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Background and Aims Upper cross syndrome is a type of muscle-skeletal disorder that leads to shorten-
ing of the anterior muscles and weakness of the posterior muscles at the neck and thorax. One of the 
common methods of correcting these malalignments is corrective exercises. So far, different approaches 
have been used to correct this malalignment. Given the physical distance during epidemics and the lack 
of participation in correctional programs, it is not known whether distance training approaches can be 
as effective as face-to-face training.
Methods The present study was semi-experimental with a pre-test and post-test design. In the present 
study, 60 female employees were selected and assigned to four groups randomly. The first experimental 
group performed corrective exercises, the second experimental group performed postural reeducation 
training at home during the same period of the training program, the third group performed combina-
tion exercises, and the fourth group was considered as control. Before and after the intervention of the 
forward head angle, the kyphosis and rounded shoulders of the individuals were measured. One-way 
analysis of variance and paired t-test were used to analyze the data.
Results All three experimental groups showed a significant difference before and after the intervention 
on the forward head angle, kyphosis, and rounded shoulder (P˂0.05). The results also showed that the 
rate of improvement in the combined training group was higher than that of the two training groups.
Conclusion According to the test of research hypotheses on the effectiveness of corrective exercise and 
postural reeducation training on the upper cross syndrome, probably combined exercises are more ef-
fective than independent corrective and postural reeducation training. Therefore, it is recommended 
to trainers and corrective exercise specialists that correctional exercises not be limited to the clinical 
environment and they can be combined with postural reeducation training at home to get better results.
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M
Extended Abstract

Introduction

uscle imbalance can affect the body’s 
natural orientation, leading to a variety 
of postural abnormalities and sometimes 
predisposing to acute and chronic inju-
ries. Employees are more prone to such 
complications due to the repetitive and 

long-term posture at work, as well as the lack of suffi-
cient time and opportunity for exercise and physical ac-
tivity. Since work-related musculoskeletal disorders are 
preventable, it is possible to emphasize the elimination 
of incorrect posture, retraining the correct posture, and 
preventing and correct musculoskeletal complications 
by considering appropriate movements and exercises in 
the workplace. Although most exercises are performed 
in clubs and correctional centers, this danger may always 
threaten the human community in situations where we 
have to stay at home and observe the physical distance. 
Sometimes we have to perform exercises at home. Con-
sidering this issue, it is not known whether home exer-
cises performed using long-distance communication can 
be as effective as exercises performed in sports environ-
ments. Therefore, the present study intended to examine 
the effect of this important modifying factor so that if ef-
fective, it can be considered an important component of 
correction protocols for musculoskeletal disorders.

Materials and Methods

The present study was quasi-experimental. The statisti-
cal population consisted of female employees of Mash-
had Bank, who were simultaneously suffering from head 
and shoulder anomalies and kyphosis, and were purpose-
fully selected and randomly divided into four groups 
of correctional exercises, retraining of motor habits at 
home, combination, and control. Inclusion criteria in-
cluded having postural abnormalities of kyphosis, head 
forward and shoulder forward posture (simultaneously), 
and willingness to participate in the study, and exclusion 
criteria included observation of any pathological symp-
toms, history of fracture, surgery, joint disease, injuries 
to the cervical and dorsal spine and shoulder girdle, mus-
culoskeletal disorders, lower extremity cross syndrome, 
abnormal BMI, and regular physical activity for at least 
6 hours per week resulted in withdrawal. The screening 
was performed to evaluate the research variables. For this 
purpose, in an initial screening using postural observa-
tion from the side view using a checkerboard, individu-
als suspected of having simultaneous head and shoulder 
deformity and increasing kyphosis angle were identified 

from the statistical population, and then accurate assess-
ments were performed. Before and after the exercises in 
groups, a flexible ruler was used to evaluate kyphosis and 
a photogrammetric method was used to evaluate the head 
forward and shoulder forward postures. The duration of 
the intervention was eight weeks, which started immedi-
ately after the pre-test and basic training, and at the end, 
the post-test was performed on individuals.

Results

One-way analysis of variance and paired t-test were used 
to analyze the data. The effect size of the exercise pro-
gram for each of the significant differences between in-
tergroup variables was measured by Cohen’s d method. 
Effect size less than 0.4 small, effect size 0.41 to 0.7 me-
dium, and effect size of 0.71 and above were considered 
large. A post hoc test was also used to determine the dif-
ferences between the groups. The confidence level in the 
present study was equal to 0.95 and the alpha value was 
less than or equal to 0.05. 

One-way analysis of variance (ANOVA) showed that 
there was a significant difference between the studied 
groups in terms of research variables (P<0.05). Also, the 
results of paired t-test showed that there was a signifi-
cant difference between the pretest-posttest values of the 
training groups, but this difference was not significant in 
the control group. The results of a one-way analysis of 
variance showed that there was a significant difference in 
the effectiveness of the eight-week correctional exercise 
program and home movement training exercises and a 
combination of the head forward, kyphosis, and shoulder 
forward angles of female employees with upper cross-
syndrome (P=0.001). Then, in order to find the level of 
differences, Tukey’s post hoc test was used to compare 
the two groups. The results of Tukey’s test showed that 
all three experimental groups showed a significant differ-
ence before and after the intervention in terms of head 
forward posture, kyphosis, and shoulder forward posture, 
compared to the control group (P˂0.05) and the rate of 
improvement in the combined exercise group was higher 
than the two individual exercise groups.

Discussion

The results of the present study showed that in all three 
factors related to the upper cross syndrome, combined 
exercises were the most effective, followed by the usual 
corrective exercises, and, independent postural retraining 
exercises. The results of the research indicated that ex-
ercises that pay attention to both postural and corrective 
exercises, as well as the ability to be used at home, have a 
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greater effect than the routine exercises performed a few 
sessions per week in sports centers.

Considering the effect of cognitive exercises, retraining 
on proprioception recovery, coordination, muscle fire 
rate, reconstruction of movement patterns, and develop-
ment of movement strategies in neuromuscular programs 
are probably the reasons for the greater effectiveness of 
combination exercises in correcting upper cross syn-
drome in the present study. Consolidation and continua-
tion of this knowledge may have been less effective in the 
group of corrective exercises alone and retraining alone 
due to the lack of internal feedback and more reliance on 
external feedback, and perhaps the combined group exer-
cises include more Lederman codes in the rehabilitation 
discussion.
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مقاله پژوهشی

مقایسه اثر برنامه 8 هفته ای تمرینات اصالحی، تمرینات بازآموزی عادات وضعیتی و تمرینات 
ترکیبی بر وضعیت زنان مبتال به سندروم متقاطع فوقانی با حفظ فاصله فیزیکی

اهداف سندرم متقاطع فوقانی نوعی ناهنجاری سیستم عضالنی اسکلتی می باشدکه منجر به کوتاهی عضالت قدامی و ضعف عضالت گردن 
و قفسه سینه می شود. از روش های رايج در اصالح اين ناهنجاری، تمرينات اصالحی است که تاکنون راهکارهای متفاوتي براي اصالح اين 
ناهنجاري به کار گرفته شده است. باتوجه به فاصله فیزيکی در زمان بیماری های همه گیر و عدم امکان شرکت در برنامه های اصالح رايج، 

اين سؤال وجود دارد که آيا راهکارهای تمرينی از راه دور می تواند همانند تمرينات حضوری تأثیرگذار باشند.
مواد و روش ها طرح تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی بود. در اين پژوهش، تعداد 60 نفر زن کارمند داراي سندرم متقاطع فوقاني انتخاب 
شدند و به صورت تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند. گروه آزمايش اول تمرينات اصالحي را انجام دادند. گروه آزمايش دوم در مدت مشابه 
برنامه تمرينات بازآموزی وضعیت درست در منزل انجام دادند، گروه سوم تمرينات ترکیبي و گروه چهارم نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته 
شدند. قبل و بعد از مداخله، زاويه سر به جلو، کايفوز و شانه گردشده افراد اندازه گیری شد. از روش آماری تحلیل واريانس يک راهه و آزمون 

تي زوجي برای تجزيه وتحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها هر 3 گروه آزمايش تفاوت معناداری در قبل و بعد از مداخله در مورد زاويه  سربه جلو، کايفوز و شانه  گرد شده نشان دادند 

)P>0/05(. همچنین نتايج نشان داد میزان بهبودی درگروه تمرينات ترکیبي بیشتر از 2 گروه تمرينات منفرد بود.
نتیجه گیری باتوجه به آزمون فرضیه های پژوهش در اثربخشی تمرينات اصالحی و بازآموزی بر عارضه سندرم متقاطع فوقانی، تمرينات 
ترکیبی نسبت به تمرينات مستقل اصالحی و مستقل برنامه بازآموزی اثربخش تر بوده است. بنابراين، به مربیان و متخصصین اصالحی 
توصیه مي شود که تمرينات اصالحي تنها در محیط کلینیک انجام نشود و در شرايط محدوديت ها و فاصله گذاري فیزيکي نیز مي توان از 

مزاياي تمرينات اصالحي استفاده کرد.
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مقدمه و اهداف

اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار از جمله بزرگ ترين 
مشکالت بهداشت شغلی در کشورهای توسعه يافته و در حال 
تجمعی  آسیب  و  تخريب  اثر  در  اختالالت  اين  است.  توسعه 
بافت های دستگاه اسکلتی  عضالنی طی ماه ها و سال ها مواجهه 
با عوامل استرس زا بیومکانیکی و روانی  اجتماعی در محیط کار به 
وجود می آيد. يکی از مهم ترين عوامل بروز اين آسیب های چند 
علتی، وضعیت نامطلوب بدن هنگام کار است ]1[. وضعیت بدنی 
و وضعیت بدنی مطلوب حین کار، عامل مهمی در احساس راحتی 
در هنگام کار به شمار می آيد. وضعیت بدنی نامطلوب، خطری 

برای سالمت و ايمنی در محیط کار است ]1، 2[.

عدم تعادل عضالنی می تواند بر حالت طبیعی بدن اثر بگذارد 
انواع ناهنجاری های پاسچرال مبتال کند و گاه فرد  و آن را به 
تعادل عضالنی  را مستعد آسیب های حاد و مزمن سازد. عدم 
پیامدهای مشخصی را در بدن به دنبال دارد. جاندا اين الگوها را به 
3 نوع سندرم متقاطع فوقانی1، سندرم متقاطع تحتانی2 و سندرم 
اليه ای3 طبقه بندی کرد ]3[. سندرم متقاطع فوقاني عارضه اي 
به صورت  مبتال  افراد  در  است که  ايمباالنس عضالني  از  ناشي 
افزايش کايفوز پشتي، وضعیت سر به جلو و شانه به جلو مشاهده 
اتخاذ وضعیت ها و عادات  به دلیل  افراد مختلف  مي شود و در 
غلط پوسچرال، بسیار شايع است. اين عارضه با اختالالت اسکلتي 
عضالني ناحیه گردن، پشت و شانه ها در ارتباط است. سندروم 
متقاطع فوقانی در گردن و کمربند شانه اي رخ مي دهد. در اين 
سندرم به طور عمده عضالت پشتی فوقاني و قدامي ناحیه گردن 
که جزء عضالت تونیک هستند، کوتاه و عضالت عمقي قدامي 
ستون فقرات ناحیه گردني و پشتی تحتاني کمربند شانه اي که 

اغلب فازيک هستند، مهار و ضعیف مي شوند ]3[.

بازآموزی  و  اصالحي  حرکات  از  استفاده  يا  درماني  تمرين 
وضعیتی از روش هاي رايج در اصالح ناهنجاري هاي سر و شانه 
به جلو و کايفوز می باشد. لینچ و همکاران ]4[، به بررسی تأثیر 
يک برنامه تمريني شامل تمرينات کششي و مقاومتي بر میزان 
زواياي سر و شانه به جلو پرداختند. نتايج تحقیق آنان نشان داد 
انجام برنامه تمريني، تأثیر مثبتي در کاهش میزان زاويه سر و 
شانه به جلوي افراد موردمطالعه داشته است. از جمله عواملی که 
باعث تغییر در وضعیت بدنی ايستا می شود، می توان به الگوهای 
عوامل  اين  از  کرد.  اشاره  عادت شده اند،  به صورت  که  حرکتی 
می توان به نحوه مطالعه، خوابیدن، نشستن، ايستادن، استفاده 
از صفحه کلید، صندلی، نور محیط و غیره اشاره کرد. يکی از 
راهکارهای مفید و سودمند برای پیشگیری و درمان ناهنجاری ها، 
آموزش در رابطه با حذف اين الگوهای غلط در زندگی روزمره و 

1. Upper Cross Syndrome (UCS)
2. Lower Crossed Syndrome (LCS)
3. Layer Syndrome 

آموزش برای اتخاذ وضعیت های بدنی صحیح و افزايش آگاهی 
افراد در رابطه با حالت های صحیح بدنی در موقعیت های مختلف 
زندگی از جمله محیط کار می باشد. امروزه درزمینه سالمت بسیار 
هوشمندانه عمل می شود و آموزش در مورد اتخاذ يک وضعیت 

بدنی صحیح قسمتی از يک برنامه هوشمندانه است ]5[.

و  تکراری  وضعیت های  اتخاذ  به دلیل  کارمندان  ازطرفی، 
طوالنی مدت در حین کار و همچنین کمبود وقت و فرصت کافی 
برای تمرين و فعالیت بدنی، بیشتر در معرض چنین عارضه هايی 
هستند و ازآنجاکه اختالالت عضالنی اسکلتی مرتبط با کار قابل 
پیشگیری هستند، می توان با درنظرگرفتن حرکات و تمرينات 
مناسب ورزشی در محیط کار و آموزش و تأکید بر حذف وضعیت 
بدنی غلط و بازآموزی وضعیت بدنی صحیح، نسبت به پیشگیری 
و اصالح عارضه های عضالنی اسکلتی در افراد اقدام کرد. نقش 
آموزش وضعیت بدنی تا حدی در بهبود ناهنجاری ها مؤثر بوده 
انجام  با  آن همراه  اثر  بررسی  به  تحقیقات کمی  در  اما  است، 

تمرينات اصالحی پرداخته شده است.

باشگاها و مراکز حرکات  بیشتر تمرينات در  از طرف  ديگر، 
اصالحی انجام می شود، اما اين خطر همیشه ممکن است جامعه 
بشريت را تهديد کند که در يک بازه زمانی مجبور به ماندن در 
خانه و رعايت فاصله گذاری فیزيکي باشند. در اين موقعیت اين 
احتمال وجود دارد که مجبور به اجرای تمرينات در خانه باشند. 
باتوجه به اين موضوع، آيا تمرينات در خانه که با استفاده از ابزار 
ارتباطی دور انجام می شود، می تواند همانند تمرينات اجراشده 

قبلی در محیط های ورزشی تأثیرگذار باشد. 

تحقیق حاضر در نظر دارد اثر اين فاکتور مهم اصالح کننده را 
مورد بررسی قرار دهد تا در صورت اثربخشی، بتوان آن را به عنوان 
اسکلتی  ناهنجاری های  اصالحی  پروتکل های  از  مهمی  جزء 

عضالنی مدنظر قرار داد. 

مواد و روش ها

اين تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. کارمندان زن بانک مشهد 
که هم زمان مبتال به ناهنجاري هاي سر و شانه به جلو و کايفوز 
را  آماري  جامعه  بودند،  شده  انتخاب  هدفمند  به طور  و  بودند 
تشکیل می دادند. به صورت تصادفي در 4 گروه تمرينات اصالحی 
و بازآموزی عادات حرکتی در منزل، ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. 
معیارهاي ورود به مطالعه شامل داشتن نا هنجاری های وضعیتی 
تمايل و  )به طور هم زمان(،  به جلو  به جلو و شانه  کايفوز، سر 
رضايت شرکت در مطالعه بود و معیارهاي خروج شامل مشاهده 
هر گونه عالئم پاتولوژيک، سابقه شکستگی، جراحی، بیماری های 
مفصلی و آسیب در ناحیه ستون فقرات گردنی و پشتی و کمربند 
متقاطع  اسکلتی عضالنی، سندرم  ناراستايی های دستگاه  شانه، 
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تحتاني، داشتن شاخص توده بدنی بی ام آی4 خارج از محدوده 
نرمال و داشتن فعالیت بدنی منظم به میزان حداقل 6 ساعت 
در هفته درنظر گرفته شد. افرادی که خود قبل از انجام تحقیق 
از عارضه خود اطالع داشتند و يا بنا بر توصیه پزشک به انجام 
اقداماتی برای اصالح ناهنجاری مبادرت داشته اند، به علت احتمال 
تأثیر مداخالت قبلی در نتايج ناشی از مداخالت تحقیق حاضر از 
میان نمونه ها حذف شدند. دواطلبان بعد از آگاهي از نحوه انجام 
تحقیق، فرم رضايت نامه را مطالعه و امضا کردند. سپس اطالعات 
متغیرهاي  ارزيابي  براي  ابتدا  ثبت شد.  افراد  جمعیت شناختی 
تحقیق، غربالگري انجام شد. برای اين منظور در يک غربالگری 
اولیه با استفاده از مشاهده وضعیت بدنی از نمای جانبی با استفاده 
از صفحه شطرنجي افراد مشکوک به ابتالی همزمان به ناهنجاری 
سر و شانه به جلو و افزايش زاويه کايفوز از میان جامعه آماری 
شناسايی شدند و سپس ارزيابي هاي دقیق انجام شد. براي ارزيابي 
کايفوز خطکش منعطف استفاده شد. در ارزيابي از افراد خواسته 
 T12 و T2 شد تا به صورت عادي بايستند و زوائد شوکی مهره هاي 
مشخص و خط کش منعطف را بین نقاط مشخص شده قرار دهند. 
پس از آن بدون تغییر در قوس ايجادشده، آن را بر روي کاغذ 
انتقال دهند و با استفاده از فرمول شماره 1 زوايه مشخص می شد. 
افرادی که درجه کايفوز آن ها باالتر از اين میزان )46/83 درجه( 

شد، دارای عارضه کايفوز افزايش يافته به حساب آمدند.

1.

θ= 4Arctan ( )2H
L

براي ارزيابي سر به جلو و شانه به جلو از روش فتوگرامتري 
در محل  تا  می شود  آزمودنی خواسته  از   .]6،  7[ استفاده شد 
طوري  سانتی متری(  فاصله       23  )در  ديوار  کنار  در  تعیین شده 
بايستد که بازوي چپ وي به سمت ديوار باشد. آنگاه، سه پايه  
عکس برداري که دوربین ديجیتال نیز بر روي آن است، در فاصله 
300 سانتی متری ديوار قرار می گیرد و ارتفاع اش در سطح شانه 
راست آزمودنی تنظیم می شود. از آزمودنی خواسته می شود تا 3 
مرتبه به سمت جلو خم شود و 3 بار نیز دست هايش را به باالي 
سر ببرد. سپس به صورت کاماًل راحت و طبیعی بايستد و نقطه اي 
فرضی را بر روي ديوار مقابل نگاه کند )چشم ها در راستاي افق(. 
آنگاه آزمون گر پس از 5 ثانیه مکث، اقدام به گرفتن 3 عکس 
متوالی از نماي جانبی می کند. موهای سر بايد با گیره مو بسته 
شود تا مجرای شنوايی و برجستگی های باالتنه قابل مشاهده 
باشند. براي ارزيابي سر به جلو از زاويه کراينوورتبرال استفاده شد. 
اين زاويه بین خط اتصال تراگوس و C7 با خط عمود عبورکننده 
از C7 در صفحه ساجیتال است ]8-14[. میزان ايده آل زاويه سر 
در اين روش کمتر از 36 درجه است. زاويه سر بیش از 46 درجه 
به عنوان ناهنجاری سر به جلو و شانه به جلو تلقی می شود ]15[. 

4. Body Mass Index (BMI)

براي ارزيابي شانه به جلو زاويه بین خط اتصال آخرومی و زائده 
شوکی C7 با خط عمود عبورکننده از زائده شوکی C7 استفاده 
شد. زاويه شانه بیش از 52 درجه به عنوان ناهنجاری شانه به جلو 

تلقی می شود ]15[. 

 تمرینات اصالحی منتخب

 تمرينات اصالح شده جامع که به منظور اصالح وضعیت بدنی 
عضالت  کششی  تمرينات  قالب  در  ذکرشده  ناهنجاری های  و 
کوتاه شده و تمرينات تقويتی عضالت ضعیف برای فرد درنظر 
گرفته شده است و در طول مدت مداخله، 3 جلسه در هفته 
تمرينات  اين  شد.  انجام  دقیقه  تا 60  جلسه حدود 30  هر  و 
شامل 5-10 دقیقه گرم کردن و سپس تمرينات کششی عضالت 
سینه ای، جناغی چنبری پستانی، بخش فوقانی دلتويید، عضالت 
بین دنده ای و اکستنسور های بخش فوقانی گردن و پس از آن 
تمرينات تقويتی عضالت پروترکتور کتف، فلکسور های عمقی 
اکستنسور های  و  گردن  تحتانی  بخش  اکستنسور های  گردن، 
ساير  نظیر  تمرينات  اين  بود.  سینه ای  قفسه  مهره های  ستون 
تمرينات اصالحی به صورت تکراری و هفته ای 3 جلسه با مراجعه 

فرد انجام می شد ]16[.

 بازآموزی عادات پوسچرال

 اين تمرينات شامل مواردی است که فرد بايد به طور روزمره 
آن ها را به خاطر داشته باشد و مدنظر قرار دهد. اين موارد شامل 
آموزش مالحظات ارگونومیک و عادات پوسچرال فرد در طول 
زندگی روزمره در فعالیت هايی نظیر ايستادن، راه رفتن، نشستن، 
خوابیدن، مطالعه کردن، استفاده از رايانه و ديگر فعالیت هايی 
است که در روز به صورت تکراری و ممتد انجام شدند. اين موارد 
1 تا 2 جلسه به افراد آموزش داده شد و به صورت تکمیلی عادات 
پوسچرال صحیح ايستادن، نشستن و خوابیدن در قالب تصاوير 
و فیلم های 40 تا 60 ثانیه ای و همچنین در يک پوستر ديواری 
تا در منزل در محلی  افراد گذاشته شد  اختیار  گنجانده و در 
مناسب نصب شود و با مشاهده آن، فرد همواره حفظ وضعیت 
بدنی صحیح را به خاطر داشته باشد و مد نظر قرار دهد. محقق 
از روش پیامک دادن به فرد برای يادآوری اجرای موارد ذکرشده، 

استفاده کرد ]17[.

 گروه ترکیبی

 شامل 2 بخش بود:

 1. تمرينات اصالحی تکراری،

 2. تمرين بازآموزي.

ارسال  به شرکت کننده ها  پیامک  ازطريق  پوسچرال  عادات   
می شد که شامل يک ويدئو کلیپ هفتگی بود که بايد از طريق 
موبايل تماشا می کردند. پیامک برای تمرين وضعیت بدنی خوب 
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به شرکت کنندگان ارسال می شد تا ويدئو کلیپ هفتگی را روزی 
1 بار ببینند و حداقل 3 بار در روز، وضعیت بدنی خوب را تمرين 
کنند. اين ويدئوهای نمايشی، 40 تا 60 ثانیه ای از تمرين حرکات 
اصالحی و آموزش وضعیت بدنی بودند که وضعیت بدنی خوب 
و حرکت را در طول فعالیت های روزانه زندگی نشان می دادند. 
شرکت کنندگان روزانه پیامکی همراه با لینک درس ويدئو هفتگی 
خاص خود دريافت می کردند. شخصی که در فیلم بود الگوی 
وضعیت بدنی خوب و ايده آل را در طول فعالیت های روزانه نشان 
می داد. همچنین شکل و تصاوير موجود در راهنمای آموزشی، 
درس هفتگی را تقويت می کرد. مداخله، حداقل 2 هفته برای 
فراگیری و 6 هفته برای سازگاری با ورزش زمان نیاز داشت ]16، 

 .]17

مدت انجام مداخله 8 هفته بود که اين زمان بالفاصله پس 
انتهای آن،  از پیش آزمون و آموزش مقدماتی شروع شد و در 
پس آزمون از افراد به عمل آمد. از روش آماری تحلیل واريانس 
يک راهه و تي زوجي برای تجزيه وتحلیل داده ها استفاده شد. اندازه 
اثر برنامه تمرينی برای هريک از اختالفات معنادار متغیرهای بین 
گروهی به روش d کوهن انجام شد. اندازه اثر کمتر از 0/4 درصد 
کوچک، اندازه اثر 0/41 تا 0/7 درصد متوسط و اندازه اثر 0/71 
درصد به باال بزرگ درنظر گرفته شد. همچنین از آزمون تعقیبي 
براي تعیین تفاوت ها در بین گروه ها استفاده شد. سطح معنادارای 
نیز در تحقیق حاضر برابر با 0/95 درصد و میزان آلفا کوچکتر و 

يا مساوی با 0/05 درنظر گرفته شد.

یافته ها

گروه هاي  بین  داد  نشان  يک راهه  واريانس  تحلیل  آزمون 
موردمطالعه از نظر متغیرهاي تحقیق، اختالف معناداری وجود 
داد  نشان  تی زوجی  آزمون  نتايج  همچنین   .)P>0/05( دارد 
بین مقادير پیش آزمون و پس آزمون گروه های تمرينی اختالف 
معناداری وجود دارد )P>0/05(، اما اين اختالف در گروه کنترل 

معنادار نبود )P>0/05( )جدول شماره 1(. 

از آزمون تحلیل واريانس يک راهه  برای مقايسه بین گروهی 
استفاده شد )جدول شماره 2( و نتايج تحلیل واريانس يک راهه 
نشان داد بین اثرگذاری برنامه ی 8  هفته ای تمرينات اصالحی و 
تمرينات بازآموزی عادات حرکتی در منزل و ترکیبی بر زاويه 
سر به جلو، کايفوز و شانه به جلو، زنان کارمند مبتال به سندروم 
متقاطع فوقانی تفاوت معناداری وجود دارد )P=0/0001(. برای 
از آزمون تعقیبی توکی5 برای مقايسه  يافتن جايگاه تفاوت ها، 
دوبه دو گروه ها استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره 3 ارائه 

شده است.

بحث

نتايج تحقیق حاضر نشان داد در هر 3 متغیر مربوط به سندرم 
متقاطع فوقانی، تمرينات ترکیبی بیشترين تأثیرگذاری را دارد 

5. Tukey

جدول 1. نتايج آزمون تی وابسته برای مقايسه درون گروهی متغیرها )درجه آزادی=19(

گروهمتغییر
میانگین±انحراف معیار

t سطح
معناداری

اندازه اثر
)d کوهن( پس آزمونپیش آزمون

سر به جلو

1/383/770/0010/84±1/4649/30±51/05تمرینات اصالحی رایج

1/512/760/0120/61±1/5050/10±51/40تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

1/588/050/00011/80±1/6748/10±51/80تمرین ترکیبی

0/990/330/22-1/48±1/6351/00±50/45کنترل

کایفوز

1/053/880/0010/86±1/5843/80±45/25تمرینات اصالحی رایج

1/272/470/0230/55±1/5343/95±44/95تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

1/697/980/00011/78±1/5742/35±45/80تمرین ترکیبی

1/230/230/27-1/86±1/6346/10±45/40کنترل

شانه به جلو

1/892/790/0120/62±1/9754/85±56/70تمرینات اصالحی رایج

2/0072/880/0480/47±2/0855/15±56/60تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

2/287/130/00011/59±1/8852/60±56/90تمرین ترکیبی

1/040/3080/23-1/98±1/7756/65±56/00کنترل
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جدول 2 . نتايج تحلیل واريانس يک راهه )تفاضل پیش آزمون و پس آزمون( تغییرات در گروه های مختلف

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجات آزادیمجموع مربعاتمتغیر

سر به جلو

182/70360/90بین گروهی

12/74

0/0001

363/10764/77درون گروهی

545/8079کل

کایفوز

174/70358/23بین گروهی

14/36 308/10764/05درون گروهی

482/8079کل

شانه به جلو

247/23382/41بین گروهی

9/93 630/25768/29درون گروهی

877/4879کل

جدول 3. يافته های آزمون توکی برای بررسی جايگاه تفاوت ها 

سطح معناداریخطای استاندارداختالف میانگینگروه )J(گروه )I(متغیر

سربه جلو

تمرین ترکیبی

1/950/690/030-تمرینات اصالحی

2/400/690/005-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

4/250/690/0001-کنترل

تمرینات اصالحی
0/450/690/915-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

2/300/690/007-کنترل

1/850/690/044-کنترلتمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

کایفوز

تمرین ترکیبی

2/000/630/013-تمرینات اصالحی

2/450/630/001-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

4/150/630/0001-کنترل

تمرینات اصالحی
0/450/630/894-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

2/150/630/006-کنترل

1/700/630/045-کنترلتمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

شانه به جلو

تمرین ترکیبی

2/450/910/043-تمرینات اصالحی

2/850/910/013-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

4/950/910/0001-کنترل

تمرینات اصالحی
0/400/910/971-تمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل

2/500/910/037-کنترل

2/100/910/106-کنترلتمرینات بازآموزی عادات حرکتی در منزل
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تمرينات  انتها  در  و  رايج  اصالحی  تمرينات  دوم  مرتبه  در  و 
مستقل باز آموزی وضعیت بدنی دارای تأثیرگذاری بوده اند. ازنظر 
تأثیرگذاری تحقیق حاضر با تحقیق کاتزمن ]17[، کاتزمن ]18[، 
دانشمندی و مقربی منظری ]16[، پائولوسکی و همکاران ]19[، 
کاتزمن ]20[ همسو می باشد. تحقیقات انجام شده در اين زمینه 
ناهنجاری های  بر  اصالحی  تمرينات  تأثیرگذاری  نشان دهنده 
و  کاتزمن  توسط  انجام شده  تحقیقات  در  می باشد.  وضعیتی 
تأثیرگذاری  از  حاکی  همگی  متفاوت،  سال های  در  همکاران 
تمريناتی که به همراه بازآموزی وضعیت بدنی و خود مديريتی 
ناهنجاری ها می باشد. همچنین نتايج تحقیق حاضر با گزارش 
توانايی  متنی  پیام های  يادآوری  که  سیستماتیک  مروری 
شرکت کنندگان را در مديريت خود در مورد بیماری مزمن )آسم 
، ديابت يا فشار خون باال( افزايش می دهد، همسو می باشد ]21[. 
يادآوری از طريق پیام های متنی، اثربخشی در بهبود پیروی از 
انواع رفتارهای سالمتی در حوزه های مختلف را نشان داده است 

.]22[

کاتزمن و همکاران به بررسی امکان پذيری و پذيرش تکنولوژی 
ورزشی مبتنی بر آموزش پوسچرال در افراد مسن دارای هايپر 
کايفوتیک مرتبط با سن پرداختند. تعداد 64 شرکت کننده، 65 
ساله دارای کايفوز باالی 40 درصد که دارای گوشی هوشمند 
بودند، در اين تحقیق شرکت کردند. در اين تحقیق به بررسی 
مداخله برنامه اصالحی که شامل يک ورزش و يک برنامه آموزشی 
پوسچرال 6 هفته ای بود، پرداختند. اين برنامه بازآموزی که شامل 

2 بخش بود: 

1. ورزش و تمرين پوسچرال از طريق پیامک به شرکت کننده ها 
ارسال می شد که شامل يک لینک ويدئو کلیپ هفتگی بود که 

بايد از طريق موبايل تماشا می کردند. 

2. پیامک برای تمرين وضعیت بدنی خوب به شرکت کنندگان 
آموزش داده شد که ويدئو کلیپ هفتگی را روزی يک بار ببینند و 

حداقل سه بار در روز وضعیت بدنی خوب را تمرين کنند. 

ويدئو کلیپ ها، نمايشی 40 تا 60 ثانیه ای از ورزش و آموزش 
وضعیت بدنی بودند که وضعیت بدنی خوب و حرکت را در طول 
فعالیت های روزانه زندگی نشان می دادند. شرکت کنندگان روزانه 
پیامکی همراه با لینک درس ويدئو هفتگی خاص خود دريافت 
می کردند. شخصی که در فیلم بود به عنوان الگوی وضعیت بدنی 
خوب و ايده آل در طول فعالیت های روزانه نشان می داد و تصاوير 
موجود در راهنمای آموزشی درس هفتگی را تقويت می کرد. زمان 
مداخله، حداقل 2 هفته برای فراگیری و 6  هفته برای سازگاری 
با ورزش بود. تمرين مبتنی بر فناوری و آموزش استقرار در منزل 
با استفاده از يادآوری کلیپ ويدئويی و يادآوری پیام کوتاه در يک 
گروه کوچک از بزرگساالن مسن مبتال به هايپرکیفوز امکان پذير 
و قابل قبول است. تمرينات مبتني بر تکنولوژي به عنوان يک 

برنامه خودکارآمدي براي هايپرکیفوز مرتبط با سن که ممکن 
است آسان تر از تمرين کردن با فرد باشد. 

خانم هايی که دارای هايپرکايفوتیک بودند، در کايفوز معمولی، 
قدرت اکستنسورهای ستون فقرات و عملکرد بدنی، يک سال 
بعد از برنامه ورزشی گروهی بهبود يافتند. همچنین شاهد بهبود 
در کايفوز يک سال بعد از مداخله نیز بودند و اثرات مخرب و 
مضر ممکن است توسط ورزش های چند بعدی کاهش پیدا کنند 
]17[. کاتزمن و همکاران به بررسی پروتکل تمرينات تقويتی 
چند مدلی ستون فقرات در افراد مسن دارای هايپرکايفوتیک 

پرداختند. تمرينات شامل : 

1. ورزش و آموزش وضعیت بدنی به 10 نفر 3 بار در هفته به 
مدت 6 ماه بود. 

2. گروه کنترل که شامل 10 نفر بودند از جلسات آموزشی 
سالمت ماهانه و تماس های ماهانه از سوی هماهنگ کننده مطالعه 
برای نظارت بر فعالیت جسمانی و هرگونه عارضه جانبی بهره مند 

شدند. 

نمونه ها شامل 100 مرد و زن بودند که از ورزش ها و آموزش 
پوسچرال توسط فیزيوتراپ در يک گروه 10 نفری 3 بار در هفته 
به مدت 6 ماه و در گروه کنترل در يک گروه 10 نفری از جلسات 
آموزش سالمت ماهانه از طرف هماهنگ کننده مطالعه برخوردار 
می شدند ]18[. نتايج نشان داد اين تمرينات باعث کاهش زوايه 
ناهنجاری ارزيابی شده از روش راديوگرافی و ارزيابی های کلینیکی 

شده است.

تفاوت های  بررسی  به  مطالعه  يک  در  همکاران  و  کاتزمن 
جنسیتی در پاسخ به ورزش های ويژه کايفوتیک و آموزش وضعیت 
بدنی پرداختند. در اين تحقیق 112 نفر شرکت کننده باالی 60 
سال دارای کايفوتیک باالی°40 بودند. هر گروه مداخله دارای 
10 شرکت کننده بود که به مدت 1 ساعت 2 بار در هفته برای 3 
ماه از آموزش پوسچرال و واکنش های لمسی بینايی و کالمی که 
شرکت کننده برای فراگیری و حفظ االيمنت قفسه سینه نرمال 
استفاده در طول ورزش و همچنین يک راهنمای تصويری برای 
اهمیت ستون فقرات طبیعی نشان داده شد. به آن ها آموزش 
داده شد که چگونه تمرينات را اجرا کنند. اين تمرينات 3 بار يا 
بیشتر در روز انجام شد. گزارش پیروی از اين برنامه را به صورت 
و  فقرات  ماه ستون  برنامه ورزشی، 3  دادند. يک  ارائه  هفتگی 
آموزش وضعیت بدنی کايفوزی را که با کايفومتر نه با راديوگرافی 
اندازه گیری شده بود را کاهش داد. علی رغم تفاوت های جنسیتی 
در کايفوز اولیه، تقويت ستون فقرات، شکستگی ها و جنسیت 

تأثیری روی پاسخ و درمان نداشت ]20[.

 پائولوسکی و همکاران در يک مطالعه به بررسی کايفوز، قدرت 
و عملکرد بدنی يک ساله بعد از يک برنامه گروهی در زنان 80 
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آذر و دی 1401. دوره 11. شماره 5

که  پرداخت  بیشتر  يا   50° کايفوز سینه ای  دارای  تا 65 ساله 
مداخالت شامل: 

اکستنسور  تقويت  بعدی شامل  ورزش های گروهی چند   .1
ستون فقرات و ورزش های انعطاف پذيری و آموزش حس عمقی 
يک پارچه ستون فقرات و اصالح پوسچرال روزانه در خانه که 2 

بار در هفته به مدت 12 هفته انجام شد. 

2. نتايج نشان داد زنان دارای کايفوز میزان ناهنجاری و قدرت 
اکستنسورهای ناحیه توراسیک و عملکرد بدنی شان 1 سال بعد 
از برنامه ورزشی گروهی بهبود يافتند و 1 سال بعد از مداخله نیز 

بهبود در کايفوز مشاهده شد ]19[.

مطابق نتايج تحقیقات، تمريناتی که هم به بازآموزی وضعیت 
قابلیت  و  می کنند  توجه  اصالحی  تمرينات  به  هم  و  بدنی 
به کارگیری در محیط خانه را نیز دارا می باشند، نسبت به تمرينات 
تکراری چند جلسه در هفته در مراکز، تأثیر يکسان يا بیشتری 
را درپی دارند. در ابتدا، نگهداری وضعیت غلط بدن به دلیل تغییر 
در حس عمقی با احساس راحتي بیشتر همراه است که منجر به 
شکل گیری عادت هاي غلط بدنی می شود. عادات بدنی متناسب با 
نیازها و کارهاي حیاتي در زندگي بشري طی سالیان دراز شکل 
گرفته اند )نشستن، ايستادن، راه رفتن(. بنابراين مي توان نتیجه 
گرفت اگر افراد با وضعیت بدنی مناسب سازگار شوند، عادات 
صحیح در آنان تثبیت می شود و بالعکس عادات غلط در زمان 
رايج ترين  بدنی ضعیف می شود که  الگوهای  به  منجر  طوالنی 
مشکل اسکلتي در میان مردم است. وضعیت خم شده به جلو 
)در نشستن غلط( و يا حفظ يک وضعیت بدنی غلط )در هنگام 

ايستادن( در طول روز يک پديده معمولی است. 

بنابراين، عوامل ايجاد بدشکلی ها که به دلیل استفاده از يک 
وضعیت بدنی در مدت طوالنی و تکرار يک وضعیت در زمان 
طوالنی و عدم تنوع حرکتی ايجاد می شود، می تواند با آموزش 
بازآموزی و تمرينات اصالحی به صورت هم زمان با تغییرات عصبی 
عضالنی و ايجاد تعادل عضالنی به يک وضعیت خوب منجر شود. 
باتوجه به تأثیر تمرينات شناختی و بازآموزی در ريکاوری حس 
عمقی و هماهنگی و نرخ آتش عضالت و در نهايت بازسازی دوباره 
الگوهای حرکتی و توسعه استراتژی های حرکتی در برنامه های 
عصبی عضالنی احتماالً دلیل اثربخشی بیشتر تمرينات ترکیبی در 
اصالح سندرم متقاطع فوقاني در طرح حاضر تثبیت و تداوم اين 
شناخت به وسیله تمرينات بالفاصله بعد از شناخت بوده است که 
احتماالً در گروه تمرينات به تنهايی و بازآموزی به تنهايی به دلیل 
بیرونی  بازخورد  به  اتکا  بیشتر  و  درونی  بازخورد  کمرنگ بودن 
اثربخشی کمتری داشته است. شايد تمرينات گروه ترکیبی بیشتر 

کدهای لدرمن در بحث توانبخشی را در بر می گیرند.

نتیجه گیری

تحقیق حاضر مربوط به شرايط قبل از همه گیری ويروس کرونا 
در کشور بود، اما نتايج اين چنین تحقیقاتی نشان می دهند که 
با  بر فناوری و آموزش وضعیت بدنی در منزل  تمرين مبتنی 
استفاده از تماشای کلیپ های ويديويی و يادآوری پیام های متنی 
در يک فرد مبتال به ناهنجاری های اسکلتی عضالنی امکان پذير 
و قابل قبول است. استفاده از برنامه های تمرينی در منزل بدون 
نیاز به حضور در مراکز تخصصی، قابلیت تأثیر گذاری و اصالح 

ناهنجاری های مربوطه را دارد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي درنظر گرفته 
 IR.SSRC.REC.1399.032 به شماره شده است، و کد اخالق 

دريافت شده است. 

حامي مالي

گروه  در  بهاره خسروجردی  پايان نامه  از  برگرفته  مقاله  اين 
تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه حکیم نظامي قوچان می باشد. 

مشارکت نویسندگان

تمام نويسندگان در آماده سازی اين مقاله مشارکت يکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

افراد شرکت کننده در پژوهش، محققان و مربیان  از تمامی 
ورزشی که همکاری الزم را در اجرای اين پژوهش داشتند، تشکر 

و قدردانی می شود.
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