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چکیده
زمینه و هدف :دیسکینزی کتف در بین ورزشکاران رشتههای پرتاب باالی سر شایع بوده و
میتواند ورزشکاران را مستعد آسیبهای شانه کند .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر  8هفته
برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضالت کمربند شانهای در ورزشکاران
پرتاب باالی سر با دیسکینزی کتف بود.
روش بررسی :تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با پیشآزمون و پسآزمون در گروههای تجربی و
کنترل بود .تعداد  88ورزشکار در دو گروه والیبال  02نفر ( 02نفر تجربی 02 ،نفر کنتررل و دو
گروه هندبال  08نفر ( 02نفر تجربی 8 ،نفر کنترل قررار گرتتنرد .قردرت ایزومتریرک و ثبرات
عملکردی اندام توقانی قبل و بعد از  8هفته برنامه تمرینی ارزیابی شد.
یاتتهها :نتایج نشان داد که پس از  8هفته برنامه تمرینی ،مقدار قردرت عضرالت تحرا راری،
ذوزنقه میانی ،ذوزنقه تحتانی و دندانهای قدامی برهطرور معنریداری اترزایش یاترا (. P≥2/20
همچنین نمره ترکیبری در آزمرون ثبرات عملکرردی انردام توقرانی پرس از برنامره تمرینری ،در
گروههای تمرینی والیبال و هندبال بهطور معنیداری اتزایش یاتا (. P≥2/20
نتیجهگیری :به نظر میرسد برنامه تمرینی انجام شده بهصورت زنجیره حرکتی ،موجب بهبود
قدرت در عضالت کتف و ثبات عملکرد در اندام توقانی میگردد .لذا به نظر میرسد استفاده از
این برنامه تمرینی در ورزشکاران پرتاب باالی سر با دیسکینزی کتف میتواند مفید باشد اگرچه
برای نتیجهگیری نیاز به مطالعات بیشتر میباشد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن20812330300 :
 پسا الکترونیکیHosseinielham1988@gmail.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2020.20812.1482 : DOI
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مفصل شانه یکی از مهمترین مفاصل درگیر در رشتههای
ورزشی پرتاب باالی سر از جمله والیبال و هندبال اسا.
ورزشکاران این رشتههای ورزشی بهواسطه انجام حرکات
تکراری و پرتابی باالی سر در زاویه بیش از  02درجه و نیز
به علا نیرو و بار زیادی که به دسا وارد میشود ،در
معرض طر باالی آسیبهای شانه قرار دارند (کولز و برومز،
0208؛ بورن ،مکلوچ ،لینتر و همکاران0021 ،؛ کولز،
جانسون ،برومز و همکاران. 0200 ،
با توجه به نقش مهمی که کتف در هر جنبه از حرکات
شانه بر عهده دارد ،موقعیا و قرارگیری طبیعی آن روی
قفسه سینه در هر دو حالا ایستا و پویا ،در اجرای حرکات
بازو و پیشگیری از وقوع آسیبهای شانه در رشتههای
ورزشی پرتاب باالی سر بسیار حائز اهمیا اسا (کیبلر،
سیاسیکا و ویلکس0200 ،؛ کیم ،اوو . 0200 ،موقعیا و
حرکا غیررطبیعری کتف ،که دیسکینرزی کتف 0نامیرده
میشود ،در بین ورزشکاران رشتههای ورزشی پرتاب باالی
سر شایع بوده و ورزشکاران را مستعد آسیب شانه میکند
(هوآنگ ،وانگ ،تاسی و همکاران. 0200 ،
عوامل بسیاری میتواند به دیسکینزی کتف منجر شود
که از جمله آنها میتوان به آسیب استخوانی مانند شکستگی
ترقوه ،آسیب مفصلی مانند بیثباتی شدید یا آرتروزیس
مفصل آکرومیوکالویکوالر ،0پاتولوژیهای عصبی 8مانند تلج
بر ی اعصاب ،عدم انعطافپذیری باتا نرم ،کاهش عملکرد
عضله مانند کاهش قدرت و تغییر در الگوهای تعالسازی
عضالت اشاره کرد (هانا ،سیبک ،کارسیا . 0202 ،بدین
ترتیب برای تمرکز بر بهبود عملکرد عضالت روتیتورکاف و
ثبرات دهنردههای کترف ،برنامرههای توانبخشری پیشنرهاد
میشود .گمان میرود ضعف عضالت کمربند شانهای یکی از
عوامل ایجادکننده دیسکینزی کتف باشد.
تغییرات وضعیا قرارگیری کتف ،وضعیا غیرطبیعی
شانه و عدم تعادل قدرت عضالت قدامی و لفی شانه ،از
جمله عوامل مهم ا تالل شانه و سندرومهای مزمن گزارش
شدهاند (لوگو ،کونگ ،مآ0228 ،؛ مقدم و سلیمی0200 ،؛
سرابندی تفرشی ،نودهی مقدم ،بخشی و همکاران. 0200 ،
مطالعات کمری قردرت عضرالت کمرربنرد شرانهای را در

ورزشکاران پرتاب باالی سر با دیسکینزی کتف پس از یک
دوره برنامه توانبخشی بررسی کردهاند .بر اساس مطالعه
مرروال 3و همکارانش ،اترزایش قردرت روتیتورهای ارجی
گلنروهرومررال ،پرس از شرش ماه برنامره آمروزشری در
والیبالیسراهای مبترال به دیسکینرزی کترف ،آشرکار شد
(مروال ،دیی ،سنتیس و همکاران. 0202 ،
در بین آزمونهای اندکی که برای ارزیابی عملکرد اندام
توقانی طراحی شده اسا ،آزمونهای کمی وجود دارد که
ثبات ناحیه را در زنجیرره حررکتی بسته ارزیرابی میکند.
آزمون ثبات عملکردی اندام توقانی ،0آزمونی میدانی اسا
که با حداقل امکانات ،عملکرد پویای یک طرته اندام توقانی
را در زنجیره حرکتی بسته در شرایطی که نیازمند ثبات در
حین حرکا اسا ،بررسی میکند (گورمن ،بوتلر ،پلیسکی و
همکاران0200 ،؛ وستریک ،میلر ،کارو و همکاران. 0200 ،
این آزمون که بهصورت همزمان هم ثبات مرکزی و هم ثبات
شرانه را درگریر میکند ،نیازمنرد تعادل ،کنتررل عصبری
عضالنی ،حس عمقی ،قدرت و دامنه حرکتی وسیع اسا و
روش کارآمد و جامعی برای آگاهی از عملکرد ،قدرت یا نقص
حرکتی شانه و کتف محسوب میشود (بوتلر و همکاران،
0203؛ گورمن و همرکاران0200 ،؛ وستریک و همرکاران،
 . 0200با توجه به مطالعات میتوان دریاتا شواهد کمی
درباره نتایج آزمون ثبات عملکرد اندام توقانی در اتراد دارای
دیسکینزی کتف ،قبل و بعد از برنامه توانبخشی در دسترس
اسا .تقردان کنتررل زنجیرره حرکتری عملکرردی کترف،
میتواند به عدم تعادل در انتقال نیرو از اندام تحتانی و تنه
به باالتنه منجر شود .این عدم تعادل میتواند بر عملکرد
حرتهای شانه تأثیرر بگذارد ،مانند آنچره که در عملکررد
ورزشکاران رخ میدهد.
تقدان حرکا مناسب کتف و عدم تعادل عضالنی ممکن
اسا تأثیر قابل توجهری بر حررکا ورزشرکاران رشتههای
باالی سر ،مانند حرکات اسپک در والیبال یا پرتاب در
هندبال داشرته باشد ،زیررا حرکات تکرراری باالی سرر و
نیروهای وارده بر شانه ،روی هم رتته تأثیر زیادی واهند
داشا (هوآنگ ،لین ،اوو و همکاران . 0202 ،در بیشتر
مطالعات انجام شده ،به موضوع زنجیره حرکتی ،مانند قدرت
و تحرک ستون تقرات سینهای ،کارکرد اندام تحتانی ،ثبات

1. Scapular Dyskinesia
2. Acromioclavicular separation
3. Neurological pathology

4. Merolla
5. Y Balance Test- Upper Quarter
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دهندههای مرکزی و ثبات اندام توقانی در دستورالعملهای
درمانی پردا ته نشده اسا .با توجه به میزان باالی شیوع
دیسکینزی کتف در ورزشکاران رشتههای مختلف پرتاب
باالی سر و از آنجاییکه نقص در قدرت عضالنی مجموعه
شانه و دامنه حرکتی ،ثبات عملکردی و ریتم طبیعی
اسکاپولوهومرال میتواند ترد را به پاتولوژیهای مفصل
گلنوهومرال مستعد کند و به دلیل نقش مهمی که عضالت
کمربند شانه در تولید و کنترل حرکات مفصل شانه دارند و
نقص و تخریب این عضالت میتواند حرکا کتف ،ترقوه یا
بازو را تغییر دهد و با توجه به اینکه مطالعات قبلی صورت
گرتته در این زمینه ،بیشتر بهصورت شناسایی دیسکینزی
کتف به روشهای مختلف ارزیابی پردا تهاند و علیرغم
مطالعات گسترده در زمینه کتف و شانه ،مطالعهای ،برنامه
توانبخشی مربوط به این نوع از ورزشکاران دارای دیسکینزی
کتف را به صورت یک زنجیره حرکتی و الگوی عمومی
بررسی نکرده اسا ،هدف از تحقیق حاضر ،بررسی و مقایسه
ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضالت کمربند شانهای
بازیکنان زن والیبال و هندبال دارای دیسکینزی کتف قبل و
بعد از  8هفته برنامه تمرینی بود.
مواد و روشها
با توجه به اعمال متغیر ارجی ( 8هفته برنامه تمرینی و
انتخاب هدتمند آزمودنیها بر اساس معیارهای ورود و
روج ،پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی اسا .جامعه آماری
شامل تمامی زنان والیبالیسا و هندبالیسا  08تا  82سال
تعال در سالنهای شهرستان رشا در سال  0802بود که
در سطح باشگاهی به تعالیا میپردا تند .تعداد 88
ورزشکار در  0گروه والیبال  02نفر ( 02نفر تجربی 02 ،نفر
کنترل و  0گروه هندبال  08نفر ( 02نفر تجربی 8 ،نفر
کنترل قرار گرتتند .با مراجعه آزمونگر به باشگاه و
سالنهای ورزشی ،پس از کسب مواتقا آگاهانه و ارزیابی
مشاهدهای اندام توقانی و کتفها ،اترادی که دارای شرایط
اولیه ورود به پژوهش بودند بهوسیله تسا کیبلر بررسی
شدند .با استفاده از نرماتزار تعیین حجم نمونه جی پاور و
با در نظر گرتتن توان آزمون  ،2/8اندازه اثر  ،2/0طای
آلفای  2/20و تاصله اطمینان  ،2/00تعداد نمونهها در دو
گروه تجربی و دو گروه کنترل برای پژوهش حاضر تخمین
زده شد .نمونهها ابتدا بهصورت هدتمند انتخاب شدند و پس
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از تکمیل ترم جمعآوری اطالعات و در ادامه روند پژوهش،
اتراد حاضر ،بهصورت تصادتی در گروههای تجربی و کنترل
تقسیم شدند .معیار ورود به تحقیق ،داشتن سابقه تعالیا
ورزشی منظم در یکی از رشتههای والیبال و هندبال برای
مدت حداقل پنج سال و وجود ا تالل حرکا کتف (عدم
تقارن کتف راسا و چپ برای حداقل  0/0سانتیمتر جها
مثباشدن آزمون ابتال به دیسکینزی کتف بود (بن کیبلر،
0008؛ اوزانلو ،تکلی ،بالتاسی. 0200 ،
معیارهای روج از تحقیق ،داشتن درد در هر کدام از
شررایط عرادی و تمررینی ،عردم شرکا آزمرودنیها در دو
جلسه متوالی یا سه جلسه غیرمتوالی در تمرینات ،سابقه
آسیبهایی مانند دررتتگی یا شکستگی در هر کدام از
استخوانهای کمربند شانهای ،پارگی کامل عضالت کمربند
شانهای ،کپسولیا چسبنده ،هر گونه آتروتی در ناحیه
عضالت کتف ،وجود ا تالالت عضالنی اسکلتی شدید در
اندام توقانی شامل سر به جلو ،شانه به جلو ،کایفوز ،اسکولیوز
بهعنوان معیارهای روج در نظر گرتته شد (هانا و همکاران،
. 0202
برای ارزیابی ا تالل حرکا کتف ،از آزمون لغزش جانبی
کتف ،0که توسط کیبلر ارائه گردیده اسا ،استفاده شد
( . r=2/88در این آزمون ابتدا زاویه تحتانی کتف با ماژیک
بر روی پوسا عالما زده شده سپس تاصله آن از مهره
مجاور هم راستای ود در سه وضعیا ایستاده -0 :دساها
در کنار بدن -0 ،دساها بروی کمر بهطوریکه انگشا
شسا در عقب و چهار انگشتان در جلو باشند و  -8بازوها
در زاویه  02درجه ابداکشن و بهطوریکه انگشا شسا رو
به پایین باشد ،اندازهگیری میشوند .هر کدام از اندازهگیریها
به تکرار سره برار در هر دو دسا صرورت گررتا و سپرس
میانگین آنها محاسبه شد .در صورت وجود تفاوت به میزان
 0/0سانتیمترر و یا بیشرتر بین دو دسرا ،آزمرون مثبا
گزارش میشد (بن کیبلر. 0008 ،
در تحقیق حاضر ،تمریناتی ترتیب داده شد که بر
تعالسازی زنجیره حرکتی پا ،تنه و کتف تمرکز داشتند
(بورکارت ،مورگان ،کیبلر . 0228 ،برنامه تمرینی تحقیق
حاضر براساس پروتکل تمرینی ارائه شده در مطالعه
بروکارت و همکاران انجام گرتا (بورکارت و همکاران،
 . 0228تمرینات به مدت  8هفته 8 ،جلسه در هفته و هر
1. Lateral Scapular Slide Test
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جلسه حدود  32تا  12دقیقه انجام شد 02 .دقیقه گرم
کردن و  02دقیقه سرد کردن در ابتدا و انتهای تمرینات
ا تصاص شده بود .تعداد تکرارها بهگونهای انتخاب شد که
آزمودنی دو تکرار آ ر را با کمی دشواری انجام داد تا زمان
اتزایش بار از این طریق مشخص شود بهگونهای که اگر ترد
در ادامه تمرینات میتوانسا دو تکرار آ ر را همانند سایر
تکرارها انجام بدهد مشخص میشد (جدول . 0
ترکیب مفیدی از حرکات که امکان تعالسازی عضالت
را تراهم میکند شامل اکستنشن تنه و ریترکشن کتف،
روتیشن تنه و ریترکشن کتف ،ایستادن روی یک پا و
روتیشن مورب تنه و ریترکشن کتف بود .تمامی این
تمرینات موجب تعالسازی عضله تراپزیوس تحتانی شدند.
در مرحله بعد ،تمرینات کتف با حرکا پانچ کتف و
ریترکشنهای ایزومتریک کتف آغاز شد .یک تمرین بسیار
کم طر و امن ،تمرین پارویی 0بود که در این تمرین،
آزمودنی ،در جها لفی بر روی یک جسم مقاوم تشار وارد
میکرد و شامل اکستنشن تنه ،ریترکشن کتف و اکستنشن
دسا بود .میتوان آن را بهعنوان یک تمرین ایزومتریک در
اوایل پروسه برنامه تمرینی انجام داد و تا تمرینات
ایزوتونیک پیش رتا .تمرین در زنجیره حرکتی بسته به
صورت پیشرتتهتر ،تمرین ساعتی کتف 0بود که در این
تمرین ،کف دسا در حالیکه وزن دسا بر روی آن نبود بر
روی دیوار قرار داده میشد و کتف در وضعیاهای الویشن و
دپرشن (وضعیا ساعا  00و  0و ریترکشن و پروترکشن
(وضعیا ساعا  0و  8حرکا داده میشد .بهواسطه تثبیا
زنجیره حرکتی و تکیهگاه کتف ،آزمودنی میتوانسا در
همان مراحل اولیه توانبخشی با سرعا بیشتری حرکا
کرده و الگوهای نرمال یکپارچگی تنه  -کتف  -دسا را
مجدداً احیا کند و هرچه سریعتر عضالت روتیتور کاف را
تقویا کرده و حرکا شراگ 8را که امری شایع هنگام
تالش برای ابداکشن اسا را از بین ببرد .پس از اینکه
تکیهگاه و پایه پروگزیمال تثبیا شد ،تمرینات عضالت
روتیتور کاف به برنامه توانبخشی اضاته شد .حداکثر
تعالسازی عضالت روتیتورکاف مستلزم پایه کتف باثبات
اسا ،چون مبدأ تمام این عضالت ،کتف اسا .این تمرین
شامل دپرشن و روتیشن سر هومرال با دسا بر روی یک
1. low- row
2. Scapular clock
3. shrug

توپ بود .تعالسازی زنجیره حرکتی بسته برای حذف
نیروی برشی بیش از حد ،در مراحل اول توانبخشی،
تعالسازی هماهنگ تمام اجزا در زوج نیروها به جای
تعالسازی مجزای تک تک عضالت امری ضروری اسا.
برای تمرین کشش وابیده ،3آزمودنی به پهلو بر روی تخا
قرار گرتا و دسا درگیر روی تخا و عمود بر بدن و آرنج
 02درجه م بود .پس از وضعیا شروع ،آزمودنی ساعد را
به سما تخا هل میداد ،کپسول لفی تحتانی دچار
کشش میشد .تمرین کنترل کتف در زنجیره حرکتی بسته
شامل پروترکشن ،ریترکشن ،دپرشن ،الویشن و روتیشن
کتف بود .تمامی این تمرینات بدون تحمل وزن و به منظور
بازیابی کنترل حرکات کتف اجرا شدند .تمرین بعدی شامل
دپرشن سر هومرال و روتیشن در قالب تمرین wall wash
بود که تعالسازی تنه و کتف را با تعالیا روتاتور کاف
ترکیب میکرد .تمرینات پانچ که زنجیره حرکتی بسته شانه
را با زنجیره باز حرکا دسا ترکیب میکند .این پیشروی
تمرینات ،چالش عضالت روتیتورکاف و سیر تعالسازی
عضالت شانه را رتته رتته بیشتر میکند .تمرینات زنجیره
بسته در مقایسه با زنجیره باز ،به تعالسازی کمتری نیاز
دارند و وجود الگوهای عمودی که دسا به بدن نزدیکتر
اسا ،با ایجاد بازوی اهرم کوتاهتر ،به تعالسازی کمتری در
مقایسه با الگوی مورب با بازوی اهرمی بلند ،نیاز دارد .این
سیر پیشروی ،پیشرتا سریعتر و در عین حال ایمنتر
توانبخشی را ممکن میسازد .تمرین  push-upدر وضعیا
نشسته تمرین دیگری بود که به منظور تقویا ریتراکتورها
و دپرسورهای کتف انجام گرتا.
تمرین  Blackburnبه منظور تقویا ریترکتورهای کتف
و عضالت روتیتور کاف لفی اجرا شدند .در تمرین بعدی،
حرکا پارویی ،ریترکشن و اکستنشن شانه طوری با تراباند
انجام میگرتا که آرنج در اکستنشن کامل باشد .این
تمرین باعث تقویا ریترکتورهای کتف و عضالت روتیتور
کاف لفی میشود .همچنین این تمرین بهطور ویژه باعث
تقویا عضله دندانهای قدامی میشود .تمرین قدرتی کتف
در زنجیره حرکتی باز ،آ رین تمرینی بود که آزمودنیهای
گروه تجربی آن را اجرا کردند .این تمرین شامل النچ به جلو
به منظور تقویا پروترکتورها و ریترکتورها ،النچ جانبی
برای تقویا ریترکتورها و چر انندههای باالیی کتف و
4. Sleeper stretch
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همچنین تقویا چر انندههای پایینی و دپرسورهای کتف،
حرکاهای مورب برای تقویا پروترکتورها و دپرسورهای

کتف و همچنین ریترکتور و الویتورهای کتف بود.

جدول  :8روند پیشرفت برنامه تمرینی
تمرین

سا

زمان/تکرار
در هر سا

استراحا
بین سا
(ثانیه

استراحا پایان
سا (ثانیه

سا

هفته اول
ایستادن روی یک پا به همراه
حرکات ترکیبی روتیشن تنه و
ریترکشن کتف
اکستنشن تنه ،ریترکشن کتف
و اکستنشن دسا در تمرین
"پارویی"low- row.
Scapular clock
دپرشن و روتیشن سر هومرال
با دسا بر روی یک توپ
Sleeper stretch
Closed-chain scapular
control exercises
مجموع (در هفته
ایستادن روی یک پا به همراه
حرکات ترکیبی روتیشن تنه و
ریترکشن کتف
اکستنشن تنه ،ریترکشن کتف
و اکستنشن دسا در تمرین
"پارویی"low- row.
Scapular clock
دپرشن و روتیشن سر هومرال
با دسا بر روی یک توپ
Sleeper stretch
Closed-chain scapular
control exercises
مجموع (در هفته
Wall wash
پانچ
Seated push-ups
Blackburn exercises
ریترکشن و اکستنشن شانه
Open-chain scapular
strengthening
exercises
مجموع (در هفته
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هفته هفتم
Wall wash
Punches
Seated push-ups
Blackburn exercises
ریترکشن و اکستنشن شانه
Open-chain scapular
strengthening
exercises
مجموع (در هفته

ارزیابی :برای انردازهگیرری حرداکثر قردرت ایزومتریرک
حرکات کمربند شانهای از آزمون دسرتی عضرالت 0اسرتفاده
شد ( . r=2/00برای انجام آزمون قدرت ایزومتریک عضرالت
اینفرااسپیناتوس و ترس مینور (حرکا چر ش به رارج و
قدرت عضرله تحرا کتفری (حرکرا چرر ش بره دا رل ،
آزمودنی در وضعیا دمر روی تخا قرار میگرتا .شرانه در
 02درجه ابداکشن روی تخا و آرنج نیز  02درجه رم و از
تخا آویزان میشد (زوایا با گونیامتر استاندارد انردازهگیرری
شد  .دینامومتر دستی ،روی سطح جلویی ساعد براالی مرچ،
بررای حرکرا چرر ش دا لری و روی سرطح پشرتی بررای
چر ش ارجی قرار گرتا .یک حوله تا شرده در زیرر برازو
قرار داده شد تا بازو هرم سرطح زائرده آ رومری قررار گیررد.
سپس از ترد واسته میشد بردون حرکرا دادن برازو و برا
حداکثر قدرت ،طی  0ثانیه ،با حداکثر نیروی ود در جهات
چر ش به دا ل و ارج ،به دینامومتر نیرو اعمرال کنرد .در
ایرن حالرا حرداکثر نیرروی ایزومتریکری کره شرخص وارد
میکند ،روی صفحهی دیجیتالی دستگاه ثبرا شرد (هانرا و
همکاران0202 ،؛ هیبرد ،اویاما ،اسپانگ و همکراران0200 ،؛
پاتل ،آرونموژی ،آرتات . 0203 ،برای ارزیابی قردرت عضرله
ذوزنقه توقانی ،آزمودنی در وضعیا نشسته و کف دسراهرا
روی رانها قرار گرتته و کمربند شانهای در میانهی حرکرا
الویشن قررار گرترا .دینرامومتر برر روی زائرده آکرومیرون
گذاشته شد و مقاوما آزمونگر به سما پایین صورت گرتا
(هانا و همکاران . 0202 ،بررای انردازهگیرری قردرت عضرله
ذوزنقرره میررانی ،آزمررودنی روی شررکم در وضررعیا دمررر
می وابید .شانه در وضعیا  02درجره ابداکشرن و آرنرج در
تلکشن بود و سر به سمتی چر یده میشرد کره بررای تررد
راحاتر بود و انگشا شسا به سما سرقف اشراره داشرا.
1. Manual muscle test

830

02
02
02
02
02

آزمونگر در همان سما آزمودنی میایستاد .برای جلروگیری
از چر ش تنه ،کتف سما مقابل با دسا دیگر ثابا میشد.
از ترد واسته شد بازوی رود را در جهرا نزدیرک کرردن
کتفها به سما باال بیاورد .دینرامومتر برر روی رار کترف،
حدوداً با دو سوم تاصله از ریشه ار تا زاویه لفری جرانبی
آکرومیون ،قرار داده شد .مقاوما در جها قدامی  -جرانبی
و همراستا با استخوان بازو اعمرال شرد .قردرت ایزومتریرک
آزمودنی روی صفحه دیجیتالی دستگاه مشخص شد (هانرا و
همکاران . 0202 ،برای آزمون قدرت عضله ذوزنقه تحترانی،
آزمودنی روی شکم در وضرعیا دمرر مری وابیرد و سرر بره
سمتی میچر ید که ترد راحاتر بود .دسا برتر ،باالی سر
قرار میگرترا (ابداکشرن  032درجره  .سراعد در وضرعیا
میانه و شسا به سما سقف قرار گرتا .از آزمودنی واسته
شد بازوی ود را مستقیم به سما براال بیراورد و نگره دارد
طوریکه انگشرا شسرا بره سرما سرقف اشراره داشرا.
دینامومتر بر روی ار کتف ،حدوداً در دو سوم تاصله ریشره
ار تا زاویه لفی جانبی آکرومیون قرار داده شد .مقاومرا
در جهات توقانی و قدامی  -جانبی و هم سطح با اسرتخوان
بازو اعمال شد (هانا و همکاران . 0202 ،برای انردازهگیرری
قدرت عضله دندانهای قدامی ،آزمودنی در وضرعیا نشسرته،
دسا برتر ود را که در زاویه  002درجه تلکشن شانه قرار
داده بود ،به طرف براال حرکرا مریداد .دینرامومتر برر روی
استخوان بازو ،هم سرطح برا عضرله دلتوئیرد قررار داشرا و
مقاوما در جها روبه پایین و عمود بر استخوان بازو صورت
گرتا (هانا و همکاران. 0202 ،
الزم بهذکر اسا تمام اندازهگیریهای مربوط به قدرت
عضالت (در پیشآزمون و پسآزمون  ،در دسا برتر 8 ،بار
تکرار شده و میانگین آنها برای تحلیل داده استفاده شدند.
 82ثانیه استراحا بین هر کوشش و یک دوره  0دقیقهای
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استراحا بین هر وضعیا آزمون ،داده شد.
روش ارزیابی ثبات عملکردی اندام توقانی بدین صورت
بود که بر روی تخته تعادلی ،صفحهای برای قرار دادن دسا
تکیهگاه وجود دارد که در سه جها میلههای مدرج به آن
متصل اسا و روی هر میله یک اندیکاتور متحرک قرار دارد
که با سر دادن اندیکاتور با دسا آزاد ،میزان دسایابی در
آن جها مشخص میشود .برای انجام این آزمون از ترد
واسته شد تا بر روی کف دساها (شسا چسبیده به
انگشا اشاره و آرنجها در حالا اکستنشن و پنجه پاها
(بدون کفش در وضعیا شروع قرار گیرد و ستون تقرات و
اندام تحتانی را در یک امتداد حفظ کند .دسا برتر بهعنوان
تکیهگاه انتخاب شد .محل قرارگیری شسا توسط یک ط
مشخص شده و پاها به اندازه عرض شانه از یکدیگر تاصرله
گرتتند .در این وضرعیا از ترد واسته شد تا با حفظ
وضعیا دسا تکیهگاه ،تنه و اندام تحتانی با دسا آزاد
ود عمل دسایابی را در جهاهای میانی ،تحتانی -جانبی
و توقانی -جانبی تا دورترین مکان ممکن انجام دهد .به
منظور امکان مقایسه با اتراد دیگر ،مقادیر دسایابی با طول
اندام توقانی (تاصله زائده اری مهره هفتم گردنی تا انتهای
بلندترین انگشا در وضعیا  02درجه ابداکشن شانه و
اکستنشن آرنج ،مچ و انگشتان نرمال شد (کوک. 0202 ،
عمل دسایابی در هر سه جها بهصورت پشا سر هم،
بدون استراحا و بدون اینکه دسا آزاد با زمین تماس پیدا
کند انجام میگرتا .ترد اجازه داشا پس از انجام هر دور
(دسایابی در  8جها دسا آزاد را روی زمین قرار دهد و
استراحا کند و این روند را  8دور (در پیشآزمون و
پسآزمون انجام دهد (گورمان و همکاران . 0200 ،در هر
دور در صورتیکه دسا ثابا ترد از روی صفحه جدا
میشد ،دسا آزاد با زمین یا اندیکاتور تماس پیدا کرده یا
به آن تکیه میکرد یا ترد نمیتوانسا با کنترل دسا آزاد
ود را به وضعیا شروع برگرداند و تعادل ترد بهم می ورد
یا هر یک از پاها از زمین جدا میشد آن دور مجدداً تکرار
میشد (گورمان و همکاران . 0200 ،قبل از اجرای آزمون به
هر ترد اجازه داده میشد تا  0بار بهصورت آزمایشی آزمون
را انجام دهد .در هر جها باالترین میزان دسایابی (تا

00

نزدیکترین  2/0سانتیمتر ثبا شده و به منظور محاسبه
نمره ترکیبی کلی در ترمول زیر قرار گرتا (کوک: 0202 ،
(طول اندام×(/ 8دستیابی میانی +دستیابی تحتانی -جانبی+
دستیابی توقانی -جانبی = نمره ترکیبی
همچنین جها مقایسه نمرات دستیابی جهات مختلف به
صورت جداگانه ،این نمرات با طول اندام توقانی نرمال شده
و نمره دستیابی نرمال شده در هر جها برای مقایسه مورد
استفاده قرار گرتا .پایایی درون آزمونگر ( 2/00تا r=2/82
و بین آزمونگر ( r=0/22این آزمون در سطح عالی گزارش
شرده اسا (کوک0202 ،؛ گرورمان و همرکاران0200 ،؛
وستریک. 0200 ،
سرانجام در پایان هشا هفته ،یک بار دیگر تمامی
آزمودنیهای گروه تجربی و کنترل مشابه با پیشآزمون،
مورد ارزیابی قرار گرتته و مقدار قدرت ایزومتریک عضالت و
ثبات عملکردی اندام توقانی آنان مجدداٌ در پسآزمون،
اندازهگیری شد.
جها تجرزیه و تحلیرل اطالعات جمرعآوری شرده از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .به منظور
بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیروویلک
استفاده شد .برای بررسی تفاوت قدرت ایزومتریک و ثبات
عملکرد اندام توقانی در بین گروههای ورزشکاران ،پیش و
پس از برنامه تمرینی ،از آزمون آماری تحلیل کوواریانس و
جها بررسی تغییرات درون گروهی بین پیشآزمون و
پسآزمون از آزمون تی همبسته در سطح معنیداری 2/20
استفاده شد .کلیه عملیات آماری بهوسیله نرماتزار SPSS
نسخره  00انجرام شرد .پرژوهرش حاضرر با کرد ا رالق
 IR.SSRI.REC.1397.434به تأیید کمیته ا الق پژوهشگاه
تربیابدنی رسیده و با کد  IRCT20190505043475N1در
مرکز کارآزمایی بالینی ایران ثبا شده اسا .برای انجام
پرژوهش ،از تمرامی آزمودنریهرا تررم رضرایانامه کتبری و
اطالعات تردی گرتته شد.
یافتهها
اطالعات دموگراتیک در جدول شماره  0گزارش شده اسا.
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جدول :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای دموگرافیگی آزمودنیهای تحقیق در گروههای متفاوت

متغیرها

گروه تمرین
والیبال ( 02نفر

قد (سانتیمتر
سن (سال
وزن (کیلوگرم
شا ص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع
سابقه تمرین (سال

012/8± 8/00
00/0± 0/33
18/8± 8/31
00/1± 2/83
2/3±0/0

با توجه به نرمال بودن دادهها که با آزمون شاپیروویلک
مشخص شد ،از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته برای

میانگین  ±انحراف استاندارد
گروه تمرین
گروه کنترل
هندبال ( 02نفر
والیبال ( 02نفر
010/0± 0/18
00/8± 0/00
10/0± 8/20
00/2±2/28
2/0±0/00

010/0± 0/88
08/2±0/88
13/1± 0/32
00/1±2/08
1/8±0/80

گروه کنترل
هندبال ( 8نفر
010/0± 8/23
03±0/2
10/2±0/20
00/8±0/8
1/0±0/28

بررسی تأثیر تمرینات و مقایسه متغیرها استفاده شد .نتایج
در جدول شماره  8گزارش شده اسا.

جدول  :9نتایج مقایسه بین گروهی آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در متغیرهای (قدرت (کیلوگرم) و ثبات عملکردی)
گروهها و نتایج آزمون تعقیبی جهت مقایسه دو به دوی گروهها

df

MS

F

sig

ضریب
اتا

مدل اصالح شده

3

8/20

8 /2

2/208

2/80

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

2/13

0/00

2/220

2/00

گروهها

8

0/20

0/30

2/28

2/08

طا

88

2/88

-

-

-

مدل اصالح شده

3

00/18

2/220

2/28

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

2/01

00/11

2/220

2/08

گروهها

8

00/00

02/20

2/220

2/20

طا

88

2/01

-

-

-

مدل اصالح شده

3

1/83

8/80

2/220

2/00

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

1/20

8/82

2/222

2/02

گروهها

8

1/0

8/30

2/220

2/33

طا

88

2/20

-

-

-

مدل اصالح شده

3

2/00

00/1

2/220

2/10

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

0/00

3/01

2/23

2/00

گروهها

8

0/21

08/88

2/220

2/18

طا

88

2/38

-

-

-

مدل اصالح شده

3

00/00

01/80

2/220

2/21

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

8/31

3/82

2/23

2/00

گروهها

8

02/38

83/13

2/220

2/21

طا

88

2/20

-

-

-

متغیر

قدرت
چر ش
دا لی

قدرت
چر ش
ارجی

قدرت
ذورنقه
توقانی

قدرت
ذوزنقه
میانی

قدرت
ذوزنقه
تحتانی

00/8

آزمون تعقیبی
0*0

2/88

2/220

2/220

2/220

2/220

8*0

2/20

2/02

2/28

2/82

2/88

3*0

2/21

2/220

2/220

2/220

2/220

8*0

2/00

2/220

2/21

2/220

2/220

3*0

2/18

2/30

2/20

2/02

2/21

3*8

2/21

2/220

2/00

2/220

2/220
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قدرت
دندانهای
قدامی

جها
توقانی
جانبی

جها
میانی

جها
تحتانی
جانبی

نمره
ترکیبی

مدل اصالح شده

3

03/03

33/28

2/220

2/83

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

2/08

03/03

2/220

2/80

گروهها

8

80/00

08/12

2/220

2/83

طا

88

2/00

-

-

-

مدل اصالح شده

3

2/20

2/220 02/02

2/00

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

2/28

80/02

2/220

2/00

گروهها

8

2/220

0/00
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طا

88

2/220

-

-

-

مدل اصالح شده

3

2/20

0/20

2/220

2/30

پیش آزمون
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0

2/20

00/31

2/220

2/80

گروهها

8

2/20

8/08

2/20

2/03

طا

88

2/228

-

-

-

مدل اصالح شده

3

2/28

02/01

2/220

2/22

پیش آزمون
(متغیر کووریا

0

2/00

80/10

2/220

2/20

گروهها

8

2/228

1/00

2/220

2/81

طا

88

2/220

-

-

-

مدل اصالح شده
پیش آزمون
(متغیر کووریا
گروهها
طا

3

2/28

02/0

2/220

2/22

0

2/20

00/20

2/220

2/23

8
88

2/20
2/220

02/13
-

2/220
-

2/30
-

2/220

2/23

2/228

2/20

2/220

2/20

2/03

2/02

2/80

2/222

2/220

2/20

2/20

2/220

2/220

2/220

2/10

2/00

2/08

2/22

2/82

2/18

2/08

2/00

2/20

2/220

2/32

2/08

2/220

2/23

 :0*0گروه تمرین والیبال*گروه کنترل والیبال :8*0 .گروه تمرین والیبال*گروه تمرین هندبال :3*0 .گروه تمرین والیبال*گروه کنترل هندبال
:8*0گروه کنترل والیبال* گروه تمرین هندبال :3*0 .گروه کنترل والیبال* گروه کنترل هندبال:3*8 .گروه تمرین هندبال* گروه کنترل هندبال.

نتایج آزمون تحلیرل کوواریانس با هردف مقایسره بین
گروهی متغیرها نشان داد که متغیررهای قردرت عضرالت
منتخب به جز قدرت دا لی و هر سه جها در آزمون ثبات
عملکرردی و همچنین نمرره ترکیبری در این آزمرون بین
گروههای مختلف شرکا کننده ا تالف معنیداری داشا.
با توجه به معنیداری نتایج آزمون تحلیل واریانس تک
متغیره ،آزمون تعقیبی به اجرا درآمد و مشخص گردید
(جدول  8که متغیر قدرت چر ش دهنده ارجی بین دو
گروه تمرین و کنترل والیبال ،گروه تمرین والیبال و کنترل
هندبال ،گروه کنترل والیبال و گروه تمرین هندبال و بین
گروه تمرینری هنردبال و گرروه کنتررل هنردبال ا تالف
معنیداری بود .متغیرهای قدرت ذوزنقه میانی ،تحتانی و
دندانهای قدامی بین گروههای تمرین و کنترل والیبال و

هندبال ا تالف معنیداری داشتند .در مورد آزمون ثبات
عملکردی اندام توقانی ،در جهاهای توقانی جانبی و میانی
بین گروه تمرین و کنترل والیبال و در جها تحتانی جانبی
بین دو گروه تمرین و کنترل والیبال و دو گروه تمرین و
کنترل هندبال ا تالف معنیداری وجود داشا.
بحث
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره برنامه
تمرینی  8هفتهای بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک
عضرالت کمربند شانهای در ورزشرکاران پرتاب باالی سر با
دیسکینزی کترف بود .برنامره تمرینی تحقیرق حاضرر ،به
صورت الگو و زنجیره حرکتی پردا ته و اجرا شد .با توجه به
نتایج بهدسا آمده ،میتوان ادعا نمود که انجام هشا هفته
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برنامه تمرینی مورد استفاده در این تحقیق ،از اثربخشی
مطلوبی در میزان قدرت ایزومتریک عضالت شانه و ثبات
عملکردی اندام توقانی زنان ورزشکار دارای دیسکینزی کتف
بر وردار بوده اسا.
حرکات تکراری و سرعا زاویهای باال در ورزشهای
پرتابری باالی سرر ،ورزشرکاران شرکاکننده در این نروع
ورزشها را مستعرد تغییررات سازگارانره در دسرا پرتاب
میکند .شیروع دیسکینزی کتف در بین ورزشرکاران پرتاب
باالی سر تا  10درصد گرزارش شده اسا (برورن ،مکلوچ،
لینتر و همکاران . 0021 ،کتف بهعنوان یک زنجیره حرکتی
میران تنه و اندام توقرانی عمل میکرند و عضرالت کترفی
سینهای نقش یلی مهمری در این زنجیرره حرکتری بازی
میکنند ،زیرا آنها نیروی کارآمد و انتقال انرژی از سطح
اتکا به انتهای اتصال (معموالً دسا را تأمین میکنند.
هرگونه ا تالل در تعالیا عضالت کتفی منجر به موقعیا
غیرنرمال ،ا تالل در ریتم اسکاپولوهومرال و عملکرد
مجموعره شرانه میشرود (پیرن و ویگرا . 0208 ،در بیرن
عضالتی که به کتف متصل شدهاند ،عضله دندانهای قدامی
نقش مهم و کلیدی را در ثبات لبه دا لی کتف بر قفسه
سینه و نیز ثبات پویای حرکا کتفی سینهای بازی میکند
(نیومرن . 0220 ،کاهرش قردرت و سطرح تعالیا عضالت
دندانهای قدامی و ذوزنقه تحتانی موجب کاهش چر ش
باالیری و چر ش لفری کترف شرده و یکی از دالیل برروز
ا تالل حرکا کتف میباشد (کیبلر و همرکاران. 0200 ،
تامسون و میشل 0222( 0اثر حرکات تکراری و پرتابی
را بر عضالت ثبات دهنده کتف مورد مطالعه قرار دادند و
دریاتتند ستگی عضالت کتفی همراه با کاهش قدرت
میتواند اثر منفی بر موقعیا کتف از طریق اجازه لغزش
جانبی بیشتر در طی تعالیاهای عملکردی داشته باشد
(تامسون و میشل . 0222 ،عامرل مهرم دیگرر در برروز
آسیبهای شانه و ا تالل حرکا کتف در ورزشکاران باالی
سر ،عدم تعادل قدرت عضالت چر شدهنده دا لی و
ارجی شانه اسا .در ورزشکاران باالی سر قدرت چر ش
دهندههای رارجری شرانه کاهرش و به دنبال آن عضرالت
روتیتور کاف دچار عدم تعادل میشوند .هدف اصلی عضالت
روتیتور کاف ایجاد نیروهای تشاری از طریق هم انقباضی
برای تثبیا سر استخوان بازو در حفره گلنوئید اسا .در
1. Thomson & Mitchell

طی ابداکشن بازو ،انقباض عضالت روتیتورکاف تکیهگاه
محکمی برای سر استخوان بازو روی کتف ایجاد کرده و
موجب میشود عضله دلتوئید ،بازو را بدون جابجایی توقانی
در حفره گلنوئید باال بکشد .در حالیکه در اتراد با ا تالل
حرکا کتف و بیماران با سندروم گیراتتادگی شانه به علا
ضعف این عضالت ،جابجایی توقانی سر استخوان بازو در
حین ابداکشن بازو شناسایی شده اسا (کولز و همکاران،
0200؛ سییتز ،مکللند ،جونز ،جین ،کاردونی. 0200 ،
کالرسن 0و همکارانش ( 0203طری مطالعهای که با
هدف معرتی عوامل آسیب شانه در بین بازیکنان هندبال
مرد نخبه صورت گرتا ،عوامل ضعف قدرت چر ش
دهندههای ارجی شانه و ا تالل حرکتی کتف را بهعنوان
عوامل طرزا برای شانه عنوان کردند و بر ضرورت اتخاذ
تدابیری پیشگیرانه در این صوص تأکید داشتند (کالرسن،
باهر ،آندرسون و همکاران . 0203 ،از جمله دالیل احتمالی
بهبرود وضرعیرا حررکا و مروقعیرا کترف در ورزشرکاران
رشتههای پرتابی باالی سر را میتوان به بهبود قدرت عضالت
ثباتدهنده در این گرروه نسبا داد .در مطالعهای کیم 8و
همکاران ( ، 0208هردف از تحقیرق ود را ،هشرا هفته
برنامه تمرینی ثباتدهنده کتف در ورزشکار تیرانداز دارای
دیسرکرینزی کترف عنروان کرردند .انردازهگریری شرامرل
میرزان انحراف کتف و موقعیا قرارگیری کتف ،قدرت ثبات
دهندههای کتف (عضرالت ذوزنقره و دندانرهای قردامی و
ناتوانی اندام توقانی بود .همهی اندازهگیریها ،قبل و بعد از
اعمال برنامه تمررینی ،در طول یک سرال پیگریری انجرام
گرتا .پس از مدا له  8هفتهای ،موقعیا قرارگیری کتف و
قدرت عضالت ثباتدهنده شانه بهبود یاتا (کیم و همکاران،
 . 0200مرروال و همکاران ( ، 0202کاهش قدرت عضالت
تحا اری و توق اری در ورزشکاران رشتههای پرتاب از
باالی سر مبتال به دیسکینزی کتف را گزارش کردند .در
مطالعه آنها ،شرکاکنندگان ،برنامههای توانبخشی مشابهی
را در طرول  1مراه که بررای بهبرود تعرادل و کنتررل
ثباتدهندههای کتف طراحی شده بود را گذراندند .طی  8و
 1ماه ،پیشررتا قابرل توجهری در قردرت هر دو عضرله
اینفرااسپیناتوس و سوپرااسپیناتوس گزارش شد .پژوهشگران
بر اساس این نتایج ،نتیجه گرتتند که عدم تعادل در قدرت
2. Clarsen
3. kim
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سا تار عضالنی کتف ،به دیسکینزی اکتسابی کتف منجر
میشود که با برهم زدن رابطه طول  -تنشن عضالت روتیتور
کاف ،منجرر بره ضرعرف ثرانرویه اینفررااسپرینراتروس و
سوپرااسپیناتوس میشود (مروال و همکاران . 0202 ،آزمون
ثبات عملکردی اندام توقانی بهعنوان یک ابزار بازگشا به
ورزش برای ورزشکاران با آسیبهای اندام توقانی پیشنهاد
میشود .همچنین این آزمون ،بهعنوان سنجش ثبات پویا ،با
توجه به پایایی سطح عالی که دارد ،میتواند ابزاری مفید
برای مقایسه بیرن دو مجمروعه داده جمرعآوری شده در
زمانهای مختلف باشد .مثالً از دادههای جمعآوری شده
قبل و بعد از تصل مسابقات میتوان برای شناسایی تغییرات
مثبا و منفی در نمرات برای دسا برتر و غیربرتر استفاده
کرد تا کیفیا یک برنامه تمرینی اص ارزیابی شود .از
سوی دیگر میتوان از نمره این آزمون قبل و بعد از آسیب،
بهعنوان ابرزاری بررای کمک به تعییرن زمران بازگشرا
ورزشکاران به میادین ورزشی استفاده کرد .در این ارتباط،
علیرغم جستجوهای تراوان ،تحقیقی که در تجویز تمرینات
توانبخشی برای ورزشکاران پرتاب باالی سر دارای دیسکینزی
کتف به ثبات عملکردی اندام توقانی این گروه توجه کرده
باشد یاترا نشد .اثرر برنامره تمرینری حاضرر که بهصورت
زنجیره حرکتی اجرا شد ،منجر به عملکرد مطلوب و اتزایش
ثبات عملکردی اندام توقانی در ورزشکاران پرتاب باالی سر
شد و در نتیجره مروجب این شرد که ورزشرکاران عمل
دسایابی را در تاصله بیشتری بدون برهم وردن ثبات
کتف اجرا نمایند .بیومکانیک کتف ،اهمیا حیاتی برای
ورزشکاران پرتاب از باالی سر داشته و ا تالل در هر نقطه
از زنجیره حرکتی مانند عملکرد پایین تنه ،میتواند تأثیر
شدیدی بر روی آن داشته باشد .متخصصینی که برای این
نوع از ورزشکاران برنامه تمرینی در نظر میگیرد ،باید درک
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کاملی از زنجیره حرکتی و همچنین اهمیا نیاز به یک
برنامه توانبخشی متمرکز برای احیای این ورزشکاران تا
سطح باالی عملکرد مورد نیاز رشته تخصصی آنها ،داشته
باشد .به عالوه ،تمرینات زنجیره بسته نیز میتوانند در عین
کاهرش تنش به باتاهای عضرالنی که دچار عردم تعرادل
تعالیا هستند ،عملکرد طبیعی را بازیابی کرده و منجر به
توانبخشی سریعتر شود.
نتیجهگیری
بهعنوان یک نتیجهگیری کلی میتوان عنوان کرد که به نظر
میرسد برنامه تمرینی تجویز شده بهصورت زنجیره حرکتی،
موجب بهبود قدرت در عضالت اصلی ثبات دهنده کتف
همچون عضله دندانهای قدامری و ثبات عملکررد در اندام
توقانی گشته اسا .توالی هماهنگ بخشهای مختلف را
زنجیره حرکتی مینامند .در صورتیکه نواحی دور یا نزدیک
این زنجیره حرکتی دارای ا تالل باشند ،نیروهای نامتعادل
یا اضاتی ممکن اسا به آن آسیب وارد کنند .با توجه به
اهمیا زنجیره حرکتی ،توصیه میشود تا در صورت امکان
به منظرور اصرالح وضعیرا حررکا و مروقعیا کتف از
برنامههای تمرینی مشابه با تحقیق حاضر که در آن به الگو
و زنجیره حرکتی توجه شده اسا استفاده گردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمام آزمودنیهایی که در انجام این مطالعه
همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید .همچنین،
از دانشگاه گیالن به جها تراهم نمودن بستر انجام تحقیق،
سپاسگزاری میگردد.
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