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دامــنۀ دورکرد مفصل شانۀ كودكان پسر با کمتوانی هوشــݡی
□ احسان آریایی* ،کارشناس ارشد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
ایران.
□ احمد ابراهیمی عطری ،دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
□ سید علیا کبر هاشمی جواهری ،دانشیار گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه
فردوسی مشهد ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشی

●

صفحات  9ـ ـ 20

چکیده
زمینه و هدف :یكی از ناهنجاریهای اسكلتی شایع در كودكان با کمتوانی هوشی کوژپشتی (كایفوز) است .کوژپشتی
باعث كاهش دامنۀ حركتی مفصل شانه میشود .از اینرو ،هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ تأثیر هشت هفته بازی اصالحی
در آب و خشكی بر میزان انحنای کوژپشتی و دامنۀ دورکرد (آبدا کشن) مفصل شانۀ كودكان پسر کمتوان هوشی بود.
روش :پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و از نوع كاربردی بود .از میان جامعۀ آماری 30 ،كودك با کمتوانی هوشی با میانگین
سنی  ،10/7 ± 1/4قد  ،141/7 ± 7/6وزن  35/5 ± 4/8و ( BMIشاخص تودۀ بدن)  17/6 ± 0/7بهصورت هدفمند
و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه (تمرین در آب و تمرین در خشكی) تقسیم شدند .برای اندازهگیری قد،
وزن ،زاویۀ کوژپشتی و دامنۀ دورکرد شانه به ترتیب از قدسنج سکا ،ترازوی سکا ،خطكش منعطف و گونیامتر استفاده شــد.
آزمودنیها بهمدت هشت هفته و در هر هفته ،سه روز به تمرین پرداختند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS
نسخۀ  16و از آزمون لون برای همگنی دادهها ،برای تعیین هنجار بودن توزیع دادهها از آزمون كلموگروف-اسمیرنف و برای
تغییرات درونگروهی و بینگروهی به ترتیب از تی همبسته و مستقل استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد بازی اصالحی در آب و خشكی بهطور معناداری باعث بهبود کوژپشتی و افزایش دامنۀ
دورکرد شانه میشود ()P= 0/001
نتیجهگیری :بازیهای اصالحی بهدلیل شادیبخش بودن میتوان برای بهبود برخی از ناهنجاریهای اسكلتی از جمله
کوژپشتی و افزایش دامنۀ حركتی مفاصل كودكان با کمتوانی هوشی استفاده كرد.
واژههای كلیدی :بازی اصالحی ،دورکرد (آبدا کشن) مفصل شانه ،كودكان با کمتوانی هوشی ،کوژپشتی (كایفوز).

مقدمه
برخی از کودکان به علت آسیب دستگاه عصبی مرکزی,
اختالالت ژنی و  ...دارای عملکرد هوشی پایینتر از متوسط
ه ــستند که به گ ــونهای خاص از جـنبههای فکری ,جسمی,

هیجانی با دیگر همتایان خود تفاوت دارند .به این کودکان،
افــراد با ک ـ ـمتوانی ه ــوشی گفـ ــته میش ــود .در م ــیان افراد با
کمتوانی هوشی از نظر وضعیت بدنی کاستیهای زیادی دیده
میشود .ناهنجاریهای شایع در این افراد ،سر به جلو ،شانۀ

* Email: Ariaee_1370@yahoo.com
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افـ ــتاده ،ک ــوژپـش ـ ـ ــتی (کایفوز )1و شك ــم برآم ــده است (.)1،2
کوژپشتی یكی از ناهنجاریهایی است كه با برنامههای تمرینات
اصالحی ،اصالح میشود ( .)3براساس نظریۀ جاندا  ،2ضعف
ماهیچههای بخش میانی و پایینی ذوزنقه و خمکنندههای
عمیق گردن و كوتاهی ماهیچههای سینهای بزرگ و كوچك،
بخش باالیی ذوزنقه و باال كشندۀ كتف ،باعث ایجاد قوز ()4
و افزایش زاویۀ کوژپشتی باعث تغییر دامنۀ حركتی مفصل شانه
میشود ،بهطوری كه پژوهشها نشان داده است با افزایش
زاویۀ در کوژپشتی ،دامنۀ حركتی چرخش داخلی شانه افزایش
و دامنۀ حركتی چرخش خارجی شانه كاهش مییابد .همچنین
پژوهش روی ورزشكاران آسیبدیده ،نشاندهندۀ ارتباط
معناداری بین کوژپشتی و دامنۀ حركتی مفصل شانه بوده است
( .)5پژوهشهای زیادی نشان میدهند تمرینات اصالحی بر
بهبود زاویۀ کوژپشتی تأثیرگذار است .بهطور مثال ،پالوسكی
و همكاران )2009( 3با بررسی تأثیر برنامۀ اصالحی بر میزان
زاویۀ کوژپشتی و قدرت ماهیچهها و عملكرد جسمانی زنان
سالمند نشان داند این برنامه منجر به بهبودی هر سه متغیر
در آزمودنیهای پژوهش شده است ( .)3همچنین پژوهش
ش ــوندی 4و هم ــكاران ( )1390نش ــان داد تم ــرینات اصالحی
تأثیر معناداری در بهبود زاویۀ کوژپشتی دانشجویان دچار
هایپركایفوز دارد ( .)6مشهدی ( )1390در مطالعات خود روی
زاویۀ کوژپشتی كودكان با كمتوانی هوشی به این نتیجه رسید
برنامۀ ورزشی تركیبی شامل تمرینات آمادگیجسمانی و حرکات
اصالحی میتواند اثر مثبتی بر زاویۀ افزایش یافتۀ کوژپشتی و
کاوپشتی (گودی کمر )5نوجوانان با كمتوانی هوشی در معرض
یك زندگی بیتحرك داشته باشد ( .)7عالوه بر این ،پژوهشها
نشان میدهند عالوه بر تمرینات اصالحی در خشكی ،تمرینات
اصالحی در آب نیز بر بهبود زاویۀ کوژپشتی تأثیر میگذارد .بهطور
مثال ،پژوهشها نشان دادهاند تمرینات شنا باعث بهبود
عناصر آمادگی جسمانی از قبیل سرعت ،قدرت ماهیچههای
باال و پایینتنه ،تعادل ،توان و انعطافپذیری افراد با اختالل
ُ
6
طیف اتیسم میشــود ( .)8نتایج پژوهش ایلم ــاز و همکاران
( )2009نشان داد تمرین در آب و شنا باعث بهبود برخی از
عناصر آمادگی جسمانی كودكان با کمتوانی هوشی از جمله
سرعت ،قدرت ماهیچهها ،توان و تعادل آنها میشود ( .)9در

پژوهش عزیزی و همكاران ( )1391حركتدرمانی ویژه در آب
زاویۀ کوژپشتی دانشجویان پسر را به میزان  6/54درجه كاهش
داد ( .)10پژوهش سخنگویی ( )1388نشان داد آبدرمانی
میزان قدرت ماهیچههای پشت را به میزان قابل توجهای
افزایش میدهد ( .)11قدیمی ( )1388در پژوهشی باعنوان
پشت تناوبی در اصالح کوژپشتی نوجوانان
تأثیر شنای كرال
ِ
به این نتیجه رسید شنای كرال پشت باعث كاهش معناداری
در کوژپشتی میشود ( .)12عالوه بر اثرات حركتدرمانی و
آبدرمانی بر زاویۀ کوژپشتی ،نتایج پژوهشها نشان میدهند
تمریندرمانی و آبدرمانی بر دامنۀ حركتی مفصل شانه نیز
تأثیرگذار هستند ،بهطوری كه گزارش شده است در افراد دچار
شانۀ منجمد ،چهار هفته برنامۀ بازتوانی باعث بهبود خمکرد،7
دورکرد (ابدا کشن ،)8چرخش داخلی و خارجی شانه میشود
( .)13همچنین نتایج پژوهش نشان داده آبدرمانی پس از
جراحی مفصل شانه باعث بهبود و توانبخشی حركات مفصل
شانه میشود ( .)15،14یكی از روشهایی كه هما كنون جهت
اصالح ناهنجاریهای وضعیتی در جوامع پیشرفته استفاده
میشود ،بازی است .بازی برای كودكان با کمتوانی هوشی
در مقطع ابتدائی در بهبود سالمت عمومی و كنترل اندامهای
بزرگ و ماهیچههای درشت بدن همانند دستها و پاها مؤثر
است ( .)16تمرینات ورزشی در قالب بازی این اجازه را به
كودكان با کمتوانی هوشی میدهند كه بتوانند كارهای خود را
ً
مستقال انجام دهند ( .)17پژوهش در زمینۀ اصالح ناهنجاری
کوژپشتی در قالب بازی اصالحی در خشكی بسیار محدود
و كم بوده و تا كنون پژوهشی در زمینۀ اصالح ناهنجاری
کوژپشتی در قالب بازی اصالحی در آب صورت نگرفته است.
همچنین پژوهشی كه بهطور اختصاصی درصدد بهبود دامنۀ
حركتی مفصل شانه در ارتباط با افزایش زاویۀ کوژپشتی باشد
انجام نشده است .باید این نكته را نیز اضافه كرد حضور در
آب برای این كودكان شادیآفرین و جذاب است و كودكان
ارتباط بهتری با شرایط آب برقرار میكنند .شیوههای درمانی
ً
حركات اصالحی نیز طی یك روند نسبتا طوالنی انجام میشود
و گاهی خستهكننده هستند که با توجه به شرایط ویژه این
كودكان ،نوع و طراحی حرکات اصالحی برای این کودکان از
اهمیت خاصی برخوردار است .از این رو ،پژوهشگر با توجه به

5. Lordosis
6. Yilmaz & et al.
7. Felextion
8. Abduction

1. Kyphosis
2. Janda
3. Pawlowsky & et al.
4. Shavandi
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خاص بودن شرایط این كودكان بهدنبال یك شیوهنامۀ درمانی
مناسب در قالب بازی برای این كودكان بود .بر این اساس،
هدف از این مطالعه مقایسۀ تأثیر هشت هفته بازی اصالحی
در آب و خشكی بر میزان انحنای کوژپشتی و دامنۀ دورکرد
مفصل شانۀ كودكان پسر با کمتوانی هوشی بود.

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و از نوع كاربردی بود .جامعۀ
آماری پژوهش حاضر را كودكان با کمتوانی هوشی پسر دارای
کوژپشتی با بهرۀهوشی  50تا 70كه شرایط ورود به تحقیق را
داشتند تشكیل دادند .از میان جامعۀ آماری و با توجه به شرایط
ورود به تحقیق كه در زیر آمده است ،تعداد  30آزمودنی با
انحنای بیش از حد طبیعی ستون مهرههای پشتی (زاویۀ بیش از
 40درجه) و با میانگین سنی  ،10/7 ± 1/4قد ،141/7 ± 7/6
وزن  35/5 ± 4/8و شاخص تودۀ بدنی (17/6 ± 0/7 )BMI
بهصورت هدفمند و در دسترس با همکاری ادارۀ كل بهزیستی
استان خراسان شمالی و ادارۀ بهزیستی شهرستان شیروان
انتخاب شدند .پس از انتخاب نمونهها ،كودكان با کمتوانی
هوشی بهطور تصادفی به دو گروه تمرین در آب ( 15آزمودنی) و
تمرین در خشكی ( 15آزمودنی) تقسیم شدند.
شرایط ورود به پژوهش عبارت بودند از :پسر با بهرۀهوشی
 50تا  ،70دارای کوژپشتی وضعیتی با زاویۀ بیش از  40درجه،
دامنۀ سنی  7تا 13سال ،با شاخص تودۀ بدنی  ،18-15بدون
حساسیت به آب استخر که سالمت عمومی آنها به تأیید
پزشك رسیده بود و از لحاظ ناهنجاریهای بدن همگن شده
بودند.
در آغاز این پژوهش ،ابتدا هماهنگیهای الزم با ادارۀ
بهزیستی استان و شهرستان جهت همكاری این سازمان
و والدین انجام شد .موضوع پژوهش برای همه مطرح و
رضایتنامۀ كتبی از والدین برای همكاری گرفته و سپس
اندازهگیریها آغاز شد .وزنكشی کودکان با كمترین لباس و
با ترازوی سکا 1مدل  720ساخت كشور آلمان انجام شد .قد
نیز بدون پوشیدن كفش و با پای برهنه و با قدسنج سکا مدل
 220ساخت كشور آلمان اندازهگیری شد .در مرحلۀ پیشآزمون
و پسآزمون ،برای اندازهگیری زاویۀ کوژپشتی آزمودنیها از

خطكش منعطف و دامنۀ دورکرد شانه از گونیامتر 2استفاده
شد .برای اندازهگیری زاویۀ کوژپشتی ،ابتدا زائده شوکی مهرۀ
 2و  12پشتی (  )2 T ،12Tدر حالت خمشدن به جلو (خمش
ستون مهرهها) مشخص میشد ( .)18خطکش بر روی کاغذ
سفید قرار داده شد و شکل قوس ترسیم شد .فاصله دو نقطه
 2Tتا ( 12Tطول)  Lو عمق انحنا (عرض)  Hبا خطکش
اندازهگیری و با استفاده از فرمول مثلثاتی زیر زاویۀ  θکوژپشتی
محاسبه شد .برای جلوگیری از خطای اندازهگیری زاویۀ قوس
ستون مهرههای پشتی ،اندازهگیری با  3تکرار و میانگین سه
تکرار بهعنوان مقدار زاویۀ انحنای مهرههای پشتی هر آزمودنی
ثبت شد (.)18

برای اندازهگیری دورکرد شانه ،از فـرد خواسته شــد تا
به پشت دراز بكشد .کشش (ا كستنشن )3و خمش (فلكشن)4
شانه در وضعیت صفر درجه قرار داده شد .مـركـز گونیامتر روی
سر استخوان بازو قرار گرفت ،بازوی ثابت گونیامتر نیز موازی
جناغ سینه و بازوی متحرك روی خط میانی بازو قرار داده شد
و از فــرد خواسته شــد تا دستها را تا حـد توانایی به باالی سر
حركت دهــد ،سپس درجۀ حـركت اندازهگیری و بهعنوان دامنۀ
حركتی دورکرد شانه ثبت شد (.)18

برنامۀ مداخله
طبق پیشنهاد ژوزف پی وینیك و فرانسیس ایكس شورت،5
تمرین سه روز در هفته میتواند مطلوبترین تكرار برای فعالیت
متوسط تا شدید برای توانبخشی باشد ( .)20بنابراین ،برنامۀ
تمرینی شامل هشت هفته بازی اصالحی در آب و خشكی ،سه
جلسه در هفته و هر جلسه بین  45تا  65دقیقه بود .پیش از
شروع شیوهنامه ،آب استخر و شرایط محیطی استخر و سالن
بررسی شد تا در صورت نیاز و تا حد امكان تغییرات اعمال
شود و شرایط هر دو محیط به استاندارد نزدیك شود .درجۀ
حرارت آب استخر حدود  32تا  37درجۀ سانتیگراد تنظیم
شد ( .)19شیوهنامۀ بازهای مورد استفاده در هشت هفته،
1. Seca
2. Goniometer
3. Extension

4. Flexion
5. Joseph P. Winnick & Francis X. Short

1399

خ ـ ـ ـ ــرداد و ت ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ــر

سـ ــال بیـســتم ،شـمـاره  2ـ ـ پــیاپی 160

11

مقايسـۀ اثر بازی اصالحی در آب و خشـكی بر کوژپشـتی و دامنۀ دورکرد مفصل شـانۀ كودكان پسـر با کمتوانی هوشـی

در جدول شماره  )21( 1و روند پیشرفت فزایندۀ بازیها در
طول هشت هفته در جدول شماره  2آمده است .طبق رعایت
قوانین تطابق کاراندامشناختی (فیزیولوژیکی) ،ابتدا گرم کردن
بدن بهمدت  15دقیقه با حرکاتی مانند راه رفتن و پریدن ،و
سپس حــرک ــات اختصاصی مــربوط به کشــش مــاهیچههای
سینهای و تمــرینات تقویتی م ــاهیچههای پشتی انجام شــد.

در انته ــای جـلسـه ،شــرکتک ــنندگان  5دقیقه به ســرد ک ــردن
و برگـشت بهحالــت اولیه میپرداخـتند .با توجـه به مـطالعۀ
آزمونهای (پایلوت )1پیش از شروع شیوهنامۀ پژوهش ،اصل
اضافهبار بسته به نوع بازی ،افزایش مسافت ،مدت زمان
بازی و استفاده از دمبل در وزنهای متفاوت روی چند كودك
با كمتوانی هوشی اعمال شد.

جدول شماره  )1شیوهنامۀ بازیهای اصالحی
مرحله

نوع تمرین

گرم كردن

تعداد

روند پیشرفت فزاینده بازی

هدف

هواپیما

 1نفری

اف ــزایـ ـ ــش مـ ــدت زمـ ـ ــان بازی،
استفاده از وزنه و تراباند.2

كشش ماهیچههای كوتاهشده
(سـ ــینهای بزرگ و كوچ ــك ،بخ ــش
باالیی ذوزنقه ،باال كشندۀ كتف)

موش و گربه

 15نفری

افزایش مدت زمان بازی.

كشش ماهیچههای كوتاهشده

پرتـاب توپ از باالی ســر
بــه عقب

 1نفری

افزایش وزن توپ و زمان بازی

كشش ماهیچههای كوتاهشده

خرچنگ

 1نفری

افزایش زمان و مسافت

كشش ماهیچههای كوتاهشده

آفتاب و مهتاب

 2نفری

گ ـ ــذاشـ ــتن توپ بیـ ــن پشـ ـ ــت
آزمودنیها و افزایش زمان

كشش ماهیچههای كوتاهشده

حمل توپ تنیس

 2نفری

اف ــزایش م ــسافـ ــت نقطــۀ شروع
و پایان و زمان بازی

تقویت ماهیچههای ضعیفشده
(بـخـ ــش م ـ ــیانی ،پایین ــی ذوزنقـ ــه،
خ ـمکنندههای عمیق گردن)

كوشش برای بلند شدن

 2نفری

گذاش ـ ـت ـ ــن توپ بی ـ ــن پـ ـ ـشـ ــت
آزمودنیها و افزایش زمان بازی

تقویت ماهیچههای ضعیفشده

ِبكش ِبكش

 2نفری

افزایش م ــسافت نقــطه شروع و
پایان و زمان بازی

تقویت ماهیچههای ضعیفشده

توپ و حلقه

 2نفری

تنـ ـگتر كردن حـ ــلق ــه یا سـ ــبد و
افزایش زمان بازی

تقویت ماهیچههای ضعیفشده

3

دویدن نرم و مالیم به جلو و حركات كششی عمومی كل بدن
3. Recovery
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در طول  8هفته از  25تا  45دقيقه متغير است

خودیابی

 15دقیقه

راه رفتن به جلو ،دویدن به جلو ،حركات كششی عمومی كل بدن
عنوان بازی

اصلی

مدت

 5دقیقه
1. Pilot Study
2. Thera Band

مقايسـۀ اثر بازی اصالحی در آب و خشـكی بر کوژپشـتی و دامنۀ دورکرد مفصل شـانۀ كودكان پسـر با کمتوانی هوشـی

جدول شماره  )2پیشرفت فزایندۀ بازیها در طول هشت هفته
هفته 5-6

هفته 7-8

عنوان بازی

هفته 3-4

هفته 1-2

هواپیما

زمان بازی 3 :دقیقه
بدون وزنه

مدت بازی 4 :دقیقه
بدون وزنه

مدت بازی 5 :دقیقه
استفاده از وزنۀ  250گرمی
در هر دست

مدت بازی 5 :دقیقه
استفاده از وزنۀ  500گرمی
در هر دست

موش و گربه

زمان بازی 2 :دقیقه

مدت بازی 3 :دقیقه

مدت بازی 4 :دقیقه

مدت بازی 5 :دقیقه

پرتاب توپ از
باالی سر به عقب

زمان بازی 2 :دقیقه
با توپ  250گرمی

مدت بازی 3 :دقیقه
با توپ  500گرمی

مدت بازی 4 :دقیقه
با توپ  700گرمی

مدت بازی 5 :دقیقه
با توپ  1كیلویی

خرچنگ

مسافت 5 :متری،
زمان بازی 3 :دقیقه

مسافت 7 :متری
زمان بازی  4دقیقه

مسافت 10 :متری
زمان بازی 5 :دقیقه

مسافت 15 :متری
زمان بازی 5 :دقیقه

آفتاب و مهتاب

مدت بازی 3 :دقیقه
بدون گذاشتن توپ

مدت بازی 5 :دقیقه
بدون گذاشتن توپ

مدت بازی 3 :دقیقه
با گذاشتن توپ

مدت بازی 5 :دقیقه
با گذاشتن توپ

حمل توپ تنیس

مسافت حمل10:متر،
زمان بازی 3 :دقیقه

مسافت حمل15 :متر
زمان بازی  4دقیقه

مسافت حمل17 :متر
زمان بازی  5دقیقه

مسافت حمل 20 :متر
زمان بازی 5 :دقیقه

كوشش برای بلند
شدن

مدت بازی 3 :دقیقه
بدون توپ

مدت بازی 5 :دقیقه
بدون توپ

مدت بازی 3 :دقیقه
با توپ

مدت بازی 5 :دقیقه
با توپ

ِبكش ِبكش

مسافت بازی 5 :متر
زمان بازی 3 :دقیقه

مسافت بازی 7 :متر
زمان بازی 4 :دقیقه

مسافت بازی 9 :متر
زمان بازی  5دقیقه

مسافت بازی 11 :متر
زمان بازی 5 :دقیقه

توپ و حلقه

قطر حلقه 1 :متر
زمان بازی 3 :دقیقه

قطر حلقه 75 :سانتیمتر
زمان بازی 4 :دقیقه

قطر حلقه 50 :سانتیمتر
زمان بازی 5 :دقیقه

قطر حلقه 45 :سانتیمتر
زمان بازی 5 :دقیقه

در جدول زیر شرح بازی همراه تصاویر جهت آشنایی با شیوۀ بازی آورده شده است.

شرح مختصر بازیها
عنوان بازی

شرح بازی همراه تصاویر

هواپیما

هــر یک از بچهها نقش یک هــواپیما را دارند .دس ـتهایشان را
بدون اینکه بهم برخورد کنند در هوا حرکت میدهـند .مانند یک
هواپیما.

موش و گربه

بچ ـهها به گروههای  4نفره تقسیم میشــوند .دو نفــر از بچ ـهها
بهعنوان مـوش و گربه توسط مربی انتخاب میشوند .بچهها با
باز کردن دستها به طرفین تشکیل چند داالن میدهند ،که تنها
مسیر تعقیب و گریز خواهند بود.
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عنوان بازی

شرح بازی همراه تصاویر

پرتاب توپ از
باالی سر به عقب

بازیکنان به دو گروه تقسیم میشوند .یک نفر روی خط قرار
میگیرد و توپ را به سمت عقب پرتاب میکند و نفر بعد آن را
میگیرد و او این کار را انجام میدهد.

خرچنگ

بچـ ـهها به چــند گروه مــساوی تقسیم میشوند .مطابق شکل زیر
با سر و گردن کشیده به طرف عقب راه رفتن خرچنگی را شروع
مینمایند.

آفتاب و مهتاب

بچهها به گروههای  2نفره تقسیم میشوند .دو به دو پشت به
یکدیگر کرده .دستها را از آرنج به هم قفل میکنند و حرکت
آفتاب و مهتاب را انجام میدهند.

حمل توپ تنیس

بچهها به گروههای  2نفره تقسیم میشوند .دو به دو به یکدیگر
پشت کرده و آرنجها را به هم قفل میکنند .بین پشت آنها توپ
تنیسی قــرار میدهیم .آنها باید با اعالم مربی ،شــروع به حرکت
کنند.

كوشش برای بلند
شدن

بچهها به گروههای  2نفره تقسیم میشوند .دو به دو به یکدیگر
پشـت کرده ،دستها را از آرنج به هم قفل میکنند .از حالت
نشسته سعی میکنند تا با صاف کردن بدن بلند شوند.

ِبكش ِبكش

دو نفــر روبروی هــم میایستند .هردو ،چوب دستی را به طرف
خود میکشند .هرکدام که موفق شود دیگری را به طرف خود
بکشد برنده است.

توپ و حلقه

افــراد روی خط میایســتند .برای هرکدام یک حلقه در نظر گرفته
میشود تا توپ را از باالی سر به داخل حلقه پرتاب کند.

* جه ــت کــسب اطالعــات بیشتر در مــورد بازیهای اصــالحی م ـیتوانید به کــتاب «حــرکات اصالحی با رویکرد بازیهای اصالحی»
زهره شهرانی و بهنام قاسمی مراجعه کنید.
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پس از هشت هفته و در پایان دوره تمرینات ،زاویۀ کوژپشتی
و دامنۀ حركتی دورکرد شانه هر دو گروه با خطكش منعطف و
گونیامتر مورد اندازهگیری قرار گرفت و سپس نمرهای پیشآزمون
و پسآزمون وارد نرم افزار  SPSSنسخۀ  16شد و مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .برای محاسبۀ اندازههای گرایش به مركز،
و پرا كندگی از آمار توصیفی ،برای هنجار بودن دادهها از آزمون
كولموگروف ـ ـ اسمیرنف ،1برای اثبات همگنی و برابر بودن
واریانس 2داخل گروهها از آزمون لون 3و برای دادههای هنجار
از آزمون تی همبسته و تی مستقل 4جهت مشاهدۀ تغییرات
استفاده شد .سطح معناداری نیز  P≥0.05بود.

یافتههای پژوهش
هــمانگونه كه جدول  3نشان میدهد ،با استفاده از آزمون
لون فرض برابری واریانسها بررسـی ش ــد که این فرض برای
متغیرهای سن ،قد ،وزن و ( BMIشاخص تودۀ بدن) تأیید
میشود ( .)P<0.05همچنین آزمون کلموگروف ـ ـ اسمیرنف در
مورد این متغیرها نشان داد که توزیع اعداد نیز هنجار است
( .)P<0.05بنابراین ،گروه از لحاظ این شاخصها همگن و
توزیع آنها هـنجار بود.

جدول  )3مقایسۀ میانگین متغیرهای سن ،قد ،وزن و BMIآزمودنیهای دو گروه
شاخص

سن
قد
()Cm
وزن
()Kg
BMI

(شاخص
تودۀ بدن)

حداقل

حدا كثر

مقدار KS

معناداری

گروه

M ± SD

تمرین در آب

10/8 ± 1/4

8

13

0/59

0/86

تمرین در خشکی

10/7 ± 1/3

8

13

0/65

0/79

تمرین در آب

141/8 ± 8

125

155

0/61

0/84

تمرین در خشکی

141/6 ± 7/5

127

155

0/53

0/94

تمرین در آب

35/8 ± 4/9

26

43

0/44

0/98

تمرین در خشکی

35/3 ± 4/8

26

43

0/45

0/98

تمرین در آب

17/7 ± 0/63

16

18

0/86

0/44

تمرین در خشکی

17/5 ± 0/90

16

18

0/84

0/47

آزمون لون برای برابری
واریانسها
P

F

0/77

0/08

0/67

0/17

0/94

0/005

0/40

0/71

بر اساس جدول  ،4نتایج نشان میدهد هشت هفته باز 
ی
اصالحی در آب باعث كاهش معنادار زاویۀ کوژپشتی و افزایش
دامنۀ دورکرد مفصل شانه شده است .همچنین نتایج نشان
میدهند بازی اصالحی در خشكی نیز باعث كاهش معنادار
کوژپشتی و افزایش دامنۀ دورکرد شانه شده است .با بررسی
میانگین پیشآزمون و پسآزمون میتوان به این نتیجه رسید،
بازی اصالحی در آب در مقایسه با خشكی اثر بیشتری روی
زاویۀ کوژپشتی و دامنۀ دورکرد شانه دارند.
نتایــج بــررسی و م ـقـایسۀ م ــیانگین پی ـشآزمــون و پسآزم ــون
متغیرهای دو گروه ،نشان داد اختالف میانگین پیشآزمون و

پسآزمون زاویۀ کوژپشتی در گروه تمرین در آب  3/5درجه و
در گروه تمرین در خشکی  2/2درجه بود که نشان میدهد سهم
تأثیر تمرین در آب نسبت به تمرین در خشکی بر زاویۀ کوژپشتی
بیشتر بوده و تمرین در آب بیشتر باعث کاهش زاویۀ کوژپشتی
آزمودنیها شده است .همچنین بررسیها نشان داد اختالف
میانگین پیشآزمون و پسآزمون دامنۀ دورکرد شانه در گروه
تمرین در آب  11درجه و گروه تمرین در خشکی 6/6درجه بود که
نشاندهندۀ تأثیر بیشتر تمرین در آب نسبت به تمرین در خشکی
بر دامنۀ دورکرد شانه است .بنابراین ،تمرین در آب تأثیر بیشتری
بر افزایش دامنۀ دورکرد مفصل شانۀ آزمودنیها گذاشته است.

3. Levene Test
4. Independent Sample T Test & Paired Sample T Test

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Variance
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جدول  )4نتایج پیشآزمون و پسآزمون
شاخص

گروه

پيشآزمون
M ± SD

پسآزمون
M ± SD

مقدار t

مقدار P

زاويۀ کوژپشتی
(كايفوز)

تمرین در آب

45/9 ± 0/7

42/4 ± 0/8

18/4

0.001

تمرین در خشکی

46 ± 0/7

43/8 ± 0/9

11

0.001

دامنۀ دورکرد شانه

تمرین در آب

159 ± 1/5

170 ± 2

-22/1

0.001

(آبدا كشن)

تمرین در خشکی

159/4 ± 1/6

166 ± 1/8

-16/5

0.001

همچنین با بررسی نتایج جدول  ،5نتایج نشان میدهد،
بین دو گروه در متغیرهای زاویۀ کوژپشتی و دامنۀ دورکرد
مفصل شانه اختالف معناداری وجود دارد.

مشابه بودن شیوهنامهها که در قالب بازیهای اصالحی اجرا
شدند ،این دو پژوهش دارای اثرات مشابه بوده و درنتیجه
با هم همسو هستند .همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش مشهدی ( ،)1390و رحمانی ( ،)1390همخوانی دارد
( .)7 ،24تفاوت پژوهش حاضر با این دو پژوهش در نوع
شیوهنامه بود که در قالب بازی طر حریزی شده بود .همچنین
نتایج این پژوهش با تحقیق رهنما و همكاران ( )1387همسو
است ( .)25شیوهنامۀ اصالحی رهنما و همكاران همانند
شیوهنامۀ بازیهای اصالحی پژوهش حاضر با هدف كشش
ماهیچههای سینهایی و تقویت ماهیچههای پشتی طراحی
ش ــده بود.
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شوندی و همكاران (،)1390
گــریك و همكاران ،)2006( 1پاولوسكی و همكاران،)2009( 2
كوبیالی و همكاران )2011( 3و عزیزی و همكاران ( )2012نیز
همسو است ( .)3 ،6 ،26 ،27 ،28ا گرچه که بعضی از این
پژوهشگران از تمرینات اصالحی بهجای بازی استفاده کرده
بودند ولی نتایج یکسانی با پژوهش حاضر بهدست آمد که
ً
احتماال بهدلیل سازوکار مشترکی است که تمرینات حرکات
اصــالحی در رفع ناهنجاریها دارد .هــدف عــمدۀ حرکــات
اصــالحی در رفع ناهنجاری کوژپشتی ،تقویت ماهیچههای
پشتی (ماهیچههای ذوزنقهای ،4متوازیاالضالع 5و نیز ماهیچۀ
راستکنندۀ ستون مهرهها) و کشش ماهیچههای سینهایی
بود .تقویت ماهیچههای بازکنندۀ پشت بر اثر تمرین ،از میزان
کوژپشتی میکاهــد .در پژوهش حاضر نیز هدف از بازیهای
ارائهشده ،تقویت ماهیچههای دچار کشیدگی (ماهیچههای
پشتی) و کــشش ماهیچههای کوتاهشده (ماهیچههای ناحیۀ
جلوی سینه) بود .تمرینات قدرتی طول زردپی 6ماهیچهها را

4. Trapezius Muscle
5. Rhomboid
6. Tendon

1. Greig & et al
2. Pawlowsky & et al
3. Kubilay & et al

جدول  )5نتایج آزمون تغییرات بینگروهی
شاخص

اختالف
ميانگين

Df

t

P

زاويۀ کوژپشتی

-1/33

28

-4/8

0.001

دامنۀ دورکرد شانه

4/40

28

6/8

0.001

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ تأثیر هشت هفته باز 
ی
اصالحی در آب و خشكی بر میزان انحنای کوژپشتی و دامنۀ
حركتی دورکرد مفصل شانه كودكان پسر با کمتوانی هوشی بود.
نتایج این پژوهش نشان داد هشت هفته بازیهای اصالحی
در آب و خشكی بر انحنای کوژپشتی و دامنۀ حركت دورکرد
مفصل شانه كودكان با کمتوان هوشی تأثیر معناداری دارد
( ،)P=0/001و اثر بازهای اصالحی در آب در مقایسه با خشكی
بیشتر است (.)P=0/001
با توجه به آنچه گفته هشت هفته بازیهای اصالحی در
خشکی بر میزان انحنای کوژپشتی کودکان با کمتوانی هوشی
تأثیر معناداری داشت ( .)P=0/001نتیجۀ بهدست آمده با
نتایج مطالعات احمدنژاد و همکاران ( ،)1392و آهنگری
( ،)1393همسو است ( .)21 ،22بهعالوه ،نتایج این پژوهش
با نتایج پژوهش ادهمی ( )1391نیز همخوانی دارد (.)23
پژوهش ادهمی بر روی كودكان بهنجار اجرا شد ،اما بهدلیل

16

خ ـ ـ ـ ــرداد و ت ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ــر

1399

سـ ــال بیـســتم ،شـمـاره  2ـ ـ پــیاپی 160

مقايسـۀ اثر بازی اصالحی در آب و خشـكی بر کوژپشـتی و دامنۀ دورکرد مفصل شـانۀ كودكان پسـر با کمتوانی هوشـی

تحت تأثیر قرار میدهد ،بخشهای مختلف اسكلتی را جابجا
میكند و باعث ثبات و ایستادگی رباطها  1میشود .از طرفی
تمرینات كششی در حکــم هماهنگكنندۀ ماهیچههای موافق
و مخالف عمل میکنند .بنابراین ،چنین تمریناتی باعث افزایش
طول ماهیچهها در سمت کاو (تعقر) شده و موجب میشود
نیرو و قدرت ماهیچهها در سمت کوژ (تحدب) افزایش یافته و
در نهایت میزان ناهنجاری كاهش یابد (.)25
هشت هفته بازیهای اصالحی در آب نیز بر میزان انحنای
کوژپشتی کودکان با کمتوانی هوشی تأثیر معناداری داشت
( )P=0/001که با نتایج تحقیق عزیزی و همكاران (،)1391
سخنگویی ( ،)1388همخوانی دارد ( .)10 ،11نتایج این
پژوهش با نتایج عزیزی و همكاران ( ،)2012قدیمی و همکاران
( ،)1388ایلماز و همكاران ،)2004( 2ایلماز و همكاران
( )2009نیز همخوانی دارد ( .)8 ،9 ،12 ،28در پژوهش
عزیزی و همکاران ( ،)1391زمان کل تمرین  20تا  25دقیقه
ب ــود و ه ــمۀ حرکات انعطافپذیری با اسـتف ــاده از تمرینات
کششی ایستا توسط فرد و یا با کمک فرد دیگری اجرا شد و
تأ کید اصلی بر بازگشت ماهیچههای کوتاهشده در ناحیه
پیشین سینه (سینهای بزرگ ،سینهای کوچک ،بیندندهای،
دندانهایپیشین) به طول طبیعی خود بود .در پژوهش حاضر
نیز پژوهشگر بهدنبال رفع کوتاهی ماهیچههای یادشده بود اما
تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش عزیزی و همکاران (،)1391
در نوع شیوهنامه بود که با استفاده از بازیهای اصالحی
انجام شد .در پژوهش سخنگویی ( )1388نیز هدف رفع
کوتاهی ماهیچههای پیشین سینه بود ،با این تفاوت که مدت
شیوهنامه  4هفته بود و تمرینات در قالب حرکات اصالحی
ارائه شده بودند .شیوهنامۀ قدیمی و همکاران ( ،)1388ایلماز
و همكاران ( ،)2004ایلماز و همكاران ( )2009در قالب شنا
(کرال پشت یا سینه) اجرا شدند.
بهنظر کونلیان 3تمرین در آب موجب حرکت تمام مفاصل
در دامنۀ كامل حركتیشان بدون تحمل فشار وزن روی ستون
مهرهها میشود .وزن مخصوص آب ،هر حركتی را با مقاومت
روبرو کرده و سرعت حركت را كاهش میدهد .وقتی بدن یا
َ
اندام شروع به حركت میكند ،ماهیچهها برای غلبه بر لختی 4و
سپس مقاومت آب منقبض میشوند .حال با افزایش سرعت

و دامنۀ حركت ،فرد باید مقدار نیروی بهكار برده شده را برای
انجام حركت افزایش دهد .در نتیجه ،فعالیت ماهیچههای
درگیر نیز افزایش مییابد .این عوامل را میتوان از علل افزایش
قدرت ماهیچههای پشتی دانست .همچنین فرد با انجام
تمرینات انعطافپذیری در آب كه با توجه به خواص آب از
جمله شناوری راحتتر صورت میپذیرد سعی در بازگشت
نسبی ماهیچههای كوتاهشده میکنند .همچنین درجۀ حرارت
آب و گرمی آب باعث گشادی خفیف رگها و آرامسازی و
انعطافپذیری ماهیچهها میشود؛ عالوه بر آن باعث كاهش
وزن مخصوص نیز میشود .همۀ این عوامل را میتوان از
دالیل كاهش زاویۀ کوزپشتی با تمرینات در آب دانست (.)29
همانطور كه اشاره شد ،هشت هفته بازیهای اصالحی در
خشکی بر دامنۀ حرکت دورکرد شانه کودکان با کمتوانی هوشی
تأثیر معناداری داشت ( .)P=0/001تا پیش از این پژوهش،
تحقیقی كه نشان دهد حركات اصالحی در قالب بازی تأثیری
بر دامنۀ دورکرد شانه دارد یا نه ،انجام نشده بود .پیشتر هم
اشاره شد افزایش زاویۀ کوژپشتی باعث كاهش دامنۀ حركتی
مفصل شانه بهویژه دورکرد میشود .نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهش روشنی و همكاران ( ،)1389كباتس 5و همكاران
( ،)1999لویس و همكاران ،)2005( 6عزیزی و همكاران
8
( ،)2012یوجینو و همكاران ،)2013( 7ایما گاما و همكاران
( )2014همخوانی دارد (.)13 ،28 ،30 ،31 ،32 ،33
روشنی و همکاران ( )1389در مدت  4هفته ،و هر هفته
شش جلسه و هر جلسه یک ساعت شیوهنامۀ اصالحی خود را
اجرا کردند .شیوهنامۀ آنها بهصورت حرکات اصالحی و ترکیبی
از برقدرمانی 9و حــرکتدرمـانی اجرا شد .کباتس و همکاران
( )1999و لویــس و هــمکاران ( )2005فقط به بررسی تغییرات
وضعیت و تأثیر آن روی دامنۀ حرکتی مفصل شانه پرداختند،
در ص ــورتی کــه در پژوهش حاض ــر با ارائــۀ یک شــیوهنام ــۀ
هشتهفتهایی به بررسی تغییرات دامنۀ حرکت مفصل شانه
پرداخته شد .یوجینو و همکاران ( )2013شیوهنامۀ خود را با
هدف کشش ماهیچههای پیشین (قدامی) اجرا کردند اما
ایما گاما و همکاران ( )2014با هدفی مشابه ،برای تقویت
ماهیچههای پشتی و تأثیر آن بر دامنۀ حرکتی مفصل شانه از
تمرینات تقویتی استفاده کردند ،در ص ــورتی ک ــه در پژوهش

6. Lewis & et al
7. Ujino & et al
8. Imagama & et al
9. Electrotherapy

1. Ligament
2. Yilmaz & et al
3. Konlian
4. Inertia
5. Kebaetse & et al
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حاض ــر از بازیهــای اصــالحی با هــدف کــشش مــاهـیچههای
پیشین سینه و تقویت ماهیچههای فوقانی پشت استفاده شد.
نتیجۀ بهدست آمده را میتوان بر اساس نتایج مطالعات
این گونه بررسی کرد که یكی از علتهای تحرك مفصل شانه
در حركت دورکرد ،در خارج بدن بودن مفصل شانه است .در
کوژپشتی ،شانهها گرد و بههم نزدیك میشوند و دامنۀ حركتی
كاهش مییابد .از این رو ،تقویت ماهیچههای پسین (خلفی)
كمربند شانهای همچون ماهیچههای چرخانندۀ بازو و قسمت
پسین عضلۀ دالی 1كه نقش دورکرد و چرخشدهندۀ خارجی
شانه را برعهده دارند ،موجب ایجاد راستای طبیعی شانهها
میشود و دامنۀ دورکرد شانه افزایش مییابد (.)34
هشت هفته بازیهای اصالحی در آب بر دامنۀ حرکت
دورکرد شانه کودکان با کمتوانی هوشی تأثیر معناداری داشت
( )P=0/001که با نتایج تحقیق سخنگویی و همكاران (،)1388
اسپیر و همكاران ،)1993( 2لیوتارد و همكاران )2003( 3و
عزیزی و همکاران ( )2012همخوانی دارد (.)11 ،14 ،19 ،28
كـونلیان )1999( 4در پژوهش خود بر روی بیماران دچار
كمردرد نشان داد آبدرمانی بر افزایش دامنۀ حركتی تأثیر دارد
( .)35همچنین سیلوا و همکاران )2008( 5در مورد بیماران
دچار ورم مفاصل و استخوانها 6پژوهشی را انجام دادند
و بیان داشتند كه آبدرمانی موجب افزایش دامنۀ حركتی
میشود ( .)36بیلبرگ و همکاران )2005( 7نیز در پژوهش خود
روی بیماران دچار التهاب مفصلی 8نشان دادند آبدرمانی
اثر بسزایی بر افزایش دامنۀ حركتی شانه در جهت دورکرد دارد
( .)37این یافتهها با یافتۀ پژوهش حاضر مطابق بوده و بر
اساس مطالب گفته شده میتوان بیان داشت که آبدرمانی
موجب افزایش دامنۀ حركتی در مفصل شانه در جهت دورکرد
میشود.
در مورد تأثیر تمرین در آب بر دامنۀ دورکرد شانه نیز باید
گفت ،عوامل غیرفیزیكی و گرمای آب در افزایش یا نگهداری
دامنۀ حركتی مفصل نقش مهمی را بازی میكنند .خاصیت
شناوری آب نیروهای فشاری روی مفاصل را كاهش میدهد و
به انجام دادن حركتها كمك میكند .در نتیجه ،انجام حركت
آسانتر میشود .گرمای آب حالت سفتی را كاهش و آرامسازی
را تسهیل و بافت همبند را برای کشش آماده میکند .بافتها

و ماهیچههایی كه بهدلیل گرمای آب بلندتر شدهاند كمتر
احتمال آسیبدیدگی دارند (.)11
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد بین تأثیر هشت هفته
بازیهای اصالحی در آب و خشکی بر میزان انحنای کوژپشتی
و دامنۀ حرکت دور شدن شانه کودکان پسر با کمتوانی هوشی
نیز تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P=0/001نتیجۀ این
تحقیق با نتیجۀ پژوهش عزیزی و همکاران ( )2012همخوانی
ندارد .عزیزی و همکاران نیز ( )2012به این نتیجه رسیدند بین
تمرین در آب و خشکی روی زاویۀ کوژپشتی یا کایفوز تفاوتی
وجود ندارد و تمرین در آب و خشکی به یک اندازه روی زاویۀ
کوزپشتی تأثیر میگذارد.
نتیجــۀ بهدســت آمــده را میتــوان بــر اســاس نتایــج مطالعــات
اینگـ ــونه تبییــن کـ ــرد کـ ــه تمـ ــرین در آب باع ــث افزایــش تحــرك
مفاصــل بینمهــرهای و بافــت نــرم اطــراف آن میشــود و بــه بیمــار
اجــازه میدهــد تمــام مفاصــل را در دامنــۀ كامــل حركتیشــان
بــدون تحمــل فشــار وزن روی ســتون مهرههــا حركــت دهــد.
وزن مخصــوص آب هــر حركتــی را بــا مقاومــت روبــرو میكنــد و
ســرعت حركــت را كاهــش میدهــد .وقتــی بــدن یــا عضــو شــروع
َ
بــه حركــت میكنــد ،ماهیچههــا بــرای غلبــه بــر لختــی و ســپس
مقاومــت آب منقبــض میشــوند .حــال بــا افزایــش ســرعت و
دامنــۀ حركــت ،فــرد بایــد مقــدار نیــروی ب ـهكار بــرده شــده را بــرای
انجــام حركــت افزایــش دهــد .در نتیجــه ،فعالیــت ماهیچههــای
درگیــر نیــز افزایــش مییابــد .ایــن عوامــل را میتــوان از علــل
افزایــش قــدرت ماهیچههــای پشــتی دانســت .همچنیــن فــرد بــا
انجــام تمرینــات انعطافپذیــری در آب كــه بــا توجــه بــه خــواص
آب از جملــه شــناوری راحتتــر صــورت مـ ـیپذیرد سـ ــعی در
بازگـ ـشـ ــت نســبی ماهیچههــای كوتاهشــده میک ـ ــند .ه ـ ــمچنین
درجــۀ حــرارت آب و گـ ــرمی آب ،باعــث گشــادی خفیــف رگهــا
و آرامســازی و انعطافپذیــری ماهیچههــا و عــاوه بــر آن باعــث
كاهــش وزن مخصــوص نیــز میشــود .همــۀ ایــن عوامــل را
میتــوان از دالیــل برتــری آب نســبت بــه محیــط بیــرون از آب
دانســت کــه باعــث كاهــش بیشــتر زاویــۀ كوژپشــتی میشــود،
درصورتــی کــه چنیــن شــرایطی در محیــط بیــرون از آب وجــود
نــدارد و تنهــا مقاومتــی کــه در حرکــت وجــود دارد ،وزنههــای
تمرینــی اســت کــه در اختیــار آزمودنــی قــرار میگیــرد (.)29

5. Silva & et al
6. Osteoarthritis
7. Bilberg & et al
8. Rheumatoid Arthritis

1. Deltoid Muscle
2. Speer & et al
3. Liotard & et al
4. Konlian
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