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   آماتور و اي حرفه ووشوكاران فقرات ستون منتخب وضعيتي هاي ناهنجاري مقايسه
  ورزشكار غير افراد با

 
 2ايرج فريبا ،1قاسمي غالمعلي ،*صادقي مرتضي

  
  چكيده
 تحقيق اين .شود اسكلتى دستگاه ساختار در منفى هاى سازگاري موجب تواند مي مسابقه و تمرين هنگام مهارتى و حركتى الگوهاى اجراى :مقدمه

 غير افراد با آن مقايسه و آماتور و اي حرفه سطح دو در ووشوكار ورزشكاران در جلو به سر و لوردوز كيفوز، هاي ناهنجاري بررسي، هدف با
  .شد انجام ورزشكار

 براي .بود ورزشكار غير نفر 50 و ووشوكار آماتور ورزشكار 50 ووشوكار، اي حرفه ورزشكار 50 شامل تحقيق اين آماري نمونه :ها روش و مواد
 استفاده بود، شده ساخته منظور بدين كه گونيامتري از سر زاويه ميزان سنجش منظور به .شد استفاده منعطف كش خط از لوردوز و كيفوز گيري اندازه
  .شد استفاده Tukey تعقيبي آزمون و سويه يك ANOVA آزمون از ها داده تحليل و تجزيه منظور به .شد

   ،P > 01/0 و P، 8/1 = F > 01/0 و F = 08/22 ترتيب به( بود دار معني تفاوت داراي گروه سه هر در جلو به سر و لوردوز كيفوز، :ها يافته
8/15 = F 01/0 و < P.( ترين بيش جلو به سر درجه 6/35 ± 2/7 لوردوز، درجه 2/51 ± 9 كيفوز، درجه 8/49 ± 13 با اي حرفه ورزشكاران در 

  .شد مشاهده پاسچرال اختالل ميزان
 و طراحى بود، اي غيرحرفه افراد از شديدتر اي حرفه ورزشكاران جلوي به سر و لوردوز كيفوز، هاي ناهنجاري كه اين به توجه با :گيري نتيجه
  .باشد مي ضروري تمرينات حين در صحيح پاسچر حفظ به توجه و ورزشي رشته اين ويژه تخصصي تمرينات مناسب ريزي برنامه
  ووشو آماتور، ورزشكار اي، حرفه ورزشكار وضعيتي، ناهنجاري :ها واژه كليد

  پژوهشي: نوع مقاله
  

  30/1/90 :دريافت تاريخ
  14/4/91 :پذيرش تاريخ

 

  مقدمه
 به ورزشي هاي فعاليت اجراي در فرد يك توانايي و قابليت
 بنياد بدني وضعيت كه طوري به دارد؛ بستگي او بدني وضعيت

 عادات از برخي ).1( رود مي شمار به انسان در حركات تمام
 جسماني هاي ناهنجاري بروز موجب ها آن تكرار و نادرست

 كه فعاليتي نوع به بسته ورزشكار هر حال عين در .شود مي
 ستون ).2( است ها ناهنجاري از خاصي نوع مستعد دارد،

 ماهيت و نوع متناسب ورزشي، مختلف هاي رشته در فقرات
 به ).2( شود مي خاصي تغييرات دچار رشته آن هاي فعاليت

 فرايند بودن همزمان دليل به جوان ورزشكاران در خصوص
 آن با متناسب خاص وضعيت بدن اي، حرفه ورزش با رشد
 با بدن ديگر عبارت به .گيرد مي خود به را ورزشي رشته

 نتيجه در .يابد مي تطابق بدني فعاليت آن نياز مورد پاسچرهاي
 نوع با متناسب خاصي بدني هاي وضعيت ورزشكاران اغلب در
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 كه است داده نشان مطالعات ).3( شود مي مشاهده فرد ورزش
 انحرافات به ابتال مستعد ورزشكاران غير از بيشتر ورزشكاران
 دو به ورزشكاران در فقرات ستون انحرافات .هستند پاسچري
 در اسكوليوز مانند )فرونتال سطح در( جانبي صورت
 چكش، و نيزه هاي كننده پرتاب در و راكتي هاي ورزش
 در لوردوز مانند )ساجيتال سطح در( خلفي /قدامي تغييرات

 شناگران بوكسورها، سواران، دوچرخه در كيفوز و سواران اسب
  ).3( باشد مي برداران وزنه و گيران كشتي پروانه،

 دستگاه )Negative adaptation( منفى سازگارى پديده
 در ويژه به ورزشكاران، مهارتى و حركتى نيازهاى با اسكلتى

 اي مطالعه قابل و مهم موضوع اى حرفه و قهرمانى ورزشكاران
 جلب خود به اخير هاي سال در را محققين توجه كه است
 240 روي بر تحقيقي در همكاران و رجبي ).4( است كرده

 ميزان كه دادند نشان الكتروگونيامتر، وسيله به سوار  دوچرخه
 غير از بيشتر داري معني طور به سواران دوچرخه كيفوز

 رهنما و آبادي حاجي رستمي مطالعه نتايج ).5( بود ورزشكاران
 لوردوز ،)Rounded shoulder( شانه چرخش كه داد نشان

 ترين شايع افتاده شانه و لگن قدامي تيلت كمري،
 باقريان ).6( باشد مي اندام پرورش ورزشكاران هاي ناهنجاري

 و پشتي انحناهاي ميزان بررسي به تحقيقي در همكاران و
 پرداختند، ورزشكار غير افراد با گانه سه ورزشكاران كمري
 زاويه ورزشكاران اين در كه داد نشان ها آن تحقيق نتايج
 از تفاوت اين چند هر است، ديگر ورزشكاران از تر بيش كيفوز
 را داري معني تفاوت باقريان ).7( نشد دار معني آماري لحاظ
 اي، حرفه سواران دوچرخه جلو به سر زاويه و كيفوز زاويه بين

 وي .آورد دست به ورزشكار غير افراد و آماتور سواران دوچرخه
 كه تفاوت اين با آورد دست به لوردوز مورد در را نتيجه همين

 دار معني ورزشكاران غير با آماتور ورزشكاران لوردوز اختالف
 ميز، روي تنيس ورزشكاران در همكاران و محمودي ).8( نبود
 ترين شايع )Above shoulder( آمده باال كتف دادند نشان
 نابرابر شانه آن از بعد و )درصد 9/15( است ناهنجاري نوع

)Uneven shoulders( )82/14 رفته فرو سينه ،)درصد 
)Sunken chest( )8/13 ( اسكوليوز و )درصدScoliosis( 
 باقريان ).9( هستند ها ناهنجاري ترين متداول )درصد 03/11(

 دادند نشان ورزشكاران، اين روي تحقيقي در نيز همكاران و
 تنيس ورزشكاران در لوردوز و كيفوز جلو، به سر زاويه ميانگين

   ).10( بود ورزشكاران غير از بيشتر داري معني طور به ميز روي
 بر در را چيني رزمي هنرهاي هاي گونه همه ووشو

 با مقابله به بشر كه است زماني آن شروع تاريخ و گيرد مي
 .است پرداخته مي خود از دفاع براي ديگر خطرات و حيوانات
 جزء ورزشي رشته اين گرفتن قرار بر مبني هايي بحث وجود
 المپيك هاي بازي در آن آزمايشي اجراي و المپيك هاي بازي
 ).11( است شده ورزشي رشته اين به توجه افزايش باعث پكن
 در سر و دست حركات مانند حركاتي ووشو رزمي رشته در

 ها آن تكرار و ... و پا گارد در پاها حركات و صورت گارد
 به سر شامل جسماني هاي ناهنجاري بروز موجب تواند مي
 اي يافته كه اين به توجه با ).11( شود لوردوز و كيفوز جلو،
 در وضعيتي هاي ناهنجاري زمينه در تحقيق انجام بر دال
 بررسي، هدف با حاضر تحقيق نشد، يافت ووشو ورزش رشته

 ورزشكاران در جلو به سر و لوردوز كيفوز، هاي ناهنجاري
 افراد با آن مقايسه و آماتور و اي حرفه سطح دو در ووشوكار

 اين از حاصل نتايج از استفاده با .شد انجام ورزشكار غير
 اين در را جسماني هاي ناهنجاري از برخي توان مي تحقيق

 در ثريؤم هاي راه آن به توجه با و نمود شناسايي ورزشكاران
 .داد هيارا ها آن اصالح و گيري پيش جهت

  
  ها روش و مواد
 50 اي، حرفه ووشوكار 50 شامل تحقيق اين آماري نمونه

 شامل گروه سه هر( بود ورزشكار غير نفر 50 و آماتور ووشوكار
 دعوت شامل اي حرفه ورزشكاران ).بود زن 25 و مرد 25

 تركيه 2012 جهاني مسابقات براي ملي تيم اردوي به شدگان
 آزادي ورزشي مجموعه در واقع ووشو آكادمي در كه بودند
 به مشغول ووشوكاران شامل آماتور ورزشكاران .داشتند حضور
 صورت به كه بودند اصفهان استان سطح هاي باشگاه در فعاليت
 در ورزشكاراني مطالعه اين در .شدند انتخاب دسترس در نمونه
 در حضور سابقه سال 3 حداقل كه گرفتند قرار اي حرفه گروه
 مسابقات در مقام حايز و داشتند را ملي تيم اردوهاي يا ملي تيم

 بين از آماتور ورزشكاران .بودند مرزي برون و كشوري
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 فعاليت سابقه سال 1 حداقل كه شدند انتخاب ورزشكاراني
 غير افراد انتخاب معيار .بودند دارا را ورزشي رشته اين در منظم

 فعاليت .بود منظم فعاليت عدم و جسماني سالمت ورزشكار،
 سه حداقل كه شد گرفته نظر در فعاليتي تحقيق اين در منظم

  .شود انجام ساعت يك مدت به حداقل و هفته در بار
 منعطف كش خط از لوردوز و كيفوز گيري اندازه براي
 منعطف كش خط پايايي و اعتبار همكاران و صيدي .شد استفاده

 گزارش )درصد 92 و 89( باال را كمري لوردوز گيري اندازه در
 12T و 1T هاي مهره ابتدا كيفوز گيري اندازه جهت ).12( كردند

 روي منعطف كش خط سپس .گرديد گذاري عالمت و مشخص
 شكل ماليمي فشار اعمال با و شد داده  قرار ها مهره ستون
 روي 12T و 1T نقاط .شد منتقل آن روي ها مهره ستون
 ستون روي از آرامي به كش خط شد، گذاري عالمت كش خط
 قوس رسم براي .شد گذاشته كاغذ روي و برداشته ها مهره
 5L و 1L هاي مهره كردن مشخص با فرايند همين كمري
 اطالعات آوردن دست به براي بعد  مرحله در ).13( شد تكرار
 گرديد وصل هم به قوس روي بر شده مشخص  نقطه دو كمي،

 متر ميلي 1 دقت با كش خط با )L( حاصل خط طول و
 فاصله .گيرند مي نظر در L را آن كه شد ثبت و گيري اندازه

 نيز خط اين تا بررسي مورد قوس قسمت ترين عميق عمودي
 و L محاسبه نحوه 1 شكل در ).H( شد گزارش و گيري اندازه

H از استفاده با كيفوز و لوردوز  زاويه .است شده داده نشان 
  ).13( گرديد محاسبه arc tan 4 = θ )L/H2( فرمول
  

  
ها قوس در H و L تعيين نحوه .1 شكل

  

 منظور بدين كه متري گونيا از سر زاويه سنجش منظور به
 گرفته قرار استفاده مورد نيز ديگر مقاالت در و بود شده ساخته
 هاي لباس شد مي خواسته آزمودني از ).14( شد استفاده بود،

 را گردني هفتم مهره بتواند محقق تا كند خارج را خود باالتنه
 ريلكس حالت در آزمودني .كند لمس انگشتان توسط
 قرار پا دو هر روي مساوي طور به بدنش وزن ايستاد، مي

 ثابت بازوي آزمونگر .كرد مي نگاه رو به رو به و داشت
 سطح با موازي و گردني هفتم مهره راستاي در را گونيامتر
 راستاي در متحرك بازوي و داد مي قرار )تراز صورت به( زمين

  ).14( گرفت مي قرار گوش خارجي مجراي
 Tukey تعقيبي آزمون و سويه يك ANOVA روش از

 تجزيه براي )16SPSS افزار نرم در( 05/0 داري معني سطح در
 به ها واريانس همساني شرط .گرديد استفاده ها داده تحليل و

 سويه، يك ANOVA روش از استفاده فرض پيش عنوان
 ).P = 97/0( شد مشخص Levene آزمون انجام از پس

 توصيفي اطالعات بررسي و جداول رسم جهت همچنين
   .شد برده كار به Excel افزار نرم
  

  ها يافته
 ها آزمودني به مربوط دموگرافيك اطالعات 1 جدول در

 به مربوط توصيفي اطالعات 1 نموداردر  .شود مي مشاهده
 سه در شده گيري اندازه متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين

  .شود مي ديده گروه
 آزمون از ها گروه بين اختالفات چگونگي بررسي جهت
  .)2جدول( شد استفاده Tukey تعقيبي
  
  بحث

 هاى بدشكلي و منفى هاى سازگاري مختلف تحقيقات
 ها آن حركتى و مهارتى الگوهاى با را ورزشكاران ساختارى

 بررسي ،هدف با تحقيق اين ).4( است  داده نشان
 ورزشكاران در جلو به سر و لوردوز كيفوز، هاي ناهنجاري
 افراد با آن مقايسه و آماتور و اي حرفه سطح دو در ووشوكار

 و درجه 40 تا 20 طبيعي كيفوز دامنه .شد انجام ورزشكار غير
   بنابراين ).13( باشد مي درجه 45 تا 20 طبيعي لوردوز دامنه
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 تحقيق نتايج با نتايج اين چند هر .است ديگر ذكر قابل نكات
  .بود همسو جلو به سر بخش در ميز روي تنيس

   شكل تغيير باعث مدت طوالني در خاص فعاليت انجام
 نظر به ).8( شود مي خاص وضعيت آن با بدن تطبيق و بدن
 بروز باعث مدت طوالني در دفاعي گاردهاي گرفتن رسد مي

 بر تصور اين بر عالوه .گردد مي اي حرفه ووشوكاران در كيفوز
 افزايش به نسبت اي ثانويه طور به تواند مي لوردوز كه است آن

 قابل افزايش دليل تواند مي نظريه اين ).13( باشد كيفوز
 ستون .دهد توضيح را اي حرفه ورزشكاران در لوردوز مالحظه
 هر بروز و شود مي تلقي بدن محور عنوان به كمري فقرات
 را ها مهارت اجراي كيفيت آن در ناهنجاري و اختالل گونه
 ترين مهم از يكي كمر انحناي ).15( دهد مي قرار تأثير تحت

 مشكالت بروز در كه باشد مي بدن حركت و قامت مشخصات
 حركت، طي در كمر انحناي در تغيير .دارد زيادي اهميت كمر
 ).15( شود مي كمر بر وارد )Stress( هاي تنش در تغيير باعث
 كه باشد ورزشكاران در درد علل از يكي تواند مي كمر گودي

  ).16( كند جلوگيري عالي سطوح به ورزشكار رسيدن از
 و تكراري كارهاي انجام بين رابطه مختلف تحقيقات

 گردن علل از يكي همچنين .اند كرده ثابت را سر زاويه افزايش
 اثبات به مختلف تحقيقات در كه باشد مي سر زاويه افزايش درد

 ووشوكاران سر زاويه بودن بيشتر علت شايد ).8( است رسيده
 در كه باشد مي ها آن بدني وضعيت حاضر، مطالعه در اي حرفه

  ).8( شود مي حفظ طوالني مدت براي مسابقات و تمرينات
  
  گيري نتيجه
 هر در اي حرفه ورزشكاران كه داد نشان تحقيق اين هاي يافته
 با دار معني تفاوت داراي لوردوز و كيفوز جلو، به سر بخش سه
 دست به هاي اندازه ميانگين كه اي گونه به بودند؛ ديگر گروه دو

 در .دهد مي نشان را ورزشكاران اين در ناهنجاري وجود آمده،
 غير افراد با دار معني تفاوت داراي كيفوز تنها آماتور ورزشكاران
 اي گونه به متغير اين در آمده دست به ميانگين كه بود ورزشكار

 در گسترده صورت به را كيفوز ناهنجاري وجود بتوان كه نبود
 نظر به شده، كسب نتايج به توجه با .داد نشان ورزشكاران اين

 با همراه تواند مي اي حرفه سطح به ورزشكاران ورود رسد مي
 مكرر هاي تمرين .باشد اسكلتي هاي ناهنجاري بروز خطر

 خاص عضالني هاي گروه قدرت افزايش باعث ورزشي
 بدني نامناسب وضعيت با تكراري هاي فعاليت اين اگر .شوند مي

 دهند مي افزايش شدت به را قدرت توازن عدم باشند، همراه
 تواند مي معيوب چرخه يك در قدرت توازن عدم اين شايد ).17(

  .باشد داشته همراه به را هايي ناهنجاري
 هايي ناهنجاري ها، مهره ستون در تعادل حفظ براي اغلب
 موارد به توجه با ).18( افتد مي اتفاق فقرات ستون در جبراني

 طور به ووشو حركتي الگوهاي رسد مي نظر به شده، ذكر
 و لوردوز بروز باعث بنابراين .شود كيفوز افزايش باعث مستقيم

 .گردد مي جبراني صورت به جلو به سر

 موجب توانند مي پاسچرال اختالالت ديگر سوي از
 .گردند اتكا سطح به نسبت بدن ثقل مركز راستاي در تغييراتي

 نمودن محدود موجب تواند مي خود نوبه به وضعيت اين
 مشكالتي بروز نتيجه در و اتكا سطح حفظ براي الزم حركات

  ).19( شود افراد تعادل در
 بيمارى دهنده نشان به طور قطع نامطلوب بدنى وضعيت

 و بدنى ظاهرى شكل تغيير بر عالوه تواند مى اما نيست،
 ساير در متعددى عوارض بروز باعث خاص، روانى آثار ايجاد
 از انحراف كه است ذكر قابل ).12( شود بدن هاي بخش

 كاهش و زيبايى رفتن بين از موجب مطلوب، بدنى وضعيت
 هاى آسيب مستعد را او و شود مى فرد مكانيكى كارايى

 وضعيت كه وجودى با ).20 ،21( كند مى عصبى يا عضالنى
 آن درباره اندكى مطالعات دارد، عملكرد بر مشخصى اثر بدن

 ورزشى بخشى توان ديدگاه از حال اين با .است گرفته صورت
 را ورزشكار سالمت بهبود و ها آسيب از گيرى پيش وظيفه كه
 به بدن طبيعى راستاى خوردن هم بر گونه هر دارد، عهده بر

 و رود مى شمار به ناهنجارى نوعى تحتانى، اندام در ويژه
 مهارتى عملكرد كاهش شايد و بعدى هاى آسيب بروز زمينه
 با حاضر تحقيق دليل همين به ).22( آورد مى فراهم را فرد

 و اي حرفه ووشوكار ورزشكاران بدني وضعيت بررسي، هدف
 هاي يافته .شد انجام ورزشكار غير افراد با مقايسه و آماتور
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 و مربيان تر جدى توجه ضرورت بر حاضر پژوهش
 اصالحي حركات اجراى همچنين و طراحى بر ورزشكاران

  .دارد تأكيد ورزشكاران نيازهاى با متناسب ويژه
  

  پيشنهادها
 ميزان ارتباط زمينه در ديگري تحقيقات شود مي پيشنهاد
 هاي ناهنجاري ميزان با گردن و كمر درد ميزان آسيب،

   بتوان بهتر تا شود انجام ورزشكاران اين فقرات ستون وضعيتي

  .داد نظر اصالحي حركات چگونگي و تجويز مورد در
  

  قدرداني و تشكر
 فدراسيون طرف از گرفته صورت هاي همكاري از صميمانه
 در كنندگان شركت تمامي و اصفهان ووشوي هيأت ووشو،
 حاصل شده نتايج است اميد .گردد مي قدرداني و تشكر طرح
  .باشد ورزش رشته اين سطح ارتقاي راستاي در گامي
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Abstract 
 

Introduction: The execution of skillful movement patterns during sport practice sessions and real contests 
can lead to negative adaptations in the skeletal system. This study aimed at investigating kyphosis, 
lordosis and forward head abnormalities in professional and amateur Wushu athletes, and comparing them 
with the same abnormalities in non-athletes. 

Materials and Methods: 50 professional and 50 amateur Wushu athletes along with 50 non-athletes 
participated in the present study. Kyphosis and lordosis were measured using a flexible ruler. In order to 
measure the angle of forward head, a handmade goniometer was used. Data were statistically analyzed 
using one way ANOVA and Tukey post hoc test. 

Results: The degree of Kyphosis, lordosis and forward head differed significantly among the studied 
groups (F = 22.08, P < 0.01; F = 1.8, P < 0.01; F = 15.8, P < 0.01, respectively). As the following figures 
indicate, the professional athletes had the highest rate of postural abnormalities among the subjects 
studied: kyphosis: 49.8 ± 13, lordosis: 51.2 ± 9 and forward head: 35.6 ± 7.2. 

Conclusion: The presence of kyphosis, lordosis and forward head abnormalities in professional athletes 
indicates the importance of developing more specific training programs for Wuahu athletes. 
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