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Extended Abstract

1. Introduction

umbopelvic rhythm is a perspective for 
understanding spinal kinematics and 
spinal motion. Forward bending is a 
coupled movement combining lumbar 

flexion and pelvic rotation, the so-called lumbar–pel-
vic rhythm. It results from coordinated activity be-
tween the back extensor muscles and the hip extensor 
muscles. Hence, hamstring muscle group shortness via 
its impact on the structure of the hip is also effective on 
the lumbar-pelvic rhythm. Some scientists have mea-
sured lumbopelvic rhythm in healthy subjects and in 
subjects with a history of low back pain. In the back 
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Background and Aims Forward bending is a coupled movement combining lumbar flexion and pelvic 
rotation, the so-called lumbar–pelvic rhythm. Clinical observations have suggested that hamstring tight-
ness influences the lumbar pelvic rhythm and may be associated with modifications in the sagittal spine 
curvatures during trunk flexion. Moreover, there is still no agreement on the best stretching techniques. 
Therefore, the aim of the present study was to compare the effect of six weeks of active and inactive 
static training on lumbar-pelvic rhythm in forward flexion in men with hamstring shortness.
Methods This study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with two groups. In this 
study, 26 men with hamstring shortness, with a Mean±SD age of 25.76±1.71 years were selected (via 
purposeful sampling). Hamstring muscle shortness was measured utilizing the SLR and 90-90SLR tests. 
Measurements of the lumbar pelvic rhythm were recorded in the three-phase forward bending by a 
spinal mouse. Variables included pelvic rotation and lumbar flexion. Active and passive static stretch-
ing were respectively jack-knife and kneeling hamstring stretching techniques. To compare pre-test and 
post-test values of active and passive static stretching groups, the paired t-test and Wilcoxon test were 
utilized. Furthermore, to assess the difference between active and passive static stretching groups, the 
ANCOVA and Mann-Whitney U test were utilized.
Results After six weeks of active and passive static stretching, the total pelvic rotation significantly in-
creased in contrast to total lumbar flexion (P<0/05). A comparison of pelvic and lumbar ROM output did 
not reveal a significant difference between active and passive static groups (P>0/05).
Conclusion Compliant with the findings, active and passive static stretching could change the lumbopel-
vic rhythm to a pelvic-dominant motion, indicating that a flexible hamstring is important for preventing 
low back pain and other problems associated with the disturbance of the lumbo-lumbar rhythm.
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pain group, the lumbar segment moved more than the 
pelvis during forward bending of the trunk, suggesting 
that greater lumbar motion can induce overloading of 
the lumbar spine and consequently, lower back pain. 
Additionally, structural or nonstructural musculoskel-
etal abnormality in the lumbopelvic complex impaired 
the rhythm. Therefore, for preventing these complica-
tions and also the correction of lumbar-pelvic rhythm, 
the objective of this study was to compare the impact 
of active and passive static stretching hamstrings on 
flexibility and lumbar-pelvic rhythm in non-athlete 
men with hamstring shortness.

2. Methods

This study was a quasi-experimental study with pre-
test/post-test and two groups. In this study, 26 men 
with hamstring shortness, with a Mean±SD age of 
25.76±1.71 years were selected via purposeful sam-
pling. To measure the flexibility, a straight leg raising 
test for passive range of motion (ROM) and a 90-90 
straight leg raising test for active ROM were used. 
Measurements of the lumbar pelvic rhythm were re-
corded in the three-phase forward bending by a spinal 
mouse. Variables included pelvic rotation plus lumbar 
and thoracic flexion. Active and passive static stretch-
ing was jack-knife and kneeling hamstring stretch-
ing techniques, respectively. To compare pre-test and 
post-test values of active and passive static stretching 

groups, the paired t-test and Wilcoxon test were uti-
lized. Also, to analyze the difference between active 
and passive static stretching groups, the independent 
t-test and Mann-Whitney U test were used.

3. Results

The findings unveiled that pelvic lumbar rhythm was 
significantly effective in pelvic rotation angle during 
forwarding trunk flexion (with six weeks of passive 
static stretching in phases 2 and 3 plus six weeks of 
active static stretching in phase 3). Moreover, pelvic 
rotation ROM significantly increased in both training 
groups (P≥ 0.05) in a total of three phases of forward 
bending movement. Therefore, the pelvic rotation 
angle increased significantly in the post-test. Also, the 
lumbar flexion angle in both groups during phase 3 
was significantly different between pre-test and post-
test (P≥0.05), however, no difference was observed be-
tween pre-test and post-test in the total range of lumbar 
flexion (P≥0.05) (Table 1).

Examining the difference between the impact of ac-
tive and passive static stretching, the findings of the 
analysis of covariance (parametric data) and the Man-
Whitney U test (non-parametric data) indicated that no 
significant difference existed between the two groups 
in any of the variables (P<0.05).

Table 1. Paired t-test results to compare pre-test and post-test values in two groups for parametric data

Variables Groups Pre-test Post-test P

Pelvis Rotation ROM
Active Static 61.07 67.92 0.01

Passive Static 62.07 67.53 0.01

Pelvic Rotation Phase 1
Active Static 36.38 38.15 0.41

Passive Static 34.77 37.31 0.18

Pelvic Rotation Phase 2
Active static 13.07 14.69 0.21

Passive Static 13.92 16.30 0.03

Lumbar Flexion ROM
Active Static 53.23 50.69 0.09

Passive Static 55.69 56.00 0.8

Lumbar flexion phase 1
Active Static 48.84 47.69 0.45

Passive Static 51.38 50.15 0.43

Lumbar Flexion Phase 2
Active Static 2.07 2.00 0.86

Passive Static 2.76 4.00 0.15
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4. Discussion

The findings of this study pointed out that active and 
passive static exercises have no effect on lumbar flexion 
ROM during forward trunk flexion. However, in phase 3, 
the forward bending motion of the lumbar region was as-
sociated with an increase, but this jump was small and had 
no effect on the overall range of motion. However, lumbar 
flexion increased in phase 3 of trunk forward bending mo-
tion, but this increase was negligible and did not have a 
significant effect on total ROM. Therefore, because these 
exercises apply proper stretching on hamstring muscles 
and do not change the length of the erector spine, they do 
not affect lumbar flexion ROM.

Increasing pelvic rotation and ROM in both static 
stretching groups indicated that static stretching with the 
correct lumbar pelvic rhythm can prevent lower back pain 
and other disorders and syndromes associated with ham-
string shortness.

Also, the intergroup study with covariance and the 
Mann-Whitney test revealed that there was no significant 
difference between the two training groups in any of the 
variables. Among the reasons for the similar impact of ac-
tive and passive static stretching exercises is the similar 
intensity and volume of training in both stretching pro-
tocols. Both active and passive static stretching protocols 
were done for 90 seconds of stretching per session (six 
days/week for six weeks). Also, more biomechanical 
adaptations of muscle tissue in the passive static stretch-
ing protocol are possibly compensated by neuromuscu-
lar changes due to antagonist muscle contraction and the 
reciprocal inhabitation mechanism in the active static 
stretching protocol. 
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Variables Groups Stage Ave Z P

Pelvic Rotation Phase 3

Active Static
Pr-etest 3

-2.97 0.01
Post-test 7.33

Passive Static
Pr-etest 3.75

-2.47 0.01
Post-test 7.05

Lumbar Flexion Phase 3

Active Static
Pr-etest 0

-2.21 0.03
Post-test 3.50

Passive Static
Pr-etest 2.50

-2.09 0.04
Post-test 5.71
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر شش هفته تمرینات کششی استاتیک فعال و غیرفعال بر ریتم کمری-لگنی در مردان 
با کوتاهی همسترینگ

زمینه و هدف حرکت خم شدن به جلو ترکیبی از زوج حرکات فلکشن لومبار و چرخش لگن است که این حرکات از هماهنگی فعالیت 
عضالنی بین اکستنسورهای پشتی و عضالت اکستنسور هیپ نتیجه می شود، مطالعات پیشین نشان می دهد که کوتاهی عضالت 
همسترینگ با ایجاد محدودیت در حرکت لگن باعث افزایش حرکات ستون فقرات کمری و در نتیجه ایجاد کمردرد به واسطه تأثیر بر ریتم 
کمری-لگنی در حرکت خم شدن به جلو می شود. از طرف دیگر، هنوز توافقی در خصوص بهترین تکنیک کششی وجود ندارد؛ بنابراین 
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر شش هفته تمرینات استاتیک فعال و غیرفعال بر ریتم کمری-لگنی در حرکت خم شدن به جلو در 

مردان با کوتاهی همسترینگ است.
مواد و روش ها تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون در دو گروه تمرینی بود. به این منظور 26 مرد غیرورزشکار 
با کوتاهی همسترینگ، با میانگین سنی 1/71±25/76 سال از راه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای اندازه گیری طول عضالت 
همسترینگ از دو آزمون باال آوردن مستقیم و باز کردن زانو از حالت نود درجه استفاده شد. اندازه گیری های مربوط به ریتم کمری-لگنی 
در سه فاز حرکت خم شدن به جلو توسط اسپاینال موس ثبت شد. متغیرها شامل چرخش لگن و فلکشن ناحیه کمری بود. دو گروه تمرین 
کششی شامل استاتیک فعال و غیرفعال بود که به ترتیب از تمرینات جک نایف و کشش همسترینگ نیمه  نشسته به مدت شش هفته، 
شش روز در هفته و نود ثانیه در هر جلسه طبق پروتکل استفاده شد. مقایسه درون گروهی توسط آزمون های تی همبسته و ویلکاکسون 

و مقایسه بین گروهی از آزمون های کوواریانس و یومن ویتنی با P<0/05 انجام شد. 
یافته ها بعد از شش هفته تمرینات استاتیک فعال و غیرفعال دامنه کلی چرخش لگن بر خالف دامنه کلی فلکشن ناحیه کمری افزایش 
معناداری نشان داد )P≥0/05(. در مقایسه بین گروهی در هیچ یک از متغیرها تفاوتی در اثر تمرینات کششی استاتیک فعال و غیرفعال 

 .)P>0/05( مشاهده نشد
نتیجه گیری تمرینات استاتیک فعال و غیرفعال می تواند باعث تغییر ریتم کمری-لگنی به غلبه ناحیه لگنی نسبت به کمر شود؛ بنابراین 
این تمرینات در پیشگیری از کمردرد و اصالح سایر عوارض ناشی از اختالل در ریتم کمری-لگنی مؤثر است. ضمن اینکه تفاوتی در 

اثرگذاری بین دو تمرین وجود ندارد.

کلیدواژه ها: 
کشش استاتیک-فعال، 

کشش استاتیک-
غیرفعال، دامنه حرکت، 

کوتاهی همسترینگ
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مقدمه

ساختارهای اسکلتی، از جمله ساختارهای زیربنایی بدن انسان 
است که محل اتصال گروه هایی از عضالت وضعیتی هستند و 
بر وضعیت  این ساختارها لگن است. لگن می تواند  مهم ترین 
قرارگیری مهره های خاجی کمری تأثیرگذار باشد و می تواند 
بر رابطه طول-تنشن عضالتی که از لگن شروع می شوند، نظیر 

خم کننده های مفصل ران و همسترینگ ها اثر بگذارد یا از آن ها 
اثر  یا ضعف عضالت ممکن است در  پذیرد، پس سفتی1  اثر 
ایجاد  یا علت  ایجاد شود  قرارگیری پوسچرال  تغییر وضعیت 
آن باشد. وضعیت قرارگیری این ساختارها در ارزیابی وضعیت 
بدنی و نقشی که این ساختارها در دیسفانکشن ایفا می کنند، 

نقشی کلیدی دارد ]1[. 

1. Tightness
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حرکت خم شدن به جلو، ازجمله حرکات معمول روزانه است، 
این حرکت نیازمند حرکات هماهنگ ساختارهای عضالنی در 
ناحیه کمر و لگن است که به آن ریتم کمری-لگنی2 می گویند 
]3 ،2[. ریتم کمری-لگنی به هماهنگی بین ستون فقرات کمری 
و لگن در فلکشن تنه اطالق می شود که به  منظور فهم دقیق از 
کینتیک و حرکت ستون مهره ها و لگن در ارتباط با هم بیان 
 شده است ]4[. بر اساس گزارش ها دامنه حرکتی مجموعه کمر 
و لگن در دامنه فلکشن تنه 110 درجه است؛ چهل درجه در 
ستون فقرات کمری و هفتاد درجه در مفصل لگن. در حرکت خم 
شدن به جلو از تنه، حرکت در سگمنت ستون فقرات کمری در 
فاز ابتدایی غالب است، در فاز میانی مفاصل ستون فقرات کمری 
و لگن حرکت مشابهی دارند و در فاز پایانی نیز حرکت در مفصل 
لگن غالب می شود. عضالتی که روی مفصل هیپ عمل می کنند، 

می توانند روی این هماهنگی اثرگذار باشند ]5[. 

عضله  مانند  فلکسوري  ماهیت  علت  به  که  عضالتي  در 
همسترینگ مستعد ابتال به کوتاهي هستند، کوتاهي عضله بدون 
وجود هیچ علت پاتولوژي خاص و تنها به علت عدم حرکت مداوم 
عضله در دامنه حرکتي کامل خود ایجاد مي شود ]6[. کوتاهي 
الگوهاي  ایجاد  مفصل،  حرکتي  دامنه  کاهش  باعث  عضالت 
عضله  قدرت  کاهش  و  عضالني  ایمباالنس  نامناسب،  حرکتي 

مي شود و ضایعات دژنراتیو مفصلي را ایجاد می کند ]7[.

کوتاهی عضالت همسترینگ به  عنوان یک عضله وضعیتی 
نقش بسزایی در بروز اختالالت سیستم اسکلتی-عضالنی دارد. 
نشان داده  شده است که کوتاهی عضالت همسترینگ می تواند 
هم  به  نتیجه  که  نقص حرکتی شود  ایجاد سندرم های  باعث 
خوردن قوس های طبیعی ستون فقرات و وارد آمدن فشارهاي 
غیرطبیعی بر آن و اختالل در مفاصل ساکروایلیاك و انحراف 
وضعیتی به دلیل عدم هماهنگی در قوس های طبیعی ستون 

فقرات است ]8[. 

در تحقیقات مختلف به ارتباط بین کوتاهی عضالت همسترینگ 
و ناهنجاری های اسکلتی-عضالنی مانند هایپرکایفوز ساختاری و 
غیر ساختاری، سندرم های متقاطع تحتانی3 و الیه ای4 اشاره شده 
عوارض جدی  از  یکی  موارد،  این  بر  عالوه   .]1،  9 ،  10[ است 
کوتاهی و سفتی عضالت همسترینگ آسیب و استرس وارده بر 
ساختار کمر و ایجاد کمردرد است که تحقیقات به ارتباط کوتاهی 
عضالت همسترینگ و کمردرد اشاره کرده اند ]14-11[. از این 
 رو، بسیاری از محققان دلیل کمردرد را محدودیت تحرك پذیری 
لگن و غلبه ستون فقرات کمری در حرکات این ناحیه در افراد با 

کوتاهی همسترینگ می دانند.

از  معمول  به طور  همسترینگ  عضله  کوتاهي  اصالح  براي 

2. Lumbo-pelvic Rhythm
3. Lower Cross Syndrome
4. Layer Syndrome

روش  سه  که  مي شود  استفاده  کششی  مختلف  تکنیک  های 
معمول آن، کشش استاتیک، دینامیک و تسهیل سازی عصبی-

عضالنی از طریق حس عمقی5 است ]15[. بین محققین در مورد 
بهترین روش کششی توافقی وجود ندارد و برخی نیز تأثیرگذاری 

یکسان این تکنیک ها را مشاهده کردند ]16-18[. 

برخی تحقیقات نیز بر مؤثرتر بودن تکنیک استاتیک نسبت 
به سایر تکنیک ها اشاره دارند ]25-19 ، 15 ،4[. پیش  از این 
تمرینات استاتیک تنها حرکات کششی غیرفعال تعریف می شد، 
اما از آنجا  که تمرینات کششی استاتیک را با یا بدون انقباض 
عضله آنتاگونیست می توان انجام داد؛ بنابراین تمرینات کششی 
استاتیک شامل انواع روش های کشش استاتیک فعال و غیرفعال 

است ]26[. 

در مورد اثر این دو تمرین بر میزان انعطاف پذیری نیز نتایج ضد 
و نقیض است. مطالعات بسیاری تأثیر معنادار هر دو روش فعال 
 .]18 ، کرده اند]26-31  گزارش  را  استاتیک  کشش  غیر فعال  و 
مؤثرتر  را  فعال  استاتیک  کششی  تمرینات  تحقیقات  برخی 
غیر فعال  استاتیک  کشش  دیگر  برخی   .]22،  26[ می دانند 
 .]18،  29،  32[ کردند  گزارش  مؤثر تر  را  همسترینگ  عضالت 
روش  دو  اثر  مقایسه  و  بررسی  حاضر  تحقیق  هدف  این  رو،  از 
کششی استاتیک فعال و غیرفعال همسترینگ بر ریتم کمری-

لگنی مردان غیر ورزشکار با کوتاهی همسترینگ است.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و نمونه ها شامل 26 دانشجوی 
پسر غیرورزشکار دانشگاه تهران با دامنه سنی 30-25 که دچار 
و  دسترس  در  صورت  به  بودند،  همسترینگ  عضالت  کوتاهی 
هدفمند بر اساس معیارهای ورود تحقیق انتخاب شدند. کوتاهی 
عضالت همسترینگ با آزمون باال آوردن پا با زانوی صاف6 )دامنه 
غیر فعال( و آزمون باز کردن زانو در حالت 90-90 7 )دامنه فعال( 
ارزیابی شد و افرادی که در دامنه کمتر از هفتاد درجه در آزمون 
دامنه غیرفعال و کمتر از 150 درجه در آزمون فعال قرار داشتند، به 
تحقیق وارد شدند. همچنین عدم ابتال به ناهنجاری های ساختاری 
اسکلتی-عضالنی از دیگر معیارهای ورود این افراد به تحقیق بود.

ابتدا سی نفر با توجه به معیارهای فوق انتخاب شدند و به 
صورت تصادفی در دو گروه تمرینی استاتیک فعال و غیر فعال 
قرار گرفتند. معیارهای خروج افراد از تحقیق عدم اجرای پروتکل 
تمرینی یا عدم شرکت در مرحله پس آزمون در نظر گرفته شد 
که در ادامه با توجه به معیارهای خروج چهار نفر از تحقیق حذف 
شدند. ویژگی های آنتروپومتریک آزمودنی ها در گروه استاتیک 

فعال و غیرفعال در جدول شماره 1 آمده است.

5. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
6. Straight Leg Raise (SLR)
7. 90-90 Straight Leg Raise (90-90 SLR)
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براي اندازه گیري دامنه غیر فعال نمونه ها در وضعیت طاقباز 
انجام حرکات  از  براي جلوگیري  و  قرار مي گرفتند  روي تخت 
جانشیني )چرخش خلفي لگن و یا فلکشن ران پاي مخالف( 
هنگام اجراي حرکت فلکشن پا با زانوی صاف، با دو استرپ لگن 
و وسط ران پاي مخالف ثابت مي شد. سپس مرکز گونیامتر روي 
تروکانتر بزرگ استخوان فمور قرار مي گرفت و در حالي که بازوي 
ثابت آن از پروگزیمال در امتداد خط میدآگزیالري بود، بازوي 
امتداد قوزك خارجي قرار مي گرفت. در حالي که  دیستال در 
زانوي نمونه مورد بررسي در اکستنسیون و مچ در حالت طبیعي 
بود، درمانگر با گذاشتن دست در خلف مچ پا، ران پا را به صورت 
غیرفعال به حالت فلکسیون مي برد تا حدي که نمونه در عضالت 

همسترینگ خود احساس کشش داشته باشد. 

در این دامنه، حرکت متوقف مي شد و درمانگر بازوي متحرك 
را  آن  درجه  و  مي کرد  منطبق  خارجي  قوزك  با  را  گونیامتر 
مي خواند. اندازه گیری سه بار تکرار شد و میانگین زوایا ثبت شد 
]33[. براي اندازه گیري باز کردن زانو در حالت 90-90 از گونیامتر 
یونیورسال استفاده شد. بدین ترتیب فرد در حالت طاقباز روي 
تخت می خوابد. در هر دو پا، مفصل هیپ در حالت نود درجه 
فلکشن قرار داده شد، فرد می تواند پاها را با دست ثابت نگه دارد. 
آزمونگر یک بازوي گونیامتر را روي برجستگی بزرگ استخوان 
ران و صفحه مدرج گونیامتر را روي محور حرکتی زانو ثابت کرده 
و با دست دیگر بازوي دوم گونیامتر را روي قوزك خارجی ثابت 
کرده و سپس فرد به صورت اکتیو پای مورد آزمون را به وضعیت 
اکستنشن می برد تا آخرین دامنه ای که لرزشی در پا دیده نشود، 
زاویه به دست آمده ثبت و اندازه گیري سه بار تکرار و میانگین آن 
به عنوان مقادیر آزمون باز کردن زانو در حالت 90-90 ثبت شد 

.]33[

به  منظور اندازه گیری دامنه حرکتی لگن و کمر در حرکت 

خم شدن به جلو از روش ارزیابی ریتم کمری-لگنی با استفاده 
از اسپاینال موس مطابق تحقیقات پیشین استفاده شد]35 ،34 
،12[. روایی این وسیله در ارزیابی ریتم کمری-لگنی در تحقیقات 
بررسی شده که روایی باالیی )r=0/09( در حرکت فلکشن تنه 

گزارش شده است ]36-38[. 

در مرحله ارزیابی ریتم کمری-لگنی قبل از هر چیز ابتدا نقاط 
مشخصی از ستون فقرات که مهره های C7 و S2 را شامل می شد، 
تشخیص و عالمت گذاری می شد. این دو مهره تعیین کننده ابتدا و 
انتهای حرکت اسپاینال موس روی ستون مهره ها است. به  منظور 
بررسی ریتم کمری-لگنی ابتدا فاصله بین انگشتان دست تا زمین 
بر حسب سانتی متر در حالت ایستاده اندازه گیری  شد و این اندازه 
به  عنوان فاصله انگشتان تا زمین 8 ثبت شد. سپس فاصله 50 و 
25 درصد این مقدار محاسبه شد. آزمودنی در هریک از چهار 
وضعیت زیر )تصویر شماره 1( قرار می گرفت و انحنای ستون 
فقرات طبق آنچه در ادامه خواهد آمد، توسط اسپاینال موس در 

این وضعیت ها جداگانه اندازه گیری می شد. 

ستون  انحنای  ثبت  برای  موس  اسپاینال  با  کار  چگونگی 
فقرات در چهار وضعیت به این صورت انجام شد. در هر یک از 
وضعیت های فوق آزمونگر با قرار دادن اسپاینال موس روی مهره 
C7 با فشار دادن دکمه مربوطه دستگاه آماده ثبت داده ها می شد، 
آزمونگر به آرامی اسپاینال موس را مماس با خار مهره ها تا مهره 
S2 هدایت می کرد و انحنای ستون فقرات روی لپ تاپ توسط 
ناحیه  فلکشن  نرم افزار  می شد،  ثبت  موس9  اسپاینال  نرم افزار 
پشتی را از مهره های T1 تا T12، فلکشن ناحیه کمری از L1 تا 
L5 و میزان تیلت لگن را از اختالف کل دامنه خم شدن به جلو 
از مجموع فلکشن ناحیه پشتی و کمری محاسبه می کرد و در 

خروجی ثبت و ذخیره می شد.

 8. Finger-to-Floor Distance (FFD)
9. SpinalMouse®

تصویر 1. چگونگی کار با اسپاینال موس برای ثبت انحنای ستون فقرات
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اختالف مقادیر موقعیت A به B به  عنوان فاز یک، از موقعیت 
B به C به  عنوان فاز دو و از موقعیت C به D به  عنوان فاز سه 
بار تکرار می شد  محاسبه شد. این روند برای هر آزمودنی سه 
که میانگین این مقادیر محاسبه و به عنوان خروجی نهایی برای 
هریک از متغیرهای چرخش لگن و فلکشن ناحیه کمری در هر 
سه فاز حرکت در نظر گرفته شد. در هر دو مرحله افرادی که به 
وضعیت Dنرسیدند، برای فاز سه مقدار صفر برای تمام متغیرها 
در نظر گرفته شد. نسبت فلکشن ناحیه کمری به چرخش لگن 
نیز از تقسیم مقادیر فلکشن ناحیه کمری در هر فاز بر چرخش 
لگن در همان فاز به دست آمد که میانگین سه بار اندازه گیری 

محاسبه و ثبت شد.

پروتکل  مرحله  وارد  آزمودنی ها  پیش آزمون،  انجام  از  پس 
ثانیه  نود  و  به مدت شش هفته، شش روز در هفته  تمرینی 
کشش در هر جلسه شدند. برای پروتکل تمرینی گروه کشش 
استاتیک تمرین کششی جک نایف10 از پروتکل تمرینی سایریو 

و همکاران استفاده شد. 

این تمرین، یکی از انواع تمرینات کششی استاتیک است که 
اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. برای انجام این کشش ابتدا فرد 
در موقعیت اسکات می نشیند و مچ پاها را با دستانش می گیرد، 
در حالی که قفسه سینه و ران ها در تماس هستند، مفصل زانو را 
به اکستنشن می برد ]39[. در انتها با حداکثر انقباض عضله چهار 
سر، در دامنه پایانی مفصل زانو به مدت ده ثانیه قرار خواهد گرفت 
که در هر ست نُه بار تکرار و بین هر تکرار سی ثانیه استراحت داده 
می شود. این تمرین شش روز در هفته، هر روز یک ِست در طول 
شش هفته اجرا شد و اضافه بار با افزایش شدت تمرینی )افزایش 
اعمال نیروی کششی با انقباض بیشتر عضالت چهار سر( لحاظ 

شد )تصویر شماره 2(. 

عضالت  فعال  استاتیک  کشش  گروه  تمرینی  پروتکل  برای 
از  نشسته 11  نیمه  تکنیک کشش همسترینگ  از  همسترینگ 
پروتکل باهر و همکاران استفاده شد. در این تمرین مطابق تصویر 
شماره 2 آزمودنی در حالت نیمه نشسته قرار خواهد گرفت. بدین 
صورت که آزمودنی یک پا را روی زمین گذاشته و پای مورد 
آزمون را به صورت کشیده در جلوی بدن روی زمین قرار می دهد. 

10. Jack-Knife
11. Kneeling Stretching Hamstring

سپس از فرد بدون خم کردن زانو تنه خود را روی پای جلو خم 
کند تا در عضالت همسترینگ احساس کشش کند ]40[. 

آزمودنی به مدت سی ثانیه در این موقعیت قرار می گرفت. هر 
ِست شامل سه تکرار، هر روز یک ِست، شش روز در هفته به 
مدت شش هفته انجام شد. در این پروتکل نیز اضافه بار از طریق 
افزایش شدت تمرینی )افزایش خم شدن تن به جلو( اعمال شد 

)تصویر شماره 3(.

کولموگروف- آزمون  از  داده ها  طبیعی  توزیع  بررسی  برای 
اسمیرنف استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمار 
 SPSS توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نسخه 22 نرم افزار
و در سطح معناداری P<0/05 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها 
جهت مقایسه درون گروهی از آزمون تی زوجی در داده های با 
توزیع نرمال و آزمون ویلکاکسون در توزیع غیرطبیعی داده ها 
استفاده شد. به همین ترتیب، برای مقایسه بین گروهی از آزمون 
کوواریانس برای داده های با توزیع نرمال و از آزمون یومن ویتنی 

برای داده های غیرنرمال استفاده شد.

یافته ها

آزمون  از  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای 
کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد که نتایج آزمون نشان داد، 
سه  فاز  در  کمری  ناحیه  فلکشن  و  لگن  چرخش  متغیرهای 
توزیع ناپارامتریک داشتند؛ بنابراین برای مقایسه درون گروهی 
و بین گروهی این دو متغیر به ترتیب از آزمون های ویلکاکسون 

و یومن ویتنی استفاده شد. 

نتایج مقایسه درون گروهی آزمون های تی زوجی و ویلکاکسون 
به ترتیب در جداول شماره 1 و 2 آمده است. نتایج تحقیق نشان 
داد شش هفته تمرین استاتیک غیرفعال در افزایش زاویه چرخش 
لگن در فاز دو و سه و همچنین شش هفته تمرین استاتیک فعال 
در افزایش چرخش لگن در فاز سه به طور معنا داری مؤثر است.

همچنین دامنه کلی چرخش لگن در مجموع سه فاز حرکت 
خم شدن به جلو نیز افزایش معناداری در هر دو گروه تمرینی 
مشاهده شد )P≥0/05(، بدین صورت که زاویه چرخش لگن در 
مرحله پس آزمون به طور معناداری افزایش یافت. زاویه فلکشن 
ناحیه کمری نیز در فاز سه در هر دو گروه بین مرحله پیش آزمون 

تصویر 3. تمرین کششی نیمه نشسته همسترینگتصویر 2. تمرین کششی جک نایف
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و پس آزمون تفاوت معناداری داشت )P≥0/05(، اما در دامنه کلی 
فلکشن ناحیه کمری در مجموع سه فاز حرکت تفاوتی بین دو 

.)P>0/05( مرحله پیش آزمون-پس آزمون مشاهده نشد

نتایج آزمون کوواریانس و یومن ویتنی جهت مقایسه بین گروهی 
در جداول شماره 3 و 4 آمده است.

تمرینات  تأثیر  تفاوت  بررسی  در جهت  بین گروهی  مقایسه 
آنالیز  آزمون  نتایج  که  شد  انجام  غیرفعال  و  فعال  استاتیک 
کوواریانس برای داده های پارامتریک و آزمون یومن ویتنی برای 

داده های ناپارامتریک نشان داد در هیچ یک از متغیرها اختالف 
.)P>0/05( معناداری بین دو گروه تمرینی مشاهده نشد

بحث

تمرینی  گروه  هر  در  داد  نشان  مطالعه  این  از  نتایج حاصل 
زاویه چرخش لگن بعد از شش هفته تمرینات استاتیک فعال 
و غیرفعال، خصوصاً در فازهای پایانی حرکت خم شدن به جلو 
محدودیت  بین  ارتباط  تأیید  ضمن  نتایج  این  یافت.  افزایش 

جدول 1. نتایج آزمون تی زوجی جهت مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه برای داده های پارامتریک

پس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر
میانگین±انحراف معیار

Tp
اختالف امتیاز درون گروهی

دامنه کلی چرخش لگن
6/783/600/01±61/0767/926/84استاتیک فعال

5/462/630/01±62/0767/538/12استاتیک غیرفعال

چرخش لگن در فاز یک
1/770/850/41±36/3838/157/48استاتیک فعال

2/541/390/18±34/7737/316/55استاتیک غیرفعال

چرخش لگن در فاز دو
1/621/310/21±13/0714/694/42استاتیک فعال

*2/382/400/03±13/9216/303/57استاتیک غیرفعال

دامنه کلی فلکشن ناحیه 
کمری

1/860/09-2/53-±53/2350/694/90استاتیک فعال

0/300/250/8±55/6956/004/38استاتیک غیرفعال

فلکشن ناحیه کمری در 
فاز یک

0/760/45-1/15-±48/8447/695/42استاتیک فعال

0/800/43-1/23-±51/3850/155/49استاتیک غیرفعال

فلکشن ناحیه کمری در 
فاز دو

0/170/86-0/07-±2/072/001/60استاتیک فعال

1/231/520/15±2/764/002/91استاتیک غیرفعال
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جدول 2. نتایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه برای داده های ناپارامتریک

ZPمیانگین رتبهمرحله آزمونگروهمتغیر

چرخش لگن در فاز سه

استاتیک فعال
3پیش آزمون

-2/970/01*

7/33پس آزمون

استاتیک غیرفعال
3/75پیش آزمون

-2/470/01*

7/05پس آزمون

فلکشن ناحیه کمری در 
فاز سه

استاتیک فعال
0پیش آزمون

-2/210/03*

3/50پس آزمون

استاتیک غیرفعال
2/50پیش آزمون

-2/090/04*

5/71پس آزمون
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حرکات لگن و کوتاهی طول عضالت همسترینگ که در برخی از 
تحقیقات پیشین، از جمله تحقیق اسوال، هاسبه و رییس ]41 ،12 
،11 ،5[، با نتایج تحقیق هاسبه و همکاران در مورد تأثیر مثبت 
تمرینات کششی عضالت همسترینگ در افزایش دامنه چرخش 
لگن در حرکت خم شدن به جلو همسو است. هاسبه و همکاران 
به بررسی تأثیر تمرینات کششی دینامیک بر ریتم کمری-لگنی 
پرداختند که نتایج نشان داد پس از شش هفته تمرینات کششی 
دینامیک دامنه حرکتی لگن در حرکت خم شدن به جلو افزایش 

و دامنه حرکتی کمر ثابت است ]35[. 

همکاران  و  هاسبه  تحقیق  در  به دست آمده  نتایج  بنابراین 
دامنه  افزایش  بر  تمرینات کششی همسترینگ  تأثیر  از حیث 
چرخش لگن با یافته های تحقیق حاضر همسو است. در بیان 
علت این امر می توان گفت از آنجا که عضالت همسترینگ به 
سبب تأثیرگذاری بر ناحیه لگن به دلیل اتصال بر این ناحیه، 
هرگونه تغییر در طول استراحت این عضالت بر تمام حرکات 

ناحیه لگن تأثیرگذار است، کوتاهی عضالت همسترینگ با تأثیر 
بر ناحیه لگن در حرکت خم شدن به جلو سبب محدودیت در 
افزایش حرکت در ناحیه  با  این ناحیه می شود و غالباً  حرکت 

ستون فقرات کمری جبران می شوند.

می توان  نتیجه گرفت افزایش در طول عضالت همسترینگ 
باعث  غیرفعال  و  فعال  استاتیک  کششی  تمرینات  از  ناشی 
کاهش در محدودیت چرخش لگن در طول حرکت خم شدن 

به جلو می شود. 

طول  بر  استاتیک  کششی  تمرینات  تأثیر  علت  بیان  در 
استراحتی نیز می توان گفت طبق نظریات محققان تغییر در طول 
عضله می تواند ناشی از تغییرات مکانیکی بافت عضله یا تغییرات 
عصبی عضالنی و کاهش تونسیته عضالنی باشد ]16[. در تحقیق 
حاضر نیز در گروه کشش استاتیک غیرفعال از تکنیک کشش 
همسترینگ در حالت نیمه نشسته استفاده شد که با دوره های 
انقباض سی ثانیه ای همراه بود که طبق تحقیقات تغییرات طول 

جدول 3. نتایج آزمون کوواریانس برای مقایسه دو گروه استاتیک فعال و غیرفعال برای داده های پارامتریک

fdfPµمیانگین )95 فاصله اطمینان درصد(گروهمتغیر

دامنه کلی چرخش لگن
)71/76-64/43( 68/10استاتیک فعال

0/0910/770/01
)71/02-63/70( 67/36استاتیک غیرفعال

چرخش لگن در فاز یک 
)41/25-34/22( 37/74استاتیک فعال

0/0110/990/01
)41/24-34/21( 37/73استاتیک غیرفعال

چرخش لگن در فاز دو
)16/51-13/10( 14/80استاتیک فعال

1/4010/250/06
)17/89-14/49( 16/19استاتیک غیرفعال

دامنه کلی فلکشن کمر
)54/15-49/05( 51/60استاتیک فعال

3/9310/060/14
)57/64-52/54(55/09استاتیک غیرفعال

چرخش کمر در فاز یک 
)51/58-45/64( 48/61استاتیک فعال

0/0910/760/01
)52/20-46/26( 49/23استاتیک غیرفعال

چرخش کمر در فاز دو
)3/55-0/88( 2/21استاتیک فعال

2/8710/100/11
)5/12-2/44( 5/54استاتیک غیرفعال

جدول 4. نتایج آزمون یومن ویتنی جهت مقایسه دو گروه استاتیک فعال و غیرفعال برای داده های ناپارامتریک

Pآزمون یو من ویتنیمیانگین رتبهگروهمتغیر

چرخش لگن در فاز سه
14/38استاتیک فعال

73/000/55
12/62استاتیک غیرفعال

فلکشن ناحیه کمری در فاز سه
12/19استاتیک فعال

67/500/36
14/81استاتیک غیرفعال
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پاسخ  طریق  از  عضله  بافت  فیزیکی  تغییرات  از  ناشی  بیشتر 
خزش و خارج کردن بافت از فاز االستیک به فاز پالستیک است. 
همچنین در گروه کشش استاتیک فعال از تکنیک کشش جک 
نایف استفاده شد که در بازه زمانی ده ثانیه ای با انقباض عضله 
چهار سر به عنوان عضله آنتاگونیست انجام می گرفت و بیشتر از 
سازوکار مهار متقابل در کاهش دادن تنش عضله همسترینگ 
می شد؛  همسترینگ  عضله  بافت  کشش  باعث  و  می برد  بهره 
و  مکانیکی  از جنبه  بیشتر  غیرفعال  استاتیک  تمرین  بنابراین 
تمرینات استاتیک فعال بیشتر از جنبه عصبی-عضالنی می تواند 

بر طول عضله تأثیرگذار باشد.

تمرینات  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  همچنین 
استاتیک فعال و غیرفعال بر دامنه کلی فلکشن ناحیه کمری 
با  یافته  این  که  است  بی تأثیر  جلو  به  شدن  خم  حرکت  در 
نتایج تحقیق هاسبه و همکاران همسو است. البته در بررسی 
جداگانه فازهای حرکت نتایج نشان داد در فاز سه حرکت خم 
اما  بود،  افزایش همراه  با  ناحیه کمری  فلکشن  به جلو  شدن 
این افزایش ناچیز بود و تأثیری بر دامنه کلی حرکت نداشت؛ 
مناسب  تمرینات، کشش  این  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
تغییری در طول  و  اعمال می کند  روی عضالت همسترینگ 
نداشته،  کمری  فقرات  ستون  راست کننده  عضالت  مجموعه 

پس تأثیری بر دامنه کلی فلکشن ناحیه کمری ندارد ]35[.

همچنین بررسی بین گروهی با آزمون های کوواریانس و یو من 
ویتنی نشان داد در هیچ متغیری تفاوت معناداری بین دو گروه 
تمرینی وجود ندارد که با نتایج تحقیق ناکووا و همکاران و ویرایت 
و همکاران در خصوص عدم تفاوت تمرینات کششی استاتیک 
فعال و غیرفعال همسو است. در بیان علت تأثیر مشابه تمرینات 
کششی استاتیک فعال و غیرفعال می توان گفت یک دلیل این 
امر شدت و حجم تمرینی مشابه در هر دو پروتکل تمرینی است.

هر دو برنامه تمرینی استاتیک فعال و غیرفعال شامل حجمی 
برابر با نود ثانیه کشش در هر نوبت، به مدت شش هفته و شش 
روز در هفته برابر در نظر گرفته شد. از طرفی، تغییرات بیومکانیکی 
بافت عضالنی کمتر در تمرین کششی استاتیک فعال به نسبت 
پروتکل تمرینی کششی استاتیک غیرفعال، احتماالً با تغییرات 
عصبی عضالنی ناشی از انقباض عضله آنتاگونیست و مکانیزم مهار 
متقابل در این تمرین جبران می شود که سبب تغییرات تقریباً 
یکسان در دامنه چرخش لگن ناشی از تغییرات یکسان طول 

عضله است.

همچنین نتایج فوق از حیث مقایسه تأثیر تمرینات کششی 
استاتیک فعال و غیرفعال با تحقیق فاسن و همکاران و سلطانا 
و همکاران ناهمسو هستند که علت آن تفاوت در متغیر وابسته 
مورد اندازه گیری است. در تحقیقات فوق، تنها از شاخص طول 
عضله با اندازه گیری دامنه حرکتی غیرفعال استفاده شده است، 

در حالی که در تحقیق حاضر ریتم کمری-لگنی با اندازه گیری 
دامنه حرکتی کمر و لگن در حرکت خم شدن به جلو بررسی 

شده است.

طبق تحقیقات انجام شده توسط رییس و همکاران و اسوال و 
همکاران یکی از عوارض کوتاهی همسترینگ اختالل در ریتم 
کمری-لگنی و کاهش تحرك ناحیه لگنی و افزایش فشار وارده بر 
ستون فقرات کمری و دیسک ها است. همچنین تحقیق هاسبه و 
همکاران در بررسی ریتم کمری-لگنی افراد با کمردرد نشان داد 
در فازهای پایانی حرکت خم شدن به جلو، خصوصاً در فاز دو با 
محدودیت بیشتری نسبت به افراد بدون کمردرد همراه بودند 

 .]13[

غیرفعال جهت  و  فعال  استاتیک  تمرینات کششی  بنابراین 
و  عوارض  سایر  اصالح  و  پیشگیری  و  کمردرد  از  پیشگیری 
مشکالت ناشی از اختالل در ریتم کمری-لگنی در افراد با کوتاهی 
همسترینگ می تواند مؤثر باشد. ضمناً تمرینات کششی استاتیک 
با رفع محدودیت لگن در حرکت با افزایش شرایط بهینه عملکردی 
در ساختار لگن و به تبع آن در سایر ساختارهای مرتبط با آن 
از تغییر احتمالی الگوی حرکتی ناشی از طول نامناسب عضالت 
قامتی  راستای  و  عضالنی  تعادل  عدم  احتماالً  و  همسترینگ 

غیرطبیعی ناشی از آن پیشگیری می کند.

نتیجه گیری

تمرینات استاتیک فعال و غیرفعال می تواند باعث تغییر ریتم 
کمری-لگنی به غلبه ناحیه لگنی نسبت به کمر شود. این تمرینات 
با افزایش چرخش لگن در حرکت خم شدن به جلو، محدودیت 
این ناحیه را اصالح می کند و بدین ترتیب مانع از حرکات بیش از 
حد ناحیه کمری شده و فشار وارده بر دیسک های بین مهره ای را 
کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد تفاوتی بین دو پروتکل 
تمرینی وجود ندارد و تأثیر هر یک بر دامنه حرکتی کمر و لگن 

یکسان است. 

از کمردرد و پیشگیری و  پیشنهاد می شود برای پیشگیری 
اصالح سایر عوارض و مشکالت ناشی از اختالل در ریتم کمری-

لگنی در افراد با کوتاهی همسترینگ تمرینات کششی استاتیک 
تمرینات  قرار دهند. ضمناً  تمرینات ورزشی خود  برنامه  را در 
کششی استاتیک با رفع محدودیت لگن در حرکت با افزایش 
شرایط بهینه عملکردی در ساختار لگن و به تبع آن در سایر 
ساختارهای مرتبط با آن از تغییر احتمالی الگوی حرکتی ناشی از 
طول نامناسب عضالت همسترینگ و احتماالً عدم تعادل عضالنی 

و راستای قامتی غیرطبیعی ناشی از آن پیشگیری کنند.
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی در نظر گرفته شده است. 
این پژوهش موردتأیید کمیته اخالق دانشگاه تهران )کد: 81031( 

است. 

حامي مالي

عنوان  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
»مقایسه اثر شش هفته تمرینات کششی استاتیک فعال و غیر 
فعال بر انعطاف پذیری و ریتم کمری لگنی در مردان با کوتاهی 
همسترینگ« به نگارش بهنام شریفی اردانی در دانشگاه تهران، 
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه حرکات اصالحی و 

آسیب شناسی ورزشی می باشد.

مشارکت نویسندگان

یکسان  مشارکت  مقاله،  این  سازی  آماده  در  نویسندگان  تمام 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از اساتید گرانقدر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و کلیه 
و  تشکر  داشته اند  مشارکت  تحقیق  این  در  که  دانشجویانی 

قدردانی می شود.
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