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چکيده
 هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین اصالحی.مؤلفه زمان در اثربخشی تمرینهای اصالحی و ماندگاری آن توجه پژوهشگران را برانگیخته است
 سال قوس کمری01  و01 دختر46  آزمودنیها شامل.و ماندگاری آن پس از چهار ماه بر لوردوز افزایشیافته کمری دانشآموزان پیش و پس از بلوغ است
 گروه تجربی هشت هفته و هفتهای سه جلسه در برنامه تمرینهای.) تقسیم شدندn=23( ) و گروه کنترلn=23( افزایشیافته داشتند که به دو گروه تجربی
 قوس کمری آزمودنیها با استفاده، در آغاز و پایان دوره و چهار ماه پس از تمرینها.اصالحی شرکت کردند و گروه کنترل فعالیتهای عادی خود را ادامه دادند
 نتایج نشان داد. انجام شد1.10  در سطح معناداریα  دادهها بهکمك آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری و.از خطکش منعطف اندازهگیری شد
 میانگین زاویه لوردوز در گروههای تجربی.)p>1.10( که پس از تمرین میزان لوردوز کمری افزایشیافته در دختران نابالغ و بالغ کاهش معنیداری پیدا کردند
 نتایج تحقیق نشاندهنده تأثیر تمرینها بر. درحالیکه در گروه کنترل در این زمانها تفاوت آماری معنیدار نبود.)p>1.10( در پسآزمون دوم افزایش پیدا کرد
 ماندگاری اثر تمرین. هرچند اثربخشی تمرینها پس از بلوغ به مراتب مؤثرتر از قبل از بلوغ بوده است،قوس کمر افزایشیافته آزمودنیهای نابالغ و بالغ است
.نشان میدهد آزمودنیها به شرکت در برنامه تمرینهای اصالحی مستمر نیاز دارند و با نتایج دلخواه زودهنگام نباید برنامه تمرینی را رها کرد
. ناهنجاری ستون فقرات، ماندگاری تمرین، تمرینهای اصالحی، بلوغ:واژههاي کليدي
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Abstract
Back ground: component of time on effectiveness and maintenance of corrective exercise has been always
in the center of researchers’ attention. This study aimed to investigate the effect of 8 weeks corrective
exercise on lumbar lordosis angle and the changes of the lumbar lordosis angle after a 4 months period in
the hyper-lordotic pre pubertal and pubertal school girls .
Methods: The 64 lumbar lordotic schoolgirl (10 and 17 years old)were included that randomly divided into
two groups: experimental (n=32) and control (n=32) The experimental groups performed corrective exercise
for 8 weeks,3 session a week whereas control groups continued their usual physical and dietary activities.
Lumbar lordosis angle values were measured before, after and then 4 months post training period by flexible
ruler. Data were analyzed by using the variance analysis with repeated measure and α was 0.05.
Result: The result showed lumbar lordosis decreased in pre pubertal and pubertal girls (p>0.05). The means
of lumbar lordosis increased in 2th post test(p>0.05) in experimental groups wheares There were no
significant differences between means of lumbar lordosis in these time points in control group (P>0.05(
Conclusion: the result showed corrective exercise effect on lumbar lordosis angle in pre pubertal and
pubertal students However, the effectiveness of training in pubertal has been much more effective than pre
puberty .Also follow up findings showed the subject are required to participate in continual corrective exercise
program and should not abandon training programe with desired result.
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مقدمه
ستون فقرات و قوس های آن برای داشتن وضعیت بدنی مطلوب بسیار مهم به نظر میرسد .انحناهای طبیعی
در ستون فقرات سبب کاهش فشار و ناهنجاری بدن میشود ( .)0درمیان قوسهای ستون فقرات ،لوردوز کمری
متعددی است .یکی از ناهنجاریهای مهم در این ناحیه قوس افزایشیافته کمری است ( ،)3بهطوریکه میزان
لوردوز افراد با افزایش سن به طور خطی افزایش مییابد که موجب تغییرات مرکز ثقل به جلو و افزایش حرکت
لگن میشود ( .)3اینگونه به نظر میرسد که عوامل داخلی و خارجی بسیاری چون وراثت ،وضعیت بدنی،
محیط و میزان فعالیت بدنی میتواند بر پوسچر و لوردوز تأثیر بگذارد ،که تأثیر وضعیت بدنی از عواملی همچون
جنس و بلوغ اسکلتی از اهمیت ویژهای برخوردار است( .)2برایناساس محققان مراحل پیش از بلوغ و پس از
آن را برههای از زندگی بهشمار میآورند که بدن دستخوش بسیاری از تغییرات میشود( )2که در طول آن
ویژگیهای آناتومیکی مهرهها ،قد و وضعیت هورمونی تغییر میکند ( .)6در دوره پیش و پس از بلوغ پوسچر
بدن دستخوش تغییرات مهمی میشود تا به تعادل جدیدی دست یابد .درنهایت این تغییرات در مرحله رشد،
به انحرافاتی در پوسچر کودکان و نوجوانان منجر میشود ( .)0بهطوریکه اطالعات جدید درباب رشد فزاینده
انواع ناهنجاریهای ستون فقرات ازجمله لوردوز در بین کودکان و نوجوانان نشان میدهد تقریباً از هر سه
کودك یکی دارای ضعف در بافتهای نرم بهخصوص تاندونها و عضالت است ( )4و  63درصد نوجوانان
در ایران دارای عارضه لوردوز کمری هستند( .)1اگر در این زمان ،پوسچر ضعیف بدون توجه خاصی به تغییر
ادامه دهد ،درنهایت تغییرات ساختاری رخ میدهد ( ،)8زیرا بیتعادلی عضالنی ،که در ابتدا به صورت عملکرد
نامطلوب ظاهر شده است بر لیگامنتها ،غضروفها و عضالت تأثیر میگذارد ،سپس با تأثیر بر ساختار مفاصل
و استخوانها ،به تغییرات ساختاری میانجامد ( .)9کراتنوا و همکاران معتقدند پوسچر ضعیفی را که در مرحله
عملکرد نامطلوب است با ورزشهای اصالحی میتوان اصالح کرد ،زیرا نابالغان به دلیل شکل ضعیف
استخوانها بهراحتی قابل اصالح هستند و ساختار اسکلتی بالغان نیز به ورزش پاسخ میدهد ( .)6پنها و همکاران
بر این عقیدهاند که ناهنجاریهای پوسچری با رشد و بلوغ کودك اصالح میشوند و تا هنگام بلوغ نیازی به
اقدام برای رفع این ناهنجاریها نیست ( ،)2درحالیکه فانوچی بیان میکند که برنامه تمرینی ویژه در دوره
کودکی میتواند به اصالح راستای ستون فقرات و فشار وارده بر بافتها در دوره رشد کمك کند( .)9ازسوی
دیگر ،حسنوند و همکاران گزارش کردهاند با شروع بلوغ نیز میتوان تمرینهای اصالحی را آغاز کرد(.)01
زوفکووا دوره سرعت رشد را زمان مناسبی برای افزایش سالمت استخوانی میداند ( ،)00زیرا معتقد است
ساختار استخوانی با عملکرد عضالنی ارتباط دارد ( )00و دختران پس از ورود به این دوره و به علت وجود
هورمونهای رشدی و هورمونهای جنسی قدرت بیشتری دارند ( .)03اسپینوزا ناوارو و همکارانش تأثیر مثبت
برنامههای تمرینی را حتی بر کودکان چهار ساله مشاهده کردند ( .)02رهنما اثربخشی تمرینهای اصالحی را
بر دختران  06ساله بیش از دختران  03و  02میداند ( .)06عالوهبراین اکبرفهیمی تأثیر تمرینهای اصالحی را
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پایینترین انحنای ستون فقرات است که به دلیل تحمل بیشترین وزن باالتنه ،درمعرض خطرات و ناهنجاریهای
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بر افراد 03- 08ساله مؤثر میداند ( .)00عقدایی تأثیرتمرینهای ویلیامز را بر کاهش لوردوز کمری دختران 09
 01ساله مشاهده کرد ( )04و جونز چنین تمرینهایی را برای بهبود عملکرد کمر افراد بالغ مناسب میداند( .)01مکنزی معتقد است عدم اصالح این ناهنجاریها تا مقطع دبیرستان تغییرات وضعیتی همچون دردهای
خواهد داشت(.)08
اگرچه نتایج تحقیقات انجامشده تاکنون در زمینه تأثیر تمرینهای اصالحی بر لوردوز ،به تأثیر مثبت آن در
کنترل این عارضه در جوانی و نوجوانی و کودکی اشاره دارد ،بسیاری از تحقیقات صرفاً به نتایج کوتاهمدت
این تمرینها اشاره کردهاند و بیشتر تحقیقات فاقد دورههای پیگیریاند .تجربه نشان میدهد بیشتر بیمارانی که
با کمك تمرینهای اصالحی به درمان لوردوز میپردازند ،پس از اتمام دورههای درمانی تمرینهای خود را
قطع میکنند؛ بنابراین ضروری است این افراد پس از مدتی دوباره تحت ارزیابی قرار گیرند .با توجه به مطالب
مزبور ،همواره دو نکته مهم ذهن پژوهشگران را مشغول کرده است :نخست آنکه سن مناسب شروع تمرینها
را میتوان دوران کودکی درنظر گرفت؟ ازسوی دیگر ،مدتزمان ماندگاری تأثیر تمرینها چه میزان است؟ آیا
می توان با شرکت در یك دوره اطمینان حاصل کرد که دیگر ناهنجاری به سراغ کودکان و نوجوانان نخواهد
آمد؟ ازاینرو ضرورت اجرای پژوهشی با هدف بررسی ماندگاری اثر تمرین بیش از گذشته احساس میشود.
این مطالعه با هدف تأثیر هشت هفته برنامه تمرین اصالحی بر زاویه لوردوز کمری دختران مبتال به قوس
افزایشیافته کمری و همچنین بررسی تغییرات زاویه قوس کمری پس از یك دوره چهار ماهه تمرین اصالحی
انجام شد.
روششناسي
مطالعه حاضر پژوهشی نیمهتجربی و بهلحاظ استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی است .جامعه پژوهش حاضر
دانشآموزان دختر  01و  01سال دوره ابتدایی و دبیرستان منطقه  03آموزش و پرورش شهر تهران بودند .از
بین مدرسهها به صورت خوشهای انتخاب شدند و جهت تشخیص عارضه لوردوز کمری از روش غربالگری
استفاده کردیم .پس از بررسی دانشآموزان 46 ،نفر مبتال به قوس افزایشیافته شناسایی شدند که داوطلبانه در
تحقیق شرکت کردند .معیارهای ورود به مطالعه داشتن قوس کمری بیش از  08درجه بود که براساس
اندازهگیری آزمودنیها در وضعیت ایستاده و با خطکش منعطف بود ( .)09همچنین پس از انتخاب افراد مناسب
قراردادن آنها در مرحله 0و 3تانر برای گروه  01سال و 0-6برای گروه  01سال الزامی بود( .)31قبلاز اجرای
برنامه ،فرم حاوی سؤاالت مربوط به وضعیت بلوغ و سالمتی آزمودنیها والدین گروه  01سال و  01سال
تکمیل کردند و رضایتنامه دادند.
معیارهای خروج از تحقیق شامل ابتال به بیماریهای عضالنی_اسکلتی ستون فقرات یا اندام تحتانی یا مشکالت
عصبی_عضالنی و هر نوع مشکل مرتبط با سیاتیك (کمردرد ،جراحی) ،مصرف داروی خاص ،قرار نگرفتن در
محدوده  BMIطبیعی)  )08.0≤BMI<36.9و فعالیتهای منظم ورزشی بود .جهت اندازهگیری میزان قوس
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سیستم عضالنی اسکلتی ،تغییرشکل مفصل ،خستگی عضالنی و برهمخوردن تعادل بیومکانیکی را به همراه
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کمری از خطکش انعطافپذیر استفاده شد .در این تحقیق به روش یوداس ،از زائده مهره دوازدهم پشتی بهمنزله
نقطه شروع قوس و از زائده خاری مهره دوم خاجی بهمنزله انتهای قوس استفاده شد( .)30برای رسیدن به
زائده خاری مهره دوازدهم پشتی ،کناره زیرین دنده دوازدهم در دو طرف بهوسیله انگشت شست لمس شد و
که دنده در زیر بافت نرم ناپدید شد .در این موقع ،فاصله دو انگشت شست به هم وصل شد و نقطه وسط آن
بهمنزله زائد ه مهره دوازدهم پشتی با ماژیك ضدحساسیت عالمت زده شد .پساز مشخصشدن نشانههای
استخوانی الزم ،از آزمودنی خواسته شد تا به صورت کامالً طبیعی و با پاهای برهنه روی مقوایی که محل قرار
گرفتن پا در آن مشخص شده بود بایستد .پاها را به اندازه عرض شانه باز کند ،نگاهش را به طرف جلو نگاه
دارد و وزنش را به طور یکسان روی دو پا بیندازد .سپس خطکش منعطف در ناحیه کمر قرار داده شد تا شکل
قوس کمری را به خود بگیرد .بعد از پیادهکردن انحنا روی کاغذ ،زاویه قوس کمری ازطریق فرمول
 θ=4Arctang 2H/Lمحاسبه شد ،که  θدر این فرمول زاویه منحنی L ،فاصله نقطه ابتدایی و انتهایی منحنی،
و  Hعمود منصف آن است.
برنامه تمريني .پساز اندازهگیری قوس ناحیه کمری ،آزمودنیها به دو گروه تمرینی و کنترل تقسیم شدند.
پیشاز شروع برنامه تمرینی ،بهمنظور تعیین حجم تمرین برای هر شرکتکننده و نیز تعیین تعداد تکرار و زمان
اولیه تمرینها ،از آزمونهای استقامت عضالت فلکسور تنه و استقامت عضالت همسترینگ و سرینی استفاده
شد.
ارزيابي استقامت عضالت فلکسور تنه :استقامت عضالت فلکسور تنه با آزمون فلکشن تنه در  41درجه
اندازهگیری شد .در این آزمون ،آزمونشونده به پشت روی زمین خوابید و دستها را به صورت متقاطع روی
سینه قرار داد .در این وضعیت ،زاویه رانها و زانوها  91درجه بود و گوهای در پشت فرد گرفت تا بدن را در
زاویه  41درجه نگهدارد و پاها روی زمین محکم ثابت شد .با برداشتن گوه ،آزمون آغاز شد .حداکثر زمانی که
آزمونشونده توانست وضعیت را تا سر حد واماندگی حفظ کند ثبت شد و براساس آن زمان برنامه تمرین
عضالت شکم طراحی شد(()33شکل .)2
ارزيابي استقامت عضالت همسترينگ و سريني :بهمنظور اندازهگیری استقامت عضالت همسترینگ از
آزمونشونده خواستیم تا به شکم روی زمین قرار بگیرد و با بستن وزنه  3کیلوگرمی به پاهایش ،حرکت فلکشن
زانو را انجام دهد .آزمونشونده حداکثر تکراری را که تا حد واماندگی توانست انجام دهد اجرا کرد و تعداد
تکرارها محقق شمارش و ثبت کرد .همچنین ،آزمونشونده با قراردادن وزنه چهار کیلوگرمی روی شکم ،رانها
را به یکدیگر چسباند و با فشار پاها به زمین و چرخش خلفی لگن ،لگن را باال برد .حداکثر زمانی که
آزمونشونده توانست خود را در وضعیت پل با تکنیك صحیح حفظ کند به دست آمد .درواقع ،اساس کار
برمبنای واماندگی افراد از حفظ وضعیت یا تکرار حرکت بود(()32شکل  .)0،3پساز اجرای آزمون اولیه گروه
تمرین در یك برنامه تمرینی شرکت کردند .هدف برنامه طراحیشده کشش عضالت کوتاهشده فلکسور ران و
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سپس دو انگشت شست به طور همزمان و در دوطرف بدن به سمت باال و داخل حرکت داده شدند تا جایی
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اکستنسور ناحیه کمری ستون فقرات و تقویت عضالت اکستنسور ران (عضله همسترینگ و سرینی بزرگ) و
عضالت شکم بود .برنامه تمرینی  36جلسه بود و گروه تجربی به مدت  8هفته ،هفتهای  2جلسه و هرجلسه
 41تا  91دقیقه تمرینها را زیر نظر محقق انجام دادند .در این مطالعه  4تمرین مختلف برای آزمودنیها تجویز
روش اجراي برنامه در هر جلسه تمرين .به منظور کاهش خطر آسیبهای احتمالی به مفاصل و عضالت
آزمودنیها و برای افزایش تحركپذیری مفاصل ستون فقرات و اندام تحتانی ،برنامه گرمکردن و سردکردن0،تا
 00دقیقه در اول و آخر هر جلسه تمرینی اجرا شد ( .)36بعد از مرحله گرمکردن .ابتدا تمرینهای کششی و
سپس تمرینهای مقاومتی اجرا شدند .تمرین اول و دوم کششی به منظور افزایش کشش عضالت و کاهش
کانتراکچر عضالت فلکسور ران بود .در تمرین اول ،آزمودنی یك پا را به عقب برد ،و پای دیگر را در جلو
قرار داد ،و با انتقال وزن به پای جلویی ،کشیدگی را در قسمت قدامی پای عقبی احساس کرد (شکل  .)6در
تمرین دوم ،آزمودنی به حالت ایستاده قرار گرفت و زانو را خم کرد و ران را به اکستنشن برد .با اجرای تمرین،
ستون فقرات و لگن در وضعیت طبیعی حفظ شدند و لگن چرخش قدامی نداشت .تمرین کشش سوم کششی
برای افزایش انعطافپذیری عضالت اکستنسور ناحیه کمری ستون فقرات و درنتیجه افزایش دامنه حرکتی کمر
بود .از فرد خواسته شد که درحالت خوابیده ،زانوهای خود را تا آنجا که میتواند به طرف سینه حرکت دهد
( .)36برنامه تمرینی کشش ایستا از  0ثانیه در شروع تمرینها ،به  00ثانیه در پایان دوره تمرینی افزایش یافت
( .)30تمرینها کششی سه بار در هر جلسه تکرار شدند .برای جلوگیری از احتمال آسیب به بافت عضله،
حرکات به صورت نرم و کنترلشده تا آستانه درد اجرا شده است(.)36
پساز انجام تمرینهای کششی ،تمرینهای مقاومتی انجام شدند .تمرین مقاومتی اول شامل تقویت عضالت
همسترینگ بود که آزمونشونده حرکت فلکشن زانو با وزنه دوکیلوگرمی را انجام داد .)32( .تمرین مقاومتی
دوم به منظور تقویت عضالت سرینی بزرگ طراحی و اجرا شد .این تمرین شامل حرکت پلزدن با وزنه چهار
کیلوگرمی بود ( .)33تمرین مقاومتی سوم تقویت عضالت شکم بود که آزمونشوندهها تمرین فلکشن تنه در
 41درجه را انجام دادند ( .)34برنامه تمرینهای قدرتی در یك نوبت انجام شد .تعداد این حرکات ،از  8تکرار
در هفته اول به 03تکرار در هشتمین هفته رسید .تمرینها با شدت  40درصد شروع شد و به صورت پیشرونده
هر هفته  0درصد به شدت آن افزوده شد ( .)31بعد از پایان دوره تمرینی ،از آزمودنیهای هردو گروه تجربی
و کنترل پسآزمون اول گرفته شد .چهار ماه بعد از پسآزمون اول ،پسآزمون دوم از آزمودنیهای هردو گروه
گرفته شد .گروه کنترل در فاصله بین پیشآزمون تا پس آزمون اول و دوم به زندگی عادی خود مشغول بودند.
گروه تجربی هم در فاصله زمانی بین پسآزمون اول و دوم فعالیت خاصی انجام ندادند .پساز جمعآوری
دادهها و تأیید توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،جهت مقایسه میانگین گروههای
مختلف در مقاطع زمانی تحت بررسی ،آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری انجام شد .آزمونهای
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شد که ترکیبی از تمرینهای قدرتی و کششی بود.

تأثیر و ماندگاری تمرینهای اصالحی بر...

آماری با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  04در سطح اطمینان  90درصد  αدر سطح معناداری 1.10
انجام شد.

شکل  3تمرین قدرتي پل زدن

شکل  4تمرین قدرتي فلکشن زانو
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شکل 1تمرین قدرتي فلکشن تنه در  03درجه
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شکل  2تمرین کششي النچ
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شکل  1تمرین قدرتي فلکشن تنه در  03درجه

تأثیر و ماندگاری تمرینهای اصالحی بر...

نتايج
آزمودنیهای این پژوهش  23نفر گروه تجربی و  23نفر گروه کنترل بودند .میانگین قد ،وزن و شاخص توده
بدنی در افراد چهار گروه در جدول  0آمده است .برای بررسی اثر زمان ،گروه و اثر متقابل گروه زمان از تجزیه
کاهش معنیداری پیدا کرد ( .)p>1.10در پسآزمون دوم که پساز چهار ماه انجام شد نیز تفاوت معناداری
مشاهده شد ( .)p>1.10درحالیکه در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول  .)3قوس کمری
دختران بالغ نیز پساز پایان تمرینهای اصالحی کاهش معنیداری داشته است ( .)p>1.10در پسآزمون دوم
( )p>1.10تفاوت معناداری مشاهده شد ،ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (جدول .)2نتایج
اندازه اثر نشاندهنده آن است که میزان تأثیر برنامه تمرینی در گروه نابالغ متوسط ( )d=1.022و در گروه بالغ
زیاد بود ( .)d=1.122اگر چه در نتایج آزمون تعقیبی توکی تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی بالغ و نابالغ
مشاهده نشد (جدول .)6
جدول  .3ویژگي عمومي آزمودنيها
گروه

سن (سال)
m±SD

قد(سانتيمتر(
m±SD

وزن (کيلوگرم)
m±SD

BMI
m±SD

گروه تجربی  01سال

01.4±1.30

028±4.40

24.10±0.40

09.40±2.31

گروه کنترل  01سال

01.03±1.26

021±0.91

24.48±4.18

09.1±2.06

گروه تجربی  01سال

01.14±1.66

041±0.01

03.64±4.02

31.24±3.62

گروه کنترل  01سال

01.03±1.26

009±0.40

08.48±8.98

33.9±3.41

جدول  .4بررسي تأثير تمرینهاي اصالحي بر زاویه لوردوز کمري دانشآموزان  33سال مبتال به لوردوز افزایشیافته کمري
گروه  01سال

پيشآزمون

پسآزمون اول

پسآزمون دوم

Pاثر زمان

گروه تجربی

46.00±2.32

03.31±9.04

43.33±1.89

>1.110

گروه کنترل

42.19±3.36

46.24±3.90

46.36±2.24

1.630

Pاثر گروه

1.644

1.1110

1.241

1.100

جدول  .1بررسي تأثير تمرینهاي اصالحي بر زاویه لوردوز کمري دانشآموزان  31سال مبتال به لوردوز افزایشیافته کمري
گروه  01سال

پيشآزمون

پسآزمون اول

پسآزمون دوم

 Pاثر زمان

گروه تجربی

40.66±3.9

01.43±9.34

41.12±4.32

1.110

گروه کنترل

46.36±2.11

42.60±2.10

46.12±6.23

1.602

 Pاثر گروه

1.348

1.110

1.031

1.100

جدول .2نتایج آزمون تعقيبي توکي جهت بررسي قوس کمري آزمودنيهاي دو گروه  33و  31سال
متغير

ميانگين اختالف پيشآزمون و پسآزمون

انحراف استاندارد

ارزش p

درجه لوردوز کمری بین گروه  01سال با  01سال

-6.898

2.890

1.092
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واریانس تکراری استفاده شد .نتایج نشان داد پساز پایان تمرینها میزان قوس کمری افزایشیافته گروه نابالغ
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بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر  8هفته تمرین اصالحی بر قوس کمری افزایشیافته دختران پیش و پساز
بلوغ بود .نتایج نشان میدهد که میزان قوس کمری افزایشیافته در نمونههای تجربی پژوهشی کاهش یافته
دورههای بسیار مهم دوره بلوغ است که در طول آن ،وضعیت هورمونی و وضعیت جسمانی تغییر میکند و
میتواند عامل بروز ناهنجاری ستون فقرات و بیتعادلی عضالنی شود ( .)6ازجمله روشهای پیشنهادی برای
پیشگیری از این ناهنجاریها حرکات اصالحی است که زمان شروع آن بین محققان محل تعارض است.
بهطوری که فانوچی و همکاران معتقدند برنامه تمرینی ویژه باید در دوره کودکی اعمال شود( .)9هوانلو و
همکاران نیز گزارش کردهاند که بهتر است در زمان بلوغ ،تمرینهای اصالحی آغاز شود ( ،)38زیرا کنترل و
اصالح فعالیتهای بدنی در نوجوانی و اوایل مرحله بلوغ مؤثر بوده و از ناهنجاری حرکتی و بیتعادلی عضالنی
اسکلتی و فشارهای بیشاز اندازه بر ستون فقرات پیشگیری میکند (.)6
درحالیکه تحقیق حاضر بین مرحله پیشآزمون و پسآزمون لوردوز کمری گروه بالغ و نابالغ تفاوت معنیداری
نشان نداد که با تحقیقات دانشمندی و همکاران و فانوچی و همکاران همسو است .محققان معتقدند تمرینهای
اصالحی که شامل "تمرینهای قدرتی و کششی" است بر افراد تأثیر معنیداری میگذارد و بخش قدرتی آن
طول عضالت را تحت تأثیر قرار میدهند و بخشهای مختلف اسکلتی را جابهجا میکند و باعث ثبات و
ایستادگی لیگامنتها میشود .تمرینهای کششی بهعنوان هماهنگکننده عضالت موافق و مخالف عمل میکند
و باعث می شود طول عضالت درگیر چون سوئز خاصره و اکستنسور ستون فقرات افزایش پیدا کند(.)39،6
رودریگز و همکاران نیز گزارش کردهاند که تمرینهای کششی در کودکان  01-00سال طول عضالت درگیر
را تغییر میدهد و تیلت قدامی لگن را کاهش میدهد ( .)21ولتمن و همکاران و سیگل و همکاران نیز معتقدند
تمرینهای کششی انعطافپذیری عضالت تحتانی کمر افراد بالغ را افزایش میدهد ( .)20زاکاس و همکاران
نیز بیان میکنند که تمرینهای کششی باعث افزایش دامنه حرکتی اندام تحتانی افراد پیش و پساز بلوغ میشود
و معتقدند سن عامل محدودکنندۀ شروع برنامه تمرینی نیست ،بنابراین تمرینهای کششی جهت برگرداندن
وضعیت مناسب عضالت نقش مهمی ایفا میکند (.)23
ازطرفی برنامه تمرینهای اصالحی شامل تمرینهای قدرتی نیز هست و تمرینهای قدرتی با شدت ،مدت و
تکرار مناسب باعث افزایش قدرت عضالت شکم و عضالت اکستنسور ران افراد پیش و پساز بلوغ می
شود( .)23،22مطالعات فائیجینبوم و سوال و میچلی نشان میدهد تمرینهای قدرتی میتواند قدرت ،استقامت
و انعطافپذیری کودکان و نوجوانان را فراتر از مراحل رشد و بلوغشان افزایش دهد و بلوغ و مراحل تانر تأثیر
مهمی در کسب قدرت ندارد ( .)22-20سازوکار فیزیولوژیکی درگیر در میزان قدرت کسب شه کودکانی که
دارای سطح پایین آندروژن سرم هستند انطباقپذیری عصبی است .درحالیکه حداکثر قدرت بهدستآمده در
بزرگساالن ازطریق افزایش توده عضالنی قابل توضیح است()20؛ زیرا با شروع بلوغ ،استرویدهای جنسی
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است .همواره موضوع بهترین زمان اثربخشی تمرینهای اصالحی کانون توجه پژوهشگران بوده است .یکی از

تأثیر و ماندگاری تمرینهای اصالحی بر...

عملکرد عضالنی اسکلتی را کنترل میکنند ( .)26شرکت در تمرین (بهخصوص تمرینهای قدرتی) قدرت
عضله را افزایش میدهد ( )22و افزایش قدرت اغلب با افزایش حجم عضله و تارهای آن (هایپر تروفی عضالنی)
و کارکرد مؤثر عضله همراه است .انوکا ( )0998معتقد است که مهمترین عامل افزایش قدرت سیستم عصبی
بهصورت بهبود هماهنگی عصبی ،افزایش کارایی بسیج نورونهای حرکتی ،افزایش فعالسازی عصبی ،کاهش
عمل مهاری اندام وتری گلژی و فعالشدن ارتباطات عصبی غیرفعال یا ضعیف خود را نشان میدهد ()24
بهطوریکه بهدنبال تمرین درمانی ،ارتباطات عصبی موجود تقویت و فعال میشوند و تسهیل فعالیت سیناپسها
و تسهیل انقباض عضالت نمایان میشود .درنتیجه قدرت نیز افزایش مییابد (. )21
ازطرفی محقق اثربخشی تمرینها را در گروهها تحت بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از اندازه اثر نشان
میدهد ،میزان اثر تمرین در گروه  01سال در حد متوسط ( )d=1.022و میزان اثر تمرین در گروه  01سال
( )d=1.122در حد زیاد است .پاینه و همکاران اندازه اثر تمرینها را برای کودکان و نوجوانان بین  4-08سال
 1.48و  1.82به دست آورده اند ( )28که با اندازه اثر بهدستآمده از تحقیق حاضر مطابقت دارد .تفاوت نتایج
مشاهدهشده بین کودکان و نوجوانان با عوامل عصبی عضالنی ،عوامل هورمونی و هماهنگی حرکتی مرتبط
است( .) 29زیرا در طول دوره رشد عوامل گوناگون بدنی مثل قد ،وزن و سن باعث تغییر عضالنی و قدرت
میشوند که بر عملکرد ورزشی تأثیر میگذارد .بهعلت ترشح هورمونهای آندروژن و هورمونهای جنسی
قدرت عضله افزایش مییابد و اندازه اثر بر جوانان بیشتر میشود ( .)28نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد که
با انجام تمرینهای اصالحی میتوان از ناهنجاریهای عضالنی و اسکلتی در هردو گروه سنی پیش و پساز
بلوغ پیشگیری کرد و نتایج حاصل از اندازه اثر برنامه تمرینی نافی حضور کودکان در برنامه حرکات اصالحی
نیست ،اما به نظر میرسد که دوره پساز بلوغ زمان مناسبتری برای شرکت در برنامه تمرینی باشد.
میزان ماندگاری تمرین پساز اجرای یك دوره برنامه تمرینی نیز همواره کانون توجه پژوهشگران بوده است،
زیرا در اکثر تحقیقهای انجامشده فقط به نتایج کوتاهمدت این تمرینها اشاره شده است و تعداد اندکی از
پژوهشها ماندگاری را تحت بررسی قرار دادهاند .تجربه نشان میدهد بیشتر افرادی که با کمك تمرینهای
اصالحی به اصالح ناهنجاری خود میپردازند ،پساز اتمام دورههای تمرینی ،تمرین خود را قطع میکنند.
درنتیجه تحقیق حاضر نیز میزان ماندگاری تمرین را بررسی کرده .طبق نتایج تحقیق حاضر ،میانگین زاویه
لوردوز در گروه تجربی در پسآزمون دوم ،که چهار ماه بعد از پسآزمون اول گرفته شد ،افزایش پیدا کرد .این
مقدار بهلحاظ آماری اختالف معنیداری با میانگین زاویه لوردوز در پیشآزمون داشت .نتیجه تحقیق حاضر با
نتایج تحقیقات شوندی و سیناکی همسو است .شوندی و همکارانش نشان دادند که  1هفته تمرین اصالحی
باعث کاهش ناهنجاری شده است ،اما پس از پیگیری چهار ماهه دوباره میزان ناهنجاری افزایش یافته است
( .)61نتایج سیناکی و همکارانش نیز نشان داد که تمرین قدرتی باعث کاهش ناهنجاری در زنان میشود ولی
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است که بدون بروز سازگاریهای عصبی افزایش قدرت ممکن نخواهد بود .پساز تمرین تطابق عصبی
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پیگیری  8ساله نشان داد که قدرت عضالت دوباره کاهش پیدا کرده است و زاویه ناهنجاری افزایش یافته است
(.)60
یافتههای تحقیقات نشان میدهد که قدرت بهدستآمده موقت است و با دوره بیتمرینی کاهش پیدا میکند.
و میچلی معتقدند پس از  9هفته بیتمرینی قدرت نابالغان کاهش پیدا میکند ( .)20فایجینباوم و همکارانش
نیز گزارش کردهاند که پس از  8هفته بیتمرینی کاهش سریع و معنیداری در قدرت نوجوانان رخ میدهد
( .)26بیلمکی و همکارانش نیز پساز یك دوره بیتمرینی کاهش معنیداری در قدرت دختران نابالغ مشاهده
کردند ( .)63ازمنظر فیزیولوژیکی افزایش قدرت بهواسطه تمرین مقاومتی در دو فاز مختلف رخ می دهد :در
 6-8هفته اول تمرین ،افزایش قدرت ازطریق هماهنگی عصبی -عضالنی و افزایش میزان واحدهای حرکتی و
هماهنگی مهارت حرکتی عضالت ایجاد میشود و پساز آن تغییرات ساختاری و هیپرتروفی روی میدهد که
عامل افزایش قدرت تلقی میشود ( .)63تحقیق حاضر که  8هفته برنامه تمرینی است ممکن است قدرت
عضالنی را ازطریق بهبود هماهنگی عصبی –عضالنی و تغییرات هورمونی افزایش داده باشد( .)63اما احتماالً
در طول چهار ماه بیتمرینی سطح تستسترون و شاخص آندروژن آزاد بهدستآمده به همان میزان میماند ()26
و کاهش قدرت عضالنی ازطریق کاهش توده عضالنی و محتوای پروتئین و آب موجود در آن و کاهش تواتر
عصبی و فراخوانی طبیعی برخی تارها ،کاهش عملکرد مهاری سیستم عصبی مرکزی بر عضالت ،کاهش
حساسیت اندام وتری گلژی یا تغییر در پیوستگاه عصبی-عضالنی واحدهای حرکتی قابل توجیه است (.)63
باتوجه به اینکه طول دوره این تمرینها  8هفته بوده است ،به نظر میرسد تغییرات زاویه لوردوز ناشی از پاسخ
حاد عضالت به تمرینهای تجویزشده باشد .اگرچه این تغییرات میتوانند با افزایش قدرت و هماهنگی عضالنی
باعث کاهش زاویه لوردوز کمری شوند ،درصورتیکه فرد تمرین را قطع کند ،این تغییرات دوباره در مدت
کوتاهی به حالت اولیه بازمیگردد و زاویه لوردوز مجدداً افزایش خواهد یافت (آزمودنیهای این پژوهش
تمرینهای خود را ادامه ندادهاند) .بنابراین افرادی که قصد دارند به کمك تمرینهای اصالحی وضعیت قامتی
خود را بهبود بخشند باید این تمرینها را در طول زمان ادامه دهند تا به عوارض ناشی از بیتمرینی ،که افزایش
زاویه لوردوز کمری است مبتال نشوند.
نتيجهگيري
براساس نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان گفت که اثربخشی برنامه تمرینی بهمنزله روش غیرجراحی
و غیردارویی ،هم بر کودکان پیشاز بلوغ و هم افراد پساز بلوغ معنیدار بوده است و نتایج حاصل از اندازه
اثر ،عملکرد بهتر نوجوانان را نشان میدهد .یافتهها نافی حضور کودکان در برنامه حرکات اصالحی نیست ،اما
بهنظر می رسد دوره پساز بلوغ زمان مناسبتری جهت شرکت در برنامه تمرینی باشد .ازطرفی واقعیتی
انکارناپذیر وجود دارد که با توجه به طوالنیتر بودن روند اصالح ناهنجاری ،نیاز به آغاز زودهنگام آن همواره
احساس میشود .نکته مهم و درخور توجه دیگر ماندگاری اثر تمرینها بود که نشان میدهد آزمودنیهای مبتال
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بیتمرینی قدرت و توان عضالنی را در کودکان و نوجوانان تا حد گروه کنترل کاهش میدهد ( .)26،20سوال

...تأثیر و ماندگاری تمرینهای اصالحی بر

به قوس کمری افزایشیافته نیازمند شرکت در برنامه تمرینهای اصالحی مستمر هستند و با نتایج دلخواه
 در انتها پیشنهاد میشود در مطالعات آینده دورههای تمرینی و.زودهنگام نباید برنامه تمرینی را رها کرد
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 میزان قدرت و، عالوهبر اندازهگیری لوردوز کمری، درصورت امکان.دورههای پیگیری طوالنیتر باشد
انعطافپذیری عضالت پیش و پساز تمرین اندازهگیری شود و اثر تمرین و بیتمرینی بر عضالت گزارش
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