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چکيده
مطالعۀ حاضر به بررسی تأثير هشت هفته تمرينات ثباتدهندۀ ستون فقرات بر ميزان زاويۀ
قوس کمري ،با استفاده از دستگاه بيوفيدبک فشاري در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد
باهنر کرمان میپردازد .جامعۀ آماري تحقيق حاضر شامل کليۀ دانشجويان دختر مبتال به
عارضۀ لوردوزکمري دانشگاه باهنر کرمان است 12 .نفر از دانشجويان مبتال به قوس کمري
افزايشيافته بهعنوان نمونۀ آماري انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل 31
نفري قرار داده شدند .اطالعات مورد نياز از طريق صفحۀ شطرنجی ،اسپينال موس (سنجش
قوس کمر) ،قد سنج و ترازوي ديجيتال ،گونيامتر (سنجش ميزان انعطافپذيري عضالت سه
سر رانی) و آزمون دراز و نشست (سنجش ميزان استقامت عضلۀ شکمی) جمعآوري گرديد.
آزمودنیهاي گروه تجربی ،به مدت هشت هفته ،هفتهاي سه جلسه و هر جلسه  23دقيقه ،با
استفاده از دستگاه بيوفيدبک فشاري تمرين داده شدند .در آغاز و پايان دوره از آزمودنی ها
پيش و پسآزمون به عمل آمد و ميزان لوردوز کمر ،انعطافپذيري عضالت سهسر رانی و
استقامت عضالت شکم پيش و پس از آزمون سنجيده شد .اطالعات جمعآوريشده ،با
استفاده از روش آماري تی مستقل و زوجی در سطح معنیداري  39درصد تجزيه و تحليل
شدند .نتايج ،کاهشی معنیدار در زاويۀ لوردوز کمري ( ،)P=3/333افزايشی معنیدار در ميزان
انعطافپذيري عضالت سهسررانی ( )P=3/333و افزايشی معنیدار در استقامت عضالت شکم
( )P=3/333در گروه تمرينی نشان داد .همچنين نتايج تحقيق تفاوت معنیداري در ميزان
متغيرهاي مذکور پيش و پس از آزمون در گروه کنترل نشان نداد .نتايج تحقيق حاضر نشان
داد انجام تمرينات ثباتدهندۀ ستون فقرات سبب کاهش زاويۀ لوردوز کمري ،افزايش
انعطافپذيري عضالت سهسررانی و همچنين افزايش ميزان استقامت عضالت شکم میشود.
واژگان کليدي :تمرينات ثباتدهنده ،لوردوز کمري ،دستگاه بيوفيدبک فشاري.

 .1دانشيار دانشگاه شهيد با هنر کرمان (نويسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد دانشگاه شهيد با هنر کرمان

Email: sahebozamani@yahoo.com
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مقدمه
يکي از مهمترين قسمتهاي ستون فقرات ،قوس کمري است که در صورت غيرطبيع ي ب ودن،
ميتواند تعادل بدن را در حالت ايستاده بر هم زن د ( .)1دو عارض ۀ مه م در اي ن ناحي ه ق وس
کمري افزايشيافته (هايپرلوردوزيس) و کاهشيافته (هيپولوردوزيس) اس ت ( .)1از عل ش ايع
افزايش قوس کمري نبود تعادل عضالني در ناحيۀ کمري-لگني است که ميتواند به آسيبه اي
جدي در ناحيۀ کمر و مهرههاي آن منجر شود ( .)2ج ول و جان دا 1س ندرو متق اطع لگ ن را
مطرح کردند که اثر عد تعادل عضالني را بر توانايي بيمار در حفظ وضعيت لگني خنث ي ش رح
مي دهد و مطرح ميکند که در ناهنجاري قوس کمري افزايشيافته ،عضالت شکمي و س ريني
بزرگ کشيده و ضعيف مي شوند و عضالت خ مکنن دۀ ران (راس ت ران ي و ب هخص و س و ز
خاصره) و راستکنندههاي کمري کوتاه ميشوند .به دنبال ضعف س رينيه ا ،ب هط ور جبران ي
فعاليت عضالت سهسر راني و راستکنندههاي ستون فقرات زياد ميشود تا ب ه حرک ت راس ت
کردن ران کمک کنند و در نتيجه ،اين عضالت دچار سفتي ميش وند .اگرچ ه اف زايش فعالي ت
وکوتاهي در راستکنندههاي بلند کمري ديده ميشود ،درعضالت کوت اه کم ري مث چندس ر
ضعف و کشيدگي نيز ديده ميشود .ضعف سريني مياني به افزايش فعالي ت و کوت اهي عض الت
مربع کمري و کشندۀ پهن نيا در همان سمت منجر ميشود ( .)3ريچاردسون 2و همکاران ،ب ر
اساس ويژگيهاي آناتوميک ،بيومکانيکي و فيزيولوژيک ،عضالت را ب ه دو گ روه ثب اتدهن ده و
حرکتدهنده تقسيم کردند که گروه اول را براي حفظ وضعيت و عملکرد ضد جاذب ه و عض الت
گروه دو را بيشتر براي ايجاد حرکت و گشتاور مناسب دانستند ( .)4همچن ين برگم ار  3ب ر
اساس نقش عضالت تنه در ايجاد ثبات آنها را به دو گروه سيستم عض الني موض عي و عم ومي
تقسيم کرد ( .)5سيستم اول :سيستم ثباتدهندۀ موضعي و شام عض الت عمق ي اس ت .اي ن
عضالت عبارتاند از :چندسر ،س و ز خاص ره ،عرض ي ش کمي ،مرب ع کم ري ،و م ور داخل ي
(فيبرهاي خلفي) .عضالت اين سيستم به ستون فقرات کمري و فاشياي سينهاي-کمري وص -
اند و ثباتدهندههاي اصلي کمري محسو ميشوند .سيستم دو سيس تم عم ومي اس ت ک ه
عضالت سطحي را در بر ميگيرد و بهطور ثانوي ه ثب ات س تون فق رات را ب ه دنب ال دارد .اي ن
عضالت شام  :مور خارجي ،راست شکمي و فيبرهاي قدامي مور داخلي است .عم اص لي
اين عضالت ايجاد و کنترل حرکات کمري است و نقش کم ي در ثب ات س گماني دارن د .ب راي
1. Jull & Janda
2. Richardson
3. Bergmark
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ايجاد ثبات و حرکت در ستون فقرات کم ري هم اهنگي تم امي اي ن عض الت زز اس ت (.)5
تمرينهاي ثباتدهندۀ ستون فقرات ،تمرينهاي اختصاصي عضالت اط را مه رهه اي کم ري
است که نقش اوليۀ آنها ايجاد ثبات ديناميک و کنترل س گمانه اي س تون مه رههاس ت (.)6
ريچاردسون فرض کرد که پايداري مطلو ستون مهرهها ب ه انقب اض عض لۀ عرض ي ش کمي و
عضله چندسر نياز دارد ( .)7از آنجا که عضالت عمقي ناحيۀ کمري-لگني نقش مهمي در ثب ات
ستون فقرات ايفا ميکند ،انجا تمرينات ويژه باعث بازآموزي عضالت عمقي ميشود و از طريق
فعالسازي و تمرين عضالت عمقي ميتوان کنترل منطقهاي 1ايجاد کرد ( .)8ام روزه ،ابزاره ا و
برنامههاي تمريني و توانبخشي زيادي براي افزايش استقامت و ق درت عض الت تن ه طراح ي و
استفاده شدهاند؛ از جملۀ اين ابزارها دستگاه بيوفيدبک فشاري ( 2)SBPاس ت .اس تفاده از اي ن
دستگاه بسيار آسان است واطالعات کم ي در اختي ار ق رار م يده د .همچن ين ،اي ن دس تگاه
بازخوردي که براي فرد ايجاد ميکند از مفيدترين ابزارها براي تقوي ت عض الت عمق ي س تون
فقرات و بهبود ناهنجاريهاي اين ناحيه به شمار ميرود ( .)9همچنين ريچاردسون و همکارانش
( )2002استفاده از دستگاه مذکور را در تمرينات کمري-لگني و آزم ونگي ري عض الت مفي د
دانستند وگزارش کردند که اگر وضعيت طبيعي ستون فقرات در حين انجا تمرينات و آزمون-
گيري به هم بخورد ،فرد از طريق بازخورد دستگاه متوجه اين تغيير ميشود (.)8
در زمينۀ اثربخشي تمرينات ثباتدهنده درکاهش هايپرلوردوز کمر تحقيقات کمي انج ا ش ده
است .در تحقيقي که خلخالي و همکاران در زنان ج وان انج ا دادن د ،بع د از انج ا ده هفت ه
ورزشهاي ثباتدهنده کمري کاهش معنيداري در زاويۀ ل وردوز کم ري دي ده نش د ( .)10در
تحقيقي ديگر حسينيفر و همکاران به بررسي تأثير تمرينات مکن زي و ثب اتدهن دۀ کم ر ب ر
بهبود عملکرد و درد آزمودنيهاي مبتال به کمر درد مزمن پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که
ميانگين درد ،ناتواني و لوردوز کمري در ه ر دو گ روه ک اهش يافت ه اس ت ( .)11همچن ين در
داخ و خارج کشور ،تحقيقي مبني بر استفاده از ابزار بيوفيدبک فش اري در تمرين ات عض الت
ناحيۀ کمري -لگني مشاهده نشده واز اين ابزار بيشتر ب راي م وارد تشخيص ي ق درت عض الت
ناحيۀ کمري -لگني وکنترل انقباض عضالت استفاده شده است .بانيگ و همک اران ب ه بررس ي
تأثير تمرينات پيالتس بر درد و کنترل ثبات کمر در افراد داراي کمردرد م زمن غيراختصاص ي
پرداختند و مشاهده کردند که به دنبال اين تمرينات ،کم ردرد ک اهش و ثب ات کم ري-لگن ي
افزايش يافت .قاب ذکر است که در تحقيق مذکور از ابزار بيوفيدبک فشاري براي سنجش ثبات
1. Regional control
2. Stabilizer Pressure Biofeedback
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کمري استفاده شد (.)12
آمارهاي سازمان بهداشت جهاني نشاندهندۀ شيوع کمردردهاي مزمن در ميان طبقات مختل ف
اجتماعي است که به احتمال زياد يکي از علت هاي اصلي بروز آن تغيير انحناي ستون مهرهه ا،
بهويژه در ناحيۀ کمر (افزايش قوس کمر) و نبود توازن مناسب در ق درت عض الت لگ ن و کم ر
است ( .)13از جمله عضالتي که در قوس کمري افزايشيافته ،دچار ض عف م يش وند ،عض الت
عمقي شکمي است که شام عرضي شکم و مور داخلي است ( .)14با توجه به اينکه برنام ه-
هاي تمريني معموزً توجه کمي به عضالت عمقي داش تهان د و تمرکزش ان بيش تر ب ر عض الت
سطحي بوده ،تحقيق حاضر به بررسي يک دوره برنامۀ منتخب تمرينات ثباتدهن ده ب ه م دت
هشت هفته با تأکيد بيشتر بر عضالت عمقي ناحيۀ کمري-لگني در بهبود قوس کمري اف زايش
يافته در دانشجويان دختر ،با استفاده از ابزار بيوفيدبک فشاري پرداخته است.
روششناسی پژوهش
مطالعۀ حاضر از نوع نيمهتجربي است و جامعۀ آماري تحقيق حاضر را کلي ۀ دانش جويان دخت ر
27-20سالۀ دانشگاه شهيد باهنر کرمان تشکي ميدادند .نحوۀ انتخ ا آزم ودني ه ا ب ه اي ن
ترتيب بود که ابتدا فر ثبت سوابق تنظيمشده توسط محق ق ب ين  300نف ر از جامع ۀ آم اري
توزيع شد .با توجه به سؤازت مندرج در فر  ،آزمودنيهايي موردنظر بودند که از لحاظ جسماني
و تندرستي در وضعيت طبيعي باشند و هيچگونه سابقۀ کم ردرد ي ا جراح ي ،فعالي ت ورزش ي
منظم يا حرفهاي ،عضويت در تيمهاي ورزشي دانشگاه ي ا دانش کده نداش تند .ب راي تش خيص
عارضۀ لوردوز کمري و غربالگري اوليه 155 ،نفر از آزمودنيها با اس تفاده ازص فحۀ ش طرنجي و
آزمون نيويور ارزيابي شدند .آنگاه از ميان افرادي که قوس کمري افزايشيافتۀ آنها بهوس يلۀ
صفحۀ شطرنجي و آزمون نيويور تشخيص داده شده بود 85 ،نفر انتخا ش دند ت ا ب همنظ و
بررسي عملکردي يا ساختاري بودن قوس کمري و نيز اندازهگيري زاويۀ قوس کمري مورد نظر
محقق ،در موعد معيني در آزمايشگاه دانشگاه باهنر کرمان حضور يابند .براي انجا اي ن ک ار از
اسپينال موس استفاده شد .اسپينال موس نوعي ابزار پيش رفتۀ غيرته اجمي اس ت ک ه مي زان
قوسها و حرکات ستون فقرات را در چندين صفحه اندازه ميگي رد .ب راي ان دازهگي ري درج ۀ
لوردوز کمري از فرد خواسته شد پاها را به اندازۀ عرض شانه باز کنند ،زانوها راست و نگاه روبه-
رو باشد و بهصورت کامالً عادي قرار گيرند .سپس ،محقق پشت آزمودني قرارم يگرف ت .ابت دا،
زا دۀ خاري مهرۀ هفتم گردني ( )C7با روش لمس بهعنوان لندمار مشخص و عالم تگ ذاري
شد .سپس ،دستگاه اسپينال موس فعال و با قرار دادن غلتکهاي آن بر ب از و پ ايين  C7م وس
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در امتداد ستون مهرهها تقريبا تا حدود مهرۀ سو خ اجي ( )S3ب ه ط ر پ ايين کش يده ش د.
همزمان با حرکت موس در امتداد ستون مهرهها ،مسير حرکت و شک ستون مه رهه ا و ان دازۀ
مربوط به لوردوز کمر (ازسطح T12,L1و ) S1,2روي مانيتور ثبت شد .اين اندازهگيري سه بار تکرار
و ميانگين آنها ثبت شد ( .)16،15سپس 24 ،نفر از آزمودنيها انتخا و بهط ور تص ادفي در دو
گروه  12نفري کنترل و تجربي ق رار داده ش دند .همگ ي اي ن اف راد داراي دو ويژگ ي بودن د:
افزايش قوس کمري آنها عملکردي و زاويۀ انحناي کمري در آنها بين  35ت ا  50درج ه ب ود
(کليۀ نمونهها در ابتدا بهصورت همگن انتخا شدند) .از کليۀ شرکتکنندگان فر رضايت براي
شرکت داوطلبانه در تمرينات دريافت شد .آزمودني ها به غي ر از عارض ۀ ه ايپرلوردوزيس ه يچ
عارضۀ جسماني و رواني ديگري نداشتند و داروي خاصي نيز مصر نميکردند.
شاخص انعطا پذيري گروه عضالني سهسرراني با گونيامتر اندازهگيري و ثب ت ش د ک ه ب دين
منظور از روش اندازهگيري دامنۀ حرکتي اکستنشن غيرفعال زانو ( )PKEاستفاده ش د .در اي ن
روش ،فرد در حالت طاقباز قرار ميگرفت و آزمونگر مفص ران را در زاويۀ  90درجه قرار م ي-
داد .بعد زانوي فرد را صا ميکرد تا جايي که کشيدگي و درد پشت ران و زانو احساس ش ود و
سپس با قرار دادن محور گونيامتر روي کندي خارجي ران ،بهطوري که بازوي ثاب ت در امت داد
ران و بازوي متحر در امتداد قوز خارجي پا باشد ،مي زان زاوي ۀ ب ين ران و س اق را ان دازه
ميگرفت .اين اعمال سه بار تکرار شد و ميانگين آنها بهعنوان ميزان انعطا پذيري عضالت سه-
سر راني ثبت شد ( .)17گفتني است ،قب از انجا اين آزمون ،آزمودنيها به مدت  5دقيق ه ب ا
انجا حرکات کششي به گر کردن عضالت سهسرراني مي پرداختند.
استقامت عضالت شکم از طريق تعداد دراز و نشست در  60ثانيه توسط کرونومتر سنجيده شد.
در هنگا آزمون دراز و نشست آزمودني بايد تا  60درجه بلند ميشد؛ زيرا در اين زاويه است که
بيشترين فشار بر عضلۀ شکمي وارد ميآيد .در هنگا اجراي آزمون دسته ا نباي د از ش انهه ا
جدا شود و باسن نيز بايد روي زمين ثابت باشد .هنگا اجراي آزمون ،بهمنظور ثابت کردن پاه ا
روي زمين ،از عام خارجي استفاده نشد؛ زيرا اين کار از دخال ت خ مکنن دهه اي ران در اي ن
حرکت ميکاهد (.)18،13
پس از مشخص شدن آزمودنيهاي داراي قوس کمري اف زايشيافت ه ،آزم ودنيه ا در دو گ روه
تجربي و کنترل قرار گرفتند .گروه کنترل در اين مدت ه يچگون ه حرک ات اص الحي و تم رين
انجا ندادند و گروه تجربي هم فقط در برنامۀ تمريني محق ق ش رکت کردن د .برنام ۀ تمرين ي
شام دو مرحلۀ گر کردن و اجراي تمرينات اختصاصي بود .مرحلۀ گ ر ک ردن ب ه م دت 10
دقيقه شام  :تمرينات سبک هوازي مث دوچرخه به مدت  5دقيقه و تمرينات کششي عض الت
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تنه ،خمکننده ،دورکننده و نزديککنندههاي مفص ران ،عضالت سهس رراني و عض الت پش ت
ساق پا بود .پس از انجا مرحلۀ گر کردن آزمودنيها وارد مرحلۀ اجراي تمرينات ثب اتدهن ده
ميشدند ( .)19اين تمرينات شام تمرينات کششي و قدرتي بود و به مدت هشت هفت ه و ه ر
هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت  60دقيقه انج ا ش د .ش دت تم رين ب راي ه ر آزم ودني
براساس آستانۀ تحم پذيري تمرين آزمودنيها کنترل شد .تمرينات ثباتدهنده تمريناتي بودند
که با هد بازآموزي حس عمقي ناحيۀ کمري و افزايش ثبات مه رهاي کم ري انج ا ش دند و
براي اجراي آنها از تمرينات به داخ دادن شکم به همراه انقب اض همزم ان عض لۀ چندس ر و
کف لگني توسط ابزار بيوفيدبک استفاده شد .سپس ،با يادگيري آزمودني تمرينات در وضعيت-
هاي مختلف انجا ميشد .همچنين در مراح پيش رفتهت ر اج زاي دينامي ک حرک ت ش ام
حرکت اندا ها به تمرينات اضافه شد .آزمودني ابتدا در تمرينات کششي شرکت ميک رد .دلي
استفاده از دستگاه بيوفيدبک فشاري در حين تمرينات کششي ،کم ک ب ه حف ظ ثب ات س تون
فقرات در حين حرکات اندا هاست تا ثبات در ح د اي دهآل نگ ه داش ته ش ود .در تم امي اي ن
تمرينات طبق دستورالعم دستگاه ،فشار پايۀ دستگاه روي  40ميليمتر جيوه قرار ميگرف ت و
سپس آزمودني بدون حرکت در ناحيۀ لگن و سينه ،ديوارۀ شکمي را به داخ ميداد و با حف ظ
فشار در طول مانور کششي ،ثبات کمري-لگني را حفظ ميکرد (.)9
تمرين کششي اول بهمنظور بهبود انعطا پذيري عضالت س هس رراني انج ا م يش د .در اي ن
تمرين ،آزمودني روي صندلي مينشست و بيوفيدبک پشت ستون فقرات کمري قرار ميگرف ت.
سپس ،آزمودني با حفظ فشار سعي ميکرد زانوي خود را صا کند (( .)9شک الف).
تمرين دو کششي ،کشش عضالت خمکنندۀ ران بود .در اين تم رين آزم ودني ب ه پش ت روي
تخت دراز ميکشيد و بيوفيدبک بين ستون فقرات کمري (لوردوز کمر) و تخت قرار ميگرف ت.
آنگاه آزمودني سعي ميکرد با حفظ فشار ،يک پاي خود را تا جايي که امکان داش ت ب ا کم ک
) .در
دست به طر سينه بياورد و در طول حرکت ثبات کمري-لگني را حفظ ميکرد (شک
اين تحقيق تمرينات کشش ي از  10ثاني ه در هفت ۀ اول ش روع و ب ه  15ثاني ه در هفت ۀ آخ ر
ميرسيد .براي تأثيرگذاري بيشتر ،هر تمرين پنج بار تکرار ميشد ( .)9در حين انجا تمرين ات،
فرد بايد ريتم طبيعي تنفس خود را حفظ ميکرد.
براي افزايش قدرت عضالت از تمرينات مقاومتي استفاده شد .هر جلسه به تعداد تکرارها اض افه
شد بهطوري که با ادامۀ تمرينات ،آزم ودنيه ا ب دون آنک ه احس اس خس تگي داش ته باش ند،
تمرينات را با تکرار بيشتر و زمان استراحت کمتر انجا دادند .تمرينات با  10تکرار ش روع و در
پايان دوره به  40تکرار رسيد (.)13
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تمرين اول تقويت عضالت عرضي شکم و مور داخل ي در وض عيت دم ر ب ود .در اي ن تم رين
آزمودني به شکم روي تخت دراز ميکشيد و کيسۀ فشار بيوفيدبک زير ش کم ق رار م يگرف ت.
فشار پايۀ دستگاه روي  70ميليمتر جيوه (طبق دستورالعم خود دستگاه) ق رار م يگرف ت .از
آزمودني خواسته ميشد که مانور تو دادن شکم را بدون هيچگونه حرکت ي در س تون فق رات و
لگن و تا جايي که فشار دستگاه  10 -6ميليمت ر جي وه ک اهش ياب د ،انج ا ده د (ش ک ج).
تمرين دو  ،تقويت عضلۀ عرضي شکم بود .در اين تمرين ،فرد در وضعيت طاقباز قرار ميگرفت
و زانوها را خم ميکرد بهطوري که کف پاها روي زمين قرار گيرد .فش ار پاي ۀ دس تگاه روي 40
ميليمتر جيوه قرار ميگرفت .از آزمودني خواسته ميشد که مانور تو دادن شکم را بدون ه يچ-
گونه حرکتي در ستون فقرات و لگن انجا دهد و نيز فشار دستگاه نبايد تغيي ر کن د و روي 40
ميليمتر جيوه باقي بماند (شک د) .تمرين سو تقويت عضلۀ سريني بزرگ بود .همانند تم رين
اول در اين تمرين نيز آزمودني به شکم روي تخت دراز ميکشيد و کيسۀ فشار بيوفي دبک زي ر
شکم قرار ميگرفت .فشار پايۀ دستگاه روي  70ميل يمت ر جي وه ق رار م يگرف ت .از آزم ودني
خواسته ميشد که مانور تو دادن شکم را بدون هيچگونه حرکتي در ستون فقرات و لگ ن انج ا
دهد .سپس ،آزمودني ،در حالي که زانويش خم بود ،عم اکستنشن ران را با بلند کردن زان و از
روي تخت انجا ميداد (( )9شک ه ) .تمرين چهار  ،تقوي ت عض لۀ عرض ي ش کم هم راه ب ا
حرکت اندا بود .اين تمرين نيز مانند تمرين دو انجا ميشد ،با اين تفاوت که در اين تم رين
حرکت اندا نيز اضافه ميشد .زماني که اندا باز آورده ميشد ،فشار دستگاه بايد ثابت ميمان د
(شک و) .تمرين پنجم نيز در وضعيت طاقباز بود که آزمودني اين تم رين را ب ا زانوه اي خ م
طوري که کف پاها روي زمين قرار گيرد ،انجا ميداد .کيسۀ فشار زي ر س تون فق رات کم ري
(قوس کمر) قرار ميگرفت .فشار پاي ۀ دس تگاه روي  40ميل يمت ر جي وه ق رار داش ت .از ف رد
خواسته شد تيلت خلفي لگن را انجا دهد .فشار با توجه به توانايي فرد در ايج اد انقب اض باي د
بين  50 -20ميليمتر جيوه افزايش مييافت و فشار دستگاه ثاب ت م يمان د (ش ک د) .زم ان
نگهداري انقباض براي تمامي تمرينات مقاومتي  10ثانيه و تنها براي تمرين سو  5ثانيه ب ود و
آزمودني بايد ريتم طبيعي تنفس خود را حفظ ميکرد.
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براي تجزيه و تحلي آماري از نر افزار  spssويرايش 16استفاده شد .از آزمونه اي آم اري ت ي
مستق و زوجي بهمنظور مقايسۀ نتايج بين گروهي و درونگروهي استفاده شد .کليۀ تحلي ه ا
در سطح معنيداري  95درصد با آلفاي کوچکتر و مساوي با  0/05انجا شد.
يافتههاي پژوهش
ميانگين سن ،قد و وزن آزمودني ها بهترتيب  23/59±2/42سال 161/62±6/69 ،سانتيمتر و
 52/66±7/51کيلوگر بود .تجزيه و تحلي يافتههاي اين تحقيق بيانگر آن است که در پيش-
آزمون تفاوتي بين گروهها وجود ندارد (جدول )1
بر اساس يافته هاي پژوهش بين ميزان قوس کمري ،استقامت عضالت ش کم و انعط ا پ ذيري
عضالت سهسرراني گروه تمريني و کنترل در پسآزمون تفاوت معنيداري ديده شد (ج دول.)2
همچنين ،نشان داده شد انجا هشت هفته تمرينات ثباتدهن ده ت أثير معن يداري ب ر ک اهش
زاويۀ قوس کمري ،افزايش استقامت عضالت شکم و افزايش انعطا پذيري عضالت س هس رراني
آزمودنيهاي گروه تجربي دارد ( ،)P≤ 0/05اما تفاوت معنيداري در مي زان متغيره اي م ذکور
قب و بعد از تمرين در گروه کنترل مشاهده نشد (جدول .)3
جدول  .3مقايسۀ متغيرهاي گروه هاي تجربی و کنترل در پيشآزمون
گروه
متغير

لوردوز کمري (درجه)
استقامتعضالت شکم (تکرار)
انعطا پذيري سهسر راني درجه)

پيشآزمون

پيشآزمون

ارزش

درجۀ

ارزش

گروه تجربی

گروه کنترل

تی

آزادي

پی

43/44±3/76
17/58±71/40
149/75±15/92

43/19±4/17
21/33±7/76
142/50±15/59

0/155
-1/211
1/127

22
22
22

0/878
0/239
0/272
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جدول  .1مقايسۀ متغيرهاي گروههاي تجربی و کنترل در پسآزمون
گروه
متغير

لوردوز کمري (درجه)
استقامتعضالت شکم (تکرار)
انعطا پذيري سهسر راني (درجه)

پسآزمون گروه تجربی

33/32±2/83
53/19±10/59
171/00±7/75

پسآزمون گروه کنترل

ارزش تی

درجۀ آزادي

ارزش پی

43/56±4/03
21/75±7/86
142/08±15/87

7/18
-8/4
-5/66

22
22
22

*0/001
*0/001
*0/001

جدول  .1مقايسۀ ميانگين تغييرات متغيرهاي گروههاي تجربی و کنترل پس از هشت هفته تمرينات
ثباتدهنده
گروه
متغير

لوردوز کمري
(درجه)
استقامت عضالت
شکم (تکرار)
انعطا پذيري سه-
سر راني (درجه)

گروه کنترل

گروه تجربی
قبل از تمرين

بعد از تمرين

ارزش پی

قبل تمرين

بعد از تمرين

ارزش پی

43/44±3/76

33/32±2/83

*0/001

43/19±4/17

43/56±4/03

0/175

17/58±71/40

53/19±10/59

*0/001

21/33±7/76

21/75±7/86

0/674

149/75±15/92

171/00±7/75

*0/001

142/50±15/59

142/08±15/87

0/175

* اختال در سطح  95درصد معنيدار است.

بحث و نتيجهگيري
نتايج اين مطالعه نشان داد انجا تمرينات ثباتدهنده با استفاده از ابزار بيوفي دبک فش اري ب ه
کاهش زاويۀ لوردوز کمري ،افزايش انعطا پذيري عض الت س هس ر ران ي و اف زايش اس تقامت
عضالت شکم منجر ميشود .اخيراً به اولويت بازآموزي عضالت ثب اتدهن دۀ موض عي (عمق ي)
ستون فقرات توجه زيادي ميشود .اين عضالت با چسبندگي به ستون فقرات و چسبندگي بين
مهرهاي براي ثبات بين سگمانهاي مختلف ستون فقرات بسيار مناسباند .در اختالزت س تون
فقرات کمري و کمردرد ،نحوۀ عملکرد عضالت عرضي شکم و چندسر و هماهنگي و ترتيب وارد
عم شدن عضالت عرضي شکم و چندسر تغيير ميکند ()20؛ بنابراين انقباض همزمان عضالت
عرضي شکم و چندسر ميتواند به بازآموزي عضالت ثباتدهندۀ موضعي منجر شود (.)8
بهمنظور تقويت عضالت عمقي شکم و حف ظ فش ار داخل ي ش کم از اب زار بيوفي دبک فش اري
استفاده شد .همانطور که مطرح شد ،اين دستگاه با بازخوردي که براي فرد ايج اد م يکن د ،از
مفيدترين ابزارهاي تقويت عضالت عمقي ستون فقرات و بهبود ناهنجاريهاي اين ناحي ه اس ت
( .)8از يافتههاي ديگر اين تحقيق ،کاهش زاويۀ لوردوز کمري در گروه تم رين ثب اتدهن ده در

11

مطالعات طب ورزشی شماره  ،31بهار و تابستان 3131

پسآزمون ( )P=0/001بود .تمرينات ثباتدهنده با واردِ عم ک ردن عض الت ثب اتدهن ده ب ه
حفظ مناسب قوس کمري و پوسچر کمک ميکنند ( .)11تمرينات اعم الش ده س بب کش ش
خمکنندههاي ران ،راستکنندههاي کمر ،تقويت عضالت ش کمي و س ريني ب همنظ ور ک اهش
تيلت قدامي لگن و به تبع آن کاهش لوردوز کمر ،به حد مطلو رساندن توزيع بار روي س تون
فقرات و افزايش ثبات سگمانهاي حرکتي ميش وند ()20؛ زي را در اث ر ض عف و کوت اهي اي ن
عضالت ،نقش کنترلکنندگي آنها روي لگن از بين ميرود و باعث چرخش لگن رو به جل و و در
نتيجه ،افزايش قوس کمري ميشود؛ بنابراين براي پيشگيري و درمان ق وس کم ري باي د اي ن
عضالت تحت کشش و تقويت قرار گيرند.
در تحقيقي که يوزباشي و همکاران انجا دادند گزارش شد که به دنبال تمرينات ثب اتدهن ده،
زاويۀ لوردوز کمري کاهش يافته است ( .)21از دزي احتمالي تش ابه اي ن تحقي ق ب ا تحقي ق
حاضر ميتوان به تعداد جلسات تمرين اشاره کرد که در هر دو تحقيق هشت هفته ب ود ،ام ا در
تحقيقي که خلخالي و همکاران انجا دادند ،نشان داده شد که ده جلسه تمرينات ثب اتدهن ده
مقدار لوردوز کمري را تغيير نداده است ( .)10احتمازً دلي اين تفاوت ،مغايرت نوع ابزار اندازه-
گيري قوس کمر باشد که در تحقيق خلخالي از خطکش منعطف استفاده شد ،در حالي ک ه در
تحقيق حاضر اسپينال موس بهکار گرفته شد .همچنين ،در تحقيق حاضر تعداد جلسات تم رين
 24جلسه (هشت هفته) بود ،در حالي که در تحقيق خلخالي و همکاران ،تعداد جلسات تم رين
 10جلسه بود.
در ناهنجاري هايپرلوردوزيس کمري همانطور که گفته شد ،عض الت ش کمي و س ريني ب زرگ
کشيده و ضعيف مي شوند وعضالت خم کننده ران(راست راني و ب ه خص و س و ز خاص ره)و
راست کنندههاي کمري کوتاه مي شوند .به دنب ال ض عف س ريني ه ا ،بط ور جبران ي فعالي ت
عضالت سه سرراني زياد مي شود و در نتيجه اين عضالت دچار سفتي ميگردند(.)3
از جمله عضالتي که در برنامۀ تمريني مورد توجه قرار گرفت ،گروه عضالت سهسر راني بود.
تجزيه و تحلي يافتههاي اين تحقيق نشانگر افزايش انعطا پذيري عضالت سهسر راني است
( .)P=0/001طبق بررسيهاي محقق ،تحقيقات کمي در زمينۀ تأثير تمرينات ثباتدهنده بر
انعطا پذيري عضالت سهسر راني وجود دارد .در تحقيق بختياري و همکاران که تأثير تمرينات
ثباتدهنده را در افراد مبتال به کمردرد بررسي کرده بودند ،گزارش شد که چهار هفته تمرين
موجب افزايش انعطا پذيري عضالت پشت ران مي شود (.)22
يکي ديگر از نتايج اين تحقيق نشان ميدهد بين ميزان استقامت عضالت شکم دو گروه تجربي
و کنترل در پسآزمون ،اختال

معنيداري وجود دارد ( .)P=0/001افزايش قوس کمري را
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احتمازً بهدلي ضعف عضالت شکمي ميدانند و براي اصالح و درمان ،برنامههاي تقويتي براي
عضلۀ فوق تجويز ميکنند .همچنين ،بايد حرکات تقويتي شکم انجا شود تا از تيلت قدامي
لگن و افزايش قوس کمر جلوگيري شود ( .)23يافتههاي تحقيق حاضر با نتيجۀ تحقيقات
گروهي از محققان همخواني دارد؛ مثالً رحيمي و همکاران ( )24و قرباني و همکاران ( )13با
بررسي تأثير هشت هفته تمرين بر استقامت عضالت شکم در افراد داراي هايپرلوردوزيس کمر،
اختال معنيداري در پسآزمون در دو گروه تجربي و کنترل مشاهده کردند .در تحقيق حاضر
نيز از آنجا که تمرينات تقويتي عضالت شکم در هفتههاي انتهايي به  40تکرار ميرسيدند،
منطقي به نظر ميرسد که اين تمرينات باعث بهبود استقامت عضالت شکم پس از هشت هفته
تمرين شوند.
بهطور کلي تحقيق حاضر نشان داد انجا تمرينات ثباتدهنده با استفاده از دس تگاه بيوفي دبک
فشاري به مدت هشت هفته ،ميتواند بهطور معنيداري باعث ک اهش ل وردوز کم ري ،اف زايش
انعطا عضالت سهسر راني و افزايش استقامت عضالت ش کم در دانش جويان دخت ر مب تال ب ه
قوس کمري افزايشيافته شود .هر چند که نتايج تحقيق نشان دادند تمرينات ثباتدهنده م ي-
تواند براي بهبود هايپرلوردوزيس کمري مفيد باشد ،اما با توجه به تعداد اند تحقيقات موجود
در اين زمينه براي بررسي اثر تمرينات ثباتدهنده بر ق وسه اي س تون فق رات ب ه تحقيق ات
بيشتري نياز است.
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