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مقاله زژوه ی

چکیده
زمینه و هدف :ناهنجاري اسکولیوزیس انحناي جانبی ستون فقرات همراه باا چارش مهارههاا
است .تغییرات وضعیتی و عدم تعادل عضالنی در ستون فقرات باعا تغییار زوزی ات تا هاا
میشود .هدف از زژوه حاضر مطالعه تأثیر تمرینات شود اصاالحی  -عملکاردي بار راساتاي
ایستاي ستون فقرات بازیکنان تنیس مبتال به اسکولیوزیس غیرساشتاري می باشد.
روش بررسی 03 :بازیکت مرد نخبه تنیس داراي اسکولیوزیس غیرسااشتاري باا میاان یت سات
( ،)22/28± 8/28وزن ( ) 56 ± 7/30و قد ( )271/00 ± 3/02در ایات تحقیاق نیماه تجربای
بهصورت هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه  26نفري تمریت و نترل تقسیم شادند.
آزمودنیهاي گروه تمریت به مدت  2هفته ،هر هفته  0جلسه و براي  03تا  56دقیقه در برناماه
تمرینات اصالحی شار ت ردناد؛ و گاروه نتارل باه تمریناات تنایس اداماه دادناد .از روش
فتوگرامتري براي تعییت درجهي اسکولیوز استفاده شد .اطالعات تحقیق با روشهاي آماري تای
مستقل و زوجی در سطح معنیداري ( )p ≤3/36تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :یافتههاي تحقیق ن ان داد ه روش تمرینی تأثیر معنیداري بر راستاي ساتون فقارات
بازیکنان مبتال به ناهنجا ري اسکولیوزیس دارد .میزان اندازه اثر تمرینات نیاز براسااش شااش
استاندارد آماره ي مجذور اتا در گروه آزمای باه ترتیا( ( )3/22 ،3/70 ، /21یا انادازه اثار
مطلوب را ن ان داد.
نتیجهگیري :لذا با توجه به اثربخ ی تمرینات شوداصالحی  -عملکردي بر بهبود راستاي ستون
فقرات آزمودنیهاي داراي اسکولیوز غیرساشتاري میتوان ایات تمریناات را جهات اصاالن ایات
عارضه توصیه نمود.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفت33280123237 :
 زست الکترونیکیmhalizadeh47@yahoo.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2020.21274.1494 :)DOI
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مقدمه
ورزشهاااي مختل ا ت اأثیرات مثباات و منفاای باار سیسااتم
عضالنی -اسکلتی میگذارد و باع تغییر در زوسارر بادنی
افراد و بروز ناهنجاري میشود .فا تورهااي جسامانی باراي
اجراي ورزش ،باع سازگاريهاي اسکلتی -عضالنی در بدن
ورزشکاران میشود .ورزشکاران حرفهاي  8/03ساعت روزاناه
و هفتهاي  5روز تماریت دارناد .ایات زماان زیااد بدن اان را
ی و ف اري قارار مایدهاد ( اولز،2
تحت تأثیر بارهاي
 .)8383تنیس از دسته ورزشهایی است ه بهطور نامتقارن
و ناهماهنگ عضالت سمت برتر را به اار مایگیارد و باعا
تغییرات مورفولوژی  ،دفورمیتی و تغییر شکل ستون فقرات
میشود (رویز .)8383 ،8ستون فقرات محور اصلی بدن است
ه از سیستم اسکلتی حمایت می ند و باع راست قاامتی
و حر ات مطلوب سر ،گردن و تنه میشود ،همرنیت زایهاي
براي عضالت مربند شانهاي  -ل نی است اه در وضاعیت
بدنی شوب نق آفرینی می نند .ایت عضالت ،شاود شاامل
عضالت سطحی (تراززیوش ،0التیساموش دورسای ،1لواتاور
اسااکازوال ،6رومبوئیااد )5و عضااالت عمقاای (اساایاینالیس،7
ار توراسیاینا ،2اینتر اسیاینالیس )3مایشاوند اه در ثباات،
حمایت و تحرکزذیري ستون فقرات نق باهسازائی دارناد
(اسالویکا .)8326 ،23بروز هرگونه نق و اشتالل در هر ی
از عضالت مذ ور میتواند بر یفیت و عملکرد سایر مفاصال
و عضالت تأثیر ب ذارد .در واقع بروز اشتالل در ی موضع و
متعاقباً تغییرات بهوجود آمده در مفاصل و عضالت آن ناحیه
از طریق ی عکسالعمل زنجیرهاي باه ناواحی دی ار بادن
منتقل شده و بر مفاصل و عضالت مختل تاأثیر مایگاذارد
(حسینی .)2031 ،در ایت راستا ،گالوتا ستون فقرات ماري
و سینهاي بازیکنان تنیس حرفهاي و عادي را ماورد مطالعاه
قرارداد و چنیت استنباط ارد اه تنیساورهاي حرفاهاي از
نظر مقاادیر چارش ساطحی و انحاراف جاانبی راسات در
سطح باالتري بودند .بنابرایت ،ضربههاي باالتر از سطح شانه،

1. Cools
2. Ruiz
3. Trapezius
4. latissimus dorsi
5. levator scapulae
6. Rhomboideus
7. Spinalis
8. Erector Spine
9. Interspinales
10. Slavica

تأثیر زیادي بر ستون فقرات دارد (گالوتاا .)8326 ،22ساتون
فقرات از لحاظ موضع باالتریت شیوع اباتال باه ناهنجااري را
دارد ه عارضه اساکولیوز یکای از آنهاسات (اساکولیوزیس،
ااایفوزیس ،لااوردوزیس) .در واقااع اصااطالن ناهنجاااري
اسکولیوزیس یا ج ز تی بد شکلی سه بُعدي ستون فقرات
است ه براي اولیت بار توسط بقراط استفاده شد و عالوه بار
انحناي جانبی با چرش جسم مهرهاي حول محور عماودي
همراه است به نحوي ه زوائد شو ی مهرهها به سمت تقعر و
بدنااه مهاارههااا بااه ساامت تحاادب چاارش زیاادا ماای نااد
(گوگاااال .)8332 ،28ماهیاات حر ااات تکااراري در ورزش،
اشتالالت قاعدگی در زناان ،بارهاا یاا لودهااي یا طرفاه،
استرش بی از حد بر روي ستون فقرات رشاد نیافتاه 20در
ورزشکاران نوجوان ،تحرکزاذیري بای از حاد مفاصال در
دوران بزرگسالی عواملی هستند ه باع شیوع اسکولیوز در
ورزشکاران شده است (اسالویکا .)8326 ،حر ات تکاراري و
سرعت زاویهاي باال در حر ات باالي سر ،ورزشکاران شر ت
ننده در ورزشهاي زرتابی را مستعد تغییرات ساازگارانه از
قبیل ایمباالنسهایی در نواحی شانه ،مربند شاانه و تغییار
در موقعیت طبیعی استخوان ت می ند .ایمبااالنسهااي
عضاالنی اه در اثاار فعالیاتهاااي مکارر باااالي سار ایجاااد
میشوند ،زاسرر فوقانی بدن را تحت تأثیر قرار میدهند ،باه
طوري ه بررسیهاي بیومکانیکی مبیت ایت نکتاه اسات اه
عضالت سمت برتر به دلیال اساتفاده زیااد و مکارر ،بسایار
نیرومند و حجیمتر میشاوند (گراباارا .)8327 ،21ایات عادم
تعادل عضالنی همراه با چرش ها و شم هاي یا طرفاه
در ستون فقرات باع شروع اسکولیوزیس میشاوند (مادي،
 .)8332بهطوري اه گالوتاا و همکااران در مطالعاات شاود
اشاره ردند ه بی از  23درصد از تنیس بازان یا شار ت
نندگان در ورزشهایی با بارهاي تمرینای نامتقاارن مانناد
زرتاب نندگان نیزه داراي اسکولیوز شفیا و  20/0درصاد
اسکولیوز زی رفته و  75درصد از بازیکنان تنایس در ناحیاه
ز ت عدم تقارن ت داشاتند (گالوتاا .)8326 ،ناهنجااري
اسااکولیوزیس از نظاار اصااالحی بااه دو نااوع عملکااردي و
ساشتاري تقسیم میشود .نوع عملکردي با حر ات اصالحی
و تمرینات ویژه قابل اصالن میباشد و انواع سااشتاري باراي
11. Gallotta
12. Gogala
13. Immature
14. Grabara
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اصالن نیاز به جراحی و یا استفاده از بریسهااي ویاژه دارد؛
اگر چه در نوع اسکولیوز غیرسااشتاري تغییارات سااشتاري
ثابت در مهرهها بهوجود نیامده اما در صورت عادم اصاالن و
زی یري از ت دید ناهنجاري زمینه بروز آسی(هاي دائمای
و تغییاار شااکلهاااي ثاباات در سااتون فقاارات وجااود دارد
(علیزاده .)8325 ،در حال حاضر انجام تمرینات اصاالحی از
رایاااجتاااریت روشهاااا در اصاااالن ناهنجااااري اساااکولیوز
غیرساشتاري (با زاویه وب متر از  83درجاه) اسات .ولای
تحقیقااات انجااام شااده در زمینااه اصااالن اسااکولیوز غیاار
ساشتاري شامل تمریناتی بوده اه باهصاورت لای و غیار
تخصصی (مثل تمرینات زیالتس) میباشد .همرنیت جامعاه
آماري انتخاب شده بی تر غیر ورزشکاران بوده است و متر
به جامعه ورزشکاران از نظر مکانیسام اباتال باه اساکولیوز و
میزان شیوع آن توجه شده است .در همیت راستا ،قیطاسای
و همکاران در سال  8322تحقیقی با عنوان تاأثیر ه ات
هفته تمرینات زیالتس بر ناهنجاري اسکولیوز غیرسااشتاري
و بهبااود تعااادل در دان ااجویان غیرورزشااکار دشتاار انجااام
دادند .در ایت تحقیق از روش فتوگرامتري و آزمون تعادل Y
ای و
استفاده شد و برنامه تمرینی نیز شامل تمریناات
قدرتی با توجه به ماهیت تمرینات زیالتس باود .در مجماوع
ایت محققان به اه معنیداري شدت ناهنجاري اسکولیوز
اشاره داشتهاند (قیطاسی .)8322 ،م ابه چنایت نتاایجی را
میتوان در تحقیق نجفی در سال  8321نیز م ااهده ارد.
ای ،قادرتی و تحارک بخ ای
در ایت تحقیق تمرینات
ستون فقرات بر روي  03نفر دان اجویان غیرورزشاکار مارد
داراي ناهنجاري اسکولیوز غیرساشتاري انجام شد و در زایان
میزان اندازه اثر تمرینات بر اساش شااش اساتاندارد دي -
وهت مطلوب بود (نجفای .)8321 ،حسانوند و همکااران
نیز در سال  8322تحقیقی بر روي ناهنجاريهااي اساکلتی
شااامل اسااکولیوز غیرساااشتاري ،زاااي زرانتاازي و افتااادگی
شانههاي دشتران دان آموز انجام دادند .ابزار مورد اساتفاده
نیز شامل صفحه شطرنجی ،زدو اسکوپ ،شاقول و متر نواري
بود .با توجه به نتایج به نظر مایرساد مساتندات علمای در
حمایات از اثربخ اای مطلااوب تمریناات اصااالحی رایااج باار
ناهنجاري اسکولیوز غیرساشتاري ناچیز میباشاد (حسانوند،
 .)8322شایان ذ ر است ه م ابه چنیت تحقیقی را رهنماا
و همکاران در سال  8323در دشتران دانا آماوز انجاام
ای و
داده بودند و برنامه تمرینی آنان شاامل تمریناات
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قدرتی بوده ه بهصورت گروهی انجام شده بود .در مجماوع
ایت محققان به اه معنیدار شدت ناهنجااري اساکولیوز
اشاره داشتهاند (رهنما .)8323 ،در واقع به نظر میرسد اه
تجویز تمرینات بهصاورت موضاعی یاا عماومی و بار اسااش
تئااوري ناادال ،بااه همااراه اسااتفاده از وسااایل نامناساا(
اندازهگیري ،عدم نظارت دقیق در اجراي برنامه تمرینی (باه
دلیل انجام تمریت بهصاورت گروهای) ،مادت زماان نا اافی
برنامه تمرینی (زیر ه ات هفتاه) ،تأ یاد صارف بار بهباود
قدرت عضالت ضعی و همرنیت عدم وجود گاروه نتارل،
عدم گزارش اندازه اثار تمریناات در بهباود اساکولیوز ،عادم
توجه بر مکانیسم ابتال به عارضه اسکولیوز از دی ار ماواردي
است ه اثربخ ی مطلاوب تمریناات اصاالحی را باا تردیاد
روبهرو رده است (نجفی .)8321 ،در ایت مطالعه تمریناات
شود اصالحی بهصورتی طراحی شد اه در ذهات بازیکناان،
وضعیت اصالن شده نهادینه گردد و در ا ثر ساعات تمرینای
و غیرتمرینی به حفظ ساشتار صحیح زوسرر تمر ز نمایناد.
بهطوري ه در طی  2هفتاه تمریناات عملکاردي بازیکناان
تنیس سعی داشتند از شم ردن جانبی بی از حد مربند
شااانهاي حاایت زدن ساارویس شااودداري ننااد و در زمااان
ایستادن و زدن سرویس وضعیت اصالن شده شود را حفاظ
نند .از ایترو به علت عدم توجاه باه اصاالن ناهنجااريهاا
بااهطااور همزمااان و طراحاای تمرینااات اصااالحی بااهصااورت
تر یبی و همزمان باا تمریناات تخصصای ورزشاکاران ،ایات
تحقیق در نظر دارد ،با هدف رفاع ناواق گازارش شاده در
تحقیقات زی یت به بررسی تأثیر ی برنامه ه ات هفتاهاي
تمرینات شود اصالحی -عملکردي با توجه به ماهیات باازي
تنیس (شا ی) بر ناهنجاري اسکولیوز غیرساشتاري بازیکنان
تنیس بیردازد تا به ایت سؤال زاسخ دهاد اه آیاا تمریناات
شود اصالحی طراحی شاده (تمرینااتی اه همانناد برناماه
تمرینی شروت بهصورت مستقل و فعال توسط فرد با هادف
رسیدن به راستاي مطلوب ستون فقرات) بار زایاه تمریناات
عملکردي تنیس و با توجه به مکانیسم ابتال داراي اثربخ ی
مطلااوبی در بهبااود ناهنجاااري اسااکولیوز غیاار ساااشتاري
میباشد یا شیر؟
مواد و روشها
با توجه باه اعماال متغیار مداشلاهاي (تمریناات اصاالحی)
زژوه حاضر از نوع نیمهتجربی بود ه با طرن زی آزمون و
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زسآزمون همراه با گروه نترل انجام گرفات .در ایات طارن
زژوه ی به بررسی و مقایسه درون و بایت گروهای تغییارات
انحناء جانبی (زاویاهي اساکولیوزیس) ساتون فقارات گاروه
تمریت و نترل زرداشته شاد .جامعاه آمااري ایات زاژوه
شامل  833نفر از مردان تنیس باز لیگ برتار و دساته یا
ااور بودنااد ،در ایاات زااژوه برنام اهي تمرینااات شااود
اصاالحی -عملکاردي باهعناوان متغیار مساتقل و درجاهي
اسااکولیوز ،زوایاااي فوقااانی و تحتااانی ت ا هااا بااهعنااوان
متغیرهاي وابسته در نظر گرفته شد .از آزمون شاازیرو ویلا
براي تعییت توزیاع نرماال دادههاا اساتفاده گردیاد .داشاتت
ناهنجاري اساکولیوز غیرسااشتاري باا انحنااي جاانبی تا
قوسی در ناحیه توراسی باا زاویاه بایت  3تاا  28درجاه و
دامنهي سنی  26تا  86سال ،شاش تاوده بادنی نرماال،2
نداشتت سوابق جراحی ،عدم وتاهی ساشتاري یا عملکاردي
در انادامهااي تحتاانی ،عادم وجاود ناهنجااري در ساایر
بخ هاي بدن بود .در ابتدا تمام آزماودنیهاا زرس انامهي
ارزیاابی ساالمت عماومی را تکمیال نماوده و باه منظاور
مالحظات اشالقی تمام مراحل زژوه به اطالع آزمودنیهاا
رسانیده شد و سیس رضایت شود را بهطور تبی براي حضور
در زژوه اعالم نمودند .آزمودنیها حیت زاژوه و  5مااه
قبل ،از مداشلههاي اصاالحی دی اري اساتفاده نمای ردناد.
غیبت ( 8جلسه متوالی و یا  0جلسه غیرمتوالی) ،عدم تمایل
آزمودنی به اداماهي شار ت در تمریناات یاا عادم همکااري
مناس( آزمودنی با زژوه ا ر ،باهعناوان معیارهااي شارو
آزمودنی از زژوه در نظر گرفتاه شاد در جلساات زای و
زسآزمون ویژگیهاي مورفولوژی آزماودنیهاا شاامل قاد،
وزن ،شاش توده بدنی مورد اندازهگیري قرار گرفات .باراي
تعیایت میازان درجاهي اساکولیوز آزماودنیهاا نیاز از روش
عکسبرداري دیجیتال (فتوگرامتري) در صافحهي فرونتاال و
سطح شلفی تنه و در وضعیت ایستاده استفاده شد و با م
نرمافزار امییوتر  corel draw11.0اندازهگیاري انجاام شاد
(قیطاساای .)8322 ،در ایاات تحقیااق بااراي عکساابرداري از
دوربایت دیجیتاال (model; steady Shot DSC- W350
 )Sonyه بر روي سه زایه در فاصله  8/03متري در ساطح
افق ،عمود بر صفحه فرونتال و در ارتفاع حدود نصا طاول
قد فرد (حدود ارتفااع ل ات آزماودنی) قارار داده مایشاود،

استفاده شد .الزم بهذ ر است اه فاصاله دوربایت در تماام
وضعیتهااي عکسابرداري و محال ایساتادن باراي تماامی
آزمودنیها و مراحال مختلا تحقیاق ثابات و م اابه باود.
بهطوري ه زس از عالمتگاذاري شااش هااي ماورد نظار
آزمودنی در فاصله  8/03متاري از دوربایت ،بادون فا و
روي ی سکوي  28سانتیمتاري در وضاعیت بادنی غالا(
شود قرار گرفتاه و عکسابرداري انجاام شاد (صااد.)8333 ،
شایان ذ ر است ه شاش هااي تقاارن تناه و ن اان رهاي
آناتومیکی ه در صفحه فرونتاال و در ساطح شلفای تناهي
آزمودنیها عالمتگذاري شد (شکل شماره )2شاامل؛ زائاده
شو ی مهرهي  C7الی ،S1زوایاي فوقانی و تحتاانی تا هاا
بود ه بار اسااش زی انهاد انجمات ارتوزادي و توانبخ ای
اسااکولیوزیس )SOSORT( 8در سااال  8333مااورد توافااق
محققیت قرار گرفته اسات (زاتیااش8323 ،؛ صااد.)8333 ،
میزان اعتبار روش مذ ور را در مقایسه با عکس رادیاوگرافی
باال ( )r=3/31گزارش ارد .در اداماه بار اسااش معیارهااي
ورود و شرو از تحقیق ،تعداد  03نفر تنیسور مارد (تنایس
شا ی) واجد شرایط باهصاورت هدفمناد انتخااب و باهطاور
تصادفی به دو گروه  26نفري تمریت و نترل تقسیم شادند.
سیس ،آزمودنیهاي گاروه تماریت تحات نظاارت مساتقیم
آزمون ر و بهصورت انفرادي باه انجاام تمریناات اصاالحی و
تمرینات تنیس بهصورت تر یبی میزرداشتند .در صورتی ه
آزمودنیهاي گروه نتارل طباق روال قبال فقاط تمریناات
تنیس را انجاام مایدادناد .ایات تمریناات شاامل تمریناات
نترل زاسرر ،تقویتی و عملکردي بود ه باه مادت ه ات
هفته (سه جلسه در هفته) انجاام گرفات .تماامی تمریناات
تجویز شده در ایت برنامه ،باهصاورت هدفمناد و بار اسااش
یافتههاي علمای معتبار طراحای شاد (ساام ساون8337 ،؛
و تقویات یا طرفاه
روترت .)8333 ،بنابرایت برنامه
عضالت بر اساش زی نهاد یسانر ( )8337در نظار گرفتاه
شد .هر جلساه برناماه تمرینای شاامل تمریناات رهاساازي
مایوفاشیال توسط فرد به منظور مهار تارهاي عضالنی بای
فعال شصوصاً عضالت درگیر در سمت تقعار (مهاار عضاالت
ذوزنقه میانی و متوازي االضالع با ما تاوپ تنایس باال
( الرک .)8323 ،باه منظاور ایجااد تحارکزاذیري فعاال و
بازیابی راساتاي مناسا( ساتون فقارات و ا عضاالت

 .2آنها بیت  22الی  86باشد وزن نرمالی دارند BMI .براساش درجهبندي
سازمان بهداشت جهانی ،افرادي ه شاش توده بدنی.

2. Society of Scoliosis Orthopedic Rehabilitation and
Treatment

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،9شماره  ،13پاییز و زمستان 1444

روتیتور اف ،تمریت فورهند با دسات غیار برتار (را ات در
دست چپ افراد راست دست) و جهت تقویت عضالت سمت
تحدب ،تمریت انجام سرویس با دسات مخاال و باا ما
تراباند تجویز شد (برنامه تمرینی جدول شماره ی و شاکل
شماره ( )0باربر8323 ،؛ سام سون8337 ،؛ روترت.)8333 ،
زی از شروع برنامه تمرینی از افراد گروه مداشلاه شواساته
شد ،براي تعییت سطح مقاومت ا (باا توجاه باه جادول
رن بندي تراباند) ،براي شروع در هفتاه اول 6 ،تکارار از هار
هاي تمرینی انجاام دهناد.
تمریت را با چندیت سطح از
سیس آزمودنیها برنامه تعییت شده براي هفته اول تمرینات
قدرتی ه شامل  0ست با  23تکرار از سرویس با دست غیر
برتر بود را اجرا ردند .از آزمودنیها شواسته شاد اه بیاان
هاي تمرینای انتخاابی ،شیلای ساخت و چاال
نند،
بران یز (قادر نبودن به تکمیل  0نوبت یا نااتوانی در اجارا باا
تکنی درست) ،بهطور اشتصاصای چاال بران یاز (ساخت
بودن  0یا  1تکرار نهایی در عیت توانایی به اجاراي تکنیا
صحیح) ،و یا به اندازه افی سخت (انجام تکرارها با یا بادون
ماای سااختی) اساات .در صااورتی ااه آزمااودنی سااطحی را
بهعنوان شیلی سخت بیان می رد و قادر باه اجاراي امال
ستها نبود ،سطح زاییت بعادي اساتفاده مایگردیاد و اگار
هاي تمرینای ساخت نباوده و راحات انجاام
سطحی از
2
میداد ،سطح باالتري استفاده میشاد (هیبارد  .)8328 ،در
نتیجه  0نفر با رنگ سابز 2 ،نفار رناگ آبای و  2نفار رناگ
م کی ،تمریناات را در هفتاه اول آغااز نمودناد .در ابتاداي
هفته چهارم در صورتی ه آزمودنی میتوانست  0ست با 83
تکرار را بدون سختی انجاام دهاد ،رناگ تراباناد باه منظاور
افزای مقاومت تغییار مای ارد (حساینی )2031 ،و باراي
افزای شدت تمریناات در طاول هار هفتاه نیاز از مقیااش
اومنی (طول مای آساان تاا شیلای ساخت) اساتفاده شاد
(هاردی  .)8321 ،8در زایان براي بهباود عملکارد عضاالت
بهویژه در ناحیه مر زي بدن و افزای اساتقامت عضاالنی و
تقویت عضالت ا ستنسور و مولتی فیادوش تماریت زالنا
امل داده شد (شکل شماره ( )1باربر .)8323 ،مادت زماان
هر جلسه تمرینی در هفته اول  03دقیقاه باود اه باهطاور
زی رونده و بر اساش توان آزمودنیها به  56دقیقاه افازای
یافت .در هرجلسه ،ابتدا هر آزمودنی باه مادت  6دقیقاه باا
1. Hibberd
2. Hardik

87

فعالیت هوازي سب (دو دور دویدن اطراف زمیت تنایس) و
ی عمومی ،بدن شود را گرم مای ارد (بااربر،
تمرینات
 .)8323و سیس به ترتی( تمرینات جدول شماره  8را انجام
ای
میداد و در زایان نیز به مدت  6دقیقه با تمریناات
عمومی و قدم زدن آهساته بادن شاود را سارد مای ارد .از
ویژگیهاي بارز ایت برنامه تمرینی ،نظارت مستقیم آزماون ر
و توجه مربیان تنیس بر اجراي برناماه تمرینای هار یا از
آزمودنیها بهصورت جداگانه در هر جلسه و انجام تمریناات
بهصورت انفرادي ،اصاالن زوسارر هن اام تمریناات توساط
بازیکنان با توجه به آماوزشهااي قبلای ،همرنایت تماامی
تمرینات با توجه به ویژگیهاي فردي هر آزمودنی و رعایات
اصل اضاافه باار تادریجی در تعاداد تکرارهاا و مادت زماان
ن هداري هر حر ت در طاول ه ات هفتاه برناماه تمرینای
طراحی شده باود .سارانجام در زایاان ه ات هفتاه برناماه
تمرینی ،یکبار دی ر تمامی آزمودنیها ارزیابی و میزان زاویه
اسکولیوز و تقارن زوایاي فوقانی و تحتانی تا هاا در زاس
آزمااون (م ااابه مرتبااه اول) اناادازهگیااري شااد .در نهایاات
اطالعات شام بهدست آمده از اندازهگیري متغیرهاي تحقیق،
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25و بهرهگیاري از آماار
توصیفی و اساتنباطی ماورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفات.
جهت مقایسه میان یت بایت گاروههاا از آزماون  tمساتقل و
بااراي مقایسااه تغییاارات درون گروهاای از آزمااون  tوابسااته
(آزمون  tزوجی) استفاده شد .آزمونهااي آمااري در ساطح
اطمینان  36در صد باا میازان آلفااي اوچکتر یاا مسااوي
 3/36در نظر گرفته شد.
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شکل  :1تعیین زاویه انحنای جانبی ستون فقرات با روش نشانهگذاری زوائد خاری مهرههای هفتم گردنی ( (c7تا اول خاجی ) (S1و
شاخصهای تقارن تنه در سطح خلفی در صفحه فرونتال؛ بر اساس پیشنهاد انجمن ارتوپدی و توانبخشی اسکولیوزیس (.)2449 SOSORT
 -1زائده شوکی مهره هفتم گردنی (2 ،)C7و -8زوائد آخرومی4 ،و -5زوایای فوقانی کتفها 2 ،و -7زوایای تحتانی کتفها و
 -3زائده شوکی مهره .S1

شکل :2نحوه اجرای تکنیک سرویس

شکل :8اجرای تکنیک سرویس با دست چپ و تراباند

شکل  :4اجرای پالنک کامل

جدول  :1جدول رنگبندی تراباند LP

وزنه بر حس( یلوگرم

درصد
معادل وزنه
بر حس( یلو گرم

سطح مقاومت

رنگ

2.9-3.3

شیلی م

زرد

4.3-4.7

م

قرمز

5.5-5.9

متوسط

سبز

6.5-7.0

زیاد

آبی

8.3-8.9

شیلی زیاد

8.6-9.1

بینهایت زیاد

بنف
نقره اي
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جدول  :2برنامه تمرینی آزمودنیها
هفته

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته زنجم

هفته ش م

هفته هفتم

هفته ه تم

تمریت
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند*
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس با تراباند
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند
فورهند بدون توپ و با را ت قبل از شروع تنیس
فورهند با توپ و را ت حیت تمرینات تنیس
فورهند با توپ و را ت بعد از زایان تمرینات تنیس
سرویس با دست غیر برتر با تراباند

ست

تکرار

استراحت بیت
ست(ثانیه)

استراحت زایان
ست

2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0

63
63
63
23
53
53
53
26
73
73
73
83
23
23
23
86
33
33
33
23
233
233
233
26
223
223
223
83
283
283
283
86

*
*
*
03
*
*
*
16
*
*
*
53
*
*
*
76
*
*
*
03
*
*
*
16
*
*
*
53
*
*
*
76

63
63
63
53
53
53
53
76
73
73
73
33
23
23
23
283
33
33
33
53
233
233
233
76
223
223
223
33
283
283
283
283

*در ابتداي چهارمیت هفته ،سطح باالتر مقاومت با نوار تراباند (رنگ باالتر) با ستها و تکرارهاي م ابه
** زمان استراحت بیت هر ست معادل نص زمان تکرار

یافتهها
ویژگیهاي دموگرافی گروههاي تحت بررسی ،شامل تعداد
اعضااي هار گااروه ،سات ،وزن و قااد در جادول شاامارهي 0
شالصه شده است .شایان ذ ر است از مجموع  03آزماودنی
شر ت ننده در تحقیق ،تعاداد  5آزماودنی ( 0آزماودنی از
گروه نترل و  0آزمودنی از گروه تماریت) باه دلیال غیبات
بی از حد مجاز در جلساات تماریت (ساه جلساه در ال

برنامه تمرینای) از تحقیاق شاار شادند .بناابرایت در ایات
بخ  ،نتایج مربوط به  81آزماودنی در قالا( دو گاروه 28
نفااره تجرباای و نتاارل آورده شااده اساات .بعااد از اتمااام
اناادازهگیااريهاااي زاای آزمااون و زااسآزمااون ،آزمااون
شازیروویل ن ان داد ه توزیع متغیرهااي ماورد سانج
نرمال است ( )p<3/36و با توجه به ایت امار باراي تجزیاه و
تحلیل دادهها از آزمونهاي زارامتری اساتفاده شاد .نتاایج
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ن ان داد ه میان یت زاویه انحناي جانبی ستون مهره افاراد
مبتال به اسکولیوز ،قبل و بعد از شر ت در برناماه تمریناات
اصالحی ،باه ترتیا( برابار باا  23/83±3/30و 7/78±2/35
درجه بود ه اه  8/67درجهاي را ن ان میدهد (جدول
شماره  .)1نتایج آزمون تی زوجی ن ان داد اه ایات میازان
اه از لحاظ آماري معنیدار اسات ( p=3/332 ،t=7/72و
مقدار تفاوت نمرهي برابر باا  .)8/67آماارهي مجاذور اتاا در
گااروه آزمااای ( )3/21ی ا اناادازهي اثاار باازر را ن ااان
میدهد .همرنیت ،تغییر معناداري در میزان تقاارن زاویاهي
تحتانی ت ها در آزمودنیهاي گروه تمریت بهوجاود آماده
اساات؛ باادیت ترتیا( ااه هاام در گااروه آزمااای (،t=7/35
 p=3/332و مقدار تفاوت نمرهي برابر با  )2/5و هم در گاروه
نتاارل ( p=3/332 ،t=-28/28و تفاااوت نماارهي براباار بااا
 )-3/68بیت نمرات زی آزمون و زسآزمون تفاوت معنیدار
در سااطح شطاااي متاار از  6درصااد وجااود دارد .میاان یت
میزان تقارن زاویهي تحتانی ت ها در گروه تمریت از 1/11
در زی آزمون به  8/21در زسآزمون اه یافته است؛ در

مقابل ،میان یت میزان تقارن زاویهي تحتانی ت ها در گروه
نتاارل از  1/305در زی آزمااون بااه  1/66در زسآزمااون
افزای یافته است (جدول شماره  .)1آمارهي مجذور اتاا در
گااروه آزمااای ( )3/22ی ا اناادازهي اثاار باازر را ن ااان
میدهد .در مورد میزان تقارن زاویه فوقانی ت ها میتاوان
بیان رد اه هام در گاروه آزماای ( p=3/332 ،t=6/67و
مقدار تفاوت نمرهي برابر باا  )3/83و هام در گاروه نتارل
( p=3/332 ،t=-23/07و تفاااوت نماارهي براباار بااا )-3/362
بیت نمرات زی آزمون و زسآزمون تفاوت معنادار در ساطح
شطاي متر از  6درصد وجود دارد .ل ااریتم میازان تقاارن
زاویااهي فوقااانی ت هااا در گااروه آزمااای از  3/50در
زی آزمون به  3/10در زسآزمون ااه یافتاه اسات؛ در
مقابل ،ل اریتم میزان تقارن زاویهي فوقانی ت ها در گاروه
نتاارل از  3/62در زی آزمااون بااه  3/51در زسآزمااون
افزای یافته است (جدول شماره  .)1آمارهي مجذور اتاا در
گااروه آزمااای ( )3/70ی ا ان ادازهي اثاار باازر را ن ااان
میدهد.

جدول  :8اطالعات توصیفی آزمودنیهای تحقیق به تفکیک گروهها
گروه آزمای

ویژگیهاي
آزمودنیها

حداقل

حدا ثر

ست (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن ( یلوگرم)

26/6
268
12

86
222
76

()n=28
میان یت  ±انحراف
استاندارد
22/28 ± 8/28
271/00 ± 3/02
56 ± 7/30

حداقل

گروه نترل ()n=28
میان یت ±انحراف
حدا ثر
استاندارد

25
253
60

22
226
73

25/20 ± 3/20
276/6 ± 7/25
58/50 ± 6/18

t

p

2/62
-3/01
3/26

3/211
3/701
3/130

طبق نتایج آزمون  ،tمیان یت ست ،قد و وزن آزمودنیها در دو گروه نترل و تجربی تفاوت معناداري با یکدی ر ندارند (.)p<3/36
جدول  :4نتایج آزمون  tزوجی برای بررسی اثر  3هفته برنامه تمرینی بر میزان درجه اسکولیوزیس و میزان تقارن
زوایای فوقانی و تحتانی کتفها
متغیر
میزان درجه
اسکولیوز
میزان تقارن زاویه
فوقانی ت
(درجه)
میزان تقارن زاویه
تحتانی ت
(درجه)

میان یت  ±انحراف استاندارد

گروه
تمریت
()n=28
نترل
()n=28
تمریت
()n=28
نترل
()n=28
تمریت
()n=28
نترل
()n=28

زی آزمون
زسآزمون
زی آزمون
زسآزمون
زی آزمون
زسآزمون
زی آزمون
زسآزمون
زی آزمون
زسآزمون
زی آزمون
زسآزمون

23/83 ± 3/30
7/78 ± 2/35
23/05 ± 3/27
23/22 ± 3/36
3/50 ± 3/372
3/10 ± 3/28
3/62 ± 3/317
3/51 ± 3/31
1/11 ± 3/372
8/21 ± 3/58
1/305 ± 3/0
1/66 ± 3/18

تفاوت میان یت

t

8/65

7/72

-3/16

-6/38

2/5

6/67

-3/362

-23/70

3/83

7/35

-3/68

-28/28

p

3/332

3/332

3/332
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بحث
تجزیه و تحلیل یافتههااي تحقیاق ن اان داد ،میازان زاویاه
اسکولیوز آزمودنیها بهطاور معنایداري زاس از شار ت در
برنامه تمرینات اصاالحی ااه یافات و زوایااي فوقاانی و
تحتانی ت ها در صفحه فرونتال اصالن شد .باهطاوري اه
میان یت زاویه اسکولیوز آزمودنیها در زسآزمون باه مقادار
 8/67درجه نسبت به زی آزمون و میاان یت میازان تقاارن
زاویااهي تحتاااانی ت هاااا در گاااروه تماااریت از  1/11در
زی آزمون به  8/21در زسآزماون ااه یافات .حر ات
فعال در مفاصل ستون مهرهها در همهي محورها با انقباا
همزمااان عضااالت تنااه همااراه اساات ااه سااب( ایجاااد
گ تاورهایی در دو جهت مخال میشاود و از اعماال ف اار
بی از حد به ستون مهرههاا جلاوگیري مای ناد عضاالت
ز تی و مري در نتارل حر اات و ثباات ساتون فقارات
م ااار ت دارنااد؛ الزم بااه ذ اار اساات ااه اسااکولیوز غی ار
ساشتاري تحت تأثیر عملکرد ضعی عضالت و لی امانهااي
متصل به ستون فقرات قرار دارند و طول و تن عضالت بار
وضعیت و راستاي آن مؤثر است .بنابرایت با تقویات عضاالت
دو سااوي سااتون فقاارات ماایتااوان از بااروز ناهنجاااري
اسااکولیوزیس زی ا یري و یاا آن را نتاارل و اصااالن اارد
(قیطاسی .)8322 ،از آنجایی ه تمرینات عملکاردي هماراه
با تمرینات ثبات مر زي باعا افازای ماوبیلیتی ،نتارل
عصبی – عضالنی ،استقامت ،تعادل و قدرت عضالت تناه در
قال( زنجیره بااز و بساته مایشاود .باا توساعه ثباات تناه،
نیروهاي اضافی آسی(رسان به ستون فقرات اه مییاباد
( ااولز)8383 ،؛ در مطالعااه انجااام شااده توسااط روتاارت و
همکاران ن ان داده شد ه فعالسازي عضالت عرضی شکم،
دیاافراگم و تقویات مااولتی فیادوشها در بازیکنااان تنایس
میتواند با افزای ثبات و حمایت از ستون فقرات در ارتباط
باشد (روترت .)8333 ،نتیجهي زژوه باربر و همکااران بار
روي  26بازیکت تنیس  20-26ساال ( 23دشتار و  6زسار)
ن ان داد تمرینات ثباات مر ازي باعا افازای اساتقامت
عضالت شکمی شده است (باربر .)8323 ،در ایت راستا نتایج
زژوه گوویا و همکاران ن ان داد تمرینات دیاواره شاکم و
تقویت عضالت عرضی شکم میتواند با افزای ثبات ساتون
فقرات ،منجر به اه اسکولیوز شود (گوویاا .)8332 ،ایات
نتایج با یافتاههاي زاژوه حاضار هامشاوانی دارد .برناماه
تمرینی زژوه حاضر میتواناد باا تقویات عضاالت عمقای
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ستون فقرات ،ف ارهاي زیانآور ستون فقرات را اه دهد
( ولز .)8383 ،از طرفی ،ارزیابی و تصاحیح وضاعیت بادنی،
دو عامل مهم در داشتت وضعیت بدنی مناس( در افراد باال
میباشد و در روش شاروت ،اساتفاده از روش آماوزش ویاژه
جهت اتخاذ و نترل وضعیت بدنی مناس( ،تأثیر معنااداري
در ایت زمینه در زی داشته است .در برناماه تمریناات شاود
اصالحی زژوه حاضر بر حفظ راست قامتی در طول انجام
تمرینات مرتبط و اه شم شدنهاي بی از حاد ساتون
فقرات حیت زدن سرویس تأ یاد شاد (ویاس .)8322 ،لاذا
نتایج تحقیق حاضر باا یافتاههاي ( اولز8383 ،؛ قیطاسای،
8322؛ نجفااای8321 ،؛ همتااای8322 ،؛ رهنماااا8323،؛
دان اامندي )8330 ،همسااو بااوده و بااا تحقیااق حساانوند
( )8322غیرهمسو است .تحقیقی در ایت شصاو بار روي
بازیکنااان تناایس ،ااه بااه اصااالن همزمااان ناهنجاااري
اسااکولیوزیس و عاادم تقااارن ت هااا و همرناایت اجااراي
تمرینااات اصااالحی همزمااان بااا انجااام تمرینااات تخصصای
ورزشکاران زرداشتاه باشاد صاورت ن رفتاه اسات .لیبار و
همکاران ( )8333 ،2337در بیاان اهمیات وضاعیت بادنی
مطلوب بخ هاي مختلا بادن و از جملاه تا هاا بیاان
نمودند ه تغییر در راساتا و موقعیات طبیعای تا هاا در
عملکرد موضعی و زنجیاره حر تای انادام فوقاانی و ساتون
فقرات مؤثر شواهد بود .دور یا نزدی شدن ت ها و یا بااال
و زاییت رفتت آنها نسبت به یکدی ر ممکت اسات زمینهسااز
ناهنجاريهاي ثانویه و اشتالالت عملکردي شاده و یاا شاود
ناشی از وجود یا ناهنجااري وضاعیتی در ساتون فقارات
بهویژه در بخ هاي سینهاي و گردنی باشد .آنهاا همرنایت
در نتااایج تحقیاق شااود باار ایات نکتااه تأ یاد داشااتند ااه
شایعتریت عضالت ضعی ناحیه ت عضالت ثباات دهناده
بخا تحتااانی شااامل عضااالت دندانااهاي قاادامی ،متااوازي
االضالع و بخ هاي میانی و تحتانی ذوزنقاهاي مایباشاند.
بنابرایت با تقویت عضالت دو سوي ستون فقرات میتاوان از
تغییر موقعیت غیرطبیعای در ت هاا و عادم تقاارن نقااط
آناتومیکی واقع بر ت ها (زوائد آشرومی و زوایاي فوقاانی و
تحتانی) بهعناوان شااش هااي تقاارن بخا فوقاانی تناه
زی یري و یا آن را نترل و اصالن رد .در انجاام تکنیا
سرویس و در مرحله مقادماتی ،دسات برتار ،باا ا ستن ات
 273درجه آرنج ،ابدا ت افقی شانه و چرش شارجی بازو
در صفحه فرونتال قرار دارد ،در مرحله بعدي ،شانه با شاتاب
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اسحاقیان و همکاران

تأثیر هشت هفته تمرینات ......

سریع به فلک ت جانبی مایرود و در ایات حالات آرناج 33
درجه شم میشود و نهایتاً با نوساان تناه باه سامت جلاو و
ا ستن ت آرنج و فلک ت شانه را ت با توپ برشورد می ناد
(شکل شماره )8ه نق عضالت سینهاي بازر  ،ساینهاي
وچ  ،دندانهاي قادامی ،دلتوئیاد ،ساه ساربازویی ،راسات
شکمی ،عرضی شکمی ،ار تور اسیاینال و مولتی فیدوش در
سمت برتر بسیار برجستهتر اسات .الزم باه ذ ار اسات اه
بازیکنااان تنایس بااراي اجااراي ساارویس زرقاادرت در براباار
حریفان شود فلک ت جانبی بی تري به تناه مایدهناد و از
طرفی به دنبال تکرار زیااد سارویس ،قادرت عضاالت ذ ار
شده ،در سمت برتر نسبت به غیربرتر بی اتر شاده و باعا
عدم تعادل عضالنی میشاود (روتارت .)8333 ،بناابرایت در
زژوه حاضر عضالت سمت غیربرتر نیز ،تمریت داده شد تا
تعادل عضالنی برقرار شود و باه دنباال آن زاویاه اساکولیوز
اه یابد و تقارن ت ها اصالن شود .شایان ذ ر است در
ایت مطالعه ،میزان اندازه اثر برابر باا  3/22براسااش آماارهي
مجذور اتاا ،بازر ارزیاابی مایشاود و ن اان از اثربخ ای
مطلوب تمرینات اصالحی در بهباود انحنااي جاانبی ساتون
مهره بازیکنان تنیس مبتال به اسکولیوز غیرساشتاري داشاته
و تردید در شصو اثربخ ای تمریناات ماذ ور را برطارف
می ناد .در ایات راساتا نتاایج زاژوه گالوتاا و همکااران
( )8326ن ان داد تمرینات عملکردي متقارن در ی فصل،
میتواند با افزای ثبات ستون فقرات ،منجر به اه شی(
و انحراف جانبی تنه شود .ایت نتاایج باا یافتاههاي زاژوه
حاضر همشوانی دارد .از مهمتریت علل احتمالی افازای اثار
بخ اای تمرینااات اصااالحی در اااه میاازان اسااکولیوز
آزمودنیها و بهبود تقارن زاویه فوقانی و تحتاانی ت هاا را
می تاوان باه طراحای و اجاراي دقیاق و هدفمناد حر اات
اصااالحی م ااتمل باار تمرینااات عملکااردي مخاات ورزش
تنیس ،اصالن زوسرر حیت تمرینات و تقویت ثبات مر ازي
بهصورت منظم و تحت نظارت آزمون ر اشاره رد .در واقع با
توجه به ادبیات بی ینه تحقیق م اهده میشود ه محققان
متر به جامعه ورزشکاران از نظر مکانیسم ابتال به اسکولیوز
و میاازان شاایوع آن توجااه اارده و از طرفاای در طراحاای
تمرینات شوی تنهاا بار افازای قادرت و انعطاافزاذیري
عضالت درگیر در عمل فلک ت و ا ستن ات جاانبی ساتون
مهرهها تأ ید داشتهاند ه به نظر مایرساد ایات مساأله ،از
میزان اثربخ ی تمرینات استه اسات .باهعناوان نموناه در

یا
برنامه تمرینی حسنوند ( )8322فقط از حر ات
طرفه در سمت تقعار و حر اات تقاویتی در سامت تحادب
استفاده شده است .همرنیت انجام تمریناات در منازل و یاا
بهصورت گروهی و بدون نظارت محققان نیز نق مهمی در
اه اثربخ ی تمرینات داشته اسات ،باهنحاوي اه شاود
محققان هم به ایت مطال( اشاره داشتهاند .در تحقیق حاضار
عالوه بر رعایت اصول به ار گرفته شده در تحقیقاات قبلای،
تالش شده تمام برنامه تمرینی با توجه به یافتههاي تئوری
دالیل شکل دهنده ناهنجاري (مکانیسم بروز) طراحی شاود.
شایان ذ ار اسات در تحقیقاات گذشاته هادف برناماههاي
تمرینی بهصورت رایج ،تقویت عضالت ضعی شده و
عضالت وتاه شده بوده است؛ اماا در ایات تحقیاق ،بازیاابی
راستاي ستون فقرات مهرههاا و اصاالن موقعیات قرارگیاري
ت ها بر زایه تمرینات عملکردي تنیس شصوصاً فورهناد و
سرویس بوده و اصالن زوسرر در تمرینات بهطور مساتقل و
توسط شود بازیکنان تنیس و بار اسااش آموزشهااي قبلای
انجام شده بود .همرنیت به نظر میرسد رعایت مدت زماان
مناس( برنامه تمرینای (ه ات هفتاه) ،نظاارت مساتقیم و
مستمر بر صحت اجراي تمرینات بهطور انفرادي ،اساتفاده از
روش اندازهگیري داراي اعتبار و تکرارزذیري باال در ارزیاابی
زاویه اسکولیوز ،استفاده از گروه نترل و در نهایات گازارش
اندازه اثر تمریناات ،اساتناد باه نتاایج تحقیاق حاضار را باا
اطمینان بی تري ممکت میسازد.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده از ایت زژوه میتاوان بیاان
داشت ه برنامه تمرینی شود اصالحی  -عملکردي با توجاه
به مکانیسم بروز اسکولیوز در بازیکناان تنایس (شام شادن
جانبی تنه و چرش آن شصوصااً در ناحیاه توراسای و در
حایت زدن ساارویس) و اصااالن طااول  -تن اات عضااالت در
سمت غیربرتر ،بازیابی تعادل عضالنی در نواحی تنه و ستون
مهرهها و همرنیت بهبود ثبات مر زي بدن ،موج( ااه
زاوی اه اسااکولیوز و باادنبال آن اصااالن موقعی ات قرارگی اري
ت ها در بازیکنان نخبه تنیس میشود .میتوان استفاده از
ایت روش تمرینی را ه روشی م هزیناه ،بایشطار و غیار
تهاااجمی اساات را بااه متخصصااان تربیات باادنی و حر ااات
اصالحی و همرنیت جامعه توانبخ ی توصیه نمود.
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جهاات حمای ات از انجااام ای ات تحقی اق صاامیمانه قاادردانی
.مینمایند

تشکر و قدردانی
نویسندگان ایت مقاله از معاونت زژوه ی دان اه بیتالمللی
زردیس ی دان اه تهران و تمامی مربیاان و آزمودنیهاا
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