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چکیده
زمینه و هدف :تمرینات ورزشی بهعنوان شکل خاصی از فعالیتهای بدنی جهتدار ،ممکن استت بتر
فرایند شکلگیری وضعیت بدنی ،اثرات مهمی داشته باشند .هدف از مطالعه حاضر مقایسه زوایای سر
بهجلو ،کایفوز و لوردوز بین بازیکنان تنیس روی میز و نرم جامعه غیرورزشکار ایرانی بود.
روش بررسی :در این مطالعه  30ورزشکار تنیس رویمیز سطح استانی باشگاهی شهر تهران (میانگین
سنی  19/86 ±2/74ستا و دتد  170/8±3/33ستانتیمتر و وزن  68/2 ±3/30کیلتوگرم بهصتورت
هدفمند انتخاب شدند .با استفاده از خطکش منعطف شاخصهای کایفوز و لوردوز آزمتودنیهتا و بتا
استفاده از دوربین عکاسی و روش فوتتوگرامتری زاویته ستر بته جلتو ورزشتکاران تنتیس روی میتز
اندازهگیری شد .دادهها از طریق آزمون تی تک نمونهای در سطح معناداری ( P<0/05مورد تجزیه و
تحلیل درار گرفتند.
یافته ها :نتایج تحقیق نشان داد که در ورزشکاران تنیس روی میتز بتهطور معنتیداری میتزان زاویته
کایفوز ( 43/92±4/44و میزان زاویه سر به جلو ( 48/2±5/6بیشتر و میزان لتوردوز (27/6±6/73
کمتر از نرم جامعه افراد غیرورزشکار میباشد (. P<0/05
نتیجهگیری :از یافتههای این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ورزش تنیس رویمیز به دلیتل اینکته
ورزشکاران در حین اجرای تمرینات ،وضعیت خاص بدنی به خود میگیرند ،موجت افتزایش میتزان
زاویهی سر به جلو و کایفوز ورزشکاران نستتت بته غیرورزشتکاران و کتاهش میتزان لتوردوز کمتری
میشود .لذا پیشنهاد میشود که تمرینات کششی و تقویتی عضالت بترای پیشتگیری و اصتال ایتن
ناهنجاریها انجام شود.

* اطالعات نویسنده مسئو  .تلفن09122059439 :
 پست الکترونیکیmoghadas@ut.ac.ir :
شناسه دیجیتا (10.22084/RSR.2019.19473.1458 : DOI
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یکی از مهمترین شاخصهای سالمت عمومی برختورداری از
ساختار دامتی مناس و به عتتارتی وضتعیت بتدنی مطلتوب
استتت .اصتتوغی تاییتترات بیومکتتانیکی حاصتتل از راستتتای
غیرطتیعی میتواند نیروی وارده بر مفاصل ،کارایی مکانیکی
عضالت و کارکرد حس عمقی را تحت تأثیر درار دهد (پنها،1
 . 2009زیرا هنگامی که مرکز ثقل یتک دستمت از بتدن از
راستای طتیعی خود ختار متیشتود ،ناهنجتاری وضتعیتی
اتفاق میافتد و از کارایی بدن کاسته میشود (پنها. 2009 ،
برای داشتن وضعیت بدنی خوب باید توجه ویژهای به ستتون
فقرات بهویژه ناحیه کمری لگنی داشت زیرا هر گونه افزایش
یا کاهش در زاویه آن تعاد اسکلتی -عضالنی را تحت تتأثیر
دترار متیدهتد و ناهنجاریهتای مختلفتی را بته دنتتا دارد
(کندا  . 2005 ،2تاییر در دتو هتای ستتون فقترات جتز
انحرافات پاسچرا شایع در ورزشتکاران نختته استت و ایتن
انحرافات پاستچرا ناشتی از برنامتههتای تمرینتی شتدید و
مستمر مخصوص ورزش یتا وضتعیت بتدنی ویتژه آن رشتته
ورزشی است (رجتی . 2008 ،داشتن وضعیت بدنی نرما و
مناس یکی از نیازهای ضروری انسان استت و ایتن نیتاز در
ورزشکاران اهمیت بیشتری دارد زیرا اجرای حرکات متتوالی
مربوط به آن ورزش طی مدت طتوغنی ستت تاییراتتی در
راستای بدن ورزشکار میشود (دمری و همکاران. 1390 ،
ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی برای رسیدن به
سطو عملکردی عتالی نیازمنتد انجتام تمرینتات مستتمر و
تقویت عضالت خاصی از بدن متیباشتند و مجتورنتد زمتان
زیادی را در وضعیت بدنی غال آن رشته ورزشی به تمترین
بپردازند؛ در نتیجه ،بسته به وضعیت غال هر رشته ورزشتی
راستای بدنی و میزان دو های ستتون فقترات ورزشتکاران
ممکتتن استتت تحتتت تتتأثیر دتترار بگیتترد (وودکتتی. 2002 ،3
همچنتتین گفتتته متتیشتتود در طتتو تمرینتتات ویتتژه در
ورزشکاران جوان ،بدن بهصورت انحرافات پاستچرا خفیتف
کتته بتترای آن ورزش مناستت هستتتند ،ستتازگاری مییابتتد
(وودکی . 2002 ،به عتارت دیگر ،بدن با فعالیتت و وضتعیت
بدنی مورد نیاز برای آن فعالیت تطابق مییابد .از طرفی نوع
رشته ورزشی و فعالیتهای خاص آن رشته ،چه تتأثیری بتر
وضعیت بدنی فرد گذاشته و اینکه آیا فعالیتهای بلندمتدت

و شدید ورزشی میتوانند تأثیر خاصی بر روی وضعیت بدنی
ورزشکاران بگذارد ،همیشه مسئلهای بوده که ذهن محققتان
را به خود مشاو داشته است .تحقیقات متعددی به بررسی
پاسچر ورزشکاران رشتههای مختلف پرداختهاند و تأثیر ایتن
ورزشها را بر روی پاستچر بتدنی آنتان بررستی کردهانتد .از
جمله نتایج تحقیق رهنما و همکاران ( 1391نشان داد کته
ورزشکاران سهگانه زاویه سر به جلو و کایفوز بیشتری دارند،
اما در خصوص زاویه لوردوز کمری تفاوت معناداری بین سه
گانه کاران و غیرورزشکاران مشاهده نشتد (رهنمتا. 1391 ،
بادری و همکاران به ارزیابی و مقایسه وضعیت بتدنی پنجتاه
دختر کاراته کار با پنجاه دختر غیرورزشکار پرداختند .نتتایج
مطالعه نشان داد که میانگین زاویه سر به جلو ،شتانه گترد و
کایفوز پشتی در دختران کاراته کار بیشتر از غیرورزشتکاران
است .عالوه بر ایتن اختتالف معنتیداری در میتزان لتوردوز
کمری و تیلت ددامی لگن در دو گروه یافت نشتد (بتادری و
همکتتاران . 1396 ،لیتتن  4و همکتتاران ( 2010بتته بررستتی
وضعیت بدنی شناگران نخته پرداختند و نتایج تحقیتق آنهتا
نشان داد کته شتناگران نختته دارای زاویته ستر بته جلتو و
متعاد آن شانه به جلو بیشتری نستت بته غیترورزشتکاران
هستند (لین و همکاران . 2010 ،ستا  2015تحقیقتی بتا
موضوع تأثیر تمرینات و ورزش بسکتتا بتر انحنتای ستتون
فقتترات ناحیتتهگردنتتی انجتتام شتتد .در ایتتن تحقیتتق 15
بسکتتالیست نخته دانشتگاه و  15دانشتجوی غیترورزشتکار
مورد بررسی درارگرفتند .نتتایج نشتان داد بتا اینکته تفتاوت
معناداری بین زاویه سر به جلو در دو گروه وجتود نتدارد ،بتا
این حا زاویه سر بته جلتو بسکتتالیستتهتا بیشتتر از غیتر
ورزشتتکاران استتت (ستتینگال . 2015 ،5متتویر 6و همکتتاران
( 2011به بررسی انحناهای ستون فقترات دوچرخهستواران
در ناحیه کمری و پشتتی پرداختنتد و مشتاهده کردنتد کته
دوچرخهسواران دارای زاویه کایفوز ستینهای افتزایش یافتته
بودند در حالیکه اکثرای دو کمری نرمالی داشتند (متویر و
همکاران. 2011 ،
تنیس روی میز یکی از ورزشهای محتوب استت کته از
دیر باز عالدمندان بسیاری داشته و اکنون افتراد زیتادی بته
این ورزش میپردازند .در این رشته ورزشتی نیتز هتمچتون
دیگر رشتههای ورزشی ورزشکاران در تمرینتات و مستابقات
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وضعیت بدنی ویژه این رشته ورزشی را به ختود متیگیرنتد.
متأستتفانه تحقیقتتات انتتدکی در رابطتته بتتا بررستتی پاستتچر
ورزشکاران این رشته ورزشی انجام شده است .احتمتا داده
میشود کته ورزشتکاران فعتا در ایتن رشتته ورزشتی نیتز
همانند سایر ورزشکاران رشتتههتای دیگتر در اثتر تمرینتات
مستمر در این رشته دچار اختالغت اسکلتی عضالنی گردند.
بتتا وجتتود تحقیقتتاتی کتته در متتورد شتتیوع ناهنجتتاریهتتای
وضعیتی و مقایسه آن با افراد غیرورزشکار در برخی رشتهها
صتتورت گرفتتته استتت در رشتتته ورزشتتی تنتتیس روی میتتز
تحقیقی با اهداف مذکور انجام نشده است .با توجه به فشتار
زیادی که بر روی ستون فقرات تنیس بازان وجود دارد لزوم
انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر متیرستد .لتذا تحقیتق
حاضر در نظر دارد وضعیت بدنی (دو های ساجیتا ستون
فقرات ورزشکاران تنیس روی میز در سطح باشتگاهی را بتا
نرمهای رایج افراد غیرورزشکار در جامعه ایرانی مقایسه کند.
مواد و روشها
روش تحقیق از نتوع توصتیفی و مقطعتی و روش گتردآوری
اطالعات از نوع میدانی بود .جامعته آمتاری تحقیتق را کلیته
بازیکنان تنیس رویمیز مرد فعتا و عضتو در باشتگاههتای
شهر تهران با سابقه بیش از  5سا (دارای تمرین به میتزان
 3جلسه در هفته و هتر جلسته  1/5ستاعت کته در دامنته
سنی بین  18تا  24سا درار داشتته و ستاکن شتهر تهتران
بودند ،تشتکیل دادنتد .تعتداد  30نفتر (پاغنتت 2013 ،1از
تنیس بازان جهت اندازهگیری زوایای کایفوز ،لتوردوز و ستر
به جلو از میان تنیس بازان باشگاههای تهران انتخاب شتدند
و جهت اندازهگیری شاخصهای مورد نظر تحقیتق در گتروه
تجربی درار داده شدند .غزم بته ذکتر استت جهتت مقایسته
نتتتایج حاصتتل از گتتروه تجربتتی ایتتن تحقیتتق از نتترم رایتتج
شاخصهای مورد نظر کته توستط محققتان بهدستت آمتده،
استفاده شد (رجتی و لطیفی . 1389 ،معیار ورود به تحقیق
شامل مواردی همچون عضو بودن آزمودنیها در باشگاههتای
ورزشتی تنتیس روی میتز تهتران ،عتدم ستابقه شکستتگی،
جراحی و یا بیماریهای مفصتلی بتهویژه در ستتون فقترات،
کمربند شانهای و لگن خاصره و بیمتاریهتای متزمن و حتاد
(بیماریهای دلتی عرودی ،دیابت ،بیماریهای تیروئیدی و، ..
عدم مصرف هر گونه دارو (با یا بدون تجویز پزشک یا تحتت
1. Pallant
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نظر هر نوع رژیم غذایی یا درمانی بودن ،تمایل به شرکت در
تحقیق و درك دستورالعملهای تحقیق و معیارهتای خترو
شامل عدم همکاری کامل ،اعالم نارضایتی حین انجام کتار و
اندازهگیریها و انصراف از مشارکت در حین تحقیق در نظتر
گرفتتته شتتد (لیتتن و همکتتاران2010 ،؛ ویتتالی2005 ،2؛
تیگپن . 2010 ،3پس از انتخاب نمونههای تحقیق بر استا
معیارهای ورود و بعد از توضتیح کامتل اهتداف و روشهتای
بررسی و نحوهی اندازهگیتری شتاخصهتا ،فترم رضتایتنامه
کتتی توسط آزمودنیها تکمیل شد .پس از اعالم نظر موافق
و رضایتمندی فرد ،فرم اطالعتات جمعیتت شتناختی بترای
کس اطالعات مربوطته از طریتق مصتاحته پتر شتد .بعتد از
اندازهگیری دد (با استفاده از دد سنج و وزن (بتا استتفاده از
ترازوی دیجیتا با ددت انتدازهگیتری یتک گترم  ،شتاخص
تودهبدنی بر حس کیلوگرم بر متتر مربتع محاستته گردیتد.
میزان زاویه لوردوز کمری و کایفوز سینهای کلیه آزمودنیها
(گروه ورزشکاران تنیس روی میتز بتا استتفاده از خطکتش
منعطف و میزان سر بته جلتو از طریتق روش عکسبترداری
انتتدازهگیری شتتد .غزم بتته ذکتتر متتیباشتتد کتته کلیتته
اندازهگیریهای تنیس بازان در محل باشگاه ورزشتی و دتتل
از شروع جلسه تمرینی آنها انجام شد.
اندازهگیری میزان زاویه قوس کمری

برای اندازهگیری میزان زاویه دو کمری آزمودنیها از یتک
خطکتتش منعطتتف  30ستتانتیمتری ستتاخت ایتتران بتتا نتتام
پیستتتوله متتاری و متتارك کیتتدوز 4استتتفاده شتتد .جهتتت
اندازهگیری نیاز به نشانههای استخوانی (لندمارك میباشتد
و در این تحقیق به روش یودا اندازهگیتری دتو کمتری
انجام شد .از زائده خاری مهره دوازدهم پشتی بهعنوان نقطه
شتتروع دتتو کمتتری و از زائتتده ختتاری مهتتره دوم ختتاجی
بهعنوان انتهای دو در نظر گرفته شتد (یتودا . 1996 ،5
علت استفاده از مهره دوازدهم پشتی بجای مهره او کمری
این است که کل دتو کمتری انتدازهگیری شتود (آدامتز،6
 . 1999پس از مشخص کردن نشانههتای استتخوانی متورد
نیاز ،از نمونهها خواسته میشد تا بهصورت کتامالی طتیعتی و
راحت بایستند ،به جلو نگاه کنند و وزنشان را بتهطور کتامالی
2. Vialle
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یکسان بر روی دو پایشان بیاندازند (پاهتا بته انتدازه 15-10
سانتیمتر از یکدیگر فاصله داشته باشند و حدود دو ددیقته
در وضعیت کامالی طتیعی و راحت بماننتد ،تتا بتدن آنهتا بته
وضتتعیت عتتادتی و راحتتت برستتد (هتتالی . 2001 ،1ستتپس
خطکش منعطف در ناحیه کمری فرد درار داده شد تا شکل
دتتو کمتتری را بتته ختتود بگیتترد و پتتس از منطتتتق شتتدن
خطکش منعطف بر روی کمر ،نقاطی از آن ،که در تما با
دسمت میانی برچس ها بود بتا خودکتار عالمتت زده شتد و
بدون آنکه تاییری در شکل خطکش منعطف صورت بگیرد،
از روی کمر به آرامتی و بتا ددتت برداشتته و بتر روی کاغتذ
سفید گذاشته متیشتد و انحنتای دستمت محتدب آن روی
کاغذ ترسیم و نقاط زوائد خاری مهرههای دوازدهم پشتتی و
مهره دوم خاجی روی آن عالمتتگتذاری متیشتدند .بترای
محاسته زاویه دو کمتری از روی شتکل بهدستت آمتده از
خطکش منعطف ،این دو نقطه با یک خط مستقیم بته هتم
وصل ( Lو سپس از عمیقترین بخش انحنا خط عمودی به
خط مستقیم ( Lرسم شد ( . Hپس از اندازهگیتری مقتادیر
خطوط  Lو  Hبا خطکش میلیمتری ،مقادیر آنها با استتفاده
فرمو ]) Θ = 4[ARCtag (2H/Lاندازهگیری شده و زاویته
دو کمری محاسته شد .این روش سه بار تکرار و میتانگین
سه بار اندازهگیری بهدست آمده بهعنوان میزان زاویه دتو
کمتتری بتترای آزمتتودنیهتتا ثتتتت شتتد (میتتزان تکرارپتتذیری
خطکتتش منعطتتف در انتتدازهگیتتری دتتو کمتتری حتتدود
 ICC=0/95گزارش شده است (صیدی و همکاران. 2009 ،
اندازهگیری زاویهی کایفوز

برای محاسته و تعیین زاویهی کتایفوز در وضتعیت ایستتاده
زائتتدهی شتتوکی مهتتره دوم و دوازدهتتم پشتتتی آزمتتودنی،
عالمتگذاری شد (اورتنسیل . 2009 ،2برای مشخص کردن
زائده خاری مهره  T2از وی خواسته شد تا ستر ختود را ختم
نمایتتد .در ایتتن وضتتعیت ،دو برجستتتگی در انتهتتای ناحیتته
گردنی همان زوائد خاری مهرههای  C6و  C7هستند .ستپس
از آزمودنی خواسته شد تا سر خود را از وضعیت ختم شتده،
به آرامی به اکستنشن بترد .در این حالت ،مهترهای کته زیتر
انگشتان ناپدید میشود مهره شششم گردنی و مهترهای کته
دابل لمس است ،مهره هفتتم گردنتی متیباشتد .ستپس بتا
حرکت انگشت به سمت پایین و در راستای ستتون فقترات،
1. Haley
2. Ortancil

زایده خاری مهره دوم سینهای  T2مشتخص گردیتد .بعتد از
مشخص کردن مهرههای دوم و دوازدهم پشتتی در صتورتی
که فرد در وضعیت طتیعی درار دارد ،خطکش منعطف ابتتدا
روی دو مهره دوم و دوازدهم پشتی درار گرفتت بهنحویکته
کامالی منطتق بر انحنای پشت آزمودنی باشتد .آنگتاه دتو
خطکش بدون هی گونه تاییری از روی پشت فترد بته روی
کاغذ منتقل و انحنای آن ترسیم میشود و مجددای به روشتی
که برای لوردوز کمری عنوان گردید زاویته کتایفوز ستینهای
محاسته شتد .انتدازهگیری سته بتار تکترار شتده و میتانگین
زوایای بهدست آمده مورد محاستته دترار متیگیترد .میتزان
تکرارپذیری خطکش منعطف در اندازهگیتری دتو کتایفوز
حدود  ICC=0/94گزارش شده است (خلختالی و همکتاران،
. 1382
ارزیابی زاویه سر به جلو (زاویه کرانیوورتبرال)

انتتدازهگیتتری زوایتتای ستتر بتته جلتتو بتتا استتتفاده از روش
عکسبرداری صورت گرفت .در ایتن روش ابتتدا سته نشتانه
آناتومیکی تراگو گتوش و برجستتگی آکرومیتون و زائتده
ختتاری مهتتره هفتتتم گردنتتی ( C7مشتتخص و بتتا لنتتدمارك
نشانهگذاری شدند .سپس ،از آزمتودنی خواستته شتد تتا در
محتتل تعیتتین شتتده در کنتتار دیتتوار بایستتتد .ستته پایتته
عکسبرداری که دوربین دیجیتا کانون نیز بر روی آن بود،
در فاصله  265سانتیمتری از دیوار درار گرفتت و ارتفتاع آن
در سطح شانه آزمودنی تنظیم گردید (هارمتان . 2005 ،3در
چنین شرایطی ،از آزمودنی خواسته میشد تا سه مرتته ستر
را به جلو خم و راست کند و سپس بهصورت کامأل راحتت و
طتیعی ایستاده و نقطهای فرضی را بر روی دیتوار مقابتل در
راستای افق ،نگاه کند .آنگاه ،آزمونگر پس از پن ثانیه مکث،
اددام به گرفتن عکتس از نمتای ستاجیتا کترد .در نهایتت،
عکس مذکور به رایانه منتقل و با استفاده از نرمافزار اتوکتد،
زاویه خط واصل تراگو و مهره هفتم گردنی ( C7بتا ختط
افق (زاویه سر به جلو اندازهگیتری شتد (آیتکتین. 2012 ،4
تکرارپتتذیری ایتتن روش  ICC=0/92گتتزارش شتتده استتت
(تیگپن. 2010 ،

3. Harman
4. Aytekin
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استفاده شد .در تجزیه تحلیل داده از نرمافزار  SPSSنستخه
 19استفاده گردید .سطح معنیداری نیز آلفای  5درصتد در
نظر گرفته شد.

نرم انحنای ستون فقرات جامعه ایرانی

رجتی و لطیفی ( 1389به بررستی انحنتای ستتون فقترات
مردان و زنان ایرانی پرداختند .جامعه آماری ،جمعیتت کتل
کشور و نمونههای تحقیق 2400 ،نفتر شتامل  1200مترد و
 1200نفر زن در پنج رده سنی بود کته از ادشتار و مشتاغل
مختلف جامعه در پنج منطقه جارافیایی کشور انتخاب شده
بودند .دو کمری و کایفوز با استفاده از خطکتش منعطتف
اندازهگیری شد .با توجه به یافتههتا ،میتانگین و نترم دتو
پشتی و دو کمری برای پسران گروه ستنی  24-15ستا
به ترتی ( 41/77±10و ( 32/11±20/80بتود (رجتتی و
لطیفی . 1389 ،همچنین میانگین زاویه سر به جلتو جامعته
غیرورزشکار ایرانی با توجه به تحقیق رضا رجتی و همکاران،
 41/60درجه در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این بخش دادهها با استفاده از روشهای آماری توصتیفی
و استنتاطی مورد تجزیه و تحلیل درار گرفتند .در جتدو 1
اطالعات جمعیت شناختی نمونههتای تحقیتق (ورزشتکاران
تنیس روی میتز گتزارش شتده استت .اطالعتات توصتیفی
متایرهای تحقیق (سر به جلو ،کتایفوز ،لتوردوز و مقایسته
آن با نرم جامعته در جتدو  2گتزارش شتده استت .جهتت
بررسی طتیعی بودن توزیتع دادههتا از آزمتون شتاپیروویلک
استتفاده شتد .بتر استا نتتایج بهدستت آمتده از آزمتون
شاپیروویلک ،توزیع دادههای مربوط به همه متایرهای متورد
مطالعتته نرمتتا بودنتتد ( . P<0/05از آزمتتونهتتای آمتتاری
پارامتریک برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضتیههتای
پژوهش استفاده شد.

تجزیه و تحلیل آماری

در ایتتن پتتژوهش تجزیتته و تحلیتتل دادههتتا بتتر استتا آمتتار
توصیفی (جداو توزیع فراوانی ،آمارههای میانگین و انحراف
استاندارد و آمار استنتاطی از آزمون تتی تتک نمونتهای بته
منظور تعیین اختتالف بتین گتروه تجربتی و نترم استتاندارد

جدول  :1اطالعات توصیفی نمونههای مورد مطالعه

متایر

میانگین

انحراف معیار

سن (سا

19/86

2/74

دد (سانتیمتر

170/83

4/46

جرم (کیلوگرم

68/23

3/30

شاخص توده بدنی (کیلوگرم/متر مربع

23/37

0/91

جدول  :2اطالعات توصیفی متغیرهای سر به جلو ،کایفوز و لوردوز

گروهها
ورزشکاران تنیس روی میز

نرم جامعه غیرورزشکاران

نتایج مقایسه زوایای اشاره شده بین گروهها در جدو 3
گزارش شده است .نتتایج تحقیتق نشتان داد بتین میتانگین
زاویه سر به جلو (زاویه کرانیوورتترا بازیکنان تنتیس روی
میز و نرم جامعه غیرورزشکار تفاوت معنتیداری وجتود دارد

متایر

میانگین و انحراف معیار (بر حس درجه

کایفوز
لوردوز
سر به جلو
کایفوز
لوردوز
سر به جلو

43/4±9/44
27/6±6/73
48/5±2/6
41/10±77
32/11±2/80
41/60

( . P>0/05بدین صورت که میانگین زاویه ستر بته جلتو در
ورزشتتکاران تنتتیس روی میتتز ب تهطور معنتتیداری بتتاغتر از
میانگین زاویه سر به جلو نرم جامعه غیرورزشکاران میباشد.
همچنین بین میتانگین زاویته کتایفوز ستینهای ورزشتکاران
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بررسی و مقایسه زوایای لوردوز ......

پینگپنگ و نرم جامعه افراد غیرورزشکار تفاوت معنتیداری
وجود داشت ( . P>0/05بتدین صتورت کته میتانگین زاویته
کتتایفوز ستتینهای در ورزشتتکاران تنتتیس روی میتتز ب تهطور
معنیداری باغتر از میانگین زاویه کایفوز سینهای نرم جامعه
افراد غیرورزشکار بود .در نهایتت نتتایج نشتان داد کته بتین
میانگین زاویه لوردوز کمتری ورزشتکاران پینگپنتگ و نترم

جامعتته افتتراد غیرورزشتتکار تفتتاوت معنتتیداری وجتتود دارد
( . P>0/05بدین صورت که میانگین زاویه لوردوز کمری در
ورزشتتکاران تنتتیس روی میتتز ب تهطور معنتتیداری کمتتتر از
میانگین زاویه لوردوز کمری نرم جامعه افتراد غیترورزشتکار
بود.

جدول :3نتایج آزمون تک نمونهای سر به جلو ،کایفوز سینهای ،لوردوز کمری

متایر

اختالف میانگین بین گروهی

درجه آزادی

T

P

زاویه سر به جلو

6/67

29

6/5

*0/001

کایفوز سینه ای

2/15

29

2/56

*0/013

لوردوز کمری

-2/6

29

-2/11

*0/043

*سطح معناداری P>0/05

بحث
این تحقیق به دنتا بررسی و مقایسه زوایای ستر بته جلتو،
کایفوز و لوردوز بین بازیکنان تنیس روی میز و نترم جامعته
افراد غیرورزشکار بود .نتایج این مطالعته تفتاوت معنتیداری
در میانگین زاویه سر به جلو بازیکنان تنیس روی میز با نترم
جامعه افراد غیرورزشکار نشان داد .در سایر تحقیقاتی که در
مورد رشتههای ورزشی دیگر انجام شده در اغلت تحقیقتات
میزان عارضه سر به جلو در بین ورزشتکاران بیشتتر از افتراد
غیرورزشتکار گتزارش شتده از جملته در تحقیتق صتاددی و
همکاران ( ، 1391رهنما و همکاران ( ، 1390که نتایج ایتن
گروه از محققین نیز با نتایج این بخش از تحقیق همسو متی
باشتتد .ص تاددی و همکتتاران ( 1391در تحقیقتتی بتتا هتتدف
بررسی ،ناهنجاری سر بهجلتو در ورزشتکاران وشتوکار در دو
سطح حرفهای و آماتور و مقایسه آن با افراد غیرورزشتکار بتا
استتتفاده از  50ورزشتتکار حرفتتهای ووشتتوکار 50 ،ورزشتتکار
آماتور و  50نفر غیرورزشکار عنوان کردند کته بتین عارضته
سر بهجلو در هر سه گروه تفتاوت معنتیدار وجتود دارد .در
ورزشتتکاران حرفتتهای بتتا  35/6 ±7/2درجتته ستتر بتته جلتتو
بیشتتترین میتتزان اختتتال پاستتچرا مشتتاهده شتتد .در
نتیجهگیری از این تحقیق گتزارش شتد کته زاویته ستر بته
جلوی ورزشکاران حرفهای بیشتر از افتراد غیرورزشتکار بتود
(صتتاددی و همک تاران . 1391 ،رهنمتتا و همکتتاران (1390
تفاوت معنیداری را بین زاویه سر بته جلتو دوچرخهستواران
حرفهای ،دوچرخهسواران آماتور و افراد غیرورزشکار بهدستت
آوردند بهطوریکه بیشتترین میتزان ستر بته جلتو در گتروه

دوچرخهسواران حرفهای مشتاهده شتد (رهنمتا و همکتاران،
 . 1390با توجه به اینکه تحقیقات مختلف رابطه بین انجتام
کارهای تکراری و افزایش زاویه سر را نشان دادهاند میتتوان
نتیجهگیری کرد که علت بیشتر بودن زاویه سر بته جلتو در
بازیکنتتان تنتتیس روی میتتز نستتتت بتته نتترم جامعتته افتتراد
غیرورزشکار نیز مربوط به وضعیت بدنی آنها میباشد که این
وضعیت را در تمرینات و مسابقات برای طوغنی مدت حفت
میکنند .عنوان شده با توجه به ورود ورزشتکاران بته ورزش
حرفهای و همچنین تمرین مکرر مهارتهای ختاص ممکتن
استتت تمرینتتات موجتت بتتروز ناهنجتتاریهتتای دتتامتی و
آسی دیدگی در ورزشکار شود که این ناهنجتاریهتا ستت
تاییر کینماتیک مفاصل میشوند (صاح الزمتانی، 1392 ،
چرا که ورزشکار بسته به نوع فعالیتش ،مستعد انواع خاصتی
از ناهنجاریهاستت .ستتون فقترات در رشتتههتای ورزشتی،
متناس نوع و ماهیت فعالیتهای آن دچار تاییرات خاصتی
میشود (لتدوی  2000 ،1بتهویژه در ورزشتکاران جتوان بته
دلیل همزمان بتودن فراینتد رشتد بتا ورزش حرفتهای ،بتدن
وضعیت خاص متناس بتا آن رشتتهی ورزشتی را بته ختود
میگیرد .به عتارت دیگر بدن با وضعیتهای دامتی مورد نیاز
آن فعالیت بدنی تطابق مییابد .تحقیقات نشان دادهانتد کته
ورزشکاران بیشتر از غیرورزشکاران مستعد ابتال به انحرافتات
دامتیاند (اسکامیال . 2009 ،2بنابراین بتا توجته بته ماهیتت
درارگیری بدن و بهویژه ستر در تمرینتات مربتوط بته ورزش
1. Ludewig
2. Escamilla
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تنیس روی میز که در طی ماهها و سا های متمتادی بترای
حرفتتهای شتتدن در ایتتن ورزش توستتط ورزشتتکاران حف ت
میشود شیوع ناهنجاری عارضه ستر بته جلتو ممکتن استت
ایجاد شود .در وادع هر چه سابقه فعالیت ورزشکاران در ایتن
رشته بیشتر شود زاویه سر نیز در آنها افزایش مییابد و ایتن
خود میتواند عاملی برای بروز عوارض ناشی از عارضه سر به
جلو در ورزشکاران باشد .از دیگر دغیل میتوان به وضتعیت
زدن سرویس و بعضی ضربههای کات در ایتن ورزش ،نحتوه
گارد گرفتن حین دریافتت و زدن سترویس و وضتعیت جلتو
آمدگی دستها اشاره کرد که خود دلیلی بر حالت افتتادگی
سر به جلتو دارد و ممکتن استت همتراه بتا هایپراکستنشتن
عضالت پشت گردن شود که احتماغی ست به جلو آمدن سر
و گردن میشود.
در خصوص کایفوز پشتی نتایج این تحقیق نشان داد که
میزان کایفوز در بازیکنان تنیس روی میز بهطور معنتیداری
بیشتتتر از نتترم جامعتته افتتراد غیرورزشتتکار ایرانتتی بتتود .در
تحقیقاتی که در مورد رشتههای ورزشی دیگتر انجتام شتده
است نیز میزان عارضه کایفوز ورزشکاران حرفتهای بیشتتر از
افراد غیرورزشتکار گتزارش شتده استت .رجتتی و همکتاران
( 2008وضعیت کایفوز  30کشتیگیر آزاد و  30کشتیگیر
فرنگی را بهوسیله الکتروگونیامتر متورد بررستی دترار داده و
آن را بتتا گتتروه غیرورزشتتکار مقایستته کردنتتد .آنهتتا کتتایفوز
کشتیگیران آزاد ،فرنگی و گروه کنتر را به ترتی 27 ،24
و  30درجتته اعتتالم کردنتتد و نشتتان دادنتتد کتته کتتایفوز
کشتتتیگیران آزاد بیشتتتر از کشتتتیگیران فرنگتتی و گتتروه
کنتر است (رجتتی و همکتاران . 2008 ،در رشتتههتای -
ورزشی دیگر نیز تحقیقات مشابهی انجام شده است ،مولرن1
و همکاران در بررسی ستون فقرات ژیمناستها دریافتند که
ناهنجاریهای لوردوز و کایفوز در این ورزشتکاران بیشتتر از
افراد عادی جامعه است (مولرن و همکاران . 1999 ،رهنما و
همکاران ( 1390تفتاوت معنتیداری را بتین زاویته کیفتوز
دوچرخهستتواران حرفتتهای ،دوچرخهستتواران آمتتاتور و افتتراد
غیرورزشکار بهدست آوردند به شکلی که میزان زاویه کایفوز
دوچرخهسواران حرفهای از سایر گروهها بیشتر بود (رهنما و
همکاران . 1390 ،با توجه به نتایج این تحقیتق و تحقیقتات
انجام شده میتوان نتیجه گرفت که ورود ورزشکار به ورزش
حرفهای و همچنین تمرین مکرر مهارتهای ختاص ممکتن

است موج بروز ناهنجاریهتای دتامتی و آستی دیدگی در
ورزشکار شتود .عنتوان شتده کته افتزایش زاویته کتایفوز در
ورزشکاران با زمان بیشتر تمرین ارتتاط دارد ،همچنین عدم
فعالیت غیرورزشکاران با انحناهتای کتوچکتر ستتون فقترات
مشاهده شده در این افراد ارتتتاط دارد (رجتتی . 2003 ،بتا
توجه به این مطال انجام تمرینتات اختصاصتی تنتیس روی
میز به مدت طتوغنی در آزمتودنیهتای تحقیتق حاضتر کته
همراه با اتختاذ وضتعیت ختاص بتدنی ایتن رشتته در طتی
تمرین میباشد احتماغی دلیتل بتروز عارضته کتایفوز در ایتن
ورزشکاران میباشتد .همچنتین تحقیقتات دیگتری نیتز بته
بررسی رابطه انجام فعالیت ختاص ورزشتی بتر روی کتایفوز
پشتی پرداختهاند و نشان دادند که انجام فعالیتت ختاص در
طوغنی مدت باعث تاییر شکل بتدن و تطتیتق بتدن بتا آن
وضتتعیت ختتاص میشتتود بتتهطوری کتته رجتتتی و همکتتاران
( 2008در تحقیقی روی کشتیگیران به این نتیجه رسیدن
که کشتیگیران رشته آزاد کته در تمرینتات و مستابقات در
حالتتت خمیتتده دتترار دارنتتد کتتایفوز بیشتتتری نستتتت بتته
کشتیگیران فرنگی کته در تمرینتات و مستابقات در حالتت
عمود هستند ،دارند (رجتی و همکاران . 2008 ،ورزشتکاران
حرفهای بدلیل ضرورت الگوهای مکرر ،به تاییتر شتکلهتای
پاسچر متتال متیشتوند .در ایتن ارتتتاط ،کوتتاهی عضتالت
ستتینهای و درون گرداننتتدههتتای بتتازو و فلکستتورهای تنتته و
ستتتون فقتترات ناحیتته ستتینهای و از ط ترف دیگتتر ضتتعف و
کشیدگی عضالت اداکتور کتف (ذوزنقه و متوازی اغضتالع ،
و نیز عضالت اکستنسوری پاراورتترا ناحیه سینهای کته در
الگوهای حرکتی مکرر بسیاری از ورزشتکاران در درازمتدت،
وجود دارد میتواند فرد را مستعد ابتال به عارضه کتایفوزیس
کند .چنین مکانیسمهایی اگر بتا آستی هتای بافتت ستخت
ستون فقرات سینهای و یا آسی به صفحات رشد بتهویژه در
نوجوانی همراه باشد ،احتما عارضه کایفوز و شتدت درجته
آن را افتتزایش متتیدهتتد ،ماننتتد آنچتته در کتتایفوز شتتوئرمن
مشاهده میشتود .بتهعنوان مثتا هلستتروم و همکتاران در
مطالعهای بتا استتفاده از رادیتوگرافی ،کتایفوز ورزشتکاران و
غیرورزشکاران را مورد بررسی درار دادنتد و چنتین گتزارش
کردند که اختال در آپوفیز حلقته مهتره در ورزشتکاران بته
شدت اتفاق میافتد (هلستروم. 1990،2

1. Mulhearn

2. Hellström
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در ارتتاط با میتزان لتوردوز کمتری نتتایج ایتن تحقیتق
تفاوت معنیداری را در میانگین لوردوز بازیکنان تنیس روی
میز و نرم جامعه افتراد غیرورزشتکار نشتان داد بهطوریکته
زاویتته لتتوردوز بازیکنتتان تنتتیس روی میتتز کمتتتر از افتتراد
غیرورزشکار بود .نتایج این بخش از تحقیق با نتتایج تحقیتق
لوپز و همکاران ( 2010همسو می باشتد .لتوپز و همکتاران
( 2010در تحقیقی که در آن به بررسی انحناهتای ستتون
فقرات دایقرانهای نخته رشته کایاك پرداختند نشان دادنتد
که چون باغتنه این ورزشکاران در تمرینتات و مستابقات در
وضعیت خمیده درار دارد این حالت منجتر بته ایجتاد تیلتت
خلفی در لگن و کاهش انحنای لوردوز کمری در آنهتا شتده
است (لوپز 1و همکاران . 2010 ،از سویی نتایج این بخش از
تحقیق با نتایج تحقیقات رستتمی و همکتاران ( 2010کته
عنوان کردنتد میتزان زاویته لتوردوز ورزشتکاران نستتت بته
غیرورزشکاران بزرگتر است در تضاد میباشد .نتایج پتژوهش
رستمی و همکاران ( 2010نشان داد که بدنسازان حرفتهای
دارای انحنای کمری بیشتری نستتت بته افتراد غیرورزشتکار
هستند (رستمی و همکاران . 2010 ،التته این کاهش میزان
لوردوز کمری بازیکنان تنتیس روی میتز نتاچیز استت و بته
ددری نیست که باعث ابتالی آنها بته کمتر صتاف در حالتت
ایستاده شود .با توجه به اینکه تحقیقات مختلف تأثیر انجتام
فعالیت خاص را در طوغنی متدت بتر روی لتوردوزکمتری و
کمتتردرد ثابتتت کتتردهانتتد (رجتتتی2008 ،؛ لیتتن ، 2010 ،
میتوان نتیجهگیری کترد کته بازیکنتان تنتیس روی میتز و
همچنین سایر رشتههایی که در زمان تمرین حالتت ختاص
بتتدنی مثتتل ایتتن ورزشتتکاران دارنتتد از جملتته تتتا حتتدودی
دوچرخهسواران حالت خاص بدنی آنها منجر به کاهش زاویه
لوردوز کمر آنها میشود .بنابراین یافته حاصتل در رابطته بتا
پایینتر بودن زاویه لوردوز ورزشکاران تنیس روی میز دابتل
توجیه میباشد.
بهجز تحقیق بادریان دهکردی و همکتاران ( 1390کته
در رابطه با اختالغت اسکلتی عضالنی بازیکنان تنتیس روی
میز انجام شده تحقیق دیگری یافت نشد که به مقایسه ستر
به جلو ،کایفوز و زاویه لوردوز کمتری بازیکنتان تنتیس روی
میز با افراد غیرورزشکار بپردازد .نتایج تحقیق بادریان نشتان
داد که میانگین زاویه سر به جلو در ورزشکاران تنتیس روی
میز بهطور معنیداری بیشتر از غیرورزشکاران بوده به شکلی
1. López

که زاویه سر ورزشکاران تنیس روی میز حدود  15درصتد از
غیرورزشتتکاران بیشتتتر گتتزارش شتتد .میتتانگین کتتایفوز
ورزشکاران تنیس روی میز بهطور معنیداری بیشتر از افتراد
غیرورزشکار بود ،همچنتین تفتاوت معنتیداری در میتانگین
لوردزکمری ورزشکاران تنیس روی میز و افترادغیرورزشتکار
وجود داشت بهطوریکته زاویته لتوردوز کمتری ورزشتکاران
تنیس روی میز حدود  10درصد کمتر از افراد غیرورزشتکار
بود (بادریان دهکردی و همکتاران . 1390 ،تفتاوت تحقیتق
حاضتتر در گتتروه مقایستته میباشتتد ،در تحقیتتق بادریتتان از
دانشجویان غیرورزشکار استفاده شد ولی در تحقیتق حاضتر
برای بررسی میزان اختالف ناهنجاریها از نرم جامعه مربوط
به ناهنجاریهای افراد غیرورزشکار استتفاده شتد .بتا وجتود
محتوبیت این رشته ورزشی بتین جوانتان و عتدم توجته بته
ناهنجاریهای شایع در ایتن ورزش نیتاز بته انجتام تحقیتق
بیشتر در این زمینه و بکارگیری تمرینتات اصتالحی و متؤثر
برای پیشگیری و یا کاهش ناهنجاریهای مذکور ضروری به
نظر متی رستد .در متورد محتدودیتهتای تحقیتق بایتد بته
مواردی از جمله عدم کنتر شرایط روحی روانی نمونتههتا،
تک جنسیتی بودن نمونهها که باید در تعمیم نتایج به تمتام
افراد ورزشکار با احتیاط عمل کرد ،سطو آمادگی جسمانی
آزمودنیها ،سطح مهارتی آزمودنیها ،انگیزش آزمودنیها در
حین اندازهگیری ،عدم اندازهگیتری ناهنجتاریهتای دیگتر و
عدم وجود نرم جامع کشوری برای تمام ناهنجاریهتا اشتاره
کرد.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج تحقیق جاری که نشان داد اندازه زاویه ستر
به جلو و کایفوز سینهای ورزشکاران رشته تنتیس روی میتز
افزایش و زاویه لوردوز آنها در مقایسه بتا نترم جامعته افتراد
غیرورزشکار ایرانی کاهش یافته و با توجه بته عتوارض ذکتر
شده در منابع برای ناهنجاریهای وضعیتی به مربیان و کادر
پزشکی تیمها توصیه میشتود جهتت جلتوگیری از عتوارض
ناشی از این رشته ورزشی ادداماتی جهت پیشگیری از بتروز
این ناهنجاریها در ورزشکارانی که وارد این رشتته ورزشتی
میشوند ،انجام دهند .از سویی به ورزشکارانی که دچار ایتن
ناهنجاریها شدهاند کمک کنند ناهنجاریها را بتا تمرینتات
اصالحی و سایر روشها اصال یا تعدیل کنند که منجتر بته
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مساعدت تمام اساتید و آزمودنیهایی که در
انجام ایتن تحقیتق متا را یتاری نمودنتد تشتکر و دتدردانی
.میگردد

-بروز عوارض جانتی شدید ناشی از این ناهنجتاری استکلتی
.عضالنی نشوند
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