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چکیده
زمینه و هدف :بیشترین ناهنجاری وضعیتی ستون فقرات در دختران رخ میدهد ،وجود این
ناهنجاریها به علت ضعف عضالنی اسکلتی باعث بروز مشکالت پاسچری در این گروه میگردد .تغییر
قوس کمر با برهم زدن نظم مکانیکی ستون فقرات یکی از عوامل مؤثر بر کمردرد است .لذا هدف از
این مطالعه تأثیر  8هفتهای تمرینات ( )NASMبر لوردوز کمری و برخی مهارتهای زیستی-
حرکتی دانشجویان دختر بود.
روشها :در این مطالعه نیمهتجربی تعداد  044نفر از دانشجویان دختر  88تا  22ساله دانشگاه
شهرکرد بهعنوان نمونه اولیه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و مورد غربالگری قرار
گرفتند .اطالعات مورد نیاز از طریق خطکش منعطف (سنجش قوس کمر) ،تست دراز و نشست
(سنجش میزان قدرت و استقامت عضله شکمی) ،تست بشین و برس (انعطافپذیری عضالت پشت)،
تست  (Yتعادل پویا) اندازهگیری شد .در پایان تعداد  04نفر از دانشجویانی که دارای زاویه انحنای
بیش از  04درجه بودند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه تمرینات  NASMو کنترل قرار
گرفتند .گروههای تجربی به مدت  8هفته ،هفتهای  0جلسه و هر جلسه  04دقیقه در تمرینات
شرکت کردند .از روش آماری  ANOVAبرای تجزیهوتحلیل دادههای تکراری و در سطح معنیداری
 P>0/05استفاده شد.
یافتهها :نتایج تفاوت معنیداری را در پسآزمون گروهها نشان داد ( ،)P>4/40بهطوریکه در مقایسه
پیشآزمون و پسآزمون ،کاهش معنیداری در زاویه لوردوز کمری گروه تمرینات  ،NASMافززایش
معنززیداری در قززدرت و اسززتقامت عضززالت شززکم مشززاهده شززد ( )P>4/40و همچنززین میزززان
انعطافپذیری پشت و تعادل تفاوت معناداری در سطح ( )P>4/40نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،تمرینات  NASMباعث کاهش در
انحنای قوس کمری و بهبود مهارتهای زیستی -حرکتی شدند .بنابراین درمانگران و متخصصان
حرکات اصالحی میتوانند از این تمرینات بهعنوان یک روش تمرینی نوین جهت اصالح
ناهنجاریهای لوردوز کمری و بهبود مهارتهای زیستی -حرکتی استفاده کنند.
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مقدمه

حرکتی شامل :هماهنگی ،انعطافپذیری ،تعادل ،چابکی،
قدرت ،توان ،استقامت عضالنی میباشد که برای انجام هر
حرکتی مورد نیاز است .تمامی حرکات بسته به ماهیتشان از
میزان مختلفی از این مهارتها تشکیل شدهاند (پتل،0
.)2440
بهمنظور کاهش زاویه لور دوز کمری در افرادی که دارای
زاویه لوردوز بزرگی هستند پروتکلهای درمانی متفاوتی
توصیه شده است .اما اخیراً در سال  2484آکادمی ملی طب
ورزش آمریکا 0پروتکل تمرینات اصالحی جدیدی را ارائه
کرده است که شامل  0مرحله تکنیکهای مهاری ،کششی،
فعالسازی و انسجام میباشد .در این پروتکل توصیه بر این
است که بهجای اینکه عضله کوتاه یا سفت شده را صرفاً
کشش دهیم ،بهتر است ابتدا تمرینات مهاری و بعد تمرینات
کششی را بر روی عضله انجام دهیم .در تکنیک رهاسازی
مایوفاشیال توسط خود فرد 2بهمنظور ایجاد یک پاسخ مهاری
در دوک عضالنی و کاهش فعالیت مدار گاما از طریق فشار
مداوم با یک شدت ،میزان و مدت خاص ،موجب تحریک
گیرندههای مذکور میشود .این مفهوم بهوسیلهی یک
آزمایش کنترل شده توسط هو و همکاران حمایت شده است.
آنان گزارش کردهاند که فشار از طریق یک شی با شدت باال
(حداکثر تحمل درد) برای مدت کم ( 04ثانیه) یا شدت کم
(حداقل تحمل درد) برای مدت طوالنی ( 04ثانیه) بهطور
معنادار ،دامنه حرکتی را افزایش خواهد داد (هو.)2442 ، 8
همچنین در خصوص عضالت ضعیف شده بهجای اینکه صرفاً
آنها را تقویت کنیم ،بهتر است از تمرینات انسجام هم در
پایان استفاده کنیم (کالرک  .)2484لذا هدف از این مطالعه
تأثیر  8هفتهای تمرینات ( )NASMبر لوردوز کمری و برخی
فاکتورهای مهارتهای زیستی -حرکتی دانشجویان دختر
دارای هایپرلوردوزیس بود.

آمادگی جسمانی مطلوب ،نقش مهمی در تندرستی افراد
جامعه ایفا میکند ،بهطوریکه در اغلب موارد بیماریها و
ناراحتیهای جسمانی و روانی افراد ،نتیجه زندگی ماشینی،
فقر حرکتی و آمادگی جسمانی کم آنهاست .نداشتن آگاهی
کافی از سطح آمادگی جسمانی و تندرستی افراد مختلف
جامعه ،امکان برنامهریزی برای توسعه سطح تندرستی افراد،
مسئوالن و برنامهریزان کشور را با مشکل مواجه کرده است
(لورانس .)2440 ،8در زندگی روزمره انسان ،افراد زیادی
مشاهده میشوند که از لحاظ بدنی دارای وضعیت نامناسبی
میباشند و شاید اغلب آنها نیز از وضعیت غیرطبیعی
خودآگاه نیستند و حتی به آن اهمیت نمیدهند (خاوری،
 .)2442پیامدهای ناشی از وضعیت بدنی نادرست به حدی
گسترده است که بر ابعاد جسمانی ،روانی ،اقتصادی و
اجتماعی تأثیرات منفی زیادی بجا میگذارد (زگیاپن،2
.)2482
قوس کمری یکی از مهمترین قسمتهای ستون فقرات
است که در صورت غیرطبیعی بودن ،میتواند تعادل بدن را
در حالت ایستاده برهم زند (صاحبالزمانی  .)2488افزایش
بیش از حد طبیعی تقعر مهرههای کمری را تحت عنوان
پشت گود یا لوردوز میگویند که یکی از علل شیوع کمردرد
در بین افراد جامعه میباشد .افزایش گودی کمر یکی از
ناهنجاریهای سندرم متقاطع تحتانی است که در آن
عضالت ارکتور اسپاین و فلکسورهای هیپ کوتاه یا سفت و
عضالت شکمی و اکستنسورهای هیپ ضعیف یا کشیده
میشوند .لوردوز طبیعی در ناحیه کمر از فشارهای بیش از
حد در این ناحیه محافظت میکند و بهعنوان یک جذب
کننده شوک عمل میکند (کالرک2484،0؛ لطافتکار،
 )2488هر نوع تغییر در راستای ستون فقرات موجب
میشود شخص پاسچر خوب را از دست بدهد و در سراسر
بدن دچار بیتعادلی شود .بهطورکلی حفظ وضعیت بدن در
حالت ایستاده ،کار پیچیدهای است که به تنظیم اطالعات
حسی – پیکری ،وستیبوالر و بینایی از کل بدن برای ارزیابی
موق عیت و حرکت بدن در فضا و تولید نیرو برای کنترل
وضعیت بدن ،نیاز دارد (ویلرم .)2440 ،0مهارتهای زیستی-

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که جامعه آماری آن
شامل دانشجویان دختر  22-88ساله غیر ورزشکار دانشگاه
شهرکرد بودند ( 044نفر) که بهصورت در دسترس انتخاب
شدند .تعداد  04نفر از دانشجویان دارای لوردوز کمری
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انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه تمرینات اصالحی
پیش از شرکت در مطالعه تمام دانشجویان فرم رضایتنامه را
تکمیل کردند .سپس جهت تشخیص عارضه لور دوز کمری و
غربالگری اولیهی کلیه آزمودنیها از آزمونهای اسکات باالی
سر ،شنای روی زمین ،پاروی ایستاده ،پرس ایستاده با دمبل
و آزمون راه رفتن بر روی نوار گردان بهصورت دیداری که
توسط آکادمی ملی طب ورزش آمریکا ( )NASMتوصیه
شده است ،استفاده شد (کالرک.)2484 ،
روش انجام تستها به این صورت بود که تستها (برای
مثال تست اسکات باالی سر و شنای روی زمین) برای
تشخیص بهتر نقصهای حرکتی با ریتم طی  2ثانیه پایین
آمدن و طی  2ثانیه باال رفتن ،برای ارزیابی از نمای جانبی
انجام شدند و بعد از این آزمونها با استفاده از صفحه
شطرنجی مورد ارزیابی قرار گرفتند .به این صورت که
آزمودنی از پهلو و بدون لباس مقابل صفحهی شطرنجی در
وضعیت ایستاده با پایبرهنه قرار میگرفت .در این حالت
خط عمودی وسط صفحهی شطرنجی باید از کنار الله گوش،
وسط بازوها ،وسط قفسه سینه و کمر ،قسمت میانی کشکک
زانو و قوزک خارجی که توسط ماژیک روی بدن آزمودنیها
نشانهگذاری شده بود عبور میکرد ،بررسی شد (کندال
.)2440
از بین  044دانشجوی مورد بررسی 844 ،نفر از
دانشجویانی که دارای قوس کمر زیاد بودند ،بهوسیله
خطکش منعطف (ساخت ایران) با نام پیستوله ماری
شناسایی شدند .روایی این وسیله در مقایسه با عکس رادیو-
گرافی برابر با  4/08و پایایی درون آزمونگر در بازه -4/02
 4/80و پایایی بین آزمونگر  4/82گزارش شده است
(سیدایی .)2440 ،خطکش منعطف دارای ویژگیهایی چون
اندازهگیری سریع ،ارزان و غیرتهاجمی میباشد ،روایی
اندازهگیریهای انجام شده با این خطکش در قیاس با اشعه
ایکس  r=4/08و همچنین پایایی درون آزمونگرا آن 4/82
بهدستآمده است (رجبی .)2448 ،بر طبق مطالعات انجام
شده در این زمینه ،خطکش منعطف ،یک ابزار با دقت و
روایی باال میباشد (سیدایی.)2440 ،
روش اندازهگیری توسط خطکش منعطف به این صورت
بود که زائده خاری مهره دوازدهم پشتی ( )T12بهعنوان
نقطه شروع قوس و از مهره دوم خاجی ( )S2بهعنوان نقطه
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 NASMو کنترل تقسیم شدند.
انتهای قوس استفاده شد (یوداس8،2440؛ رجبی.)2448 ،
سپس خطکش روی نقاط مورد نظر قرار داده شد .و نقاط
مشخصشده بر روی خطکش عالمتگذاری شد .خطکش
بدون هیچ تغییری روی کاغذ قرار گرفت و انحنای
شکلگرفته روی خطکش منعطف بهوسیله یک مداد روی
کاغذ رسم شد .بعد از برداشتن خطکش از روی کاغذ ،دو
نقطه مشخصشده  T12و  S2با خط راست به هم وصل شد
(رجبی.)2448 ،
𝑔𝑡𝑐𝑟𝐴𝜃=4

شکل  :9نحوهی محاسبه زاویه انحنای قوس کمری
رسم شده روی کاغذ

در پایان از بین دانشجویان تعداد  04نفر که دارای زاویه
انحنای کمری بیش از  04درجه بودند انتخاب و بهطور
تصادفی در دو گروه تمرینات اصالحی  NASMو کنترل
تقسیم شدند .گروه تجربی به مدت  8هفته ،هفتهای  0جلسه
و هر جلسه  04دقیقه در تمرینات شرکت کردند و گروه
کنترل نیز فعالیتهای عادی زندگی خود را ادامه دادند.
معیارهای ورود به تحقیق :آزمودنیها بهغیر از عارضهی
لور دوز کمری هیچ عارضه جسمانی ،بیماری روانی ،سابقه
جراحی ستون فقرات نداشتند و داروی خاصی نیز مصرف
نمیکردند .معیارهای خروج از تحقیق :داشتن بیماری روانی،
داشتن جراحی ستون فقرات ،داشتن عارضههای دیگر در
ناحیه فوقانی و تحتانی بدن (قربانی )2448 ،همچنین افرادی
که به هنگام تحقیق دارای کمردرد بودند از تحقیق حذف
شدند چون احتمال میرفت که این درد روی نوع پوسچر
آنها اثر گذاشته باشد.
2
همچنین از آزمونهای بشین و برس برای ارزیابی
انعطافپذیری عضالت تحتانی پشت ،آزمون دراز و نشست

Youdas et al
Sit-and-reach

1.
2.
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برای ارزیابی قدرت و استقامت عضالت شکم و برای
اندازهگیری تعادل پویا از آزمون  Yاستفاده گردید.
در این پژوهش از آزمون بشین و برس برای بررسی
انعطافپذیری عضالت پشت ،قبل و بعد از درمان استفاده
شد .آزمودنیها در حالت نشسته و در وضعیتی که تنه نسبت
به اندام تحتانی در وضعیت عمود قرار دارد ،ارزیابی شدند.
آزمودنیها بدون خم کردن زانو ابتدا دستهای خود را
بهصورت معمولی بر روی تخته گذاشته و در مرحله بعد تا
آنجا که میتوانستند به سمت پایین و جلو خم شدند اختالف
این دو حالت امتیازی بود که فرد در این آزمون کسب کرده
بود ( هادوی.)2488 ،
قدرت – استقامت عضالت شکم از طریق تعداد دراز و
نشست در  04ثانیه توسط کرونومتر سنجیده شد .نکاتی که
در انجام این دراز و نشست اهمیت دارد:
 .8آزمودنی باید تا  04درجه بلند شود زیرا در این زاویه
است که بیشترین فشار بر روی عضله شکمی وارد میآید.
محقق در هنگام تست دراز و نشست به این نکته کامالً توجه
داشته باشد.
 .2جلوگیری از جدا شدن دستها از روی کتفها
 .0جلوگیری از جدا شدن اتکای باسن از روی زمین
هنگام بلند شدن فرد
 .0پاها نباید توسط یک عامل خارجی روی زمین ثابت
شود که این امر نیز از دخالت فلکسورهای ران در این حرکت
میکاهد (ارشدی2440 ،؛ ریپنی.)2448 ،
آزمون عملکردی پویا  Yکزه توسزط پلسزکی 8و هرتزل2
بززهعنززوان اصززالحشززده آزمززون تعززادلی گززردش روی سززتاره
( )SEBTمعرفززی شزززد (پلسزززکی2440 ،؛ هرتزززل.)2440 ،
محققان پایزایی درون آزمزون عزالی را بزرای آن ( P>4/48و
 )ICC=4/88-4/00گزارش کردند ( پلسکی.)2440 ،
دستگاه بهکار گرفته برای این آزمون از یک صفحه و سه
میله متصل به آن تشکیلشده است که سه جهت شامل
قدامی ،خلفی -داخلی و خلفی -خارجی را تشکیل میدهند.
آزمودنی هم با پای برتر و هم با پای غیر برتر (بهصورت
تکپا) در صفحه تالقی سه جهت میایستد و تا آنجا که
مرتکب خطا نشود (پا از صفحه تالقی سه جهت حرکت نکند،

Plisky
Hertel

روی پایی که عمل رسش انجام میدهد تکیه نکند یا شخص
نیفتد) با پای دیگر در جهتی که آزمونگر بهصورت تصادفی
تعیین میکند ،عمل دستیابی را از طریق حرکت نشانگرها
انجام میدهد و به حالت طبیعی روی دو پا باز میگردد و
فاصلهای را که آزمودنی نشانگر را جابهجا کرده است بهعنوان
فاصله دستیابی او ثبت میشود .پس از گرم کردن و اجرای
حرکات کششی  884ثانیه به آزمودنی اجازه داده شد که بر
روی دستگاه جهتهای دسترسی تمرین کنند .سپس هر
آزمودنی هر یک از جهتها را سه بار انجام میدهد و بین هر
کدام از تالشها  824ثانیه فرصت استراحت داده میشود و
در نهایت فاصلههای دسترسی در هر سه جهت ثبت
میگردد .تمام آزمودنیها عملیات هر جهت را سه مرتبه
انجام داده و میانگین بهدستآمده بر اندازه طول پا (برحسب
سانتیمتر) تقسیم و سپس در  844ضرب میشود .بدین
ترتیب فاصله دستیابی برحسب درصدی از طول اندازه طول
پا به دست میآید (فانگ2482 ، 0؛ پلسکی.)2440 ،
 ) cm( ×844طول پا ÷ ( )cmمیانگین فاصله دستیابی= امتیاز
تمرینات اصالحی NASM

این پروتکل شامل  0مرحله تکنیکهای مهاری ،کششی،
فعالسازی و انسجام بود (کالرک .)2484،از آزمودنی خواسته
شد که پس از گرم کردن در برنامه اصلی تمرین که شامل
تمرینات مهاری ،کششی ،فعالسازی و انسجام بود شرکت
کنند.
تکنیکهای مهاری

از این تکنیک رهاسازی تنش یا کاهش فعالیت بیش از
اندازهی بافتهای نورومایوفاشیال در بدن مورد استفاده قرار
میگیرد .از فوم غلتان (نوع سخت) استفاده شد که باعث
افزایش فشار روی ساختارهای بافت نرم و دسترسی به
الیههای عمیقتر فاشیا میشود .در این پروتکل فرد فوم
غلتان را به مدت  04ثانیه روی ناحیه مورد نظر حرکت
میداد ( کالرک.)2484،

1.
2.

Fong et al

3.
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عضالت نزدیک کننده

00

چهار سر
تصویر  :3تکنیکهای مهاری

نمونهای از حرکات رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد

تکنیکهای افزایش طول :از این تکنیک بهمنظور
افزایش قابلیت کشسانی ،طول و دامنه حرکتی بافتهای

عضالت خم کننده ران

نورومایوفاشیال در بدن استفاده شد .کشش در اولین نقطه از
مقاومت به مدت  04ثانیه حفظ میشد (کالرک.)2484،

کشش راست کننده های ستون فقرات
تصویر  :4تکنیکهای افزایش طول

نمونهای از کشش عصبی -عضالنی نمونهای از کشش ایستا

تکنیکهای فعالسازی :از این تکنیک بهمنظور
بازآموزی یا افزایش فعالیت بافتهای کمکار استفاده شد .این
تمرینات با  84تا  80تکرار و هر تکرار شامل  8تا  2ثانیه،

حفظ انقباض ایزومتریک در پایان دامنه حرکتی و  0ثانیه
حفظ انقباض برونگرا (اسنتریک) اجرا شدند (کالرک،
.)2484

تصویر  :5تکنیکهای فعالسازی
نمونهای از تکنیکهای ایزومتریک وضعیتی نمونهای از تمرینات تقویتی مجزا

تکنیکهای انسجام :از این تکنیک بهمنظور بازآموزی
و هماهنگی عملکرد عصب و عضله از طریق حرکات
عملکردی پیشرونده که شامل استفاده از مجموع تمرینات

پویای بدن که بر همکاری عضالت پایدارکننده و حرکتی
بدن بود ،استفاده شد (کالرک( .)2484،تصویر.)0

00
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تصویر  :6تکنیکهای انسجام
اسکات با توپ کنار دیوار همراه با پرس باالی سر
نمونهای از تمرینات منسجم پویا

 SPSSنسخه ( 22ساخت نیویورک ایالت متحده ،شرکت )IBM
در سطح معنیداری  P>0/05استفاده شد.

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آنوا برای دادههای
تکراری ( )repeated measure ANOVAتوسط نرمافزار

جدول  .9پروتکل تمرینات اصالحی NASM

تکنیکهای NASM

روزانه

تکنیک مهار

(مگر در شرایط ویژه)
ایستا

تکنیک افزایش
طول

روزانه
(مگر به دالیل خاص)

8

الزم نیست

بسته بهشدت کاربرد ،به مدت  04تا  04ثانیه
روی نقاط ماشهای ،حفظ نماید

نیاز نیست

8-0

 24تا  04ثانیه
انقباض 2 :تا  80ثانیه

PNF

تقویت مجزا
تکنیک
فعالسازی

تعداد

نوبت

تکرار

مدت

ایزومتریک
وضعیتی

تکنیک انسجام

روزانه
(مگر به دالیل خاص)

 0-0روز در هفته

نیاز نیست

8-0

8-2

84-80

کشش04 :تا 24ثانیه
شدت :زیر بیشینه ،حداکثر  24تا  20درصد
انقباض بیشینه
 2ثانیه حفظ انقباض ایزومتریک در پایان دامنه
حرکتی و  0ثانیه حفظ انقباض برونگرا

به میزان الزم

8

0

 0ثانیه حفظ انقباض ایزومتریک با شدت 20
درصد 04 ،درصد 20 ،درصد 844 ،درصد
حداکثر انقباض ارادی
( 2ثانیه استراحت بین انقباضها)

 0-0روز در هفته

8-0

84-80

آرام و کنترل شده

یافتهها :اطالعات مربوط به ویژگیهای دموگرافیکی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است.

02
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جدول :2مشخصات دموگرافیک آزمودنیها

وزن (کیلوگرم)

قد (متر)

سن (سال)

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار
24/22± 8 /00
24 /2 ±8 /08

گروههای آزمودنی

تعداد
آزمودنیها

میانگین  ±انحراف معیار

NASM

80

00 ±8 /22

8 /02± 0 /20

کنترل

80

02 /84±0 /00

8 /08 ±0 /02

در جدول  0یافتههای مربوط به اطالعات توصیفی
متغیرها و آزمون تحلیل واریانس قابل مشاهده میباشد.
مهمترین قسمت در آزمون تحلیل واریانس برای دادههای
تکراری تعامل میباشد .این بخش از آزمون نشاندهنده
تغییرات در گروهها نسبت به یکدیگر است .بهبیان دیگر روند
تغییرات (شیب خطوط) در دو گروه را نسبت به هم نشان
میدهد و بیانکننده برتری و تأثیرگذاری احتمالی گروهها

نسبت به یکدیگر است .چنانکه در جدول  0مشاهده
میشود .تعامل معنیداری در زاویه لور دوز کمری (P>4/48
و  28( =00/2و ،)F)2قدرت و استقامت شکم ( P>4/48و
 28( =00/2و ،)F)2انعطاف پشت ( P>4/48و =20/0
( 28و ،)F)2و در تمامی جهات آزمون تعادل پویا در دو گروه
مشاهده شد.

جدول :3اطالعات مربوط به یافتههای توصیفی و آزمون تحلیل واریانس
گروه تمرین NASM

گروه کنترل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

تغییرات
درونگروهی

تغییرات بین
گروهی

تعامل

02/0 ± 0/0

F= 880/0

F= 00/8

F= 00/2

P= 4/448

P= 4/448

P= 4/448

F= 00/0

F= 00/2
P= 4/448

متغیر

نوبت آزمون

زاویه قوس کمر (درجه)

پیشآزمون

08/0 ± 0/0

abc

پسآزمون

02/8 ± 0/0

08/0 ± 0/0

قدرت و استقامت شکم
(abc)N

پیشآزمون

24/8 ± 0/0

28/02 ± 8/00

F= 2/0

پسآزمون

20 ± 0/2

24/82± 8/80

P>4/40

P= 4/448

bc

پیشآزمون

22/0 ± 8/2

24/2 ± 0/8

F= 0/0

F= 800/0

F= 20/0

پسآزمون

08/24 ±8/0

80/ 0± 0/0

P= 4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

840/2 ± 8/0

840/0 ± 84/0

F= 80/0

F= 24/0

F= 00/0

پسآزمون

820/0 ± 80/8

00/2 ± 20/8

P= 4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

80/0 ± 80/0

08/2± 24/0

F= 2/8

F= 24/0

F= 02/0

پسآزمون

848/00 ± 80/0

82/2 ± 80/0

P>4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

20/0 ± 80/2

80/0 ± 88/8

F= 8/40

F= 00/0

F= 00/0

پسآزمون

840/08 ± 80/8

84/2 ± 80/0

P>4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

840/0 ± 88/44

888/0 ± 84/0

F= 0/0

F= 80/0

F= 00/2

پسآزمون

828/0 ± 82/0

840/8 ± 88/0

P>4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

20/20± 80/8

88/28 ± 88/00

F= /0

F= 24/0

F= 04/0

پسآزمون

844/00 ± 80/82

80/80 ± 80/04

P>4/40

P= 4/448

P= 4/448

پیشآزمون

82/0± 88/8

00/8 ± 88/8

F= /0

F= 82/0

F= 22/2

پسآزمون

842/0 ± 82/8

02/0 ± 82/0

P>4/40

P= 4/48

P= 4/48

انعطاف پشت ()cm

تعادل پویا قدامی پای
راست (abc)cm
تعادل پویا خلفی-داخلی
پای راست (bc)cm
تعادل پویا خلفی-خارجی
پای راست (bc)cm
تعادل پویا قدامی پای
چپ (bc)cm
تعادل پویا خلفی-داخلی
پای چپ (bc)cm
تعادل پویا خلفی-خارجی
پای چپ (bc)cm

 :aتغییرات درونگروهی در دو گروه معنیدار بود (.)P<5/55
 :bتغییرات بین گروهی در دو گروه معنیدار بود (.)P<5/50
 :cتعامل در دو گروه معنیدار بود (.)P<5/50
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بحث و نتیجهگیرى
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر  8هفتهای تمرینات آکادمی
ملی طب ورزش آمریکا ( )NASMبر اصالح لور دوز کمری و
برخی مهارتهای زیستی -حرکتی دانشجویان دختر دارای
هایپرلوردوزیس بود .یافتههای تحقیق بهبود معنیداری را در
کاهش میزان قوس کمری و افزایش مهارتهای زیست
حرکتی گروه تمرینات اصالحی  NASMپس از  8هفته
تمرین نشان داد .بررسی یافتههای تحقیق تفاوت معناداری
بین میزان قوس کمری گروه تجربی و کنترل پس از  8هفته
تمرین نشان داد که قوس کمری آزمودنیهای گروه تجربی از
 08/0درجه به  02/8درجه کاهشیافته است.
پس از وقوع آسیب ممکن است یک یا چند مهارت
زیستی-حرکتی تحت تأثیر قرار گیرند که در نهایت منجر به
ضعف شود ،از آنجایی که مهارتهای زیستی -حرکتی به
یکدیگر وابستهاند ،کمبود و کاستی دریکی ممکن است
بهطور چشمگیر دیگری را تحت تأثیر قرار دهد .و هرگونه
ضعف در مهارت زیستی -حرکتی را که در نتیجه
آسیبدیدگی به وجود آمده است ،باید اصالح کرد (پتل،
 .)2440نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات اصالحی
 NASMباعث بهبودی در کاهش لور دوز کمری شدند .به
دلیل عدم وجود مقالهای که به بررسی تأثیر این تمرینات بر
کاهش لور دوز کمری و همچنین بر روی فاکتورهای مهارت
زیستی -حرکتی بپردازد ،امکان مقایسهای چندانی نبود.
تحقیقاتی یافت شد که تمرینات  NASMرا بهتنهایی یا با
یک زنجیره دیگر بهکار بردهاند.
مطالعه هانتن و همکاران ،)2444( 8که از دو تکنیک
رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد و کشش استفاده کرده
بودند ،با تحقیق حاضر مشابهت داشت .و کارتر و همکاران،2
تأثیر تمرینات کششی را بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که تمرینات اصالحی بر ناهنجاریهای کیفوز
سینهای و لور دوز کمری تأثیر دارد و سبب کاهش انحنای
ستون فقرات میشود (کارتر .)2442 ،هیندل 0و همکاران
1.

Hanten et al
Carter et al
3. Hindle et al
4. Proprioception Neuromuscular facilitation Training
5. Donald
6. Lanigan & Harrison
7. Burret et al
8. Guissard et al
9. Sana et al
2.

( )2482مکانیزم و اثر تمرینات کشش عصبی – عضالنی 0را
روی دامنه حرکتی و عملکرد ماهیچهها بررسی کردند و به
این نتیجه رسیدند که کشش عصبی – عضالنی باعث بهبود
قدرت عضالنی و افزایش دامنه حرکتی میشود (هیندل،
.)2482
دونالد و همکاران ،0تکنیک مها را به کار بردند و در نتایج
آن نشان دادند که دو دقیقه تکنیک رهاسازی مایوفاشیال
توسط خود فرد ،دامنه حرکتی چهار سر ران را بدون داشتن
اثر مشخصی بر تولید و میزان توسعه پیشرفت نیرو ،بهطور
معناداری افزایش میدهد( .دونالد.)2480 ،
لنیگان و هاریسون )2482( 0نشان دادند که تکنیک
رهاسازی مایوفاشیال توسط خود فرد بر سطح کف پا ،تأثیر
مثبتی بر نمایه قدرت واکنشی و میزان پرش عمودی در
تست پرش بازگشتی با یکپا گذاشت .بیوررت )2440( 2از
تکنیک فعالسازی (ایزومتریک) و تمرینات قدرتی برای
افزایش قدرتی این عضالت ،راست کننده ستون فقرات در
افراد مبتال به کیفوز استفاده کرد و در نهایت دریافت که
افزایش قدرت این عضالت نقش مهمی در نگهداری ساختار
قامتی دارد و ناهنجاری کیفوز را بهبود میبخشد .نتایج
مثبت این تمرینات با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
بهعنوان مثال ،استفاده از تکنیکهای رهاسازی مایو
فاشیال ،منجر به ایجاد یک پاسخ مهاری در دوک عضالنی و
آزادسازی عضالت سفت و کوتاه شده شد (کالرک.)2484،
در تحقیقات دیگری از کشش ایستا بهمنظور رهاسازی و
افزایش طول عضالت سفت و کوتاه شده استفاده شد
(گیسارد .)2448 ،8در تحقیقات دیگری نیز از تمرینات
تقویت مجزا بهمنظور فعالسازی عضالت ضعیف استفاده شد
(کالرک .)2484،اما تحقیقی یافت نشد که هر  0تکنیک
تمرینات اصالحی  NASMاستفاده کنند .با توجه به تأثیر
مفید این تمرینات که از نتایج این تحقیق به دست آمد ،این
تمرینات بهمنظور اصالح عارضه لور دوز کمری توصیه
میشوند .آزمودنیهای تحقیق از نظر انعطافپذیری در
ناحیه کمر بهعنوان یکی از متغیرهای آمادگی جسمانی
مرتبط با تندرستی (سنا ،)2440 ،0عضالت بازکننده کمر به
دلیل کاهش فاصله خلفی بین مهرهها و اتصال به ساختار
کمری ،تأثیر مستقیمی بر میزان قوس کمری دارند.
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بدینصورت که کوتاهی این عضالت باعث ایجاد چرخش
جلویی لگن و نگهداشتن کمر ،در وضعیت لور دوز میشود.
وقتی این عضالت کوتاه میشوند ،گذشته از چگونگی
وضعیت بدن ،کمر در درجاتی از اکستنشن قرار میگیرد ،که
مقدار آن برابر با میزان کوتاهی عضالت فوق میباشد
(کندال .)2440 ،بنابراین کاهش انعطافپذیری عضالت فوق
یک عامل خطر برای افزایش قوس کمری محسوب میشود
(کندال .)2440 ،نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که
بین میزان انعطاف پشت دو گروه تجربی و کنترل ،در
پسآزمون ،اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P>4/40که
یافتههای این تحقیق با نتیجه تحقیقات گروهی از محققان،
کیخای حسین پور و همکاران ( )2480و قربانی و همکاران
( )2448همخوانی دارد.
قدرت و استقامت عضالت شکم بهعنوان یکی از عوامل
مهم در پیشگیری از کمردرد و ناراحتیهای مختلف
عضالنی -اسکلتی مطرح است و افرادی که دچار ضعف
عضالنی هستند ،اغلب از کوفتگی عضالنی رنج میبرند و
بهآسانی مستعد آسیبهای متعدد هستند (استفان.)2440 ،8
قدرت و استقامت عضالت ناحیه شکم بهعنوان یکی از عوامل
مهم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نظر گرفته
میشود (استفان .)2440 ،به اعتقاد منابع یادشده زندگی
ماشینی بشر سبب شده که او در اعمال روزمره بهندرت نیاز
به انقباض و فعالیت قوی عضالت شکم داشته باشد .و
متعاقب آن به دنبال عدم تحرک و ضعف عضالنی کمردرد
ایجاد میگردد (صلواتی .)2442 ،معتقدین به این نظریه،
افزایش قوس کمری را احتماالً ناشی از ضعف عضالت شکمی
بهویژه عضله راست شکمی میدانند و جهت اصالح و درمان،
برنامههای تقویتی برای عضله فوق تجویز مینمایند و بایستی
حرکات تقویتی شکم انجام گیرد تا از تیلت قدامی لگن و
افزایش قوس کمر جلوگیری به عمل آید.
یافتههای این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین NASM
بر قدرت – استقامت عضالت شکم در افراد دارای قوس
کمری را بررسی کردند ،اختالف معنیداری در پسآزمون در
دو گروه تجربی و کنترل مشاهده کردند که با نتیجه
تحقیقات گروهی از محققان ،رحیمی و همکاران (،)2442
عباس زاده ( )2482همخوانی دارد.
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تعادل نیز یکی از مهارتهای زیستی-حرکتی است (پتل،
 .)2440زمانی که ساختار اسکلتی انسان در حال تعادل
باشد ،دستگاههای اهرمی بدن در حداکثر کارایی و حداقل
انرژی مصرفی خود هستند ،عضالت انرژی کمتری مصرف
کرده و لیگامنتها تنش کمتری را متحمل میشوند.
مهمترین راه داشتن کمر سالم ،حفظ تعادل ستون فقرات و
حالت طبیعی قوسهای آن در طوالنیترین زمان ممکن
میباشد (لطافت کار.)8080 ،
سکندیز و همکاران )2484( 2و کاظمی ( )2480طی
تحقیقاتی نشان دادند که تمرین با فیزوبال میتواند در بهبود
تعادل و تقویت عضالت مؤثر باشد ،یافتههای این تحقیقات با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
نتایج این تحقیق نشزان داد در افزرادی کزه دارای زاویزه
هایپر لوردوزیس میباشند ،بزا انجزام پروتکزلهزای تمرینزات
اصالحی  NASMمیتوان زاویه لزور دوز کمزری را کزاهش و
مهززارتهززای زیسززتی -حرکتززی را افزززایش داد .لززذا بززه
درمانگران ،متخصصین حرکزات اصزالحی و مربیزان توصزیه
میشود از این پروتکل بهمنظور اصالح عارضه لور دوز کمزری
و بهبود مهارتهای زیستی -حرکتی استفاده کنند.
تقدیر و تشکر
در پایان برخورد الزم میدانیم که صمیمانه از زحمات کلیه
دوستان و دانشجویانی که با شرکت خود در این پژوهش ،ما
را در انجام آن یاری نمودند ،تشکر و قدردانی نماییم.
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