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Background and Aims Nowadays, due to the lifestyle changes and excessive use of communication tech-
nologies, postural deformities have increased. The upper-crossed syndrome (UCS) can lead to forward 
head posture (FHP), rounded shoulders (RS), and hyperkyphosis (HKP). This study aims to investigate 
the effect of an eight-week corrective exercise program in water on FHP, RS, and HKP, and pain in young 
men with UCS.
Methods n this randomized controlled clinical trial, after initial screening of 200 students, 34 men with 
UCS, a mean age of 23±0.80 years, a mean weight of 71.61±2.2 kg, a mean height of 171.75 1.24 cm, 
and a mean body mass index of 23.60±.67 kg/m2 were purposefully selected as the study samples. The 
sample was determined 30 using G.Power v. 3.1 software. By considering a possible dropout of 5%, 
it was increased to 34. These samples were randomly divided into two groups of exercise (n=17) and 
control (n=17). The exercise group performed corrective exercises in water for eight weeks, while the 
control group received no intervention during this period. The FHP and RS angles were measured by 
taking a side profile photo and the HKP angle was measured using a flexible ruler. Paired t-test was used 
for comparison of pretest and posttest scores, and independent t-test was used to compare the groups. 
Data were analyzed in SPSS software and the significance level was set at 0.05.
Results The results showed that the exercise group had significant reduction in the angles of HKP (P= 
0.001), FHP (P=0.001) and RS (P=0.001) 
Conclusion The eight-week water-based corrective exercise program can significantly reduce the angles 
of FHP, RS, and HKP in young men with UCS. This program can be used by specialists for correcting the 
postural deformities.
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M
Extended Abstract

Introduction

uscle imbalances occur when muscles be-
come shorter, tighter, or weaker, leading 
to soft tissue changes that may result in 
impaired movement [1]. Repetitive move-
ments and wrong postures for the long 

time can cause movement defects and alterations in move-
ment patterns [2]. Janda proposed three patterns of muscular 
imbalance including upper-crossed syndrome (UCS), lower-
crossed syndrome, and layered syndrome.  The UCS can lead 
to the following postural deformities: Forward head posture 
(FHP), rounded shoulders (RS), and hyperkyphosis (HKP) 
[3]. These postural deformities are characterized by tight and 
short posterior, superior, and anterior chest muscles as well 
as weakened and longer middle and inferior trapezius, serra-
tus anterior, and longus colli muscles [3]. These deformities 
have become common postural problems because of recent 
lifestyle changes, such as the long-term use of cellphones, 
computers, and laptops [4]. This study aims to investigate the 
effect of an eight-week corrective exercise program in water 
on FHP, RS, and HKP, and pain in young men with UCS.

Materials and Methods

In this randomized controlled clinical trial, after initial 
screening of 200 students, 34 men with UCS, a mean age 
of 23±0.80 years, a mean weight of 71.61±2.2 kg, a mean 
height of 171.75 1.24 cm, and a mean body mass index of 
23.60±.67 kg/m2 were purposefully selected as the study 
samples. The sample was determined 30 using GPower 
v.3.1 software. By considering a possible dropout of 5%, 
it was increased to 34. These samples were randomly 
divided into two groups of exercise (n=17) and control 

(n=17). The exercise group performed corrective exer-
cises in water for eight weeks, while the control group 
received no intervention during this period. The FHP and 
RS angles were measured by taking a side profile photo 
and angular analysis in AutoCAD software and the HKP 
angle was measured using a flexible ruler. 

Janda recommended that the treatment of muscle imbal-
ance should be performed in three stages: Normalization 
of peripheral structures (inhibition), restoration of muscle 
balance (elongation and activation), and the facilitation 
of afferent system and sensorimotor training (integra-
tion) [3]. In the present study, the exercises based on these 
steps were carried out in water. In the first stage, trigger 
points were released by hydro massage, and the myofas-
cial release of stiff muscles was performed using a foam 
roller. In the second stage, static stretching exercises were 
performed to treat muscle stiffness. Due to the tightness 
of the respiratory muscles in UCS, muscle stretching was 
combined with breathing patterns correction exercises. 
Then, the strengthening exercises (activation) were per-
formed. Finally, proprioceptive exercises were conducted 
for neck and shoulder joints. In the last stage (integration), 
the subjects were asked to participate in a water game 
while maintaining their correct posture. The eight-week 
water-based corrective exercise program was provided at 
three sessions per week. The program included warm-up 
movements (10–15 minutes), corrective exercises (35–45 
minutes), and cooling-down movements (5–10 minutes).

Shapiro–Wilks test and Levene’s test were carried out 
to assess the normal distribution of data and the homoge-
neity of variances. Paired t-test was used for comparison 
of pretest and posttest scores, and independent t-test was 
used to compare the groups. Data were analyzed in SPSS 
software and the significance level was set at 0.05.

Table 1. The test results for all variables before and after intervention 

Group
Mean±SD

P Partial Eta Squared
Pre-test Post-test Mean±SD

HKP (degree)
Exercise 49.61±2.9 39.8±1.9* <0.001 0.97

Control 49.08±2.4 48.8±1.7 0.64 0.03

FHP (degree )
Exercise 55±1.7 47.6±1.3* <0.001 0.98

Control 55±1.9 54±2.5 0.21 0.09

RS (degree )
Exercise 49.6±1.7 40.07±1.8* <0.001 0.98

Control 49.66±1.9 49.18±1.4 0.34 0.06

  * Significant difference (P<0.05). 
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Results

The results presented in Table 1 showed that the exercise 
group had significant improvement in HKP (P= 0.001), 
FHP (P=0.001) and RS (P=0.001).

Conclusion

The eight-week water-based corrective exercise pro-
gram can significantly reduce the angles of FHP, RS, and 
HKP in young men with UCS. This program can be used 
by specialists for correcting the postural deformities.
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مقاله پژوهشی

اثربخشی 8 هفته تمرینات اصالحی در محیط آب بر وضعیت پاسچر افراد دارای سندرم متقاطع 
فوقانی

زمینه امروزه با توجه به سبک زندگی و استفاده بیش از حد از تکنولوژی های ارتباطی، ناهنجاری های اسکلتی عضالنی در میان افراد جامعه 
شیوع پیدا کرده است. سندرم متقاطع فوقانی، نوعی اختالل اسکلتی عضالنی در نیمه فوقانی بدن است که به تغییرشکل هایی چون سر 

به جلو، شانه گرد و کایفوز منجر می شود. 
هدف هدف از این مطالعه، بررسی اثر 8 هفته تمرینات اصالحی در محیط آب بر اصالح تغییر شکل های سر به جلو، شانه گرد و کایفوز 

در مردان مبتال به سندرم متقاطع فوقانی بود.
مواد و روش ها در این مطالعه کارآزمایی بالینی، حداقل حجم نمونه با استفاده از نرم افزار آماری G.Power 3.1، 30 نفر تعیین شد که 
پس از غربالگری اولیه 200 دانشجو با صفحه شطرنجی با احتساب ریزش احتمالی 5 درصد در فرایند تحقیق، 34 دانشجوی مرد مبتال 
به سندرم متقاطع فوقانی با میانگین سني 0/80 ± 23 سال، وزن 2/2 ± 71/2 کیلوگرم، قد 1/24 ± 171/75 سانتي متر و شاخص توده بدني 
0/67 ± 23/6 کیلوگرم بر متر مربع به صورت هدفدار انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش )17 نفر( و کنترل )17 نفر( 
قرار گرفتند. گروه آزمایش، تمرینات اصالحی در محیط آب را به مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ گونه مداخله ای 
دریافت نکردند. قبل و پس از مداخله، زوایای سر به جلو و شانه گرد با عکس برداری و زاویه کایفوز )گوژپشتی( به وسیله خط کش منعطف 
اندازه گیری شدند. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد و سطح معناداری 0/05 درنظر گرفته شد. برای مقایسه درون گروهی از آزمون تی 

زوجی و برای مقایسه اختالف میانگین های بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها یافته ها نشان داد تمرینات در گروه آزمایش در کاهش ناهنجاری های مرتبط با سندرم متقاطع فوقانی شامل کاهش میزان زاویه 
کایفوز سینه ای )P=0/001( و کاهش زاویه شانه به جلو )P=0/001(، همچنین کاهش زاویه سر به جلو )P=0/001(، اثر معناداری داشته 

است.
نتیجه گیری به نظر می رسد 8 هفته استفاده از تمرینات اصالحی در محیط آب، می تواند به صورت معناداری در کاهش زاویه سر به جلو، 
شانه گرد و کایفوز در افراد مبتال به سندرم متقاطع فوقانی مؤثر باشد و می توان آن را به عنوان روشی درمانی به متخصصین توصیه کرد.

کلیدواژه ها آب درمانی، سندرم متقاطع فوقانی، حرکات اصالحی، سر به جلو، کایفوزیس )گرد پشتی یا گوژ پشتی(
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مقدمه

الگوهای  بروز  سبب  طوالنی مدت  در  ضعیف  بدنی  وضعیت  
نامناسب در مفاصل و بافت های نرم می شود، به طوری که عضالت 
آگونیست دچار سفتی و کوتاهی و عضالت آنتاگونیست دچار 
ضعف و طویل شدن می شوند که عدم تعادل عضالنی خوانده 
می شود ]1[. سهرمن معتقد است حرکات تکراری و وضعیت های 
بدنی غلط در طوالنی مدت به تغییر الگوی حرکتی و ایجاد نقص 
حرکتی منجر خواهند شد ]2[. در این زمینه جاندا سه الگوی 
عدم تعادل عضالنی را معرفی کرده است: سندرم متقاطع فوقانی1، 

سندرم متقاطع تحتانی2 و سندرم الیه ای3 ]3[. 

در سندرم متقاطع فوقانی که در گردن و کمربند شانه ای رخ 
می دهد، عضالت خلفی فوقانی )عضله لواتور اسکاپوال و بخش 
فوقانی ذوزنقه( و قدامی سینه )سینه ای کوچک و بزرگ(، سفت و 
عضالت متوازی االضالع، ذوزنقه میانی و تحتانی، دندانه ای قدامی 
و فلکسورهای عمقی گردن ضعیف می شوند ]3[. سبک زندگی 
دانشجویان در دهه های اخیر، به ویژه استفاده طوالنی مدت از تلفن 
همراه، کامپیوتر و لپ تاپ، این سندرم را به یکی از شایع ترین 
متقاطع  سندرم   .]4[ است  کرده  مبدل  قامتی  ناهنجاری های 
فوقانی، به بروز تغییرات گسترده ای مانند سر به جلو، افزایش 
لوردوز گردنی، کایفوز پشتی، شانه گرد، دور شدن و بالدار شدن 
کتف ها و کاهش ثبات مفصل گلنو هومرال در یک چهارم فوقانی 
بدن منجر می شود ]3[. این سندرم موجب الگوی تنفسی غلط 
)تنفس سطحی سینه ای(، درد هنگام تنفس عمیق ]5[، مشکالت 
بلع ]6[، عدم توانایی تولید مناسب صدا و تغییر تدریجی صدا 
به علت وضعیت نامناسب قفسه سینه ]7[، سردرد های مزمن با 
منشأ گردنی ]8[، کاهش حجم های ریوی ]9[، اختالالت ریوی 
]10، 11[، کاهش استقامت فلکسورها و اکستنسورهای گردنی 

]12[ می شود.

در مطالعات پیشین، غالباً به اصالح جداگانه این ناهنجاری ها 
پرداخته  شده و تمرکز پروتکل های تمرینات اصالحی بر تمرینات 
همکاران،  و  هرمان  مثال،  به عنوان  است.  بوده  کششی تقویتی 
اثربخشی یک برنامه کششی تقویتی عضالنی بر اصالح ناهنجاری 
سر به جلو در بزرگساالن را بررسی کردند و دریافتند که یک برنامه 
تمرینی در خانه می تواند بر بهبود راستای سربه جلو مؤثر باشد 
]13[. کمالی و همکاران دو روش درمان دستی و تمرین درمانی 
در اصالح کایفوز سینه ای افزایش یافته را مقایسه کردند و به این 
نتیجه رسیدند که درمان دستي در کاهش زاویه کایفوز مؤثرتر 
از تمرینات کششی تقویتی است ]14[. به عالوه، ریو و همکاران، 
اثربخشی تمرینات کششی تقویتی را در نوجوانان با پاسچر سر 
و شانه به جلو بررسی کردند و بیان کردند 16 هفته تمرینات 

1. Upper crossed syndrome 
2. Lower crossed syndrome 
3. Layered syndrome 

کششی تقویتی بر بهبود راستای سر به جلو و شانه گرد مؤثر است 
]15[. بائه و همکاران، اثربخشی تمرینات تقویتی عضالت ذوزنقه 
میانی و تحتانی و تمرینات کششی عضالت باالبرنده کتف و ذوزنقه 
فوقانی را بر سندرم متقاطع فوقانی بررسی کردند ]16[. پارک و 
همکاران نیز تأثیر تمرینات جامع بر کودکان دارای سر به جلو، 
شانه گرد و لوردوز کمری را بررسی کردند و تأثیرگذاری تمرینات 
بر کاهش سر به جلو و شانه گرد و لوردوز کمری را گزارش دادند 
]17[. این درحالی است که در تحقیقات متعدد این ناهنجاری ها 
با هم مرتبط شناخته شده اند ]18-20[. نکته دیگر اینکه، برخی 
از پژوهش ها به همراه تمرینات اصالحی از روش های درمانی دیگر 
مثل فیزیوتراپی استفاده کرد ند و نتایج آن ها را نمی توان تنها به 
اعمال تمرینات اصالحی نسبت داد ]21[. بنابراین محققان در این 
پژوهش، با توجه به اصل ارتباط زنجیره ای قسمت های مختلف 
بدن با هم و نگاه کلی به مسئله، در تالش بودند راهکار اصالحی 

جامعی را ارائه کنند. 

 تاکنون پژوهش های زیادی به منظور بررسی تأثیر تمرین در 
خشکی بر عارضه های کایفوز، سر به جلو و شانه های گرد انجام 
به دالیل  بیماران  از  بسیاري  داشت  توجه  باید  اما  است.  شده 
اقتصادي، خواهان بازگشت سریع تر توانایی هاي عملکردي، کاهش 
درد و افزایش عملکرد عضالني هستند. بنابراین محققان در پي 
روش هاي جدید علمي بودند که یکي از این روش ها، تمرین در 
آب است. تمرین در محیط آب در عین لذت بخش بودن با توجه به 
خواص درماني آب به سرعت در جوامع پزشکي و ورزشي گسترش 
یافته است و با گذشت زمان روش ها و تمرینات جامع تري براي 
به منظور  برنامه های آب درمانی  امروزه  ابداع مي شود ]22[.  آن 
طیف  برای  عملکرد  بهبود  و  جسمانی  آمادگی  به  دست یابی 
استفاده  اسکلتی عضالنی  آسیب های  با  بیماران  از  گسترده ای 
می شوند ]23[. تمرین در آب به دلیل ایجاد محیطی ایمن براي 
فعالیت افراد دارای اختالالت اسکلتی عضالنی، می تواند جایگزین 
مناسبی براي تمرینات در خشکی باشد ]24[. عزیزی و همکاران، 
تأثیر 8 هفته حرکت درمانی در آب بر زاویه کایفوز4 )گردپشتی یا 
گوژپشتی( و برخی شاخص های ریوی را بررسی کردند. هر جلسه 
از برنامه تمرینات اصالحی شامل گرم کردن، تمرینات کششی، 
تمرینات تقویتی و سرد کردن بود. نتایج این تحقیق بهبود معنادار 
زاویه کایفوز و برخی از شاخص های ریوی را نشان داد ]25[. در 
همین راستا صداقتی و همکاران، تأثیر یک برنامه تقویتي عضالت 
ثبات دهنده مرکزي ستون فقرات در آب بر میزان شدت درد و 
لوردوز کمري را بررسی کردند و کاهش میزان درد و زاویه لوردوز 
پژوهش،  این  از  هدف  بنابراین   .]26[ دادند  گزارش  را  کمري 
استفاده از رویکرد جاندا در ارائه تمرینات، توجه به اصل ارتباط 
زنجیره ای قسمت های مختلف بدن و خواص محیط آب در اصالح 

وضعیت بدنی افراد مبتال به عارضه سندرم متقاطع فوقانی بود.

4. kyphosis
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مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 34 دانشجوی مرد مبتال به 
سندرم متقاطع فوقانی با میانگین سني 0/80 ± 23 سال، وزن 
2/2 ± 71/2 کیلوگرم، قد 1/24 ± 171/75 سانتي متر و شاخص 
توده بدني5 0/67 ± 23/6 کیلوگرم بر متر مربع به صورت هدفدار 

انتخاب شدند. 

برای ارزیابی اولیه و غربالگری از صفحه شطرنجی ]27[ و برای 
تعیین حداقل تعداد نمونه از نرم افزار آماری برآورد حجم نمونه 
G*Power 3.1 استفاده شد ]28[ که براساس نتایج تحقیقات 
مشابه پیشین، برای توان آزمون 0/95، اندازه اثر 0/80 و سطح 
معناداری 0/05، حداقل نمونه 30 نفر تعیین شد و با احتساب 
نفر  درنهایت 34  تحقیق،  فرایند  در  احتمالی 5 درصد  ریزش 
انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )17 نفر( و 
کنترل )17 نفر( قرار گرفتند ]29، 30[. در روند پژوهش به دالیل 
مختلف، 4 نفر از نمونه های مطالعه ریزش کردند. بنابراین تعداد 
نمونه های مطالعه به 14 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه 
کنترل کاهش یافت. پس از آن، جهت بررسی دقیق زوایای سر 
به جلو و شانه گرد از روش عکس برداری ]15، 31[ و برای تعیین 

درجه کایفوز از خط کش منعطف استفاده شد ]32، 33[. 

جلوی  به  سر  ناهنجاری  شامل  مطالعه  به  ورود  معیارهای 

5. Body Mass Index (BMI)

کایفوز  از 52 درجه،  بزرگ تر  گرد  از 46 درجه، شانه  بزرگ تر 
بزرگ تر از 42 درجه ]32[ و درد در ناحیه سر و گردن، شانه 
و ستون فقرات پشتی در ساعات کار با لپ تاپ یا گوشی همراه 
]34[ بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل سابقه ورزش در 
سطح قهرمانی، عضویت در باشگاه های ورزشی به صورت حرفه ای، 
سابقه شکستگی، جراحی یا بیماری های مفصلی به ویژه در ستون 
فقرات، کمربند شانه و لگن، بدراستایی اسکلتی عضالنی در مچ 
پا و زانو، اختالالت بینایی که با عینک اصالح نشود، اختالل در 
به آب، مشکالت  سیستم وستیبوالر، چاقی مفرط، حساسیت 
تنفسی یا بیماری های قلبی عروقی بودند ]35[. آزمودنی ها پس از 
توضیحات محقق در مورد پیامد و روش انجام پروتکل اصالحی، با 
تکمیل فرم رضایت نامه در مطالعه شرکت کردند. تمام آزمایشات 
دانشگاه  ورزشی  توان بخشی  آزمایشگاه  در  اندازه گیری ها  و 

بوعلی سینا انجام شد. 

ارزیابی وضعیت سر به جلو و شانه گرد 

برای ارزیابی زاویه سر به جلو و شانه گرد از روش عکس برداری 
از این روش در تحقیقات متعدد  از نمای نیم رخ استفاده شد. 
استفاده شده و از تکرار پذیری مطلوبی برخوردار بوده است ]15، 
ابتدا 3 نشانه آناتومیکی  از این روش،  31، 36[. برای استفاده 
 C7 تراگوس گوش و برجستگی آکرومیون و زائده خاری مهره
فاصله  در  تا  خواسته  شد  آزمودنی  از  سپس  مشخص  شدند. 
دیجیتال  دوربین  و سه پایه  بایستد  دیوار  کنار  23سانتی متری 

تصویر 1. محاسبه زاویه های سر به جلو و شانه گرد در روش عکس برداري نیم رخ با استفاده از نرم افزار اُتوکد

جدول 1. گرم کردن، سرد کردن و آموزش پاسچر

ست، زمان، تکرار، فرکانس تمرین مراحل

4 عرض استخر قرار دادن کیسه شن سبک روی سر و راه رفتن در عرض استخر با حفظ پاسچر مناسب سر و شانه و ستون فقرات پشتی
گرم کردن،
سرد کردن و

آموزش پاسچر
)ابتدا و انتهای همه 

جلسات تمرین(

در هر جلسه 3 ست، از 10 ثانیه در 
هفته اول تا 30 ثانیه در هفته هشتم

فرد پشت به دیواره استخر با حفظ پاسچر صحیح ستون فقرات، چانه خود را به داخل فشار می دهد )چین تاک( و با 
چرخش خارجی شانه، این وضعیت را حفظ می کند.

در هر جلسه 3 ست، از 6 تکرار در 
هفته اول تا 12 الی 15 تکرار در 

هفته هشتم

فرد پشت به دیواره استخر با حفظ پاسچر صحیح ستون فقرات، فلکشن شانه را انجام می دهد.

فرد پشت به دیواره استخر در حالت 90 درجه ابداکشن شانه و زاویه 90 درجه فلکشن آرنج، چرخش خارجی شانه را 
انجام می دهد.
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تصویر 2. نحوه اندازه گیری زاویه کایفوز با استفاده از خط کش منعطف

جدول 2. تمرینات اصالحی

ست، زمان، تکرار، فرکانس عضالت هدف و نحوه انجام تمرین تکنیک و تمرین مراحل

فرد باید فوم غلتان را به مدت 30 ثانیه 
و با شدت زیاد )تحمل درد بیشینه( و 90 
ثانیه با شدت پایین )حداقل تحمل درد( 
روی ناحیه حساس نگه داشته، سپس به 

ناحیه دیگری حرکت کند.

رهاسازی مایوفاشیال به وسیله ماساژ

تکنیک های مهار
نرمال سازی ساختارهای 

محیطی
رول فوم عضالت پشتی در آب)هفته اول تا پنجم(

این تمرینات از 5 ثانیه و 10 تکرار در 
هفته اول شروع می شود و تا 30 ثانیه و 4 

تکرار در هفته هشتم پیشرفت می کند.

عضالت سینه ای کوچک و بزرگ 

تمرینات کششی
 و

تنفسی

بازیابی تعادل عضالنی
)هفته اول تا هفتم(

ذوزنقه فوقانی

باالبرنده کتف

جناغی چنبری پستانی و نردبانی

وضعیت بروگر: چرخش خارجی بازو، جلو دادن سینه، نزدیک کردن کتف ها با 
حفظ وضعیت چین تاک

اصالح الگوی تنفسی اشتباه سینه ای به تنفس دیافراگمی:
 به این صورت که فرد هوا را از بینی وارد کرده و از راه دهان بیرون می دهد، 

به صورتی که باال و پایین رفتن شکم مشخص باشد.

هر جلسه 3 ست و از 6 تکرار در هفته 
اول تا 12 الی 15 تکرار در هفته هشتم 

پیشرفت می کند.

تمرین )Row( یا ریترکشن کتف با باندکشی بدن سازی همراه با حفظ 
وضعیت چین تاک 

تمرینات تقویتی 

چین تاک )فرو بردن چانه(، در مرحله پیشرفته تر تمرین، فرد توپ بادی را در 
پشت سر نگه می دارد و این حالت را با فشار سر به توپ حفظ می کند.

تمرینات T ،Y ،ʎ: فرد روی تخته بدن سازی که در زاویه 45 درجه تنظیم 
شده است، به حالت دمر می خوابد و دست ها را باز کرده و همراه با چرخش 
خارجی در مقابل مقاومت آب حرکات را انجام می دهد. در مراحل بعدی 

برای اعمال مقاومت بیشتر با استفاده از کفی های مخصوص تغییر در شکل 
دست ها ایجاد می شود. سپس در هفته  های آخر از وزنه های نیم و یک کیلویی 

استفاده می شود.

3 ست، از10 ثانیه در جلسه اول هفته 
ششم تا 30 ثانیه در جلسه آخر

الف: توپ تعادل روی دیوار استخر در ارتفاع شانه و فرد کف دست را در 
مرکز توپ قرار می دهد، دست را به طور کامل باز می کند، با حفظ راستای 
طبیعی ستون فقرات، حرکت چرخشی را در مفصل شانه انجام می دهد، به 

گونه ای که توپ به صورت دایره ای بچرخد.
ب: فرد در حالت نشسته دو زانو با حفظ وضعیت صحیح پاسچر با پیشانی 

توپ تمرین را در حالت ثابت نگه می دارد، در این حالت دست ها در وضعیت 
90 درجه آبداکشن و چرخش خارجی قرار دارند.

تمرینات حسی حرکتی و 
بازیابی حس عمقی  تمرینات حسی حرکتی

)هفته ششم تا هشتم(

30 دقیقه انجام بازی آبی با حفظ وضعیت صحیح تمرین عملکردی
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مارک سونی ساخت کشور ژاپن6 نیز در فاصله 265سانتی متری 
دیوار، هم سطح با شانه آزمودنی قرار گرفت. در چنین شرایطی، از 
آزمودنی خواسته شد تا 3 مرتبه به سمت جلو خم شود و 3 بار 
نیز دست هایش را باالی سر ببرد. و سپس به صورت کامالً راحت 
و طبیعی ایستاده و نقطه ای فرضی را روی دیوار مقابل نگاه کند 
)چشم ها در راستای افق(. آن گاه آزمونگر پس از 5 ثانیه مکث، 
3 عکس متوالی از نمای نیم رخ بدن می گرفت ]15[. عکس ها به 
رایانه انتقال یافتند و زاویه خط واصل از تراگوس به C7 با خط 
عمود )زاویه سر به جلو( و همچنین زاویه بین امتداد خطی از 
لندمارک زائده آکرومیون با خط عمود )زاویه شانه گرد( با استفاده 
از نرم افزار اتوکد نسخه 2013 اندازه گیری شدند و میانگین 3 
زاویه به دست آمده برای هر ناهنجاری به عنوان زاویه مورد نظر 
برای سر و شانه گرد ثبت شد ]15، 31[. در تحقیقات پیشین 
مقادیر قابل اطمینان7 خوبی جهت استفاده از روش عکس برداری 
برای اندازه گیری زاویه سر به جلو )0/66( و شانه گرد )0/78( 

گزارش شده است )تصویر شماره 1( ]36[.

خط کش  از  استفاده  با  سینه ای  کایفوز  انحنای  اندازه گیری 
منعطف

برای اندازه گیری انحنای کایفوز سینه ای از خط کش منعطف8 
و آزمونگر آموزش دیده و ماهر استفاده شد. پژوهش هاي مختلف 
 ،r=0/72( نشان داده اند خط کش منعطف، حساسیت و اعتبار خوبی
P< 0/01( نسبت به دستگاه رادیوگرافی دارد ]32، 33[. برای این 
اندازه گیری ابتدا مهره های T2 و T12 پیدا و عالمت گذاری شدند. 
برای پیدا کردن مهره T2 از آزمودنی خواسته شد سر خود را به 
خم کند. در این حالت زائده خاری دو مهره C6 و C7 برجسته 
دیده شدند. آزمونگر دو انگشت اشاره و وسط خود را روی آن ها 
می گذاشت، وقتی آزمودنی سر خود را به حالت صاف برمی گرداند 
زائده خاری مهره C6 زیر انگشت وسط ناپدید می شد. زائده خاری 

6. Cyber-shot DSC-RX100VI
7. Reliability 
8. Staedtler Mars, 24 Inch, Nurnberg, Germany

مهره باقیمانده، مهره C7 بود. از زائده خاری مهره C7 به پایین 
 شمرده می شد تا مهره T2 مشخص شود. همچنین برای پیدا 
در  دوازدهم  دنده  زیرین  کناره   ،T12 مهره زائده خاری  کردن 
دو طرف توسط انگشت شست لمس و سپس دو انگشت به طور 
هم زمان و در دو طرف بدن به سمت باال و داخل حرکت داده 
شد تا جایی که دنده در زیر بافت نرم ناپدید شد. سپس فاصله 
دو انگشت به هم وصل و نقطه وسط آن به عنوان زائده خاری مهره 
 A3 دوازدهم پشتی عالمت زده شد. سپس شکل انحنا روی کاغذ
رسم شد ]37[. پایایی برای خط کش منعطف 0/92 گزارش شده 
است ]38[. زاویه کایفوز با استفاده از فرمول شماره 1 اندازه گیری 

شد )تصویر شماره 2( ]37، 38[. 

1. 

تمرینات اصالحی در آب

والدمیر جاندا توصیه می کند درمان در 3 مرحله نرمال سازی 
محیطی )مهار(، بازیابی تعادل عضالنی )افزایش طول و فعال سازی( 
و تسهیل دستگاه آوران و تمرین حسی حرکتی )انسجام( انجام 
شود ]3[. در این پژوهش، تمرینات در 3 مرحله مذکور در محیط 
آب انجام شدند. در مرحله اول، رهاسازی نقاط ماشه ای به وسیله 
ماساژ در آب و رهاسازی مایوفاشیال عضالت سفت شده با استفاده 
از فوم رولر انجام شد. در مرحله دوم، جهت بازیابی تعادل عضالنی، 
تمرینات کششی استاتیک برای درمان سفتی عضالت ارائه شد. 
به عالوه، به دلیل سفتی عضالت کمک تنفسی )جناغی چنبری 
پستانی و نردبانی ها( در سندرم متقاطع فوقانی، عالوه بر کشش 
عضالت در این مرحله، تمرینات اصالح الگوی تنفس نیز انجام 
شد. در ادامه، تمرینات تقویتی )فعال سازی( برای درمان ضعف 
عضالنی و در مرحله پایانی تمرینات حسی حرکتی و حس عمقی 
در مفاصل ناحیه گردن و شانه انجام شد ]3، 19[. آخرین مرحله 
تمرین، مرحله عملکردی )انسجام( بود. به این منظور افراد با حفظ 
پاسچر صحیح در یک بازی با توپ در آب شرکت کردند )تصاویر 
شماره 3، 4، 5(. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و به صورت 3 
جلسه در هفته به انجام رسید. جلسات تمرینی شامل گرم کردن 

جدول 3. مقایسه ویژگي هاي عمومي آزمودني ها  در دو گروه آزمایش )14 نفر( و کنترل )16 نفر(

گروه 

میانگین±انحراف معیار

وزن 
)کیلوگرم(

قد 
)سانتی متر(

شاخص توده بدنی 
)کیلوگرم بر متر 

مربع(

سن
 )سال(

استفاده از گوشی و 
لپ تاپ 

)ساعت در روز(

فعالیت 
در هفته 
)ساعت(

گوژپشتی 
)درجه(

سر به جلو
)درجه(

شانه گرد
)درجه(

1/7±1/0755/1±2/949/0±2/149/6±1/46/1±1/36/2±0/7722/4±1/123/9±2/6172/9±71/9آزمایش

2/0±2/0855/0±1/949/08±3/149/0±0/55/6±0/806/03±0/4323/5±1/323/2±1/8170/6±70/6کنترل

سطح 
0/680/410/390/480/340/530/561/0000/95معناداری
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)10 تا 15 دقیقه(، برنامه تمرین اصالحی )35 تا 45 دقیقه( و 
سرد کردن )5 تا 10 دقیقه( بود )جداول شماره 1، 2(.

تجزیه وتحلیل آماري

بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو 
ویلک9 و ارزیابی همگنی واریانس ها از آزمون لون10 انجام شد. برای 
ارزیابی درون گروهی )پیش آزمون و پس آزمون( از روش آماری تی 
زوجی11 و برای ارزیابی و مقایسه بین دو گروه آزمایش و کنترل 
از روش آماری تی مستقل12 استفاده شد. برای اندازه گیری اندازه 
اثر بین گروهی از فرمول شاخص مجذور ایتا13 )فرمول شماره 2( 
استفاده شد که رهنمون های تفسیر این مقدار عبارت بودند از: 

9. Shapiro-Wilk
10. Levene's Test
11. Paired T Test
12. Independent t-test
13. Eta Squared

بزرگ ]30[.  0/01=اثر کوچک، 0/06=اثر متوسط و 0/14=اثر 
داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه وتحلیل شدند و 
سطح معناداری در این پژوهش کمتر از 0/05 درنظر گرفته شد. 

2. 

یافته ها

به منظور بررسی نرمالیتی توزیع داده ها در دو گروه، از آزمون 
شاپیرو ویلک استفاده شد و با مقادیر P> 0/05 پیش فرض مورد 
نظر تأیید شد. همچنین نتایج آزمون لون جهت بررسی پیش فرض 
همگن بودن واریانس ها در سطح معناداری P> 0/05 بررسی شد 

که این فرض هم برای متغیرهای تحقیق تأیید  شد.

اندازه های  و  جمعیت شناختی  ویژگی های  مقایسه ای  نتایج 
کایفوز، سر به جلو و شانه گرد در پیش آزمون برای گروه های 
تمرین و کنترل در جدول شماره 3 آمده است. همان طور که نتایج 

AB

تصویر 3. جلسات تمرینی شامل گرم کردن و تمرینات مهاری
 A: تمرینات گرم کردن و آموزش پاسچر، B: تمرینات مهاری

AB

تصویر 4.  جلسات تمرینی کششی و تنفسی و تقویتی
 A: تمرینات کششی و تنفسی، B: تمرینات تقویتی
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تصویر 5. جلسات تمرینی حس عمقی و عملکردی، A: تمرینات حس عمقی، B:تمرین عملکردی

B A

جدول 4. مقایسه میانگین کایفوز، سر به جلو و شانه گرد در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش )14 نفر( و کنترل )16 نفر(

سطح t زوجیمیانگین±انحراف معیارمرحله آزمونگروهمتغیر
سطح t مستقلمعناداری

مجذور γ2معناداری

کایفوز

آزمایش
2/9±49/61پیش آزمون

25/160/001*

18/910/001*0/92
1/9±39/8پس آزمون

کنترل
1/9±49/08پیش آزمون

0/6960/497
1/7±48/8پس آزمون

سر به جلو

آزمایش
1/07±49/0پیش آزمون

34/910/001*

25/260/001*0/95
1/8±40/07پس آزمون

کنترل
2/08±49/08پیش آزمون

1/290/790
1/4±49/18پس آزمون

شانه گرد

آزمایش
1/7±55/1پیش آزمون

27/300/001*

11/920/001*0/83
1/3±47/6پس آزمون

کنترل
2/0±55/0پیش آزمون

0/980/341
2/5±54/0پس آزمون

P< 0/05*

نشان داد، ویژگی های جمعیت شناختی و اندازه زوایای کایفوز، سر 
به جلو و شانه گرد، بین دو گروه مطالعه در پیش آزمون ها با هم 

.)P> 0/05( تفاوت معناداری نداشتند

نتایج آزمون تی زوجی و تی مستقل برای مقایسه میانگین 
کایفوز، سر به جلو و شانه گرد در پیش آزمون و پس آزمون و بین 

گروه ها در جدول شماره 4 ارائه شده است.

بحث

هدف از این پژوهش، مطالعه اثربخشی 8 هفته تمرینات اصالحی 
در محیط آب، بر بهبود تغییر شکل های سر به جلو، شانه گرد و کایفوز 
در افراد مبتال به سندرم متقاطع فوقانی بود. یافته ها نشان داد پروتکل 
تمرینات اصالحی در آب موجب کاهش معنادار ناهنجاری های مذکور 

در دانشجویان پسر مبتال به سندرم متقاطع فوقانی شده است.

سهرمن و همکاران بیان کردند درمان اختالل پاسچر، براساس 
اصالح سازگاری های عضله مانند سفتی نسبی، ضعف عضالنی 
اصالح  برای  تمرین  است.  عصبی عضالنی  الگوهای  اصالح  و 
حرکات و راستای غلط باعث ایجاد سازگاری مناسب عصبی و 
مهم ترین  همچنین  سهرمن   .]2[ شد  خواهد  اسکلتی عضالنی 
مرحله از درمان را آموزش افراد جهت حفظ راستای مناسب در 
کارهای تکراری و پاسچرهای طوالنی مدت روزانه می داند ]2[. 
بنابراین در جلسه اول پروتکل تمرینات اصالحی، حفظ راستای 
صحیح بدنی در فعالیت های طوالنی مدت در طول روز مانند کار 
با کامپیوتر، تلفن همراه و هنگام مطالعه به افراد گروه آزمایش 

آموزش داده شد. 
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اصالح تغییر شکل ها و بی تعادلی های عضالنی در سندرم مذکور 
به دو عامل خواص محیط آب و پروتکل تمرینات  را می توان 

اصالحی نسبت داد. 

افزودن برنامه آب درمانی می تواند مزایای زیادی برای درمان 
فشار  شناوری،  شامل  آب  فیزیکی  ویژگی های  کند.  فراهم 
هیدروستاتیک، ویسکوزیته و کشش سطحی هستند که تأثیر 
مستقیمی در محیط آبی روی بدن دارند ]23[. شناوری موجب 
درنتیجه  مفصل می شود.  بارگذاری  عدم  و  وزن  نسبی  کاهش 
حرکات فعال به آسانی انجام می شود ]39[. فشار هیدروستاتیک 
موجب افزایش برون ده قلب، افزایش جریان خون، کاهش زمان 
به عضالت خسته و  اکسیژن، مواد مغذی و هورمون ها  انتقال 
انتشار مواد زائد متابولیک از عضله به خون می شود. همچنین 
فشار هیدروستاتیک آب به فعالیت بهتر عضالت تنفسی منجر 
می شود ]23[. گرمای آب و فشار هیدروستاتیک آن، عالوه بر 
درد  گیرنده های  شدن  مسدود  موجب  خون  جریان  افزایش 
 شده و با اثر بر نقاط ماشه ای می تواند در اصالح آن ها و برطرف 
کردن سفتی عضالت کمک کننده باشد ]40[. همچنین گرمای 
بازگرداندن  در  می تواند  عضالت  کردن  شل  و  انبساط  با  آب 
انعطاف پذیری عضالت و دامنه حرکتی مفاصل مفید واقع شود 
]41[. اما درمقابل، ویسکوزیته آب باعث ایجاد مقاومت به همه 
حرکات فعال می شود. افزایش سطح انجام تمرین باعث افزایش 
مقاومت می شود ]39[. با توقف حرکت، مقاومت تقریباً بالفاصله 
به صفر می رسد. بنابراین هنگام توان بخشی و تمرین در آب، زمانی 
که افرد درد را احساس مي کنند و حرکت را متوقف مي کنند، 
نیروي مقاومت آب فوراً کاهش ]24[ و در حین فعالیت های داخل 
آب نیاز بدن به انرژی افزایش می یابد و این امر می تواند عاملی 
برای افزایش قدرت از طریق تمرینات در آب باشد. بیمار عالوه بر 
انجام فعالیت باید سطح شناوری خود را حفظ کند و بر نیروهای 
مقاوم آب غلبه کند ]41[. به نظر می رسد خاصیت تحریکی تماس 
با آب که ناشی از تالطم آن حین حرکت است، حس عمقی و 
بازخورد های حسی متفاوتی نسبت به تمرین در خشکی فراهم 
می کند. بنابراین احتماالً تمرینات اصالحی در آب می توانند بر 

بهبود پاسچر اثرگذار باشند ]40[. 

از  برخاسته  می تواند  سندرم  این  شکل های  تغییر  اصالح 
اثر پروتکل تمرینات اصالحی مطالعه باشد که براساس تئوري 
به طوری که  اجرا شد،  و  زنجیره اي جاندا طراحی  عکس العمل 
ماساژ عمقی  به وسیله  ماشه ای  نقاط  رهاسازی  اول،  در مرحله 
عضالت درگیر در آب و رهاسازی مایوفاشیال عضالت سفت شده 
با استفاده از فوم رول ]42، 43[ انجام شد. احتماالً رهاسازی های 
مذکور موجب افزایش انعطاف پذیری، افزایش جریان خون، بهبود 
عملکرد شریانی، بهبود عملکرد اندوتلیال عروقی و افزایش فعالیت 
سیستم عصبی پاراسمپاتیک شده است. همچنین رهاسازی نقاط 
ماشه ای موجب کاهش درد و چسبندگی عضالنی شده است که 

اجازه انقباض عضالنی کارا و حرکات بهتر را می دهد ]43[. 

عدم تعادل عضالنی این سندرم شامل کوتاهی های عضالنی 
در یک سمت و ضعف و طویل شدگی عضالت در سمت مخالف 
به صورت متقاطع است. آب به  اندازه 12 برابر هوا دارای مقاومت است. 
این احتمال وجود دارد که نیروهای مقاوم آب )نیروی چسبندگی، 
نیروی کمانه و نیروی پسا(14 بتوانند به عنوان عاملی برای افزایش 
قدرت عضالت ضعیف شده و کاهش بی تعادلی های عضالنی عمل 
کنند ]41[. به  منظور کاهش عدم تعادل عضالنی در این پژوهش، 
تمرینات کششی عضالت پکتورالیس و بخش قدامی بدن، ذوزنقه 
فوقانی، باالبرنده کتف و استرنوکلوئیدوماستوئید و نردبانی تجویز 
شدند. احتماالً کشش ایستا باعث ایجاد دو نوع سازگاری مکانیکی 
و عصبی می شود که به افزایش دامنه حرکتی و کاهش سفتی 
عضالت منجر می شوند ]44[. به نظر می رسد کشش ایستا به 
شکل مکانیکی، اجزای ویسکواالستیک بافت نورومایوفاشیال را 
تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین از نظر عصب شناختی، اعمال 
انتهای دامنه حرکتی،  تا  نورومایوفاشیال  بافت  ایستای  کشش 
احتماالً از طریق آثار مهاری ناشی از اندام های وتر گلژی15 )مهار 
خودکار( و نیز همکاری مدار بازگشتی رنشا16 )مهار بازگشتی17(، 
 .]44[ است  شده  حرکتی  نورون  تحریک پذیری  کاهش  باعث 
در  غلط  پاسچر  به علت  فوقانی  متقاطع  سندرم  ناهنجاری  در 
طوالنی مدت برخی از عضالت به مدت طوالنی در طولی فراتر از 
طول خنثی فیزیولوژیکی قرار می گیرند. طویل بودن عضله به 
مدت طوالنی باعث مهار دوک عضالنی18 و ایجاد سارکومرهای 
اضافه می شود که به این وضعیت، ضعف در کشش19 یا ضعف 
وضعیتی20 نیز می گویند ]3[. درنتیجه در این پژوهش، تمرینات 
تقویتی چین تاک برای تقویت فلکسورهای عمقی گردن، روینگ 
جهت تقویت عضالت رومبوئید و ذوزنقه تحتانی و تمرینات کومبو 
یا ریترکشن گردن در وضعیت های اسکپشن، تی و کبرا بر روی 
میز بدن سازی در آب تجویز شد. احتماالً این تمرینات از طریق 
تحریک و افزایش پاسخ دوک عضالنی موجب تسهیل21 و تقویت 

این عضالت ضعیف شده است ]3[.

اختالل در حجم های ریوی و الگوهای غلط تنفسی را می توان 
از عوارض گوژپشتی و سر به جلو بیان کرد ]11[. لوویت عقیده 
هیچ حرکت  نشود،  طبیعی  تنفس  الگوی  درصورتی که  داشت 
دیگری نمی تواند طبیعی شود ]3[. بنابراین در این پروتکل در 
تنفس صحیح  الگوی  تمرینات،  تعادل عضالنی  بازیابی  مرحله 
پوزیشن  با حفظ  فرد  که  این صورت  به  شد.  ارائه  دیافراگمی 

14. Cohesive, Bow, Drag
15. Golgi Tendon Organ (GTO)
16. Renshaw recurrent loop
17. Recurrent inhibition
18. Muscle spindle
19. Stretch weakness
20. Positional weakness
21. Facilitation
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بروگر22 از راه بینی یک دم عمیق می کشد و به دنبال آن یک 
انجام می داد. همچنین  بر سطح آب  راه دهان  از  بازدم عمیق 
بازیابی الگوی صحیح تنفسی را می توان نتیجه کشش عضالت 

کمک تنفسی که در این سندرم کوتاه می شوند نیز ذکر کرد.

مک مستر و همکاران، عملکرد ریه را در کایفوز مادرزادی و 
کایفواسکولیوزیس بررسی و گزارش کردند افزایش شدید کایفوز 
با افزایش قابل توجهی از اختالالت تنفسی همراه است، اما در این 

مطالعه، به دلیل کمبود زمان، حجم ریه ارزیابی نشد ]45[.

نکته قابل ذکر دیگر این است که کاهش حس عمقی به عنوان 
یکی از عوارض سندرم متقاطع فوقانی گزارش شده است ]46[. از 
طرف دیگر، تمرینات عصبی عضالنی نسبت به تمرینات تقویتی در 
بهبود عکس العمل عضالنی مؤثرتر شناخته شده اند ]3[. ازاین رو، 
تمرینات حس عمقی منظورشده در پروتکل تمرینات اصالحی را 
می توان دلیلی احتمالی برای بهبودی قابل توجه تغییر شکل ها 
در این سندرم دانست، به طوری که احتماالً تمرینات مرتبط با 
حس عمقی توانستند موجب بهتر شدن پاسخ دستگاه عصبی 
مرکزی به آوران ها برای سازمان دهی مجدد و هماهنگ کردن 
موردنظر،  حسی حرکتی  تمرینات  از  بعد  باشند.  شده  عضالت 
تکنیک انسجام به عنوان آخرین جزء این پروتکل حرکات اصالحی 
انجام شد. حرکات منسجم پویا23، حرکات کنترل شده با بار کم 
در وضعیت بدنی ایده آل هستند. این کار کمک می کند تا مفاصل 
ـ تنش  در راستای صحیح باقی بمانند و عضالت با روابط طول 
صحیح عمل کنند ]44[. به این منظور، انجام یک بازی هدفمند 
در آب با تأکید بر حفظ وضعیت صحیح بدنی موجب بازآموزی 
سیستم حرکتی افراد برای بازگشت به الگوی حرکتی نزدیک 
به فعالیت های روزمره افراد شد. در راستای مطالعه حاضر، بائه 
میانی  ذوزنقه  عضالت  تقویتی  تمرینات  اثربخشی  همکاران  و 
و تحتانی و تمرینات کششی عضالت باالبرنده کتف و ذوزنقه 
فوقانی را بر بهبود سندرم متقاطع فوقانی گزارش کردند ]16[. 
با این حال، تفاوت این پژوهش با تحقیقات بائه و همکاران در 
انجام  محیط  و  اصالحی  تمرینات  پروتکل  ارزیابی،  روش های 

تمرینات پژوهش بود. 

مطالعات پیشین به صورت جداگانه و قطعه ای به بدن انسان نگاه 
کردند و پروتکل های متفاوتی برای اصالح هریک از ناهنجاری های 
کایفوز، سر به جلو و شانه گرد ارائه کرده بودند، اما در این مطالعه 
تالش شد با توجه به زنجیره حرکتی هر سه ناهنجاری تحت یک 

پروتکل تمرینات اصالحی قرار گیرند.

22. Brugger position 
23. Integrated dynamic movement

نتیجه گیری

تمرینات  هفته   8 به کار گیری  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
اصالحی در محیط آب، با هدف اصالح تغییرشکل های همراه 
در سندرم متقاطع فوقانی )سر به جلو، شانه گرد و گوژپشتی( 
می تواند به طور معناداری میزان ناهنجاری سر به جلو، شانه گرد 
افراد دارای سندرم متقاطع فوقانی  و گوژپشتی سینه ای را در 
را جهت  اصالحی  پروتکل  این  می توان  بنابراین  کند.  تصحیح 
اصالح بدراستایی های سندرم متقاطع فوقانی به متخصصین امر 

پیشنهاد کرد.

جنس  جمله  از  محدودیت هایی  با  مطالعه  این  در  محقق 
مطالعه  در  مرد  آزمودنی های  تنها  که  )به طوری  آزمودنی ها 
به کارگیری  )جهت  آزمودنی ها  کم  تعداد  داشتند(،  شرکت 
گروه های آزمایش بیشتر(، نبود وقت کافی جهت سنجش فعالیت 
الکترومیوگرافی24 یا تست نوار عصب و عضله عضالت درگیر و 
عدم کنترل وضعیت بدنی آزمودنی ها در طول فعالیت های روزمره 

روبه رو بود که کنترل آن ها چه بسا نتایج بهتری را مهیا می کرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش، مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان رعایت شد و کد اخالق 
به شماره IR.UMSHA.REC.1395.470 دریافت شد. همچنین 
پروتکل این مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران به شماره 

IRCT20170615034554N2 ثبت شده است.

حامي مالي

گروه  احمدی،  آقای حسین  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
آسیب شناسی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه 

بوعلی سینا، همدان است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از تمام آزمودنی هایی که در انجام این تحقیق ما را یاري کردند، 
تشکر و قدرداني مي شود.

24. Electromyography

احمدی و همکاران. اثربخشی 8 هفته تمرینات اصالحی بر وضعیت پوسچر

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
https://www.umsha.ac.ir/
https://basu.ac.ir/
https://basu.ac.ir/
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