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Extended Abstract

1. Introduction

suitable posture is a position in which the 
activity of the musculoskeletal system is 
balanced and protect the body’s structures 
during activity and rest against injury or 

deformation, regardless of body posture. In this condition, 
muscle activity is at its best state [1]. Deviation from the de-
sired posture, in addition to being unpleasant in appearance, 
has a negative effect on muscle function and predisposes a 
person to musculoskeletal abnormalities and neurological 

disorders. If the body be in an inappropriate and unfavor-
able position for a long time, some muscles will be short-
ened and some will be stretched [2]. Normally, the neck is a 
lordotic curve with a slight extension at the top and bottom 
[3]. Forward head posture (FHP) refers to a posture of the 
body in which the position of the head is forward relative to 
the normal and upright position of the body and the upper 
vertebrae of the neck and head are extended and the lower 
vertebrae are flexed [2].

Due to the biomechanical changes made during activities 
such as typing, it is necessary to find treatments to prevent 
the progression of injury in people with FHP. One of the 
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Background and Aims Forward Head Posture (FHP) is one of the causes of cervical injury. The present 
study aims to evaluate the effect of a corrective exercise program on the electrical muscle activity in 
children with PHP during typing.
Methods This quasi-experimental study was conducted on 30 children with FHP aged 11-13 years (Mean 
±SD height=153.38±1.51 cm, Mean ±SD weight= 52.51±40.1 kg). To record the electrical activity of the 
muscles, a electromyography system was used. For statistical analysis, the two-way ANOVA was used. 
For all statistical analyses, the significance level was set at 0.05.
Results In the exercise group, the post-test frequency spectrum in the levator scapulae and middle del-
toid over the first and last 10 seconds of typing and in the sternocleidomastoid muscle in the final 10 
seconds of typing were significantly different compared to the pre-test score.
Conclusion The corrective exercise program can affect the frequency spectrum of the electrical muscle 
activity in children with FHP, which can prevent from early fatigue in the muscles.
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non-invasive treatment methods is to use a corrective ex-
ercise program [7]. Clinical experts recommend corrective 
exercises to treat the FHP which includes stretching move-
ments in shortened muscles and strengthening weakened 
muscles in the opposite part [2]. Positive reports have been 
presented on the effect of corrective exercises that have been 
evaluated in different ways [8]. Isometric and stabilizing 
exercises of the neck have been reported to improve FHP 
and reduce pain and disability [4]. Despite studies on the fre-
quency spectrum of muscle activity in people with postural 
deformity, especially the FHP under various motor tasks, the 
question arises whether regular corrective movements are 
effective in improving or preventing the progression of the 
FHP? ? Therefore, this study aims to investigate the effect 
of a corrective exercise program on the frequency spectrum 
of the electrical muscle activity in children with FHP during 
typing.

2. Methods

This is a quasi-experimental study. Participants were 30 
eligible students with FHP aged 11-13 years with a mean 
height of 153.38±1.50 cm and a mean weight of 52.17±1.40 
kg. They were randomly divided into two groups of exercise 
(n=15) and control (n=15). Inclusion criterion was having 
a forward head angle less than 48 degrees. Observation of 
pathological symptoms related to the history of fracture, sur-
gery or diseases of the spine, having any pain in the neck or 
upper extremities, and not completing the exercise program 
(absence of more than three sessions) were the exclusion cri-
teria. An 8-channel wireless electromyography device and 
bipolar surface electrodes (made in England) were used. To 
record the electrical activity of the muscles of the neck and 
shoulder girdle, 7 electrodes were placed on upper, middle, 
and lower trapezius, serratus anterior, levator scapulae, mid-
dle deltoid, and sternocleidomastoid. DataLITE biometrics 
analysis software and frequency spectrum method were used 
to evaluate the frequency spectrum of muscle electrical ac-
tivity. All the obtained data was recorded in Excel software. 
The normality of the data was evaluated using Shapiro-Wilk 
test. Two-way ANOVA was used for statistical analysis, and 
paired t-test was used as a post hoc test to compare the pre- 
and post-test scores. All analyses were performed in SPSS v. 
25 software considering the significance level at 0.05.

3. Results

The results showed no significant difference between the 
pre-test scores of the control and exercise groups in the fre-
quency spectrum of the electrical activity of any muscles. 
The post-test frequency spectrum of levator scapulae electri-
cal activity was significantly reduced compared to its pre-test 
score in the exercise group. The effect of time factor on the 

frequency spectrum of the electrical activity of levator scap-
ulae showed a significant difference between the two groups. 
In the exercise group, a significant decrease was observed 
between the pre-test and post-test scores of middle deltoid 
frequency spectrum. Moreover, the post-test frequency spec-
trum of the electrical activity of sternocleidomastoid muscle 
showed a significant increase compared to the pre-test score 
in the exercise group. Regarding the frequency spectrum of 
this muscle, a significant difference was also reported be-
tween the two groups. Comparison of forward head angle in 
the exercise group between pre-test and post-test showed a 
significant increase.

4. Discussion and Conclusion

The frequency spectrum of the electrical activity of levator 
scapulae and middle deltoid showed a significant decrease 
after performing corrective exercises in children with FHP. 
This decrease can be attributed to better recall of motor units 
after exercise. Selected corrective exercises can prevent pre-
mature fatigue in the muscles of FHP children. The results 
of the present study did not show any difference in the fre-
quency spectrum values of upper, and lower trapezius activ-
ity in children. In a study, electromyographic activity of the 
upper and lower part of the trapezius muscles during isomet-
ric shoulder flexion with FHP showed a significant decrease 
[31]. Studies have also shown that people with musculoskel-
etal disorders have more muscle activity than healthy people, 
especially in the trapezius muscles. Harman et al., however, 
did not show a significant difference in the electrical activ-
ity of the trapezius muscle in people with FHP compared 
to healthy individuals which is consistent with our results. 
It may be necessary to add other exercises to the corrective 
exercise program in future studies in order to improve the 
frequency of upper and lower trapezius activity. The exercise 
program used in this study was effective in improving the 
forward head angle.
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مقاله پژوهشی

اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر طیف فركانس فعالیت الكتریكی عضالت در كودكان دارای عارضه 
سربه  جلو طی تایپ كردن

اهداف عارضه سر به  جلو یکی از دالیل ایجاد آسیب در ناحیه گردنی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر 
طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضالت در كودكان دارای عارضه سربه  جلو طی تایپ كردن است.

مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع نیمه  تجربی و آزمایشگاهی بود. شركت  كنندگان شامل دانش  آموزان )13–11 سال( با میانگین قد 
1/50±153/38 سانتی  متر و جرم 40/1±52/25 كیلوگرم بودند. برای ثبت فعالیت الکتریکی عضالت از دستگاه الکترومایوگرافی استفاده 

شد. برای تحلیل آماری از آزمون آنالیز واریانس دوسویه استفاده شد. تحلیل های آماری در سطح معنا داری 0/05 انجام شد.
یافته ها مقدار میانه طیف فركانس عضله گوش ه ای و دلتوئید میانی طی 10 ثانیه ابتدایی و انتهایی فعالیت تایپ كردن و عضله جناغی 
چنبری پستانی طی 10 ثانیه انتهایی تایپ كردن در گروه آزمایش طی پس  آزمون در مقایسه با پیش  آزمون اختالف معناداری را نشان 

داد.
نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش حاضر، آزمایشات اصالحی منتخب تأثیر معناداری را بر تغییرات طیف فركانس فعالیت الکتریکی 

كودكان سربه  جلو نشان داد كه می  تواند از خستگی زودهنگام در این عضالت جلوگیری كند.
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سربه  جلو، 
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كودكان، تایپ كردن
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مقدمه

وضعیت قامتی مناسب و مطلوب وضعیتی است كه در آن 
فعالیت سیستم اسکلتی عضالنی متعادل باشد و باعث مراقبت 
از ساختار های حفاظتی بدن هنگام فعالیت و استراحت در برابر 
آسیب و یا تغییر شکل و دفورمیتی، بدون توجه به حالت بدن 
شود. در این موقعیت فعالیت عضالت در بهترین حالت ممکن 

است ]1[.

انحراف از وضعیت قامتی مطلوب، عالوه بر اینکه از نظر ظاهری 
ناخوشایند است، بر عملکرد عضالت هم تأثیر منفی می گذارد و 
فرد را مستعد ابتال به ناهنجاری های اسکلتی عضالنی و اختالالت 
برای مدت طوالنی  بدن  قرارگیری  در صورت  می كند.  عصبی 
در وضعیت نامناسب و نامطلوب قامتی، برخی از عضالت دچار 

كوتاهی و برخی دچار كشیدگی می شوند ]2[.

در  كه  است  لوردتیك  انحنای  یك  گردن  نرمال،  حالت  در 
قسمت فوقانی و تحتانی آن كمی اكستنشن وجود دارد ]3[. 
عارضه سربه جلو به حالتی از وضعیت قامتی بدن اطالق می شود 
كه در آن موقعیت سر نسبت به حالت طبیعی و ایستاده بدن رو 
به جلو بوده و مهره های باالیی گردن و سر به حالت اكستنشن و 

مهره های پایینی به وضعیت فلکشن می روند ]2[.

 همچنین در این وضعیت، مركز ثقل سر رو به جلو و میزان 
گشتاور فلکسوری افزایش می یابد و به  طور كلی، میزان فعالیت 
و طول عضالت نواحی سر و گردن دچار تغییر می شوند ]4[. این 
ناهنجاری یکی از شایع ترین وضعیت نامناسب است كه بالغ بر 
60 درصد بیماران دارای اختالالت ناحیه گردن و شانه درگیر 

آن هستند ]2[.

میزان شیوع این عارضه در مطالعات مختلف 66 تا 80 درصد 
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گزارش شده است ]5[. در این عارضه، قوس ستون فقرات گردنی 
صاف، قسمت فوقانی گردن دارای یك خم شدگی رو به عقب و در 

قسمت تحتانی جابه جایی رو به جلو مشاهده می شود ]2[.

ناهنجاری سربه جلو در اغلب موارد با ناهنجاری قوس ناحیه 
به  است.  همراه  جلوآمده  شانه   و  )هایپركایفوزیس(  سینه ای 
مجموع این سه ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی گفته می شود 

كه میزان شیوع آن از 11 تا 60 درصد گزارش شده است ]6[.

كوتاهی  با  سربه جلو  مانند  گردنی  مهره های  ناهنجاری های 
عضالت طویل شونده پشتی گردن و كشیدگی عضالت قدامی 
گردن و همچنین عضالت شانه بر عملکرد و موقعیت كتف مؤثر 
است. از سوی دیگر، این  گونه بیان شده كه سربه جلو به  دلیل 
تغییر در تركیب حركتی كتف و عملکرد عضالنی باعث افزایش 
فشار بر مجموعه  شانه و به دنبال آن درد شانه و همچنین ناتوانی 

در اجرای فعالیت می شود ]2[.

با توجه به تغییرات بیومکانیکی ایجادشده در طی فعالیت هایی 
جهت  درمانی  شیوه های  كردن  پیدا  كردن،  تایپ  همچون 
جلوگیری از پیشرفت آسیب در این افراد ضروری است. یکی از 
روش های درمانی غیرتهاجمی برای جلوگیری از پیشرفت و حتی 
بهبود عارضه سربه جلو در این افراد استفاده از برنامه آزمایشات 

اصالحی است ]7[.

آزمایشات  غیرتهاجمی  درمانی  شیوه  بالینی  متخصصین   
اصالحی را جهت درمان عارضه سربه جلو برای افراد مبتال توصیه 
می كنند كه شامل حركات كششی در عضالت كوتاه شده و تقویت 

عضالت ضعیف شده در بخش مقابل است ]2[.

اصالحی  آزمایشات  تأثیر  در خصوص  مثبتی  گزارشات 
)آزمایشات تقویتی برای عضالت ضعیف شده و آزمایشات كششی 
برای گروه عضالت كوتاه شده( ارائه شده است كه با شیوه های 

مختلفی بررسی شده اند ]8[.

ثباتی  و  ایزومتریك  آزمایشات  گذشته،  پژوهش های  مطابق 
گردن در بهبود وضعیت قامتی و همچنین كاهش درد و ناتوانی 
گزارش شده است ]4[. همچنین در پژوهش دیگری كه آزمایشات 
دینامیك عضالنی به افراد دارای ناهنجاری سربه جلو داده شده 
بود، به این نتیجه رسیدند كه این روش بر دیگر روش های متداول 

مزیتی ندارد ]9[.

در مطالعه ای تأثیر برنامه آزمایشی )شامل اكتیو كردن عضالت 
افراد  به  داده شده  گردن(  عضالت  دینامیك  تقویت  و  عمقی 

سربه جلو نسبت به گروه كنترل تأثیر بهتری مشاهده شد ]10[.

در بین افرادی كه با رایانه كار می كنند، كوتاهی عضالنی همراه 
با درد در نواحی گردن شیوع زیادی دارد كه در طوالنی مدت 
منجر به وضعیت نادرست سر و گردن می شود ]11[. از عمده ترین 

عوارض ناشی از كار با رایانه ابتال به مشکالت اسکلتی عضالنی 
است كه عالوه بر هزینه های اقتصادی سنگین، بر كیفیت زندگی 

جوامع نیز مؤثر است. 

كاربرانی كه برای تایپ كردن و دیگر فعالیت ها از رایانه استفاده 
می كنند، ممکن است ساعات زیادی را در طول روز در وضعیتی 
را  رایانه  كلید  تا دكمه های صفحه  بگذرانند  با گردن خم شده 
بتوانند ببینند ]12[. قرارگیری در این وضعیت نامطلوب و غلط 
در درازمدت می تواند موجب اختالالت و ناهنجاری های اسکلتی 

عضالنی و همچنین دردهای مزمن شود.

و  ثبت  از  می توان  عضالت  عملکرد  چگونگی  بررسی  برای 
استفاده  عضالت  الکترومایوگرافی  و  الکتریکی  فعالیت  تحلیل 
كرد. از سیگنال های الکترومایوگرافی پارامترهای مختلفی را برای 

اندازه گیری فعالیت عضالنی می توان به دست آورد ]13[.

و  بیومکانیکی  فرایندهای  در  تفاوت  آوردن  دست  به  برای 
فیزیولوژیکی عضالت در افراد سالم و افراد دارای ناهنجاری ها طی 
تکالیف مختلف حركتی، از تجزیه  و  تحلیل طیف فركانس استفاده 
می شود ]14[. ویژگی های دامنه اغلب به  عنوان شناسایی میزان 

فعالیت عضالت استفاده می شود ]15[.

تغییر در به كارگیری واحدهای حركتی با تغییر فركانس مرتبط 
است، همچنین فركانس به نوع تارها، ضخامت تارها ]16[ و نوع 
واحد حركتی به كارگیری شده ]17[ حساس است. برای شناسایی 
سطوح  در  مختلف  عضالت  به كارگیری  كنترل  استراتژی های 
نیروی متفاوت، از فركانس میانه به  عنوان یك شاخص می توان 

استفاده كرد. 

فعالیت  فركانس  طیف  روی  انجام شده  مطالعات  وجود  با 
عضالنی، افراد دارای ناهنجاری قامتی، به ویژه سربه جلو در تکالیف 
مختلف حركتی، این سؤال مطرح می شود كه آیا حركات اصالحی 
منظم در بهبود و یا پیشگیری از پیشرفت عارضه سربه جلو مؤثر 

است یا خیر؟ 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر 
طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضالت در كودكان دارای عارضه 

سربه جلو طی تایپ كردن است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. از طریق 
ساجیتال(  صفحه  )در  شطرنجی  صفحه  پشت  فرد  ایستادن 
با توجه اعمال متغیر  اولیه نمونه ها صورت گرفت و  غربالگری 
آزمایشی به  صورت هدفمند، بر اساس معیارهای ورود و خروج 

آزمودنی ها انتخاب شدند.

شركت كنندگان پژوهش حاضر، دانش آموزان پایه پنجم و ششم 
)13–11 ساله( دبستان امام حسن مجتبی )ع(، آموزش  و  پرورش 
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ناحیه یك اردبیل با میانگین قد 1/50±153/38 سانتی متر و وزن 
1/40±52/17 كیلوگرم بودند. 

سی آزمودنی واجد شرایط و دارای عارضه سربه جلو انتخاب و به 
 صورت تصادفی در دو گروه پانزده نفره آزمایش )كششی، قدرتی 
و تركیبی( و گروه كنترل قرار گرفتند. اخالق پژوهشی در تمام 

مراحل مطابق با اعالمیه هلسینکی رعایت شد ]18[. 

از شرایط ورود به مطالعه، داشتن ناهنجاری سربه جلوی كمتر 
از 48 درجه ]19[ بود. مشاهده عالئم پاتولوژیك مرتبط با سابقه 
شکستگی، جراحی یا بیماری های مفصلی ستون فقرات، داشتن 
هرگونه درد در ناحیه گردن یا اندام فوقانی و عدم اتمام برنامه 
تمرینی )غیبت بیش از سه جلسه( بر اساس اهداف تحقیق، از 

عوامل خروج از پژوهش حاضر بود. 

با استفاده از عکس برداری نیم رخ بدن میزان زاویه سربه جلو 
اندازه گیری شد. روش یادشده از تکرار پذیری مطلوبی برخوردار 
بود و در تحقیقات متعددی استفاده شده است ]20 ،4[. هنگام 
)روی  آناتومیکی  نشانه  سه  از  استفاده  به  جای  عکس برداری 
تراگوس(  و  هفتم  مهره   خاری  زائده   آكرومیون،  برجستگی 
نشان گذاری شده توسط لندمارک ها، از برنامه كینوویا به  صورت 

مجازی این سه عالمت گذاشته شد. 

دیوار  كنار  تعیین شده  محل  در  شد  خواسته  آزمودنی ها  از 
چپ  بازوی  كه  بایستند  طوری  23 سانتی متری(  فاصله  )در 
فاصله  در  عکس برداری،  سه پایه  باشد.  دیوار  سمت  به  آن ها 
265سانتی متری از دیوار قرار گرفت و ارتفاع آن در سطح شانه 

راست آزمودنی تنظیم شد ]20[.

از آزمودنی خواسته شد پس از سه بار فلکشن رو به جلو كمر و 
سه بار كشش دست ها به سمت باال، به  صورت طبیعی ایستاده و 
به نقطه ای فرضی روی دیوار مقابل در راستای افق نگاه كند ]20[. 
آزمونگر پس از 5 ثانیه مکث از نمای نیم رخ بدن عکس برداری 

كرد. 

درنهایت، عکس یادشده به رایانه منتقل و با استفاده از نرم افزار 
آكرومیون،  )برجستگی  آناتومیکی  نشانه   سه  ابتدا   ،Kinovea
زائده  خاری مهره  هفتم و تراگوس( عالمت گذاری شد و سپس با 
استفاده از گونیای دیجیتال زاویه  خط واصل تراگوس و مهره  C7با 

خط افقی به  عنوان زاویه سربه جلو اندازه گیری شد. 

میانگین زاویه به دست آمده برای ناهنجاری فوق به  عنوان زاویه 
مورد نظر ثبت شد كه كمتر از 48 درجه به  عنوان ناهنجاری زاویه 
سربه جلو در نظر گرفته شد ]19[. برای ثبت فعالیت الکتریکی 
عضالت ناحیه گردن و كمربند شانه، هفت الکترود روی عضالت 

ذوزنقه باالیی1، ذوزنقه میانی2، ذوزنقه پایینی3، دندانه ای قدامی4، 
گوشه ای5، دلتوئید میانی6 و جناغی چنبری پستانی7 بر طبق 
داده شد ]22  قرار  اروپایی سنیام  پروتکل  و  مطالعات گذشته 
،21[ )تصویر شماره 1(. همچنین گونیامتر در بخش خارجی 
دیستال ران و بخش خارجی پروگزیمال درشت نی مفصل زانو 

قرار گرفت. 

پس از نشستن روی صندلی و قرارگیری مقابل سیستم، از 
آزمودنی ها خواسته شد به  مدت پانزده دقیقه تایپ كنند. وضعیت 
نشستن پشت سیستم به  صورت استاندارد بود، به طوری كه زاویه 
دید آزمودنی ها نسبت به نمایشگر در وضعیت 45 درجه قرار 
داشته باشد ]12[. در 10 ثانیه، ابتدا و انتهای تایپ كردن فعالیت 

الکتریکی عضالت منتخب ثبت شد.

آزمایشات اصالحی به مدت هشت هفته، دو جلسه آزمایش در 
هفته و هر جلسه به  مدت شصت دقیقه توسط آزمودنی ها و زیر 
نظر آزمونگر اجرا شد ]21[. هر جلسه آزمایشی شامل 5 تا 10 
دقیقه گرم كردن، 40 دقیقه آزمایشات تقویتی و كششی و 10 
دقیقه سرد كردن بود. شدت آزمایشات برای آزمودنی ها مطابق 

آستانه تحمل افراد تنظیم شد.

آزمایشات كششی به منظور كشش عضالت كوتاه شده بخش 
و  استرنوكلیدومستوئید  و  قدامی  دندانه ای  مانند  بدن  قدامی 
گرفت  صورت  شانه ای  كمربند  مفاصل  حركتی  دامنه  افزایش 
]21[. برنامه آزمایشی تحت نظارت مستقیم آزمونگر انجام گرفت 

1. Upper Trapezious
2. Middle Trapezious
3. Lower Trapezious
4. Seratus Anterior
5. Levaytor Scapulae
6. Middle Deltoid
7. Sternocleidomastoid

تصویر 1. محل الکترودگذاری عضالت منتخب
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تا از صحت انجام آزمایشات، اطمینان حاصل شود.

به  زمان(  مدت  و  )تکرار  آزمایشات  حجم  اجرا،  فرایند  در 
 صورت تدریجی در طول هشت هفته برنامه تمرینی و با توجه 
به ویژگی های فردی هر آزمودنی، افزایش یافت. به آزمودنی ها 
گفته شد كه حركات كششی را به گونه ای انجام دهند كه در 
قسمت قدامی سینه و پشت گردن خود احساس كشش كنند )تا 
آستانه بروز درد(، سپس وضعیت یادشده را به  مدت 10 تا 15 
ثانیه حفظ كرده، به وضعیت شروع بازگردند و پس از استراحتی 

كوتاه، حركت را دوباره تکرار كنند.

مدت  زمان اجرای هر حركت در طول هشت هفته به  تدریج از 
10 ثانیه به 15 ثانیه افزایش یافت. تعداد تکرار در هر ِست نیز 
به  تدریج از شش به دوازده حركت افزایش یافت. در هفته اول، از 
باندهای پارچه ای در سه مرحله و ده تکرار استفاده شد. در هفته 
دوم، میزان پیشرفت آزمایشات قدرتی تغییر كرده و در هر سه 

ِست، تعداد تکرارها به پانزده رسید. 

در هفته سوم، بیست تکرار در هر ِست بود. در هفته چهارم، 
طبق اصل اضافه  بار و تعدیل آزمایشات قدرتی، آزمایشات به ده 
تکرار، در هفته پنجم پانزده تکرار و هفته ششم به بیست تکرار 

رسید. 

 )Datalite Biometrics LTD، UK( از دستگاه الکترومایوگرافی
هشت كاناله بی سیم و الکترودهای سطحی مدل دوقطبی )ساخت 
انگلستان( جفت الکترودهای سطحی Ag / AgCl دوقطبی )شکل 
دایره ای با قطر یازده میلی متر؛ فاصله 25 میلی متر از مركز تا 
سیگنال های  حذف  نسبت  MΩ؛  صد  ورودی  امپدانس  مركز؛ 

مشترک 110< دسی بل در پنجاه تا شصت هرتز( استفاده شد. 

جهت فیلترینگ داده های خام الکترومایوگرافی از فیلترهای 
ناچ فیلتر  پایین گذر 500 هرتز و باالگذر 10 هرتز و همچنین 

)برای حذف نویز برق شهری( 60 هرتز انتخاب شد ]22[. 

میزان فعالیت عضالت ذوزنقه باالیی8 ، ذوزنقه میانی9 ، ذوزنقه 
و  میانی 13  دلتوئید  گوشه ای12 ،  قدامی11 ،  دندانه ای  پایینی10، 
در  كردن  تایپ  طی  راست  سمت  پستانی14  چنبری  جناغی 

فركانس نمونه برداری دو هزار هرتز صورت گرفت.

آماده سازی  فرایند  الکترودها روی پوست،  قرار دادن  از  قبل 
پوست نظیر تراشیدن محل قرارگیری الکترود، تمیز كردن با الکل 
 SENIAM  و غیره طبق توصیه نامه )C2H5OH-70 درصد اتانول(
انجام شد ]23[. جهت ارزیابی طیف فركانس فعالیت الکتریکی 
 Frequency و روش Biometrics Datalite عضالت از نرم افزار
Spectrum استفاده شد. در این نرم افزار ابتدا بازه زمانی مورد 

نظر انتخاب و ذخیره می شود.

سپس با انتخاب گزینه New Power Spectrum، مقادیر 
میانه فركانس در این روش، نهایتاً استخراج و جهت تحلیل آماری 
اطالعات  تمامی   .)2 شماره  )تصویر  گرفت  قرار  استفاده  مورد 

حاصل در برنامه Exel ثبت شد. 

ویلك  شاپیرو  آزمون  از  استفاده  با  داده ها  بودن  نرمال 
)P>0/05( بررسی شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه )گروه=2 
)كنترل و تجربی(*زمان=2 )پیش آزمون و پس آزمون(( جهت 
تعقیبی  تست  به  عنوان  زوجی  تی  آزمون  از  و  آماری  تحلیل 
مقایسه بین دو شرایط پیش آزمون پس آزمون گروه آزمایش و 

مقایسه زاویه سربه جلو استفاده شد. 

تمام تحلیل ها در سطح معنا داری 0/05 و با استفاده از نرم افزار 
SPSS نسخه 25 انجام پذیرفت. جهت محاسبه اندازه اثر )d( از 

8. Upper Trapezious
9. Middle Trapezious
10. Lower Trapezious
11. Seratus Anterior
12. Levaytor Scapulae
13. Middle Deltoid
14. Sternocleidomastoid

تصویر 2. محاسبه میانه فركانس فعالیت عضالنی
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فرمول شماره 1 استفاده شد.

.1

= )d( اندازه اثر اختالف میانگین دو شرایط
میانگین انحراف استاندارد دو شرایط

یافته ها

جدول شماره 1، میانگین و انحراف استاندارد طیف فركانس 
فعالیت الکتریکی عضالت طی 10 ثانیه ابتدایی تایپ كردن بین 

گروه كنترل و آزمایش طی پیش آزمون است.

بین  را  معنا داری  اختالف  هیچ گونه  حاضر  پژوهش  نتایج 
پیش آزمون دو گروه كنترل و آزمایش در طیف فركانس فعالیت 
الکتریکی عضالت ذوزنقه باالیی، ذوزنقه میانی، ذوزنقه پایینی، 

دندانه ای قدامی، گوشه ای، دلتوئید میانی و جناغی چنبر پستانی 
.)P>0/05( نشان نداد

استاندارد  انحراف  و  میانگین  نشان دهنده   ،2 شماره  جدول 
طیف فركانس عضالت طی 10 ثانیه ابتدایی تایپ كردن بین 
پس آزمون  پیش آزمون  شرایط  دو  در  آزمایش  و  كنترل  گروه 
است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه طیف فركانس فعالیت 
الکتریکی عضله گوشه ای طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
در گروه آزمایش كاهش داشت كه این كاهش به لحاظ آماری 

 .)P=0/035( معنا دار بود

در گروه آزمایش نیز بین پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
طیف فركانس عضله دلتوئید میانی كاهش معنا داری به اندازه 

 .)P=0/000( 17/16 درصد مشاهده شد

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد طیف فركانس )هرتز( عضالت طی 10 ثانیه ابتدایی تایپ كردن بین گروه كنترل و آزمایش طی پیش آزمون

اندازه اثر سطح معنا داری
میانگین±انحراف معیار

عضالت
كنترل تجربی

0/60 0/128 73/07±14/00 66/43±8/20 ذوزنقه باالیی

0/32 0/404 62/22±17/89 57/30±13/19 ذوزنقه میانی

0/26 0/550 56/81±24/63 52/58±8/15 ذوزنقه پایینی

0/01 0/845 38/70±13/60 37/86±8/87 دندانه ای قدامی

0/57 0/138 64/50±10/62 59/24±7/84 گوشه ای

0/64 0/114 86/50±27/39 72/74±15/48 دلتوئید میانی

1/04 0/523 86/13±31/00 56/24±26/33 جناغی چنبری پستانی

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد طیف فركانس )هرتز( عضالت در 10 ثانیه ابتدایی تایپ كردن بین گروه كنترل و آزمایش در دو شرایط پیش آزمون پس آزمون

عضالت

سطح معنا داری )اندازه اثر(كنترلآزمایش

پس آزمونپیش آزمون
درصد∆

پس آزمونپیش آزمون
اثر متقابل اثر عامل گروهاثر عامل زماندرصد∆

زمان و گروه میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

7/980/055-11/04±14/0067/20±5/3073/03-14/72±8/2062/91±66/43ذوزنقه باالیی
)0/130(

0/173
)0/068(

0/620
)0/009(

*28/550/002-17/13±27/3961/80±22/1186/50-12/97±15/4855/66±72/74ذوزنقه میانی

)0/315(
0/300
)0/205(

0/525
)0/015(

13/360/194-15/78±24/6349/22±3/2056/81-12/70±8/1550/90±52/58ذوزنقه پایینی
)0/062(

0/799
)0/002(

0/405
)0/026(

2/510/636-13/90±13/6037/73±2/0138/70-7/60±8/8737/10±37/86دندانه ای قدامی
)0/008(

0/847
)0/001(

0/954
)0/000(

*11/780/035-12/30±10/6256/90±7/0264/50-*10/19±7/8455/08±59/24گوشه ای

)0/154(
0/212
)0/057(

0/520
)0/016(

*13/920/025-19/75±27/3974/46±17/1686/50-*14/18±15/4860/26±72/74دلتوئید میانی

)0/172(
0/012*

)0/212(
0/967
)0/000(

23/0810/630/064±31/0069/84±14/5916/2063/13±26/3365/35±56/24جناغ چنبری پستانی
)0/121(

0/487
)0/018(

0/771
)0/003(

P>0/05 سطح معنا داری*
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عالوه بر این، در طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضله دلتوئید 
میانی بین پیش آزمون پس آزمون دو گروه كنترل و آزمایش اثر 
داد  نشان  را  معنا داری  اختالف  گروه  عامل  اثر  و  زمان  عامل 
)P=0/012( )P=0/025(. طیف فركانس فعالیت الکتریکی سایر 
عضالت هیچ گونه اختالف معنا داری را بین پیش آزمون پس آزمون 

.)P>0/05( دو گروه كنترل و آزمایش نشان ندادند

فركانس  طیف  استاندارد  انحراف  و  میانگین   ،3 شماره  جدول 
بین  كردن  تایپ  انتهایی  ثانیه  در 10  عضالت  الکتریکی  فعالیت 
گروه كنترل و آزمایش طی پیش آزمون است. نتایج پژوهش حاضر 
هیچ گونه اختالف معنا داری را بین پیش آزمون دو گروه كنترل و 
آزمایش در طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضالت ذوزنقه باالیی، 
پایینی، دندانه ای قدامی، گوشه ای، دلتوئید  ذوزنقه میانی، ذوزنقه 

.)P>0/05( میانی و جناغی چنبری پستانی نشان نداد

جدول شماره 4، نشان دهنده میانگین و انحراف استاندارد طیف 
انتهایی تایپ كردن بین گروه  فركانس عضالت طی 10 ثانیه 

كنترل و آزمایش در دو شرایط پیش آزمون پس آزمون است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه اثر عامل زمان بین دو گروه 
كنترل و آزمایش بر طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضله گوشه ای 
اختالف معنا داری وجود داشت )P=0/001(. همچنین طیف فركانس 
فعالیت الکتریکی این عضله در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
گروه آزمایش كاهش معنا داری را به اندازه 11/36 درصد نشان داد 
)P=0/010(. در طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضله دلتوئید میانی 
نیز بین پیش آزمون پس آزمون دو گروه كنترل و آزمایش اختالف 
معنا داری را نشان داد )P=0/039( )P=0/013(. در گروه آزمایش نیز 
بین پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون طیف فركانس این عضله، 

.)P=0/039( كاهش معنا داری به اندازه 18/91 درصد مشاهده شد

جدول 3. میانگین و انحراف استاندارد طیف فركانس )هرتز( عضالت در 10 ثانیه انتهایی تایپ كردن بین گروه كنترل و آزمایش طی پیش آزمون

اندازه اثر سطح معنی داری
میانگین±انحراف معیار

متغیرها
آزمایش كنترل

0/54 0/162 72/39±14/62 65/84±9/53 ذوزنقه باالیی

0/43 0/260 62/70±17/07 55/78±15/33 ذوزنقه میانی

0/18 0/644 53/39±17/57 51/06±7/85 ذوزنقه پایینی

0/08 0/822 38/83±12/64 37/81±11/47 دندانه ای قدامی

0/22 0/559 60/18±11/36 58/10±7/27 گوشه ای

0/51 0/186 86/68±27/27 75/30±17/03 دلتوئید میانی

0/03 0/934 57/11±25/27 57/94±28/09 جناغی چنبری پستانی

امیرعلی جعفرنژادگرو و همكاران. اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر طیف فركانس فعالیت الكتریكی عضالت در كودكان دارای عارضه سربه  جلو طی تایپ كردن

جدول 4. میانگین و انحراف استاندارد طیف فركانس )هرتز( عضالت در 10 ثانیه انتهایی تایپ كردن بین گروه كنترل و آزمایش در دو شرایط پیش آزمون پس آزمون

عضالت

سطح معنا داری )اندازه اثر(كنترلآزمایش

پس آزمونپیش آزمون
درصد∆

پس آزمونپیش آزمون
اثر عامل درصد∆

زمان
اثر عامل 

گروه
اثر متقابل 
زمان و گروه میانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

7/940/098-13/87±14/6266/64±3/0772/39-15/92±9/5363/83±65/85ذوزنقه باالیی
)0/98(

0/313
)0/038(

0/415
)0/025(

7/270/390-17/52±17/0758/14±8/550/8462/70±15/3356/25±55/78ذوزنقه میانی
)0/028(

0/292
)0/041(

0/292
)0/041(

8/920/393-17/94±17/5748/63±13/890/0053/39±7/8551/06±51/06ذوزنقه پایینی
)0/027(

0/992
)0/000(

0/393
)0/027(

0/050/349-15/08±12/6236/84±3/8138/83-8/59±11/4736/37±37/81دندانه ای قدامی
)0/033(

0/858
)0/001(

0/881
)0/001(

*12/840/001-11/35±11/3652/45±11/3660/18-*7/00±7/2451/50±58/10گوشه ای

)0/330(
0/605
)0/010(

0/775
)0/003(

*16/190/013-21/16±27/2772/65±18/9186/68-*13/39±17/0361/06±75/30دلتوئید میانی

)0/206(
0/039*

)0/149(
0/985
)0/000(

*25/2220/530/016±25/2768/84±14/9157/11*16/32±28/0966/58±57/94جناغی چنبری پستانی

)0/195(
0/930
)0/000(

0/701
)0/006(

P>0/05 سطح معنا داری*
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یافته های تحقیق در طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضله 
جناقی چنبری پستانی بین پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
گروه آزمایش افزایش معنا داری را به اندازه 14/91 درصد نشان 
داد )P=0/000(. همچنین در طیف فركانس فعالیت الکتریکی 
این عضله بین پیش آزمون پس آزمون دو گروه كنترل و آزمایش 
طیف   .)P=0/016( گذاشت  نمایش  به  را  معنا داری  اختالف 
اختالف  هیچ گونه  عضالت  سایر  الکتریکی  فعالیت  فركانس 
معنا داری را بین پیش آزمون پس آزمون دو گروه كنترل و آزمایش 
نشان ندادند )P>0/05(. مقایسه زاویه سربه جلو در گروه آزمایش 
اندازه 17/17  افزایش معنا داری به  بین پیش آزمون پس آزمون 

.)P>0/05( درصد را نشان داد

بحث

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یك دوره آزمایش اصالحی 
بر طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضالت در كودكان دارای 
عارضه سربه جلو طی تایپ كردن بود. مقدار طیف فركانس فعالیت 
الکتریکی عضله گوشه ای و دلتوئید میانی طی 10 ثانیه ابتدایی و 
انتهایی فعالیت تایپ كردن و عضله جناغی چنبری پستانی طی 
10 ثانیه انتهایی تایپ كردن در گروه آزمایش طی پس آزمون در 

مقایسه با پیش آزمون اختالف معناداری را نشان داد. 

همچنین طی 10 ثانیه انتهایی فعالیت تایپ كردن اثر عامل 
فعالیت  فركانس  طیف  بر  آزمایش  و  كنترل  گروه  بین  زمان 
بود.  تفاوت معنا دار  الکتریکی عضله گوشه ای و دلتوئید میانی 
سایر عضالت هیچ گونه اختالف معنا داری در گروه آزمایش طی 
پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون در طیف فركانس فعالیت 

الکتریکی طی فعالیت تایپ كردن نشان نداد.

مهره های  حد  بیش  از  اكستنشن  روبه جلو  سر  از  منظور 
گردنی فوقانی و جابه جایی مهره های گردنی تحتانی به سمت 
جلو است ]3[. عارضه سربه جلو یکی از علل ابتالی بیشتر به 
سندرم گیرافتادگی شانه و تحت آخرومی است ]24[. شیوع 
این عارضه در مردان 53 درصد و در زنان 64 درصد گزارش 
عادات  و  حركتی  فقر  به  می توان  را  آن  دلیل  كه  است  شده 

نامناسب وضعیتی نسبت داد ]25[.

پاسچر  تأثیر  بررسی  به  كه  همکاران  و  وون  پژوهش  مطابق 
شبیه سازی شده  عارضه سربه جلو با وضعیت نشسته بر چرخاننده های 
باالیی كتف در حركت فلکشن ایزومتریك همراه وزنه در صفحه 
ساجیتال پرداخته اند، میزان فعالیت عضله  ذوزنقه باالیی و پایینی 
افزایش و مقدار همین مؤلفه در عضله  دندانه ای قدامی هنگام حركتی 
ایزومتریك كاهش معنا داری را نشان داد ]26[. مطابق پژوهشی كه 
به مقایسه  تركیب حركتی كتف و فعالیت عضالنی دندانه ای قدامی، 
ذوزنقه باالیی و پایینی در افراد سالم و دارای عارضه سربه جلو پرداخته 
بود، گزارش شده افراد دارای ناهنجاری یادشده دارای فعالیت كمتر 

عضله دندانه ای قدامی بودند ]4[.

همچنین مك لن و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان تأثیر 
ناحیه  الکتریکی  فعالیت  دامنه  بر  پوسچر  اصالحی  برنامه های 
بر  آزمایشی  برنامه های  اثربخشی  بررسی  به  شانه،  و  گردن 
اختالالت مرتبط با كتف و شانه پرداختند ]26[ كه افراد در چهار 
وضعیت نشستن )عادتی، اصالح شده، سربه جلو و خمیده( پنج 

تکرار تایپ كردن را انجام دادند. 

نتایج حاكی از آن بود كه در وضعیت نشسته اصالح شده، سطح 
فعالیت عضالنی در تمام عضالت هنگام تایپ تمایل به كاهش 
داشت. وضعیت نشسته اصالح شده نسبت به وضعیت عادتی یا 
سربه جلو فعالیت عضالنی بیشتری در عضالت گردنی را نشان داد. 
همچنین افزایش فعالیت عضله دندانه ای قدامی منجر به تمركز 
خستگی عضالنی و بدتر شدن نشانه های آسیب در ناحیه شانه و 
گردن و عالئم ناهنجاری های این دو ناحیه می شود ]25[. پژوهش 
عارضه  دارای  افراد  بر  همکاران  و  محمودپور  توسط  انجام شده 
سربه جلو عدم تغییر در میزان فعالیت عضله دندانه ای قدامی را 
گزارش كردند كه دلیل این نتیجه گیری را به عدم سابقه  ابتال به 

درد در ناحیه گردن و شانه آن ها نسبت دادند ]26[.

نتایج مطالعات وون و همکاران  با  یافته های پژوهش حاضر 
]25[، تیگ پن و همکاران ]4[ و مك لن و همکاران ]26[ ناهمسو 
و با نتایج محمودپور و همکاران ]27[ هم خوانی داشت. كاهش 
فركانس فعالیت عضالت دلتوئید و عضله گوشه ای بعد از دوره 
آزمایشی را می توان به فراخوان بهتر واحدهای حركتی بعد از 

دوره آزمایشی نسبت داد. 

با توجه به نتایج پژوهش، آزمایشات اصالحی منتخب تأثیر 
الکتریکی  فعالیت  فركانس  طیف  تغییرات  بر  را  معناداری 
كودكان سربه جلو نشان داد كه می توان از خستگی زودهنگام 
در این عضالت جلوگیری كند.در افراد دارای عارضه سربه جلو 
چنبری  جناغی  عضله  ضخامت  سالم  همساالن  به  نسبت 

پستانی بیشتر است ]28[. 

مطابق پژوهشی كه به مقایسه قدرت عضالت خم كننده گردن، از 
جمله جناغی چنبری پستانی در دختران سالم نسبت به افراد دارای 
عارضه سربه جلو پرداخته بود، گزارش شده است كه بین میزان قدرت 
عضالت خم كننده عمقی گردن اختالف معنا دار بود و بین میزان 
قدرت عضالت خم كننده سطحی گردن اختالف معنا داری مشاهده 
نشد ]25[. فعالیت عضله جناغی چنبری پستانی كه یکی از عضالت 
سطحی فلکسور گردنی است، در این پژوهش پس از دوره آزمایشی 

اصالحی نیز تفاوت معناداری را نشان نداد.

فعالیت  فركانس  تفاوتی در مقادیر طیف  پژوهش حاضر،  نتایج 
پایینی در كودكان دارای عارضه  باالیی و  الکتریکی عضله  ذوزنقه 
سربه جلو نشان نداد. در پژوهشی فعالیت اكترومایوگرافی بخش فوقانی 
و تحتانی عضله ذوزنقه طی فلکشن ایزومتریك شانه همراه با قرارگیری 

موقعیت سربه جلو كاهش معنا داری را نشان داده است ]25[.

امیرعلی جعفرنژادگرو و همكاران. اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر طیف فركانس فعالیت الكتریكی عضالت در كودكان دارای عارضه سربه  جلو طی تایپ كردن
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همچنین در مطالعات، نشان داده شده كه افراد دارای اختالالت 
اسکلتی عضالنی نسبت به افراد سالم، به ویژه در عضالت ذوزنقه، 
توسط  انجام شده  پژوهش  داشته اند.  بیشتری  عضالنی  فعالیت 
هارمن و همکاران، اختالف معنا داری در فعالیت الکتریکی عضله 
ذوزنفه در افراد دارای عارضه سربه جلو نسبت به افراد سالم را 

نشان نداد. 

همچنین مطابق مطالعه جعفرنژاد و همکاران كه به مقایسه  
طیف فركانس منتخبی از عضالت ناحیه  تنه و گردن در كودكان 
با همساالن سالم طی دویدن  ناهنجاری سربه جلو  دارای  پسر 
پرداخته بودند، تمایل به افزایش معنا دار در میزان فركانس عضله 

ذوزنقه تحتاتی را گزارش كردند ]5[.

پژوهش حاضر با نتایج مطالعه هارمن  و همکاران همسو و با 
اضافه  احتماالً  بنابراین  بود؛  ناهمسو  مذكور  پژوهش های  سایر 
كردن بخش های آزمایشی دیگر در برنامه آزمایشی مورد استفاده 
در پژوهش حاضر در مطالعات آینده ضروری به نظر می رسد تا 
بتوان بعد از دوره آزمایشی فركانس فعالیت عضالت ذوزنقه باالیی 

و پایینی را نیز در افراد سربه جلو بهبود بخشید.

گروه  در  سربه جلو  زاویه  مقادیر  شدن  معنا دار  به  توجه  با 
آزمایش بین دو شرایط پیش آزمون پس آزمون می توان بیان كرد 
كه آزمایشات مورد استفاده در این پژوهش بر بهبود این زاویه 

می تواند مؤثر باشد. 

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به حضور كودكان 
پسر در این آزمون اشاره كرد كه به  دلیل تك جنسیتی بودن 
نتایج را به كودكان دختر تعمیم داد ]29-32[.  این  نمی توان 
همچنین سایر متغیرهای كینتیکی و كینماتیکی در این زمینه 

نیاز به بررسی دارد كه برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود. 

نتیجه گیری

مقدار طیف فركانس فعالیت الکتریکی عضله گوشه ای و دلتوئید 
میانی، كاهش معنا داری را پس از آزمایشات اصالحی در كودكان 
دارای عارضه سربه جلو و همچنین بهبود زاویه سربه جلو نشان داد.

با توجه به نتایج پژوهش كنونی، آزمایشات اصالحی منتخب 
تأثیر معناداری را بر تغییرات طیف فركانس فعالیت الکتریکی 
كودكان سربه جلو نشان داد كه می توان از خستگی زودهنگام در 

این عضالت جلوگیری كند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

IR.ARUMS. شماره  به  اخالق  كد  دارای  حاضر  مطالعه 
اردبیل است. اخالق  دانشگاه علوم پزشکی  از   REC.1397.136

پژوهشی در تمامی مراحل مطابق با اعالمیه هلسینکی رعایت 
شد. برای مشاركت در پژوهش به دلیل سن شركت كنندگان، از 

والدین آن ها رضایت نامه كتبی دریافت شد.

حامي مالي

نویسنده  ارشد  كارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
دوم مقاله در گروه بیومکانیك ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و 

روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل است. 

مشاركت نویسندگان

مفهوم سازی و نظارت: امیرعلی جعفرنژادرو و آیدین ولی زاده 
اورنگ ؛ روش شناسی: عارفه مختاری ملك آبادی؛ تحقیق، نگارش 
- پیش نویس اصلی، و نگارش - بررسی و ویرایش، تأمین بودجه 
و منابع: تمامی نویسندگان؛ جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده ها: 

جابر خداپناه اجیرلو.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشكر و قدردانی

از پرسنل آموزش  و  پرورش ناحیه یك اردبیل، مدیر مدرسه 
ابتدایی امام حسن مجتبی )ع( و همه دانش آموزانی كه در مراحل 
انجام مطالعه حاضر، محققان را یاری كردند، تشکر و قدردانی 

می كنیم.

امیرعلی جعفرنژادگرو و همكاران. اثر یك دوره آزمایش اصالحی بر طیف فركانس فعالیت الكتریكی عضالت در كودكان دارای عارضه سربه  جلو طی تایپ كردن
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