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Background and Aims This study investigated the relationship between shoulder rotation Range of 
Motion (ROM), shoulder rotation strength, and sports history with scapular dyskinesia in competi-
tive boxers.
Methods The present study was a descriptive correlational study performed on 60 male boxers (age: 
24.01±3.90 years; weight: 74.61±6.73 kg; height: 176.97±6.06 cm; and sports history: 5.16±1.84 years) in 
Guilan. Scapular dyskinesia by lateral scapular slide test, shoulder rotation ROM using a manual goniom-
eter, and shoulder rotation strength using a manual dynamometer were measured. Data were analyzed 
by Pearson and Spearman correlations and multiple regression analysis.
Results There were significant correlations between sports history (P=0.001, r=0.589), shoulder internal 
rotation ROM (P=0.040, r=-0.255), shoulder external rotation ROM (P=0.001, r=0.486), shoulder internal 
rotation strength (P=0.009, r=0.334), and shoulder external rotation strength (P=0.001, r=-0.620) and 
scapular dyskinesia. Regression analysis showed that 63.1% of scapular dyskinesia changes were related 
to the independent variables mentioned in this study.
Conclusion It can be concluded that there is a significant relationship between shoulder rotation ROM, 
shoulder rotation strength, sports history, and scapular dyskinesia. Therefore, by strengthening and im-
proving the scapular stabilizing muscles and consequently improving the shoulder rotation strength and 
shoulder rotation ROM in boxers, scapular dyskinesia or its intensification can be prevented.
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S
Extended Abstract

Introduction

capular dyskinesis, which is very common 
among boxers, is a change in the posture or 
normal position of the scapula at rest or in an 
active position that interferes with the proper 
transfer of energy from the lower limb to the 

upper limb. In the past literature, a significant relationship 
has been reported between the strength and range of mo-
tion (ROM) of shoulder rotation with scapular dyskinesis. 
The aim of this study was to investigate the predictive 
relationship between independent variables, including 
sports history, shoulder rotation) and shoulder rotation 
strength and dependent variable (scapular dyskinesis) in 
competitive boxers.

Materials and Methods

In this study, 60 competitive boxers of Guilan (age: 
24.01±3.90 years; weight: 74.61±6.73 kg; height: 
176.97±6.06 cm; and sports history: 5.16±1.84 years) 
who had scapular dyskinesis were selected. To measure 
the variables, scapular dyskinesis with lateral scapular 
slide test, anthropometric characteristics by measuring 
tape and caliper, sports history through oral questioning, 
shoulder rotation strength by manual dynamometer, and 
shoulder  ROM by manual goniometer were measured. 
Spearman and Pearson correlation coefficients were used 
to determine the relationship between variables. Simulta-
neous multiple regression analysis was used to investigate 
the predictive relationship between independent variables 
and the dependent variable (scapular dyskinesis). Inclu-
sion criteria included male gender, age between 20 to 30 
years, having scapular dyskinesis, activity in active box-
ing clubs in Guilan, having at least three years of profes-
sional training in boxing, participating in training sessions 
(three sessions per week) in the last six months, and hav-
ing a history of attending official boxing matches. Exclu-
sion criteria were a history of surgery on the shoulder and/
or spine, pain in the shoulder girdle, and dissatisfaction 
with the subject or the coach of the club. In order to obtain 
the satisfaction of the subjects, a written consent form was 
collected for the subjects to participate in the study. For 
reliability within a group of five subjects, measurements 
were performed at 3-day intervals, as reported in the find-
ings section.

Results

According to the results of Kolmogorov-Smirnov test, 
weight (P=0.200), height (P=0.200), scapular dyskinesis 
(P=0.068), ROM of shoulder external rotation (P=0.200), 
the relative strength of the internal rotation of the shoul-
der (P=0.200), and the relative strength of the external 
rotation of the shoulder (P=0.200) had normal scattering 
and therefore, the Pearson parametric test was used to de-
termine the correlation coefficient of the variables. The 
research results showed that there were significant corre-
lations between sports history (P=0.001; r=0.589), shoul-
der internal rotation ROM (P=0.040; r=-0.255), shoulder 
external rotation ROM (P=0.001; r=0.486), shoulder in-
ternal rotation strength (P=0.009; r=0.334), and shoulder 
external rotation strength (P=0.001; r=-0.620) and scapu-
lar dyskinesia. Regression analysis showed that 63.1% of 
scapular dyskinesia changes are related to the indepen-
dent variables mentioned in this study.

The variables of the relative strength of external shoul-
der rotation with a regression coefficient of 0.622, sports 
history with a regression coefficient of 0.072, and ROM 
of external shoulder rotation with a regression coefficient 
of 0.061 had the most effect on scapular dyskinesis, re-
spectively.

Discussion

It can be concluded that there was a negative relation-
ship between the ROM of shoulder internal rotation and 
scapular dyskinesis and a positive relationship between 
the ROM of external shoulder rotation and scapular dys-
kinesis. Since the internal rotation of the shoulder is ac-
companied by the rotation of the scapula during punch-
ing, the existence of a negative relationship between the 
ROM of the shoulder internal rotation and the scapular 
dyskinesis can be justified. The results of the present study 
showed a significant positive relationship between sports 
history and scapular dyskinesis. As the number of years in 
boxing training and competitions increased, the amount 
of scapular dyskinesis increased accordingly. Boxing, 
with its one-sided guard and overhead punches, causes 
changes in the soft tissue around the joint as well as in the 
shoulder girdle muscles (especially the anterior serratus 
muscle). The changes lead to abnormalities in the position 
and movement of the scapula (scapular dyskinesis). The 
results of the present study showed that there is a positive 
relationship between scapular dyskinesis and strength of 
the shoulder internal rotation and a negative relationship 
between scapular dyskinesis and strength of the shoulder 
external rotation. The increasing strength of the shoulder 
internal rotation as well as disturbing the ratio of inter-
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nal to external rotational strength in the shoulder (which 
is usually associated with increasing internal rotational 
strength and decreasing external rotational strength) dis-
rupts the scapulohumeral rhythm, resulting in an increase 
in scapular dyskinesis. According to the length-tension re-
lationship, the length of a muscle determines the amount 
of tension that can be created in that muscle. There is a 
significant relationship between shoulder rotation ROM, 
shoulder rotation strength, sports history, and scapular 
dyskinesia. Therefore, by strengthening and improving 
the scapular stabilizing muscles and consequently im-
proving the shoulder rotation strength and shoulder rota-
tion ROM in boxers, scapular dyskinesia or its intensifi-
cation can be prevented. According to the results of the 
present study, there was a significant relationship between 
shoulder rotation strength and ROM of shoulder rotation 
and history of boxing with shoulder dyskinesis. Also, a 
strong relationship was observed between the variables 
of the strength of shoulder external rotation and ROM of 
shoulder external rotation and the history of participating 
in boxing and scapular dyskinesis. Therefore, evaluation 
and screening and subsequent rehabilitation of strength in 
the stabilizing muscles of the scapula (especially the ante-
rior serratus) and increasing the ROM of internal rotation, 
and also to adjust the ratio of ROM of shoulder internal 
rotation to external rotation in boxing athletes are recom-
mended to all relevant coaches and specialists to prevent 
or reduce the severity of scapular dyskinesis.

Since scapular dyskinesis is more common in boxers 
than in non-boxers, researchers are advised to do research 
and study in terms of the effect of other factors, such as 
scapular-pectoralis muscles length and neck postural di-
rection to have a better understanding of the disorder, in 
boxers with scapular dyskinesis as well as rehabilitation 
methods and improvement of scapular dyskinesis in box-
ers with the aim of preventing injury and increasing per-
formance to achieve optimal sports results.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

In the implementation of the present study, ethical con-
siderations were taken into account according to the in-
structions of the ethics committee of Gilan University, 
and this research was approved by the ethics committee 
of Gilan University (Code: 12/9/2013-152347).

Funding

This article is taken from Soroush Momenpour's thesis/
research project under the guidance of Seyed Hossein 

Hosseini and the advice of Hasan Daneshmandi, Depart-
ment of Sports Pathology and Corrective Movements, 
Gilan University.

Authors' contributions

Conceptualization and supervision: Soroush Momen-
pour, Seyed Hossein Hosseini and Hassan Daneshmandi; 
Methodology, research, writing the main draft, review 
and editing, information gathering, data analysis, financ-
ing and sources: Soroush Momenpour.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments

From the Honorable Dean of the Faculty of Physical 
Education and Sports Sciences, Arslan Demirchi and the 
staff of the Bimonthly Scientific Research Journal of Re-
habilitation Medicine, as well as the Honorable Chairman 
of the Boxing Board, coaches, champions and boxing ath-
letes of Gilan Province who helped us in conducting this 
research, and also from the staff of Gilan University for 
their valuable support. Thanks and appreciation is given.

Momenpour S, et al. Prediction of Scapular Dyskinesis Through Strength and Range of Motion of Shoulder Joint Rotation. SJRM. 2022; 11(3):394-407.

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
https://guilan.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/
https://guilan.ac.ir/


397

مرداد و شهریور 1401. دوره 11. شماره 3

مقاله پژوهشی

پیش بینی اختالل حرکت کتف از طریق قدرت و دامنه  حرکتی چرخش مفصل شانه در بوکسورهای 
رقابتی

مقدمه و اهداف کتف در حرکات باالتنه نقش مهمی دارد و بروز اختالل در موقعیت و حرکت آن باعث بروز ناهنجاری و آسیب می شود. 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه  میان دامنه  حرکتی چرخش شانه، قدرت چرخش شانه و سابقه ورزشی با دیسکنزی کتف در 

بوکسورهای رقابتی است.
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی است که بر روی 60 نفر از بوکسورهای مرد استان گیالن )سن: 
3/90±24/01 سال، وزن: 6/73±74/61 کیلوگرم، قد: 6/06±176/97 سانتی متر، سابقه ورزشی: 1/84±5/16 سال( انجام شد. دیسکنزی 
کتف از طریق آزمون لغزش جانبی کتف، دامنه حرکتی چرخش شانه با گونیامتر دستی و قدرت چرخش شانه با دینامومتر دستی 

اندازه گیری شد. بررسی های آماری با آزمون های همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
داخلی  چرخش  حرکتی  دامنه   ،)P=0/001 ، r=0/589( ورزشی  سابقه  میان  همبستگی  ضرایب  داد  نشان  تحقیق  نتایج  یافته ها 
)P=0/040،r=-0/255(، دامنه حرکتی چرخش خارجی )P=0/001 ،r=0/486(، قدرت چرخش داخلی )P=0/009 ،r=0/334( و قدرت 
چرخش خارجی )P=0/001 ،r =-0/620(، با دیسکنزی کتف معنا  دار است. تحلیل رگرسیون نشان داد 63/1 درصد از تغییرات دیسکینزی 
کتف مربوط به متغیرهای ذکرشده در این پژوهش است. ضرایب همبستگی میان متغیرهای سابقه ورزشی )P=0/001(، دامنه  حرکتی 
چرخش داخلی شانه )P=/040(، دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه )P=0/001(، قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )P=0/009( و 

قدرت نسبی چرخش خارجی شانه )P=0/001( با دیسکنزی کتف معنا دار است.
نتیجه گیری می توان نتیجه گرفت که رابطه معنا داری میان دامنه  حرکتی چرخش شانه، قدرت چرخش شانه و سابقه  ورزشی با دیسکنزی 
کتف وجود دارد. از این رو، می توان با تقویت و بهبود عضالت ثبات دهنده  کتف و نیز به تبع آن بهبود قدرت و دامنه حرکتی چرخش شانه 

در بوکسورها از دیسکنزی کتف یا تشدید آن پیشگیری کرد.
کلیدواژه ها کتف، دیسکنزی، دامنه حرکتی، قدرت، مفصل شانه
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مقدمه

بوکس )مشت زنی( از قدیمی ترین ورزش های المپیک و از زمره  
ورزش های رزمی ضربه ای است که نیاز به ترکیبی از سرعت دست 
و پا، مهارت گریز با رقص پا، قدرت و توان عضالنی و همچنین 
ظرفیت هوازی بسیار باال دارد ]1[. در تحقیقات انجام شده در 
حیطه  آسیب های شایع در بوکس گزارش شده  است که سر و 
مچ دست مستعدترین نواحی آسیب در این رشته  ورزشی هستند 
]2، 3[. از طرفی، کمربند شانه ای در این رشته  ورزشی متحمل 
فشار زیادی بوده و موقعیت و حرکت مطلوب کتف برای عملکرد 
باعث  شانه ای  کمربند  اختالالت  است.  ضروری  شانه  طبیعی 
ورزشکاران  در  ناهنجاری ها  و  درد ها  از  بسیاری  آمدن  به وجود 

می شود ]4[. 

یکی از اختالالت مهم ناحیه ی کمربند شانه ای که به ایجاد 
)اختالل  دیسکنزی  می شود،  منجر  کتف  حرکات  در  نارسایی 
حرکت( کتف است که به تغییر وضعیت و حرکت کتف اشاره 
دارد ]5[. در واقع، دیسکنزی کتف با برجسته بودن کنار داخلی 
یا زاویه  تحتانی کتف، باال رفتن زودهنگام کتف )نسبت به شانه( 
یا چرخش باالیی و پایینی ناکافی هنگام باال بردن و پایین آوردن 

بازو مشخص می شود ]6، 7[. 

مطالعات مروری در حیطه  شیوع شناسِی دیسکنزی نشان داد 
این اختالل بین ورزشکاران باالی سر و گارد یک طرفه )مانند 
بوکس( شیوع بیشتری دارد ]5، 8[، نتایج مطالعه دیگری نشان 
داد احتمال بروز دیسکنزی در بوکسورها بیشتر از افراد غیربوکسور 
است ]9[. هیکی و همکاران در مطالعه ای بیان کردند ورزشکاران 
مبتال به دیسکنزی کتف، 43  درصد بیشتر از کسانی که فاقد 
دیسکنزیی کتف هستند در معرض خطر ایجاد درد شانه قرار 
دارند ]5[. ورزش کردن که به عنوان یکی از عوامل افزایش سطح 
سالمت به شمار می رود، همواره از علل ایجاد آسیب ها و اختالالت 
اسکلتی عضالنی نیز به شمار رفته  است. متأسفانه تحقیقات کمی 
در زمینه  اختالالت اسکلتی عضالنی بوکسورها انجام شده  است. 
خلیل خداپرست و همکاران دریافتند که با اصالح ناهنجاری های 
سر و شانه به جلو، عالوه بر آنکه سرعت و زمان عکس العمل 
به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در عملکرد بوکسورها ارتقا 
یافته، ناهنجاری های مذکور نیز با اصالح همراه بوده  است ]10[. 

در ادبیات پیشین، بیشتر به بررسی آسیب های بوکسورها و 
به ویژه آسیب های ناحیه  سر پرداخته شده  است. علت این موضوع 
را  می توان به ماهیت این رشته  ورزشی )اصابت ضربات مشت به 
سر( نسبت داد. به هرحال، این حقیقت که آسیب های ناحیه  سر 
بیشترین شیوع را بین تمام آسیب های بوکسورها دارند، نمی تواند 
دلیلی برای کم توجهی به سایر مشکالت آن ها، به ویژه اختالالت 
اسکلتی عضالنی کمربند شانه ای باشد. از این رو، بررسی اختالالت 
مربوط به کمربند شانه ای و اندام فوقانی با رویکرد پیشگیری از 

آسیب، امری مؤثر و گامی مهم برای کنترل و کاهش آسیب  ها ی 
این رشته  ورزشی است. 

ابتدا کمبود قدرت  آینده نگر،  پژوهشی  مروال و همکاران در 
در عضالت فوق و تحت خاری در ورزشکاران باالی سر مبتال 
به دیسکنزی کتف مشاهده کردند و پس از 3 و 6 ماه، اجرای 
تمرینات کشش غیر فعال بافت نرم خلفی و تمرینات مقاومتی 
برای افزایش قدرت عضالت ثبات دهنده  کتف، بهبود در وضعیت 
کتف و افزایش در قدرت عضالت فوق و تحت خاری را گزارش 
کردند ]11[. به این ترتیب، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش 
قدرت عضالت  بین  پیش بینی کننده  رابطه  ای  آن ها،  بلندمدت 
شانه )به ویژه 2 عضله مذکور( و دیسکنزی کتف در ورزشکاران 

باالی سر دیده می شود. 

و  شانه  قدرت چرخش خارجی  بین  رابطه   و همکاران،  اوگا 
دیسکنزی کتف را به وسیله  اندازه گیری قدرت و فعالیت الکتریکی 
عضالت فوق و تحت خاری، سراتوس قدامی و ذوزنقه بررسی 
ارزیابی آن ها کمتر بودن مقادیر 2 متغیر قدرت  نتایج  کردند. 
چرخش خارجی شانه و فعالیت الکتریکی سراتوس قدامی در 
گروه مبتال به دیسکنزی کتف را نشان داد. همچنین آن ها بیان 
کردند فعالیت ناکافی عضله  سراتوس قدامی عامل تضعیف قدرت 

چرخش خارجی شانه است ]12[. 

کیبلر و همکاران در طبقه بندی دیسکنزی کتف، کتف بالدار 
را زیرمجموعه  دیسکنزی کتف معرفی کردند ]13[. با توجه به 
ایجاد کتف  اصلی  دلیل  قدامی  ناکافی سراتوس  فعالیت  اینکه 
بنابراین مشاهده  ضعف چرخش خارجی شانه در  بالدار است؛ 
افراد مبتال به دیسکنزی کتف به واسطه  فعالیت ناکافی سراتوس 
قدامی، منطقی و قابل انتظار است. اما سؤالی که مطرح می شود 
حرکتی  دامنه   شانه،  چرخش  قدرت  متغیرهای  که  است  این 
چرخش شانه و سابقه  شرکت در تمرینات بوکس با دیسکنزی 
کتف در بوکسورهای رقابتی چه رابطه ا ی دارد؟ پژوهش حاضر 
با هدف بررسی رابطه  بین دامنه  حرکتی چرخش مفصل شانه، 
قدرت چرخش مفصل شانه و سابقه  ورزشی با دیسکینزی کتف 

در بوکسورهای رقابتی انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی است که 
در جامعه  آماری بوکسورهای رقابتی مرد مبتال به دیسکینزی 
کتف استان گیالن در سال 1399 اجرا شده  است. برای انتخاب 
بوکسور  از 217  ابتدا  کتف  دیسکینزی  به  مبتال  بوکسورهای 
رقابتی 20 تا 30 ساله  استان گیالن، آزمون لغزش جانبی کتف1 
به عمل آمد و سرانجام از بین 73 بوکسور مبتال به دیسکینزی 
کتف، 13 بوکسور با توجه به معیارهای خروج، از پژوهش حذف و 

1. Lateral Scapular Slide Test
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60 نفر )سن: 3/90±24/01 سال، وزن: 6/73±74/61 کیلوگرم، 
قد: 6/06±176/97 سانتی متر، سابقه  ورزشی: 1/84±5/16 سال( 

انتخاب شدند. 

معیارهای ورود به پژوهش شامل جنسیت مرد، داشتن سن بین 
20 تا 30 سال، ابتال به دیسکینزی کتف، فعالیت در باشگاه های 
بوکس فعال استان گیالن، داشتن حداقل 3 سال سابقه  تمرین 
حرفه ای در بوکس، شرکت در جلسات تمرینی به صورت 3 جلسه 
در هفته در 6 ماه گذشته و داشتن سابقه  حضور در مسابقات 

رسمی بوکس بود ]9[.

معیارهای خروج از پژوهش شامل داشتن سابقه  جراحی در 
کمربند شانه ای و ستون فقرات، داشتن درد در کمربند شانه ای 
و نارضایتی آزمودنی یا مربی باشگاه بود. جهت کسب رضایت از 
آزمودنی ها فرم رضایت نامه  کتبی برای شرکت آن ها در مطالعه 
جمع آوري شد. برای پایایی درون گروهی از 5 نفر از آزمودنی ها به 
فاصله  3 روز اندازه گیری ها دوباره به عمل آمد که در بخش یافته ها 

گزارش شده  است.

برای بررسی دیسکینزی کتف از آزمون لغزش جانبی کتف که 
محمود و همکاران به نقل از کیبلر ارائه کردند، استفاده شد ]14[. 
برای این امر، زواید خاري مهره  هفتم پشتی و زاویه  تحتانی کتف 
آزمودنی ها با استفاده از روش لمس سطحی تعیین و با ماژیک 

عملکردي،  پایه   وضعیت   3 در  آزمون  این  شد.  عالمت گذاری 
به نحوي  ایلیوم  تیغه   روي  دست ها  بدن،  کنار  آویزان  دست ها 
که انگشت شست به سمت عقب و 4 انگشت دیگر به سمت 
جلو )دور شدن شانه به مقدار 45 درجه( باشد و دور کردن 90 
درجه ای و چرخش داخلی شانه تا حد عمود شدن انگشت شست 
بر سطح زمین انجام شد. در هر کدام از این 3 وضعیت، فاصله  
زاویه  تحتانی کتف تا زائده  خاری مهره  هفتم پشتی با استفاده از 
کالیپر2 اندازه گیری و توسط فرد دیگری به سانتی متر یادداشت 

شد )تصویر شماره 1(.

اودوم و همکاران، اعتبار و تکرارپذیری آزمون لغزش جانبی کتف 
برای بررسی قرینگی فواصل زاویه   تحتانی کتف تا ستون فقرات 
را در هر 2 سمت بدن بررسی کردند و نتایج کار آن ها نشان داد 
حساسیت و ویژگی اندازه گیری آزمون لغزش جانبی کتف ضعیف 
است ]15[. از طرفی، باقری و همکاران در پژوهش انجام شده برای 
پایایی درون گروهی و بین گروهی، حساسیت و ویژگی  بررسی 
آزمون لغزش جانبی کتف دریافتند که استفاده از کالیپر به جای 
متر نواری برای سنجش فاصله  کتف تا ستون فقرات، حساسیت 

آزمون را افزایش می دهد ]16[. 

به همین جهت، در پژوهش حاضر برای آزمون لغزش جانبی 

2. Caliper

تصویر 1. آزمون لغزش جانبی کتف در 3 حالت: الف. دست ها آویزان کنار بدن، ب. دست ها روی تیغه  ایلیوم )45 درجه(، ج. دست ها بازشده در خط افق و چرخش 
به طرف داخل )90 درجه(

تصویر 2. اندازه گیری دامنه حرکتی چرخش شانه با استفاده از گونیامتر: الف. چرخش داخلی، ب. چرخش خارجی
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کتف از کالیپر به جای متر نواری استفاده شد. برای حفظ پاسچر3 
در طول آزمون، توجه فرد به نقطه ای در مقابلش معطوف شد 
و از فرد خواسته شد راحت و آرام باشد. نبود تقارن بین کتف 
راست و چپ به مقدار 1/5 سانتی متر یا بیشتر به معنای وجود 
دیسکینزی کتف تلقی شده  است ]14، 17[. روایی این آزمون 
و 90   45( دیگر  در 2 وضعیت  و  باال  در وضعیت صفر درجه 
درجه( پایین است ]18[. پایایی بین گروهی باال )0/87 تا 0/94( 
و پایایی درون گروهی باال )0/63 تا 0/79( و نیز حساسیت آزمون 
باال )0/80 تا 1( و ویژگی آزمون پایین )0/04 تا 0/26( گزارش 

شده است ]16[.

برای اندازه گیری دامنه  حرکتی چرخش داخلی و خارجی شانه 
از گونیامتر 360 درجه ای محصول شرکت بیس الین4 ساخت 
ایاالت متحده استفاده شد که روایی آن برای چرخش خارجی 
76 تا 95 درصد و برای چرخش داخلی 62 تا 87 درصد گزارش 
به حالت طاقباز5  انجام آزمون، آزمودنی  برای  شده است ]19[. 
در  آرنج  و  در حالت دورشده  90 درجه ای  و شانه  دراز کشید 
حالت خم شده  90 درجه ای و همچنین ساعد در حالت صفر 
درجه سوپینیشن و پورنیشن قرار گرفت. سپس محور گونیامتر 
روی زائده  آرنجی6، بازوی ثابت گونیامتر عمود بر زمین و بازوی 
متحرک آن موازی با محور طولی استخوان اولنا گذاشته شد. 
برای ایجاد ثبات در کتف حوله ای زیر بازوی آزمودنی روی تخت 
قرار گرفت و از آزمودنی خواسته شد که شانه اش هنگام آزمون از 
زمین بلند نشود. درنهایت، میزان چرخش داخلی و خارجی دست 

برتر آزمودنی ها بر حسب درجه ثبت شد )تصویر شماره 2(.

ایزومتریک، عضالت چرخش دهنده   قدرت  اندازه گیری  برای 
شانه از دینامومتر دستی7 محصول شرکت نورس کاست8 ساخت 
کشور ایاالت متحده استفاده شد که روایی آن 95 تا 98 درصد 

3. Posture
4. Baseline
5. Supine
6. Olecranon
7. Manual Muscle Testing (MMT)
8. North Coast

است ]20[. روایی دینامومتر دستی با دینامومترهای آیزوکینتیک 
آزمون قدرت 0/82  برای  پایایی دینامومتر  ثابت شده ]21[  و 
آزمودنی  آزمون،  انجام  برای   .]22[ شده است  گزارش  تا 0/97 
شانه  و  دراز کشید  بوکس  رینگ  روی گوشه   طاقباز  به صورت 
در حالت خم شده  90  آرنج  و  در حالت دورشده  90 درجه ای 
درجه ای قرار گرفت، به طوری که ساعد عمود بر زمین باشد. سپس 
از آزمودنی خواسته شد با نهایت قدرت به دینامومتری که 1  بار 
روی سطح قدامی تحتانی و 1  بار روی سطح خلفی تحتانی ساعد 

قرار گرفته بود، نیرو وارد کند. 

برای از بین بردن خطای آزمون گر، به جای استفاده از نیروی 
مقاومت دست آزمون گر از ستون گوشه  رینگ برای ایجاد مقاومت 
فرد، روی  ایزومتریک  نیروی  استفاده شد. حداکثر  ایزومتریک 
صفحه  دیجیتالی دستگاه بر حسب نیوتن به دست آمد )تصویر 
شماره 3(. سپس برای همسان سازی داده ها، قدرت به دست آمده  
هر شخص بر وزن او تقسیم شد و داده  نهایی )قدرت نسبی( 

برحسب نیوتن بر کیلوگرم ثبت شد.

آماری  آزمون  از  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای 
کولموگروف- اسمیرنف9 تک نمونه ای استفاده شد. بررسی ارتباط 
متغیرها با دیسکینزی کتف به کمک آزمون پیرسون/اسپیرمن10 و 
تحلیل اثر متغیرهای مستقل بر دیسکینزی کتف به وسیله  آزمون 
 SPSS با روش هم زمان در محیط نرم افزار رگرسیون چندگانه 

نسخه  16 انجام شد و α>0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

متغیرهای  و  آزمودنی ها  فردی  به مشخصات  مربوط  مقادیر 
برآورد  خطای  و  درونی  پایایی  ضریب  همچنین  و  پژوهش 
استاندارد مربوط به متغیرهای اندازه گیری شده در جدول شماره 

1 گزارش شده  است.

برآورد  آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت  به   مربوط  مقادیر 

9. Kolmogorov–Smirnov test
10. Pearson correlation/Spearman

تصویر 3. اندازه گیری قدرت ایزومتریک چرخش شانه به وسیله  دینامومتر: الف. چرخش داخلی، ب. چرخش خارجی
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)n=60( جدول 2. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف

سطح معنا داریکولموگروف اسمیرنف zمتغیر

*0/1620/001سن )سال(

*0/0960/200وزن )کیلوگرم(

*0/0970/200قد )سانتی متر(

*0/1870/001سابقه  ورزشی )سال(

*0/1180/068دیسکینزی کتف )سانتی متر(

*0/1350/008دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه )درجه(

*0/087/200دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه )درجه(

*0/0590/200قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

*0/0710/200قدرت نسبی چرخش خارجی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

P>0/05 معنا داری در سطح *

جدول 1. مشخصات فردی آزمودنی ها، ضریب پایایی درونی و خطای برآورد استاندارد

خطای برآورد استانداردضریب پایایی درونیمیانگین± انحراف معیارمتغیر

--3/90 ±24/90سن )سال(

--6/73 ±74/61وزن )کیلوگرم(

--6/06 ±176/97قد )سانتی متر(

1/840/930/26 ±5/16دیسکنزیا )سانتی متر(

0/320/880/29 ±1/88سابقه  ورزشی )سال(

9/710/880/21 ±54/10دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه )درجه(

5/950/910/24 ±82/18دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه )درجه(

0/220/780/18 ±2/14قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

0/220/820/16 ±2/24قدرت نسبی چرخش خارجی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

)n=60( جدول 3. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن

متغیر
دیسکینزی کتف

سطح معناداریضریب همبستگی

*0/5890/001سابقه  ورزشی )سال(

*0/2550/040-دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه )درجه(

*0/4860/001دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه )درجه(

*0/3340/009قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

*0/6200/001-قدرت نسبی چرخش خارجی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

P>0/05 معنا داری در سطح*
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آورده   2 شماره  جدول  در  داده ها  پراکندگی  بودن  نرمال 
وزن  متغیرهای   ،2 شماره  جدول  نتایج  با  مطابق  شده  است. 
 ،)P=0/068( کتف  دیسکینزی   ،)P=0/200( قد   ،)P=0/200(
دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه )P=0/200(، قدرت نسبی 
چرخش داخلی شانه )P=0/200( و قدرت نسبی چرخش خارجی 
شانه )P=0/200( پراکندگی نرمال دارند و از این رو، برای تعیین 
ضریب همبستگی متغیرها از آزمون پارامتریک پیرسون استفاده 
شد. پراکندگی سایر متغیرها نرمال نبود، به همین دلیل برای 
تعیین ضریب همبستگی آن ها از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن 

استفاده شد.

نتایج آزمون همبستگی در جدول شماره 3 درج شده  است. 
سابقه  متغیرهای  میان  همبستگی  ضرایب  نتایج،  این  مطابق 
شانه  داخلی  چرخش  حرکتی  دامنه    ،)P=0/001( ورزشی 
 ،)P=0/001( شانه  دامنه  حرکتی چرخش خارجی   ،)P=/040(
قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )P=0/009( و قدرت نسبی 
چرخش خارجی شانه )P=0/001( با دیسکینزی کتف معنا دار 

است.

آماره های مربوط به پردازش مدل رگرسیونی پژوهش حاضر 
به طور خالصه در جدول شماره 4 ارائه شده  است. در این مدل 
رگرسیونی، اثر 5 متغیر مستقل بر یک متغیر مالک )وابسته( 
گزارش شده  است. با توجه به جدول شماره 4، ضریب همبستگی 
بین  می دهد  نشان  که  است   0/823 متغیرها  میان  چندگانه 
مجموعه  متغیرهای مستقل و متغیر مالک، همبستگی باالیی 
وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تبیین تعدیل شده در جدول 
شماره 5 )0/631( نشان می دهد 63/1 درصد از کل تغییرات 
در دیسکینزی کتف به متغیرهای مستقل ذکرشده در این مدل 

رگرسیونی وابسته است. 

از  مدل،  در  متغیر  هر  رگرسیونی  تأثیر  میزان  تعیین  برای 
 )5 شماره  )جدول  چندمتغیره  خطی  رگرسیون  تأثیر  ضرایب 
رگرسیونی  تأثیر   5 شماره  جدول  مطابق  شده است.  استفاده 
دامنه  حرکتی چرخش   ،)P=0/001( متغیرهای سابقه ورزشی
خارجی شانه )P=0/010( و قدرت نسبی چرخش خارجی شانه 
)P=0/001( بر دیسکینزی کتف معنادار است. تأثیر رگرسیونی 
برای متغیرهای دامنه  حرکتی چرخش داخلی و قدرت چرخش 
داخلی شانه معنا دار نیست. همچنین با توجه به جدول شماره 
ضریب  با  شانه  خارجی  چرخش  نسبی  قدرت  متغیرهای   ،5
رگرسیونی 0/622، سابقه  ورزشی با ضریب رگرسیونی 0/072 و 
دامنه  حرکتی چرخش خارجی شانه با ضریب رگرسیونی 0/061 

به  ترتیب بیشترین اثر را بر دیسکینزی کتف دارند.

بحث

دامنه   بین  همبستگی  ضرایب  حاضر،  پژوهش  نتایج  طبق 
حرکتی چرخش داخلی شانه و دامنه  حرکتی چرخش خارجی 
شانه با دیسکینزی کتف معنا دار بود. میان دامنه  حرکتی چرخش 
داخلی شانه با دیسکینزی کتف رابطه  منفی و میان دامنه   حرکتی 
دیده  مثبت  رابطه   کتف  دیسکینزی  با  شانه  خارجی  چرخش 
شد. از آنجا  که هنگام مشت زدن، چرخش داخلی شانه با دور 
شدن کتف همراه می شود، وجود رابطه  منفی بین دامنه  حرکتی 
چرخش داخلی شانه و دیسکینزی کتف قابل توجیه است. هنگام 
اجرای ضربه در صورت کمبود دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه، 
دور شدن بیشتری در کتف برای جبران کمبود چرخش داخلی 
و حفظ شتاب ضربه رخ می دهد. اجرای ضربات مداوم طی زمان 
ثبات دهنده های  نرم و ضعف در  بافت  باعث سازگاری  طوالنی 

کتف می شود ]23[. 

جدول 5. ضرایب رگرسیونی برای تعیین میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر مالک )دیسکینزی کتف(

سطح معنا داریtضریب رگرسیونی استانداردشدهضریب رگرسیونی استانداردنشدهمتغیر

*0/0720/4084/7250/001سابقه  ورزشی )سال(

*0/6180/539-0/050-0/002-دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه )درجه(

*0/0610/2372/6830/010دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه )درجه(

*0/0230/0600/6920/492قدرت نسبی چرخش داخلی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

*5/3360/001-0/438-0/622-قدرت نسبی چرخش خارجی شانه )نیوتن بر کیلوگرم(

P>0/05 معنا داری در سطح*

جدول 4. خالصه  آماره های مربوط به پردازش مدل رگرسیونی

خطای معیار برآوردضریب تبیین تعدیل شدهضریب تبیین )r2(ضریب همبستگی چندگانه )r(مدل

10/8230/6770/6310/19348

سروش مؤمن پور و همکاران. پیش بینی اختالل حرکت کتف از طریق قدرت و دامنه  حرکتی

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


403

مرداد و شهریور 1401. دوره 11. شماره 3

این نتایج در توافق با نتایج لنتسکی و همکاران است که بیان 
کردند دامنه   حرکتی چرخش خارجی شانه و دیسکینزی کتف 
این  دلیل   .]9[ است  غیر بوکسور  گروه  از  بیشتر  بوکسورها  در 
الگوی حرکتی تکراری ضربات مشت  با  امر را  می توان مرتبط 
بوکسورها دانست که باعث کاهش دامنه  حرکتی چرخش داخلی 
و افزایش دامنه حرکتی چرخش خارجی در شانه آن ها می شود 
]24[.  کاهش کارایی عضالت روتیتورکاف به جهت فراهم نشدن 
عضالت  می شود  باعث  کتف  توسط  عضالت  برای  کافی  ثبات 
روتیتورکاف به جای آنکه سر بازو را در حفره  گلنوئید11 محکم نگه 
دارند، کتف را به خارج کشیده و باعث افزایش بیشتر پروتراکشن 

کتف شوند ]7[. 

این امر در نهایت به افزایش دیسکینزی کتف منجر می  شود. 
شیمپی و همکاران دریافتند در دست برتر ورزشکاران راکتی، 
کاهش در دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه، افزایش در دامنه  
حرکتی چرخش خارجی شانه و نیز افزایش در دیسکینزی کتف 
وجود دارد ]25[. همچنین تامسون و همکاران  بیان کردند با 
افزایش  به دلیل  شانه  داخلی  چرخش  حرکتی  دامنه   کاهش 

پروتراکشن کتف، دیسکینزی کتف افزایش پیدا می کند ]26[.

قنبری و همکاران، کاهش در دامنه  حرکتی چرخش داخلی 
از  را  شانه  خارجی  دامنه  حرکتی چرخش  در  افزایش  و  شانه 
عوامل افزایش دیسکینزی کتف در ورزشکاران زن با الگوی پرتاب 
باالی سر بیان کردند ]27[. نتایج حاصل از این مطالعات با نتایج 
پژوهش حاضر همسو است. طبق نتایج پژوهش حاضر بین دامنه  
حرکتی چرخش خارجی شانه و دیسکینزی کتف رابطه  معنا دار 
مثبت مشاهده شد. لنتسکی و همکاران در مطالعه  انجام شده بر 
روی کتف بوکسورها، افزایش در دامنه  حرکتی چرخش خارجی 
شانه به همراه افزایش در مقدار دیسکینزی کتف در مقایسه با 
گروه غیر بوکسور مشاهده کردند ]9[. این نتایج با نتایج پژوهش 

حاضر همسو  است.   

و  کتف  دیسکینزی  بین  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
قدرت چرخش داخلی شانه رابطه مثبت و بین دیسکینزی کتف 
و قدرت چرخش خارجی شانه رابطه  منفی وجود دارد. افزایش 
قدرت چرخش دهنده های داخلی شانه و نیز برهم خوردن نسبت 
قدرت چرخش داخلی به خارجی در شانه )که معموالً با افزایش 
قدرت چرخش داخلی و کاهش قدرت چرخش خارجی همراه 
است( باعث برهم خوردن ریتم کتفی بازویی می شود و در نتیجه 
دیسکینزی کتف را افزایش می دهد. طبق رابطه  طول  تنش، طول 
یک عضله میزان تنشی را که می تواند در آن عضله ایجاد شود، 

مشخص می کند ]28[. 

بر این اساس، علت کاهش قدرت چرخش دهنده های خارجی و 
افزایش قدرت چرخش دهنده های داخلی را می توان تا حدودی به 

11. Glenoid

تغییر در طول عضله نسبت داد. با توجه به نقش مهمی که عضالت 
نگهدارنده  کتف در تأمین ثبات استاتیک و دینامیک کتف و نیز 
در حفظ ریتم کتفی بازویی بر عهده دارند، اختالل در فعالیت این 
عضالت ممکن است زمینه  کاهش ثبات کتف را مهیا کند. بنابراین 
کتف به وظیفه  خود مبنی بر تأمین سطحی با ثبات برای فعالیت 
مناسب عضالت روتیتورکاف هنگام اجرای ضربات، به خوبی عمل 
نخواهد کرد. این موضوع موجب برهم خوردن رابطه  طول تنش و 
بروز عدم تعادل در عضالت روتیتورکاف خواهد شد. فقدان تعادل 
در عضالت روتیتورکاف با افزایش قدرت عضالت چرخش دهنده  
داخلی شانه و کاهش قدرت عضالت چرخش دهنده  خارجی شانه، 

نمود پیدا می کند.

اوگا و همکاران بیان کردند در افراد مبتال به دیسکینزی کتف 
قدرت عضالت چرخش دهنده  خارجی شانه و فعالیت الکتریکی 
عضله  سراتوس قدامی کمبود قابل توجهی نشان می دهد. همچنین 
آن ها اظهار داشتند ضعف عضله  سراتوس قدامی باعث کاهش 
قدرت چرخش دهنده های خارجی شانه می شود ]12[. مروال و 
همکاران نیز در پژوهشی آینده نگر با هدف بررسی قدرت عضالت 
فوق و تحت خاری در ورزشکاران باالی سر نشان دادند بین قدرت 
چرخش دهنده های خارجی شانه )عضالت فوق و تحت خاری( و 

دیسکینزی کتف رابطه  معنادار مثبت وجود دارد ]11[. 

نتایج حاصل از 2 پژوهش اخیر با نتایج پژوهش حاضر همسو 
است. به نظر می رسد بوکس با ضربات تکراری و استفاده  بیش از حد 
از  ناشی  ریز  آسیب های  ایجاد  باعث  قدامی  سراتوس  عضله   از 
پرکاری در عضله و عصب مربوط به آن )عصب پشتی طویل( 
می شود و این آسیب ها ضعف عضله  سراتوس قدامی و به دنبال آن 
کاهش قدرت چرخش خارجی در پی دارد. از این رو، کاهش قدرت 
چرخش خارجی شانه در آزمودنی های پژوهش حاضر را می توان 

به ماهیت رشته ورزشی بوکس نسبت داد.

متغیرهای  میان  مثبت  معنا دار  رابطه   حاضر  پژوهش  نتایج 
به  هرچه  یعنی  داد،  نشان  کتف  دیسکینزی  و  ورزشی  سابقه  
افزوده  بوکس  و مسابقات  تمرینات  تعداد سال های شرکت در 
شد، مقدار دیسکینزی نیز افزایش یافت. ورزش بوکس با داشتن 
گارد یک طرفه و ضربات باالی سر به ویژه در ضربات مستقیم، 
باعث ایجاد تغییراتی در بافت نرم اطراف مفصل و نیز در عضالت 
کمربند شانه ای )به ویژه عضله  سراتوس قدامی( شده و در نهایت، 
حرکت  و  موقعیت  در  ناهنجاری هایی  ایجاد  به  تغییرات  این 

استخوان کتف )دیسکنزیا( منجر می شود. 

لنتسکی و همکاران بیان کردند دیسکینزی در افراد بوکسور 
بیشتر از افراد غیر بوکسور است. آن ها همچنین اظهار داشتند 
برای افراد با سابقه  3 سال و بیشتر در بوکس، مقدار دیسکینزی 
نتایج  با  پژوهش  این  نتیجه    .]9[ است  شده  ثبت  شدیدتری 

پژوهش حاضر همسو است. 
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از سوی دیگر، در مدل پژوهش حاضر مقدار ضریب همبستگی 
مجموعه   بین  داد  نشان   )0/823( متغیرها  میان  چندگانه 
متغیرهای مستقل و متغیر مالک )دیسکینزی کتف( همبستگی 
باالیی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تبیین تعدیل شده نشان 
می دهد 63/1 درصد از واریانس متغیر مالک مربوط به متغیرهای 
و  شانه  خارجی  چرخش  قدرت  )به ویژه  پژوهش  این  مستقل 
دامنه حرکتی چرخش خارجی شانه و نیز سابقه  ورزشی( است. 
تأثیر رگرسیونی متغیرهای قدرت چرخش خارجی شانه، دامنه  
حرکتی چرخش خارجی شانه و سابقه  شرکت در بوکس معنادار 
بود. درباره متغیرهای قدرت چرخش داخلی شانه و دامنه  حرکتی 

چرخش داخلی شانه اثر رگرسیونی معنا داری مشاهده نشد. 

قنبری و همکاران در مدل رگرسیونی خود برای متغیرهای 
قدرت چرخش داخلی شانه و دامنه  حرکتی چرخش داخلی شانه 
نیز اثر پیش بینی کننده  معنا دار مشاهده کردند، اما متغیر سابقه  
ورزشی در پژوهش آن ها اعمال نشده بود ]27[. نتایج تحلیل 
واریانس مدل رگرسیونی در این پژوهش،  قدرت تبیین باالی مدل 

را برای توضیح متغیر مالک )دیسکینزی کتف( نشان می  دهد.

نتیجه گیری

و  میان قدرت چرخش شانه  پژوهش حاضر،  نتایج  براساس 
دامنه  حرکتی چرخش شانه و سابقه  شرکت در ورزش بوکس 
با دیسکینزی کتف، رابطه  معنا دار وجود داشت. همچنین رابطه  
قوی بین متغیرهای قدرت چرخش خارجی شانه و دامنه  حرکتی 
چرخش خارجی شانه و سابقه  شرکت در ورزش بوکس با متغیر 

پاسِخ دیسکینزی کتف مشاهده شد. 

از این رو، ارزیابی و غربالگری و به دنبال آن بازتوانی قدرت در 
عضالت ثبات دهنده ی کتف )به ویژه سراتوس قدامی( و افزایش 
دامنه  حرکتی چرخش داخلی و نیز متناسب ساختن نسبت دامنه  
حرکتی چرخش داخلی به خارجی شانه در ورزشکاران رشته  
بوکس به منظور پیشگیری از بروز دیسکینزی کتف یا کاهش 
شدت آن به همه  مربیان و متخصص های مربوطه توصیه می شود. 

بیشتری  شیوع  بوکسورها  در  کتف  دیسکینزی  آنجا  که  از 
نسبت به افراد غیربوکسور دارد، به پژوهشگران توصیه می شود 
برای شناخت هرچه بهتر این اختالل درباره اثر عوامل دیگر نظیر 
بررسی اثر طول عضالت کتفی سینه ای، راستای پوسچرال گردن، 
شانه ها و باالتنه، ارزیابی قدرت و دامنه  حرکتی دست غیر برتر در 
بوکسورهای مبتال به دیسکینزی کتف و نیز روش های توان بخشی 
و بهبود دیسکینزی کتف در بوکسورها با هدف پیشگیری از آسیب 
و افزایش عملکرد برای رسیدن به نتایج مطلوب ورزشی به تحقیق 

و مطالعه بپردازند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

با  مطابق  اخالقی  مالحظات  حاضر،  پژوهش  اجرای  در 
دانشگاه گیالن در نظر گرفته شده  اخالق  دستورالعمل کمیته 
)کد:  گیالن  دانشگاه  اخالق  کمیته  تأیید  به  پژوهش  این  و 

9/12/1399-152347( رسیده است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه/طرح پژوهشی سروش مؤمن پور 
با راهنمایی سید حسین حسینی و مشاوره  حسن دانشمندی 
گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه گیالن 

است. 

مشارکت نویسندگان

مفهوم پردازی و نظارت: سروش مومن پور، سید حسین حسینی 
و حسن دانشمندی؛ روش شناسی، تحقیق، نگارش پیش نویس 
اصلی، بررسی و تدوین، گردآوری اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها، 

تأمین مالی و منابع : سروش مومن پور.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

از ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ارسالن 
دمیرچی و عوامل دوماهنامه  علمی پژوهشی طب توانبخشی و 
نیز ریاست محترم هیئت بوکس، مربیان، قهرمانان و ورزشکاران 
بوکس استان گیالن که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند 
و همچنین از عوامل دانشگاه گیالن برای حمایت های ارزنده  شان 

تشکر و قدردانی می شود.
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