/46±1/95

8/03

*0/001

متغیر

*تفاوت معنادار در متغیر مورد نظر

بحث
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر شش هفته تمرینات صندلی بر روی متغیرهای کینماتیکی در حین راه رفتن ،ساختار بدنی و درد
در کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که در رابطه میزان تأثیر این تمرینات تحقیقات کمی صورت گرفته است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیر طول گام میباشد که بر این اساس میتوان تأثیر شش هفته تمرینات
صندلی بر طول گام را مؤثر دانست .با توجه به اینکه در طی اجرای تمرینات صندلی ،عضالت ساق و ران پا که در راه رفتن تاثیر مستقیم
دارد ،تقویت میشود و قدرت این عضالت برای برداشتن گامهای طوالنیتر بیشتر میشود ،طول گام آزمودنیهای این پژوهش افزایش
یافته است .نتایج پژوهش حاضر در رابطه با متغیر طول گام با تحقیق صادقی و همکاران ( ،)1387سمانه چلیپا ( )1394و سحر سلمانی

Paired Sample T-test

3
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( )1397همسو بوده و با تحقیق ژن بو 4و همکاران ( )2007مغایرت دارد .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که تفاوت معناداری بین
پیشآزمون و پسآزمون در متغیر عرض گام میباشد که بر این اساس میتوان تأثیر شش هفته تمرینات صندلی بر عرض گام را مؤثر
دانست .در رابطه با متغیر عرض گام ،از آنجا که عرض گام فرد در طول گامبرداری تحت تاثیر رابطه لگن و ران فرد میباشد و با توجه به
تمریناتی که به تقویت عضالت نزدیککننده پا میپردازد و به کشیده شدن عضالت دورکننده میپردازد ،طبیعی است که شاهد کاهش
عرض گام آزمودنیها باشیم .نتایج پژوهش حاضر با تحقیق سلمانی ( )1397همسو بوده و با تحقیق فارسی و همکاران ( )1393مغایرت
دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد که تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیر تواتر گام میباشد که بر این اساس میتوان
تأثیر شش هفته تمرینات صندلی بر تواتر گام را مؤثر دانست .با توجه به اینکه تواتر گام حاصل طول گام و سرعت گامبرداری است،
تمرینات صندلی با تقویت عضالت چهارسر و افزایش سرعت گامبرداری افراد باعﺚ کاهش تواتر یا فرکانس گامبرداری افراد میگردد .نتایج
تحقیق حاضر با تحقیق چلیپا از نﻈر تواتر گامبرداری همسو میباشد و تحقیقات مخالف آن یافت نشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که
تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیر درد کمری میباشد که بر این اساس میتوان تأثیر شش هفته تمرینات صندلی بر
درد کمری را مؤثر دانست .تمرینات صندلی باعﺚ تقویت عضالت شکمی شده و میزان لوردوز کمری را کاهش میدهد؛ بنابراین از فشار
وارد بر مهرههای کمری کاسته میشود و خون و اکسیژنرسانی به بافتهای بدن بهتر انجام میشود که در نتیجه راستای بدنی فرد را به
راستای طبیعی نزدیک میکند که در نتیجه شاهد کاهش دردهای کمری میباشیم .در رابطه با متغیر درد کمری نتایج پژوهش حاضر با
تحقیق سید علیاکبر هاشمی و زهرا هاشمی ( ،)1384خدیجه کیانی ( ،)1384فریبا بحرپیما ( ،)1385مسعود گلپایگانی ( ،)1385بﺬرافشان
( ،)1386محمد حسینیفر و همکاران ( ،)1387عبدی ( ،)1390پاكمنش ( ،)1394میشل و همکاران ( ،)1989ناکامورا ،)2007( 5نیکلسون6
و همکاران ( )2013و مارتینز ) 2014( 7همسو بود و در مقابل محقق تحقیقی که با نتایج این تحقیق مغایر باشد ،پیدا نکرد .نتایج تحقیق
نشان میدهد که تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیر لوردوز کمری وجود میباشد که بر این اساس میتوان تأثیر شش
هفته تمرینات صندلی بر لوردوز کمری را مؤثر دانست .تمرینات صندلی باعﺚ میشود تا با کشش عضالت پشتی و تقویت عضالت شکمی
مثل راست و مورب شکمی به کاهش لوردوز کمری کمک کرده و قوس کمری را کاهش داد .در رابطه با متغیر لوردوز کمری نتایج
پژوهش حاضر با نتایج دانشمندی و همکاران ( ،)1381شاهرخی و همکاران ( ،)1390باقریان و همکاران ( ،)1390حسنزاده ( ،)1393مویر8
( ،)2011گرابرا )2014( 9و گرابرا ( )2015همسو و با نتایج پژوهش مینو نژاد ( ،)1386مفیدی و همکاران ( ،)1390اسدی ( ،)1395رسولی
سرا ( ،)1395گلدستین ،)1991( 10یوتاکه ،)1998( 11وجتیس )2000( 12و رهنما و همکاران ( )1391ناهمسو بود .نتایج تحقیق نشان میدهد
که تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون در متغیر شانهبهجلو میباشد که بر این اساس میتوان تأثیر شش هفته تمرینات صندلی بر
شانهبهجلو را مؤثر دانست .تمرینات صندلی با کشیدن عضالت قدامی تنه و تقویت عضالت پشتی به کاهش این ناهنجاری کمک میکند و
با تغییر زاویه تحتانی کتف که در اثر این ناهنجاری به سمت خلف باال آمده است را به سمت قدام حرکت میدهد .در رابطه با متغیر
شانهبهجلو ،پژوهش حاضر با تحقیق دانشمندی و همکاران ( ،)1385وانگ ،)1999( 13کلومپر ،)2006( 14لینچ 15و همکاران ( )2010و
کوتیس ورن )2012( 16همسو میباشد و با تحقیقات گلدبرگ ،)2008( 17خداقلی ( ،)1393حسنزاده ( )1393و رسولی سرا ( )1395مغایرت
دارد .تحقیقات نشان میدهد که اصالح ناهنجاری شانهبهجلو از طریق انجام حرکات اصالحی امکانپﺬیر است.
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای صورتگرفته ،نشاندهنده ارتباط بین فعالیت ورزشی و برخی ویژگیهای کینماتیک ،ساختار بدنی ،درد
کمری است .تحقیقات متعددی بیان نمودهاند که انجام تمرینات ورزشی مستمر در پیشگیری و درمان آسیبهای ساختاری و درد کمری
تأثیر مثبتی دارد و همچنین باعﺚ میشود تا ویژگیهای کینماتیکی افراد در طول راه رفتن توسعه و بهبود یابد .انجام تمرینات صندلی که
مجموعهای از تمرینات کشش ،قدرتی و تعادلی است باعﺚ تقویت عضالت ضعیف شده و کشیده شدن عضالت کوتاهشده میشود که در
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 تقویت عضالت پایین تنه فرد باعﺚ بهبود طول گام و تواتر گام افراد و کاهش عرض گام شود که.نتیجه به بهبود ساختار بدنی فرد میشود
 همچنین کشش عضالت پشتی و تقویت.خود به دلیل بهبود تعادل افراد می باشد که باعﺚ شده فرد با عرض گام کمتری حرکت نماید
عضالت قدامی تنه باعﺚ کاهش لوردوز کمری افراد و بهدنبال آن با توجه به خون و اکسیژنرسانی بهتر به عضالت و استخوانها به
 تمرینات صندلی که به تقویت عضالت باالتنه فرد کمک میکند و با تقویت عضالت پشتی شانه و کشیدن.کاهش درد کمری میانجامد
 نتایج بررسیها حاکی از وجود اختالف معنادار بین.عضالت قدامی شانه به کاهش شانهبهجلو کمک کرده و مقدار آن را کاهش میدهد
 بنا بر آنچه بیان شد و بر اساس نتایج پژوهش حاضر میتوان. هفته تمرینات صندلی میباشد6 میانگین ارزیابی متغیرها قبل و پس از
.برنامه تمرینات صندلی را در اختیار تمام کارمندان مرد و زن پشت میزنشین قرار داد تا از بروز اختالالت جلوگیری شود
با توجه به نتایج پژوهش کنونی پیشنهاد میگردد تا برنامه تمرینات صندلی در برنامه کاری کارمندان دانشگاه قرار بگیرد و همه کارمندان
 بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد میشود تا کارمندان ابتدا از نﻈر ساختاری.هر روز و در دو نوبت به اجرای این تمرینات بپردازند
 بهصورت برنامه تمرینی به آنها داده شود؛ برای مثال به فردی که،دستهبندیشده و سپس آن دسته تمریناتی که برای آنها مناسب است
 همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر که حاکی از وجود ناهنجاری.تنها دچار لوردوز کمری است فقط تمرینات مربوط به لوردوز داده شود
 توصیه میگردد تا نسبت به ایجاد فضای کاری استاندارد بر اساس ارگونومی محیط کار،ساختاری در بدن کارمندان این دانشگاه میباشد
.اقدام گردد
تشکر و قدردانی
در اینجا الزم میدانم از تمامی اساتید بزرگوارم و همچنین گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان که در
 امید است این مطالعه توانسته باشد قدمی در راه ارتقای سطح درمان و. تشکر نمایم،راستای کار پژوهشی مقاله حاضر من را یاری نمودند
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