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Abstract 

Purpose: Thoracic hyperkyphosis is one of the common anomalies in children in recent years. 

In addition to corrective exercise, corrective games are one of the correctional methods which 

have been used to prevent and correct functional anomalies among children. Unlike corrective 

exercise, in corrective games method, correctional goals apply with prevention and correction 

purpose in the game shape and format The present study aimed to compare the effect and 

sustainability of a course corrective games with selected corrective exercise on 10-12 aged 

boys with thoracic hyperkyphosis. 

Methods: Ninety boys with age average (11.20±0.80 years), height average (140.78±5.91 cm), 

and weight average (39.69±4.75 kg) were randomly divided into corrective games, selected 

corrective exercise and control group. Subject in experimental groups performed their related 

corrective games and corrective exercises for 8 weeks and 3 sessions every week. Each session 

lasted for 30-60 minutes. During this time the control group did their normal daily activity. The 

kyphosis angle required to enter to the study was considered greater than 40 degrees. This angle 

was measured by a flexible ruler. Data were recorded at the beginning of the study as a pre-

test, at the end of the 8 weeks’ exercises as a post-test and 8 weeks after the completion of the 

study as a second post-test level. 

Results: The finding of the repeated measure ANOVA test indicated a significant difference 

in kyphosis angle at the pre-test level (45.62±2.40) versus the post-test level (42.46±2.24), and 

in follow-up level (42.42±2.09) in the corrective games group, and the pre-test level 

(45.81±2.59) versus the post-test level (42.26±2.36) and in the follow-up level (42.52±2.27) in 

the selected corrective exercise group (P≤0.05). Moreover, there was no significant difference 

in the kyphosis angel in the control group, at the pre-test level (44.93±1.59) versus the post-

test level (45.26±1.79) and in the follow-up level (45.26±1.84) (p>0.05). The obtained effect 

size was 0.85 in the corrective games group, 0.81 in the selected corrective exercise group, and 

0.08 in the control group, which shows the high effectiveness of present study protocols in 

experimental groups. Also, the results of the ANCOVA test indicated a significant difference 

in thoracic kyphosis angle between 3 groups in the study at the post-test and the follow-up 

levels (p≤0.05). Therefore, in order to clarify this difference, the Bonferroni post-hoc test was 

used. The finding of this test indicated a non-significant difference in thoracic kyphosis angle 

between corrective games and selected corrective exercise groups in the post-test and follow-

up levels (p>0.05). The observed difference was related to the corrective games and selected 

corrective exercise kyphosis angle difference with control groups at mentioned levels (p≤0.05). 

Conclusion: The corrective games and the selected corrective exercise have a positive and 

similar effect with exercise effects sustainability on thoracic kyphosis reduction. Therefore, 

performing 8 weeks’ corrective games besides selected corrective exercise has a considerable 

and sustainable effect on thoracic hyperkyphosis angle in 10-12 aged boys and using corrective 

games as an autonomous method recommended to thoracic hyperkyphosis correction in 10-12 

years old boys. 
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بر هایپرکایفوزیس پشتی پسران های اصالحی با حرکات اصالحی منتخب  مقایسه اثر و ماندگاری یک دوره بازی

 سال 12تا  10
 1فرهاد رجبی

 3، رضا رجبی2، فوادصیدی 2هومن مینونژاد، 

 یاصالح یها روش جمله از ریاخ یها سال درباشد.  های شایع در میان کودکان می هایپرکایفوزیس پشتی جز ناهنجاری هدف:

 گرفته قرار استفاده مورد کودکان یعضالن یاسکلت یها یناهنجار اصالح و یریشگیپ منظور بهدر کنار حرکات اصالحی  که

های اصالحی با حرکات  پژوهش مقایسه اثر و ماندگاری یک دوره بازیکه در . هدف از انجام استهای اصالحی  ، بازیاست

 .باشدسال می 12تا  10اصالحی منتخب بروی زاویه کایفوز پشتی پسران 

( 78/140 ± 91/5) ، میانگین قدسال (11 /20±80/0) نمونه پسر با با میانگین سنی نفر 79 : تحقیق حاضر به رویروش بررسی

های  گروه بازی 3که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به  کیلوگرم (69/39 ± 75/4) و میانگین وزنسانتیمتر 

هفته در  8ی به مدت نمونه های گروه های تجرباصالحی، حرکات اصالحی و کنترل به صورت تصادفی تقسیم شدند اجرا شد. 

میزان زاویه هایپرکایفوزیس پشتی نمونه ها با استفاده از خط کش  را اجرا نمودند.پروتکلهای مربوطه تحقیق جلسه  3هفته 

ان هایپر هفته از پایان تمرینات میز 8گیری شد. به منظور بررسی میزان ماندگاری و اثربخشی تمرینات پس از منعطف اندازه

 گیری قرار گرفت.کایفوزیس پشتی دو مرحله دیگر در مراحل پس آزمون و پیگیری مورد اندازه

 شیدر مرحله پ یاصالح یها یباز گروهرا در  یدار یمعن تفاوت یتکرار یهااندازه با انسیوار لیتحل آزمون جینتایافته ها: 

 ی منتخباصالح حرکات گروه درو  42/42±09/2 یریگیپ مرحلهو  46/42±24/2مرحله پس آزمون  با ،62/45±40/2 آزمون

(. p≤05/0نشان داد ) 52/42±27/2 یریگیپ مرحله و 26/42±36/2مرحله پس آزمون  با 81/45± 59/2 آزمون شیدر مرحله پ

مرحله  و  26/45±79/1 آزمون پس مرحله با 93/44±59/1 آزمون شیپ مرحله در کنترل گروه در یدار یمعن تفاوت نیهمچن

 ی، در گروه حرکات اصالح85/0 یاصالح یها یاندازه اثر در گروه بازبه عالوه (. p≥05/0) نشد مشاهده 26/45±84/1 یریگیپ

بود.  قیتحق یدر دو گروه تجرب ینریتم یها پروتکل یباالبدست آمد که نشان دهنده اثر  08/0و  گروه کنترل  81/0منتخب 

 و آزمونگروه در مرحله پس  3 نیب ی در زاویه هایپر کایفوزیس پشتیدار یمعن تفاوت انسیکوار لیتحل آزمون جینتا عالوه به

 داد نشاناین آزمون  جینتا که به منظور بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.( p≤05/0) داد نشان یریگیپ

 یاصالح یها یباز اثر یماندگار از نشان که ندارد وجود یدار یمعن تفاوت یتجرب یها گروه در یریگیپ و آزمون پس مرحله در

 با منتخب یاصالح حرکات و یاصالح یها  یباز یها گروه نیب موجود تفاوت و(.p≥05/0) داشت منتخب یاصالح حرکات و

 (.p≤05/0) است بوده کنترل گروه

مشابه، همچنین ماندگاری اثرات تمرین بر  دارای تاثیر مثبت وای اصالحی و حرکات اصالحی منتخب ه : بازینتیجه گیری

بدین ترتیب در مقایسه با حرکات اصالحی اجرای هشت هفته  .باشندسال می 12تا  10شتی پسران زاویه هایپرکایفوزیس پ

بازیهای اصالحی در قالب روشی موثر و مستقل به عنوان روش جایگزین حرکات اصالحی در اصالح ناهنجاری هایپرکایفوزیس 

 شود. سال توصیه می 12تا  10پسران  پشتی
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 انحنای گردنی،  4در حالت طبیعی ستون مهره ها دارای 

. یکی از این (1) باشد پشتی یا سینه ای،کمری و خاجی می

د. باش ای می انحناها شامل انحنای ناحیه پشتی یا سینه
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 میزان انحنای ناحیه پشتی در حالت طبیعی را کایفوز 

در صورتی که این انحنا در نتیجه علل  .(2) نامند می

مختلف بیشتر از اندازه طبیعی شود به ناهنجاری تبدیل 

)سینه ای(  شده و تحت عنوان انحنای افزایش یافته پشتی

(. 1، 3) گیردیا هایپر کایفوزیس پشتی مورد بررسی قرار می

های شایع در میان هایپرکایفوزیس پشتی یکی از ناهنجاری 

 یکی از (. 6-4) باشد افراد با سنین مختلف می

های سنی که در نتیجه ماشینی شدن روش های  گروه

 زندگی امروزی و فقر حرکتی پیامد آن در معرض 

-7) ناهنجاری های وضعیتی قرار دارند کودکان می باشند

 های پیشین هایپر براساس نتایج حاصل از پژوهش(. 9

تی شیوع باالیی را در میان کودکان پسر دارا کایفوزیس پش

هایپر کایفوزیس پشتی و سایر ناهنجاری (. 6، 10) باشد می

شوند و در های وضعیتی در نتیجه علل متفاوتی ایجاد می

ها پیشگیری نشود و در جهت اصالح  صورتی که از بروز آن

ها اقدامی صورت نگیرد با گذشت زمان، این  و رفع آن

تواند موجب بروز مشکالت جدی  د شده و میوضعیت تشدی

به  تر در وضعیت و راستای بدن شده و در نهایت منجر

 . لذا ضرورت پیشگیری و(6) ناتوانی در فرد مبتال شود

اصالح این قبیل ناهنجاری های وضعیتی کامال محسوس 

 است.

 و اصالح منظور به یمتعدد یراهکارها و ها روش   

 که دارد وجود یتیوضع یها یناهنجار لیقب نیا یریشگیپ

به منظور  هایی که اقدامات و روش نیااز جمله مهم ترین 

 کایفوزیس پشتی و سایر پیشگیری و اصالح هایپر 

شود حرکات  ناهنجاری های وضعیتی به کار برده می

شاخه ای از  حرکات اصالحی (. 11، 12) تاصالحی اس

علوم کاربردی در سطح جامعه است که مشتمل بر اهداف 

اصالح  بهبود، پیشگیری، آموزش، عمده شناسایی،

. (13) عادات غلط حرکتی افراد است بدن و های ناهنجاری

 ناتیتمر از یا مجموعهشامل  یواقع حرکات اصالح در

کننده  لیتسه ناتیو تمر دهنده انسجام ،یقدرت ،یکشش

 Proprioceptive Neuromuscular) یعضالن یعصب

Facilitation  )های بدنی مشخصی  که در حالت باشد یم

هماهنگ  قیرا از طر یناهنجار بدن یها تیوضع  اجرا شده و

برطرف  یموافق، مخالف تا حدود یعضالن یکردن گروه ها

 اریبس یاصالح حرکات از استفاده که(.14، 15) سازد یم

که با  یزمان ژهیاز موارد به و ی. اما در برخباشد یم جیرا

استفاده از حرکات  میجامعه کودکان و نوجوانان مواجه هست

با توجه به ماهیت اجرایی آن از جمله پیچیدگی و  یاصالح

دشواری در اجرای تمرینات آن، یکنواختی و عدم درک 

 کودکان توجه مورد چندانصحیح کودکان نسبت به آن 

مثبت  جیبه نتا یابیآن و دست بردن کار به لذا باشد، یمن

 انیرابطه در سال نی. در همدیآ یم شمار بهمهم  یچالش

به منظور  یاصالح یها یمحققان از روش باز ریاخ

هایپر از جمله  یتیوضع یها یو اصالح ناهنجار یریشگیپ

روش اهداف  نیاستفاده نموده اند که در ا یپشت کایفوزیس

 که آنو فلسفه  یمورد نظر در قالب و شکل باز یاصالح

در واقع در روش . شود یم ارائه است کودکان استقبال مورد

های اصالحی کودکان به بازی کردن و اجرای بازی در  بازی

پردازند در حالی که به وسیله گنجاندن اهداف  آن می قالب

اصالحی در قالب قوانین و مقررات بازی و همچنین شکل 

 . اجرای بازی وضعیت بدنی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد

 راتیتاکنون در ارتباط با تاث یمتعدد یها پژوهش   

 یناهنجار یبرو یاصالح یها یو باز یحرکات اصالح

شکری و  .است شده جامان یپشت هایپر کایفوزیس یتیوضع

دانش آموز پسر در  40بروی پژوهشی را  (16) همکاران

شهر یاسوج اجرا نمودند بعد از اعمال یک برنامه ترکیبی 

جلسه به  3هفته که در هرهفته  12حرکات اصالحی طی 

دقیقه صورت پذیرفت کاهش معنی داری را در  60مدت 

پشتی نمونه های تجربی تحقیق زاویه هایپرکایفوزیس 

گزارش نمودند. در تحقیق دیگری که  توسط خزایی و 

ساله اجرا  18تا  15نمونه پسر  24بروی  (11) همکاران

صالحی مشتمل ای حرکات ا هفته 8شد. پس از یک دوره 

کششی و خود تحرک بخش  بر تمرینات تقویتی،

درجه ای را در میانگین زاویه  2پژوهشگران کاهش 

هایپرکایفوزیس پشتی نمونه های تحقیق پس از حرکات 

 یپژوهش یط (6) توانا و همکاراناصالحی گزارش نمودند. 

 یانحنا زانیم بر یاصالح یها یباز هفته 8 ریتاث عنوان با

 به اقدام که پرداختنددختران نوجوان  تیوضع سیفوزیکا

 20اعمال تمریناتی در قالب بازی های اصالحی برروی 

ساله با زاویه کایفوز پشتی  17تا  13دانش آموز دختر 

ها شامل  های آن درجه  نمودند اکثریت بازی 40بزرگتر از 

های بود که عضالت را به صورت ایزومتریک منقبض  بازی

 ثانیه به طول می 15الی  5نمود و  در مدت زمان  می

هفته و در جلسات  8ها به مدت  ید پروتکل تمرینی آنانجام

ای اجرا شد که در پایان کاهش معنی داری  دقیقه 80تا  60

را در زاویه هایپر کایفوز پشتی نمونه ها گزارش نمودند. در 
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بروی کودکان  (17) احمد نژاد و همکاران کهپژوهشی دیگر 

پسر کم توان ذهنی دارای هایپر کایفوزیس پشتی انجام 

 60جلسه  3شامل  که یهفته ا 8مدت زمان  دردادند 

 پروتکل اعمالدر هر هفته بود اقدام به  نیتمر یا قهیدق

 کشش شامل آن اهداف عمده که خود یاصالح یها یباز

 30 یبرو  بود یپشت عضالت تیتقو و یا نهیس عضالت

 یپشت فوزیکا هیزاو و سال 13 تا 7 یسن دامنه با  پسرنمونه 

بهبود  قیتحق انیدر پا دادند، انجام درجه 40 از بزرگتر

 وضعیت بدنیمعنی دار و همچنین افزایش کنترل ثبات 

(Posture)  .را در نمونه ها گزارش نمودند 

 یعلم مستندات و گرفته صورت یها پژوهش به توجه با   

 نیا است مشخص نیب نیآنچه در ا نهیزم نیا در موجود

 یدارا یاصالح یها یباز و یاصالح حرکات که است مسئله

 و کودکان یپشت فوزیکا هیزاو بهبود و کاهش بر مثبت ریتاث

 در که ستین مشخص وجود نیا با اما باشد یم نوجوانان

به منظور اصالح و  یاصالح یها یباز از استفاده صورت

 سهیمقا در آناثرات مثبت  ،یپشت فوزیکاهایپر هیکاهش زاو

 و ریخ ای است برابر کم دست ای و شتریب یاصالح حرکات با

 مستقل پروتکل کی عنوان به یاصالح یها یباز از توانیم

 پریها یناهنجار اصالح بر قبول قابل مثبت راتیتاث با و

از موارد  یکی گری. از طرف دنمود استفاده یپشت سیفوزیکا

 تیقابل یاصالح یها پروتکل یریمهم در ارتباط با به کار گ

 باشد یم ها آن خاتمه از بعد ها آن مثبت راتیتاث یماندگار

 به یمعدود یها پژوهش یاصالح حرکات با ارتباط در که

 یها یدر ارتباط با باز یژگیو نیا و اند پرداخته آن یبررس

قرار نگرفته  یمورد بررس یپژوهش چیتاکنون در ه یاصالح

هفته  8 اثر سهیحاضر مقا قیرو هدف از تحق نیاز ااست 

 اصالح برمنتخب  یبا حرکات اصالح یاصالح یها یباز

 و همچنین ماندگاری آنها یپشت سیفوزیپرکایها یناهنجار

 .باشد یم سال 12 تا 10 پسران در

 

 روش بررسی

 90بروی پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی بود 

 ±20/11) ساله با میانگین سنی 12تا  10کودک پسر 

و  سانتیمتر (78/140±91/5) ، میانگین قدسال (80/0

که از میان دانش  ( کیلوگرم69/36±75/4)میانگین وزن

آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران به صورت هدفمند 

گزینش شدند صورت گرفت. حجم نمونه با توجه به 

و  05/0، آلفا 03/0با اندازه اثر  ،تحقیقات مشابه و نرم افزار

 گردید.نمونه را برای هرگروه تعیین  26تعداد  85/0توان 

نفر  30مونه ها (. که با توجه به احتمال ریزش ن1)پیوست 

برای هر گروه در نظر گرفته شد. معیار های ورود به تحقیق 

 40حاضر داشتن زاویه هایپرکایفوزیس پشتی بزرگتر از 

عدم داشتن ناهنجاری های دیگر، سن  (6، 7، 17) درجه

سال، عدم جراحی در ناحیه ستون مهره ها و  12تا  10

نفر نمونه به صورت  90سابقه بیماری های خاص بود. تعداد 

روند  یکه در ط شدندنفره تقسیم  30گروه  3تصافی به 

 لیبه دال بنااز نمونه ها  یتعداد انیاز ابتدا تا پا قیتحق

 خارج قیتحق از و دادند انصراف یارهمک ادامه از یشخص

بعد از ریزش نمونه ها در مراحل مختلف  اساس نیبرا شدند

ها جهت شرکت در تحقیق   پروسه تحقیق و عدم تمایل آن

نفر، گروه حرکات  24های اصالحی  گروه بازی 3در 

تا پایان تحقیق باقی  29نفر و گروه کنترل  26 اصالحی

های صورت گرفته  -هماهنگی . بانفر( 79)در مجموع ماندند

 با والدین یا سرپرست، نمونه های پژوهش طبق برنامه زمان

بندی شده در محل مورد نظر جهت اجرای پروتکل تمرینی 

هفته حضور یافتند.  8جلسه در هفته به مدت  3به صورت 

توضیح و تشریح کاملی از پروسه تحقیق به والدین و 

شروع پروتکل های  پیش از سرپرست نمونه ها ارائه شد.

اصالحی در مرحله پیش آزمون زاویه هایپرکایفوزیس پشتی 

 مارکهریک از نمونه ها با استفاده از خط کش منعطف 

 -یسانت 40 مدل یجنوب کره ساخت( Kearing) نگیریک

  .(18، 19) گیری شداندازه یمتر

تحقیقات متعدد تکرار پذیری و اعتبار خوبی را برای این    

انحناهای ستون مهره ها  گیریوسیله غیرتهاجمی در اندازه

بدین منظور پس از توضیح (. 19، 20) اندگزارش نموده

شد در  ها درخواست می شفاهی به هریک از نمونه ها از آن

 محل مورد نظر در وضعیت طبیعی با اعمال مناسب وزن

 زائده خاری مهره اول پشتیبروی اندام تحتانی خود بایستد. 

(T1 به عنوان مبدا انحنا و )مهره دوازدهم پشتی (T12 )

گیری (. اندازه20) به عنوان انتهای انحنا در نظر گرفته شد

انحنای پشتی با استفاده از خط کش منعطف پذیرفت. نحوه 

گیری بدین صورت بود که آزمونگر هم راستا با ارتفاع اندازه

گرفت و خط کش منعطف را قد نمونه در پشت او قرار می

طح انحنای پشتی در ناحیه کایفوز با به گونه ای که تمام س

خط کش در تماس باشد بروی پشت نمونه بدون اینکه 

داد موجب برهم خورد وضعیت طبیعی بدن شود قرار می

 شکل انحنای مورد نظر را بخود پس از اینکه خط کش
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ای قوس روی با عالمت گذاری نقاط ابتدا و انتهگرفت  می

کش برهم ل خطخط کش در نهایت دقت بدون آنکه شک

-که بروی میز در کنار محل اندازه A3بخورد بروی کاغذ 

 گیری تعبیه شده بود،جهت رسم شکل قوس منقل 

(.در این مرحله پس از متصل کردن ابتدا 1)تصویر  شد می

با استفاده از خط کش میزان عمق  و انتهای قوس به یکدیگر

ستفاد شد و در نهایت زاویه کایفوز با اقوس نیز مشخص می

گشت. محاسبه می ARC tan 2l/h Ɵ 4 =از فرمول  

 3مرتبه تکرار شد و میانگین  3گیری ها هریک از اندازه

گیری به عنوان زاویه هایپر کایفوزیس پشتی نمونه ها اندازه

 .(21, 19) در مرحله پیش آزمون ثبت شد

بازی  5( شامل 1)جدول  های اصالحی پروتکل بازی   

گروهی و انفرادی که مطابق با فلسفه و ماهیت بازی و نیز 

روحیات کودکان، با همفکری و مشورت اساتید گروه 

های اجرا شده  بهداشت و طب ورزشی، مرور و بررسی بازی

اساس الگوهای مورد نظر اهداف در تحقیقات پیشین وبر 

اصالحی که ساخته محقق بود طراحی شدکه به همراه 

( مورد اجرا قرار گرفت. هر 2)جدول  تمرینات اصالحی رایج

کردند که دو پروتکل اهداف مشابه و یکسانی را دنبال می

شامل تمرینات و بازی هایی با اهداف تقویتی جهت عضالت 

جهت عضالت در طول تمرینات کششی  دچار ضعف شده،

تمریناتی ثباتی به جهت بهبود وضعیت  گرفته، کوتاه قرار

تعادل در تولید تنشن عضالت، تمرینات تحرک بخش و 

تمرینات آگاهی و بازسازی از وضعیت صحیح بدنی بود. 

نحوه اجرای بازی ها و تمرینات اصالحی با توجه به 

و ارتباطات و یکپارچگی که در سیستم عضالنی اسکلتی 

های مختلف بدن وجود دارد به  ها بر بخش تاثیر متقابل آن

ای بود که ضمن تمرکز بر اصالح ناهنجاری  گونه

هایپرکایفوزیس پشتی وضعیت سر،شانه ها و تنه نیز تحت 

هفته در  8(. تمرینات  به مدت 2-3)تصویر  تاثیر قرار گیرد

 دقیقه بروی  60الی  30جلسه در مدت زمان  3هفته 

های تحقیق اعمال گردید. قبل از شروع تمرینات نمونه 

دقیقه زمان برای گرم کردن بدن و در پایان  10اصالحی 

دقیقه برای سرد کردن بدن در نظر  10جلسه تمرینی 

گرفته شد. براساس اصول تمرینی، شدت تمرینات اصالحی 

های اصالحی همزمان با پیشبرد جلسات  و پیچیدگی بازی

بخشی بیشتر افزایش پیدا کرد.الزم به  تمرینی به منظور اثر

ذکر است نمونه های حاضر در گروه کنترل با هماهنگی 

والدین و یا سرپرست فعالیت عادی و روزانه خود را انجام 

ای یک مرتبه دیگر تمامی  هفته 8دادند. در پایان دوره 

گیری مرحله پیش آزمون به منظور بررسی اثر بخشی اندازه

های اصالحی و حرکات اصالحی بروی  های بازی پروتکل

تمامی نمونه هایی که تا پایان دوره در تحقیق حضور 

و نتایج حاصل به عنوان زاویه  داشتند اجرا شد

هایپرکایفوزیس پشتی در مرحله پس آزمون ثبت شد. 

هفته بی تمرینی از زمان پایان دروه  8همچنین با گذشت 

گیری ها بروی دازهها یکبار دیگر تمامی ان تمرینات و بازی

های اعمال  نمونه ها به منظور بررسی ماندگاری پروتکل

 شده تکرار شد.

ای هدر پژوهش حاضر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه   

مکرر جهت مقایسه درون گروهی میانگین زاویه 

هایپرکایفوزیس پشتی، از آزمون آنالیز کواریانس جهت 

هایپرکایفوزیس پشتی  مقایسه بین گروهی میانگین زاویه

ه بدر پس آزمون و پیگیری استفاده شد. به عالوه با توجه 

ل های تکراری شام آنکه آزمون تحلیل واریانس با اندازه

منظور  کلیه نتایج مورد نیاز تحقیق حاضر بود، تنها به

دار شده در بین گروه ها از بررسی و مقایسه سطوح معنا

اتای  به عالوه از مربع .شدزمون تعقیبی بونفرونی استفاده آ

سهمی جهت بررسی اندازه اثر پروتکل ها استفاده شد. 

زار های آماری با استفاده از نرم اف تمامی تجزیه و تحلیل

 انجام شد. 26اس پی اس اس نسخه 

اطالعات توصیفی نمونه های تحقیق شامل  3جدول    

دهد. میانگین سن، قد، وزن وشاخص توده بدنی را نشان می

همچنین آزمون شاپیروویلک نشان داد داده ها دارای توزیع 

نتایج آزمون  4بر اساس جدول  (≥05/0p) باشند نرمال می

آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داد که 

گروهی زاویه داری در میزان تغییرات درونتفاوت معنی

های اصالحی و  هایپرکایفوزیس پشتی در دو گروه بازی

 دارد  وجود تحقیق  مرحله  حرکات اصالحی در طول سه 

(05/0p≤ همچنین تفاوت معنی داری در گروه کنترل .)

(. به عالوه در جدول مجذور اتای <05/0pمشاهده نشد )

سهمی )اندازه اثر( در هر دو گروه بازی های اصالحی و 

ان باشد که نشمی  14/0حرکات اصالت اصالحی بزرگتر از 

دهنده اثر باالی بازی های اصالحی و حرکات اصالحی بروی 

زاویه هایپرکایفوزیس پشتی در نمونه های حاضر در این دو 

باشد. مجذرو اتای سهمی در گروه کنترل کمتر از گروه می 

نتایج آزمون آنالیز  5براساس جدول  باشد.می  14/0

 در  پیش آزمون،   اثر  کنترل  از  پس کواریانس نشان داد 
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 : پروتکل بازی های اصالحی1جدول 

 

 

 هفته هشتم هفته هفتم هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول زمان

 ماندگاری حفظ و پیشرفت و سازگاری آگاهی و شناخت بازی/مرحله

 S2-R2 بسکتبال معکوس

RT60 ثانیه 

S2-R2 

RT60 ثانیه 

S3-R2 

RT60 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S4-R3 

RT 45 ثانیه 

S5-R4 

RT 40 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S3-R2 

RT 60 ثانیه 

 S2-R2 هدف بزن

RT60 ثانیه 

S2-R2 

RT60 ثانیه 

S3-R2 

RT60 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S4-R3 

RT 45 ثانیه 

S5-R4 

RT 40 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S3-R2 

RT 60 ثانیه 

 S3-R2   آشیانه هواپیما

RT60 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S4-R3 

RT 45 ثانیه 

S5-R4 

RT 40 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S3-R2 

RT 60 ثانیه 

 S3-R3    خرچنگ زرنگ

RT 60 ثانیه 

S4-R3 

RT 45 ثانیه 

S5-R4 

RT 40 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S3-R2 

RT 60 ثانیه 

 S4-R3     دوقلوها 

RT 45 ثانیه 

S5-R4 

RT 40 ثانیه 

S3-R3 

RT 60 ثانیه 

S3-R2 

RT 60 ثانیه 

 =RTزمان استراحت     =Rتکرار     =Sست)دوره( 

 

 : پروتکل حرکات اصالحی منتخب2جدول 

 هفته هشتم هفته هفتم هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم اولهفته  زمان

 حفظ و ماندگاری پیشرفت و سازگاری آگاهی و شناخت بازی/مرحله

 S2-R2-M10 اصالح راستای تنه

 ثانیه

 RT 60 ثانیه 

S2-R2-M10 

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S3-R2-M15 

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S3-R3-M20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S4-R3-M30 

 ثانیه

RT 45 ثانیه 

S5-R4-M 40 

 ثانیه

RT 40 ثانیه 

S3-R3-M 30 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S3-R2-M 20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

 S2-R2-M10 کشش عضالت قدامی تنه

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S2-R2-M10 

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S3-R2-M15 

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S3-R3-M20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S4-R3-M30 

 ثانیه

RT 45 ثانیه 

S5-R4-M 40 

 ثانیه

RT 40 ثانیه 

S3-R3-M 30 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S3-R2-M 20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

 S3-R2-M15   جنبش پذیری مفصل شانه

 ثانیه

RT60 ثانیه 

S3-R3-M20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S4-R3-M30 

 ثانیه

RT 45 ثانیه 

S5-R4-M 40 

 ثانیه

RT 40 ثانیه 

S3-R3-M 30 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S3-R2-M 20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

 S3-R3-M20    تقویت عضالت پشت و گردن

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S4-R3-M30 

 ثانیه

RT 45 ثانیه 

S5-R4-M 40 

 ثانیه

RT 40 ثانیه 

S3-R3-M 30 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S3-R2-M 20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

 S4-R3-M30     کشش عضالت سینه ای

 ثانیه

RT 45 ثانیه 

S5-R4-M 40 

 ثانیه

RT 40 ثانیه 

S3-R3-M 30 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

S3-R2-M 20 

 ثانیه

RT 60 ثانیه 

 =RTزمان استراحت       =Mزمان نگهداری وضعیت تمرین     =Rتکرار     =Sست)دوره( 

 گیری زاویه هایپرکایفوزیس پشتی با استفاده از خط کش منعطف: اندازه1تصویر 
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 شرکت کنندگان: اطالعات دموگرافیک 3جدول 

 تعداد )نفر( گروه

 سن )سال(

 میانگین( ±معیار)انحراف 

 قد )سانتی متر(

 میانگین( ±معیار)انحراف 

 وزن )کیلوگرم(

 میانگین( ±معیار)انحراف 

 شاخص توده بدنی

 میانگین( ±معیار)انحراف 

 24/20 ± 60/1 12/38 ± 77/4 66/144 ± 79/6 08/11 ± 82/0 24 بازی های اصالحی

 70/20 ± 61/1 38/38 ± 31/6 76/141 ± 44/6 80/10 ± 074/0 26 حرکات اصالحی

 26/21 ± 84/1 10/40 ± 25/5 03/140 ± 34/6 96/10 ± 77/0 29 کنترل

p- 097/0 117/0 356/0 462/0  مقدار 

 ≥05/0pسطح معناداری 

 آشیانه هواپیما

 

 هدف را بزن

 

 بسکتبال معکوس

 

 دوقلوها

 

 خرچنگ پرتالش

 
 های اصالحی به کار برده شده در تحقیق حاضر : بازی2تصویر 

 

 : تمرینات اصالحی منتخب 3تصویر 
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 : نتایج آزمون آنالیز کواریانس5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نتایج آزمون تعقیبی توکی6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

   

مرحله پس آزمون و همچنین مرحله پیگیری بین سه گروه 

در میزان زاویه هایپرکایفوزیس پشتی تفاوت معنی داری 

 (.≥05/0pوجود دارد )

نتایج آزمون توکی نشان داد در میزان  6با توجه به جدول   

زاویه هایپرکایفوزیس پشتی در مرحله پس آزمون بین گروه 

 -بازیهای اصالحی با گروه حرکات اصالحی اختالف معنی

(. همچنین در میزان زاویه <05/0pداری وجود ندارد )

هایپرکایفوزیس پشتی در مرحله پس آزمون بین گروه بازی 

ای اصالحی و حرکات اصالحی با گروه کنترل اختالف ه

(. که نشان از اثر بخشی ≥05/0pمعنی داری وجود دارد )

مشابه بازی های اصالحی و حرکات اصالحی منتخب بروی 

زاویه هایپرکایفوزیس پشتی است. در مرحله پیگیری میزان 

زاویه هایپرکایفوزیس پشتی بین گروه بازی های اصالحی و 

الحی اختالف معنی داری وجود نداشت حرکات اص

(05/0p> همچنین بین گروه بازی اصالحی و حرکات .)

اصالحی با کنترل اختالف معنی داری وجود داشت 

(05/0p≤ که نشان از ماندگاری اثر مشابه بازی های .)

اصالحی و حرکات اصالحی منتخب بروی زاویه 

 هایپرکایفوزیس پشتی است. 

 

 بحث و نتیجه گیری

هفته بازی  8از پژوهش حاضر مقایسه اثر و ماندگاری  هدف

های اصالحی با حرکات اصالحی رایج بروی زوایه 

سال  12تا  10هایپرکایفوزیس پشتی افزایش یافته پسران 

 تغییرات درون گروهیبررسی میزان  نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری درها و : میانگین زاویه هایپرکایفوزیس پشتی نمونه4جدول                             

 گروه

 پیش آزمون

 میانگین( ±)انحراف معیار

 پس آزمون

 میانگین( ±)انحراف معیار 

 پیگیری

 اثراندازه  میانگین مجذورات درجه آزادیF(4) مربع اتای سهمی مقدار -p میانگین( ±)انحراف معیار

 85/0 59/118 36/1 85/0 001/0 42/42 ± 09/2 46/42 ± 24/2 62/45 ± 40/2 های اصالحی بازی

 81/0 44/139 45/1 81/0 001/0 52/42 ± 27/2 26/42 ± 36/2 81/45 ± 59/2 منتخبحرکات اصالحی 

 08/0 2 870/0 08/0 089/0 26/45 ± 84/1 23/45 ± 79/1 93/44 ± 59/1 کنترل

 ≥05/0pسطح معناداری 

 مربع اتای سهمی مقدار -p درجه آزادی آماره میانگین مرحله آزمون گروه

 72/0 001/0 2 88/100 46/42 پس آزمون بازی های اصالحی
 26/42 پس آزمون حرکات اصالحی

 23/45 پس آزمون کنترل

 065/0 001/0 2 77/69 49/42 پیگیری های اصالحی بازی

 52/42 پیگیری حرکات اصالحی

 39/45 پیگیری کنترل

 ≥05/0pسطح معناداری 

 خطای استاندارد مقدار -p اختالف میانگین مرحله آزمون گروه

 298/0 707/0 357/0 پس آزمون اصالحیحرکات -بازی های اصالحی
 293/0 001/0 -34/3 کنترل-بازی های اصالحی

 289/0 001/0 -70/3 کنترل-حرکات اصالحی 

 339/0 000/1 047/0 پیگیری حرکات اصالحی-بازی های اصالحی
 333/0 001/0 -33/3 کنترل-بازی های اصالحی

 328/0 001/0 -36/3 کنترل-حرکات اصالحی 

 ≥05/0pسطح معناداری 
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بود. در این تحقیق بازی های طراحی شده و همچنین 

ای انتخاب شد که در دو گروه  تمرینات اصالحی به گونه

و حرکات اصالحی اهداف یکسانی را بازی های اصالحی 

 دو هر در یکسانی و مشابهدنبال کرده و اصول تمرینی 

 حد تا سهیمقا طیشرا که ردیگ قرار استفاده مورد پروتکل

. نتایج حاصل از آزمون شود ممکن کسانی تیوضع در امکان

گیری های مکرر که به منظور تحلیل واریانس با اندازه

هایپرکایفوزیس پشتی در سه مرحله بررسی تغییرات زاویه 

هفته بازی  8گیری بروی نمونه ها انجام شد نشان داد اندازه

های اصالحی و حرکات اصالحی در هر یک از گروه بازی 

های اصالحی و گروه حرکات اصالحی به صورت مجزا 

 کاهش معنی داری در میانگین زاویهموجب 

یه هایپرکایفوزیس پشتی شده است و میانگین زاو

هایپرکایفوزیس پشتی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با 

مرحله پس آزمون در هریک از این دو گروه دارای تفاوت 

(. مقایسه میانگین 05/0p≤( ،)001/0=pمعنی داری است )

زاویه هایپرکایفوزیس پشتی در گروه کنترل از مرحله پیش 

 آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون اختالف معنی داری

 به پروتکل دو هر(. بنابراین 05/0p>( ،)95/0=pنداشت )

بازی های اصالحی  شامل حاضر قیتحق در شده گرفته کار

در کاهش و اصالح زاویه  منتخبو حرکات اصالحی 

 هایپرکایفوزیس پشتی افزایش یافته دارای اثر مثبت 

 باشند. می 

نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر با تحقیق کرمانی و    

ه و همسو . مشاب(17)و احمدنژاد و همکاران  (6)مکاران ه

هفته  8( در پژوهش خود به مدت 6بود کرمانی و همکاران )

دقیقه  80الی  60جلسه تمرین به مدت  3در هر هفته  

درجه را در زاویه  5/5کاهش معنی دار با میانگین 

ساله با  17تا  13هایپرکایفوزیس پشتی دختران نوجوان 

 ازیدرجه در نتیجه یک پروتکل ب 40زاویه کایفوز بزرگتر از 

های اصالحی با تاکید بر کشش عضالت کوتاه شده و تقویت 

 یباز اهداف جنبه از که عضالت ضعیف شده گزارش نمودند

حاضر عالوه  قیتحق ،پژوهش نیبا ا سهیدر مقا یاصالح یها

شده و کشش عضالت در طول  فیعضالت ضع تیبر تقو

تاکید بر الگوی حرکتی صحیح در حین  کوتاه قرار گرفت

قرار گرفته  ریمفاصل مرتبط تحت تاث یو تمرکز برو ها بازی

. احمد نژاد و به صورت همزمان مدنظر قرار داد زیرا ن

هفته  8، طی پژوهشی اقدام به بررسی اثر (17) همکاران

های اصالحی بروی انحنای پشتی و قدرت عضالت تنه  بازی

ها پروتکل بازی های  کودکان کم توان ذهنی پرداختند آن

 60جلسه  3هفته و در هر هفته  8اصالحی خود را به مدت 

 7کودک پسر کم توان ذهنی با دامنه  30ای بروی  دقیقه

های  ها در کنار بازی سال اجرا نمودند همچنین آن 13تا 

اصالحی از تمرینات تقویتی به منظور تقویت عضالت پشتی 

کاهش معنی در انحنای ها  استفاد نمودند نتایج تحقیق آن

کایفوز پشتی و همچنین افزایش قدرت عضالت پشت را 

 در مذکور پژوهش در حاضر قیتحق با سهیمقا درنشان داد. 

استفاده  زین یتیتقو ناتیاز تمر های اصالحی زیبا کنار

کاهش  یاثرات مثبت برو ستیشده است که مشخص ن

 ایبوده و  یاصالح یها یاز باز ینمونه ها ناش فوزیکا هیزاو

 جینتا بودن همسو و مشابه علل جمله از.یتیتقو ناتیتمر

به تنوع در  توان یم شده ذکر یها پژوهش با حاضر قیتحق

 زهیانگ شیبه کار گرفته شده که موجب افزا یها یباز

و مدت  یوستگیپ ،انسجام شود، یم آن انجام یکودکان برا

 -پروتکل تیبودن ماه یکی نیو همچن ها یباز یزمان اجرا

 یها ضعف و یکوتاه اصالح یبرو ها آنها که تمرکز 

 اند داشته تمرکز عضله و عصب یهماهنگ زین و یعضالن

. در ارتباط با تحقیقات ناهمسو با تحقیق حاضر اشاره نمود

های اصالحی  هیچ گونه تحقیقی در ارتباط با تاثیر بازی

بروی ناهنجاری هایپرکایفوزیس پشتی که نتیجه آن با 

تحقیق حاضر ناهمسو و متفاوت باشد تاکنون گزارش نشده 

 است.

در ارتباط با حرکات اصالحی منتخب به کار گرفته شده    

نشان داد میزان زاویه  2در تحقیق حاضر نتایج جدول 

هایپرکایفوزیس پشتی نمونه های گروه حرکات اصالحی 

منتخب در انتهای مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش 

کاهش معنی داری داشته است و حرکات اصالحی  آزمون

 -نمونهپشتی  زاویه هایپرکایفوزیس کاهشدر  نیز   منتخب

 باشد. این نتایج با نتایج  تحقیق موثر می های

 و همکاران Feng، (11) های خزایی و همکاران پژوهش

باشد.  مشابه و همسو می (23) و صیدی و همکاران  (22)

ی در پژوهش حرکات اصالح (11) خزایی و همکاران

تمرین(،  2) تمرین اصالحی کششی 5منتخب را در قالب 

تمرین( به مدت  1) تمرین( و خود تحرک بخش 2) تقویتی

تا  15نمونه نوجوان  24جلسه در هفته بروی  3هفته و  8

ساله اعمال کردند و در پایان فرآیند تحقیق خود کاهش  18

معنی داری را در زاویه کایفوز پشتی نمونه های تحقیق 

 (22) و همکاران Fengرش نمودند. در تحقیق دیگر گزا
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تا  15جلسه  2هفته و در هر هفته  8تحقیقی را به مدت 

در ساعات درس تربیت بدنی بروی دانش دقیقه ای  20

درجه اجرا  40آموزان دبیرستانی با زاویه کایفوز بزرگتر از 

نمودند برنامه تمرینی آنها شامل دو نوع برنامه اصالحی 

 عملکردی با تاکید بروی بهبود دامنه حرکتی ستون مهره

ها، بهبود عملکرد حس عمقی مفصل شانه و همچنین 

کننده کتف و برنامه اصالحی عادی تقویت عضالت نزدیک 

که تمرینات کششی و تقویتی را در برداشت بود در پایان 

های  تحقیق هر دو برنامه در کاهش زاویه کایفوز نمونه

تحقیق موثر بودند اما برنامه اصالحی عملکردی کاهش 

. صیدی و (22) بیشتری را در زاویه کایفوز پشتی نشان داد

تمرین اصالحی شامل تمرینات  5تعداد  (23) همکاران

کششی، تمرینات خود تحرک بخش و تمرینات مقاومتی با 

تاکید بر افزایش استقامت عضالت نزدیک کننده کتف را به 

مرد و  20جلسه در هفته بروی  3هفته به صورت  10مدت 

سال و زاویه کایفوز یزرگتر  25تا  18زن با میانگین سنی 

درجه اجرا نمودند و در پایان تحقیق به طور میانگین  42از 

درجه ای را در زاویه کایفوز نمونه ها گزارش  4کاهش 

کردند. علت همسو بودن نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات 

هدف  اشاره شده می تواند به استفاده از تمرینات اصالحی با

کشش عضالت در طول کوتاه قرار گرفته بخش قدامی تنه، 

تقویت عضالت ناحیه پشتی به ویژه نزدیک کننده های 

کتف و همچنین تمرینات تحرک بخش و دامنه حرکتی به 

ها مشترک بوده است اشاره  عنوان عنصر اصلی که در آن

نمود که این مسئله تاثیر قابل توجهی در کاهش زاویه 

زیس پشتی داشته است. به عالوه در تحقیق هایپرکایفو

حاضر تمرینات اصالحی منتخب عالوه بر فاکتور های 

نامبرده تاکید بسیاری بروی عملکرد و راستای صحیح  

 مفاصل مرتبط تحت تاثیر قرار گرفته عالوه بر ناحیه پشتی 

   که ناحیه اصلی درگیر بود وجود داشت.   

 هیزاو کاهش و رییتغ زانیم داد نشان 3 جدول جینتا   

 یاصالح یها یباز گروههر دو در یپشت یسفوزیکاهایپر

درجه کاهش  (54/3) یاصالح حرکات و درجه (16/3)

 به کینزد و مشابهکه این میزان در هر دوگروه  داشته است

های اصالحی  بازی روش دو هر رو نیا از باشد یم گریکدی

صورت مجزا و حرکات اصالحی منتخب عالوه بر اینکه به 

منجر به کاهش معنی دار در زاویه هایپرکایفوزیس پشتی 

  دارانیز  را یمشابه و کسانی یبخش اثر نمونه ها شدند

-298/0) کنترل گروه در زانیم نیا که یحال در. باشند یم

 لیدال جمله از رسد یم نظر به گونه این بیترت نیبدبود.  (

 هیزاو کاهش یبرو یاصالح یها یباز یبخش اثر یاحتمال

 یاصالح یها یباز گروه در ها نمونه یپشت یسفوزیکاهایپر

  یاجرا در کودکان اقیاشت و لیم چون یموارد شامل

 badegruberکرد چرا که بر اساس نظر  اشاره ها یباز

 اقیکه با اراده و اشت یهنگام تیهر گونه فعال یاجرا(، 24)

 شود یانجام مها  آن شتریاز سمت کودکان و با فعال بودن ب

 کودکان یآگاه عدم و دارد یریادگی در یشتریب یاثربخش

 کودک چرا دارد یریادگی در یمطلوب اریبس جهینت هدف، از

 یروح یازهاین یاغنا و لذت کسب جهت در فقط را یباز

 به یابیدست حال در که یحال در کندیم اجرا یعاطف و

 نیارتباط با ا در. (24) است یمرب نظر مورد یآموزش اهداف

که کودکان  یمورد نظر هنگام یاصالح یها یدر باز یتئور

 حفظ شامل که یباز خود به مخصوص نیقوان با را یباز کی

 یریکارگ به نیهمچن نظرو مورد مطلوب یبدن تیوضع

 ندینما یم اجرا شود یم یخاص یعضالن یها گروه و مفاصل

 و نظر مورد یاصالح اهداف به یابیدست درحال واقع در

 هستند یریادگی قیطر از یبدن تیوضع بر آن مثبت راتیتاث

 یحال در باشند، داشته یآگاه آن به نسبت خود آنکه بدون

 با را حرکت ای نیتمر کی کودکان یاصالح حرکات در که

 .دهند یم انجام آن یاجرا لیدل و هدف از یآگاه

 در یاصالح یها یباز مثبت یاثربخش لیدال گرید از   

  که داد قرار مدنظر را نکته نیا توان یم حاضر قیتحق

 اجرا در یمختلف اشکال و تنوع یدارا یاصالح یها یباز

 -تیوضع در کودک یریگ قرار موجب مسئله نیهم و بود

 حرکات دن،یدو نشستن، رفتن، راه مانند یمختلف یها

 یحرکت یالگوها ریسا و یتحتان و یفوقان اندام هماهنگ

 در ها یباز یاجرا که بود یحرکت یها تیفعال در مهم

 اندام همزمان یریکارگ به موجب ییها تیوضع نیچن

  مختلف مفاصل و عضالت یریدرگ و یتحتان و یفوقان

 مفاصل و عضالت یهماهنگ و ارتباط مسئله نیا که شد یم

 گرید نکته. دیبخش یم بهبود یحرکت رهیزنج سراسر در را

 به توجه با که بود یاصالح یها یباز یاجرا زمان مسئله

 تا شده گرفته نظر در یها یباز نیقوان نیهمچن و شکل

 یباز یاجرا دیرس یم اتمام به کودک توسط یباز که یزمان

 موجب مسئله نیا افتی یم ادامه نظر مورد فرم و شکل در

 زمان مدت یبرا هدف یعضالن یها گروه یریکارگ به

 و انحرافات اصالح در مسئله نیا که شد یم یشتریب

 راستا نیهم در رودیم شمار به یمهم عامل ها یناهنجار
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 منتخب یاصالح حرکات مناسب یاثربخش یاحتمال لیدال

 یموارد به توان یم زین حاضر قیتحق در شده گرفته کار به

 کامل نظارت و ناتیتمر حیصح یاجرا آموزش جمله از

 اصل و نیتمر اصول یریکارگ به نات،یتمر نیح در نیمحقق

که متناسب با  یشکل ،به حیصح زمان و شکل با بار اضافه

و اضافه نمودن  شرفتیپ بیکودکان ش یجسمان تیوضع

ست ها، تعداد تکرار ها  شیو افزا دیجد ناتیحرکات و تمر

 مثبت یها یسازگار جادیا موجب امر نیاگرفت که  صورت

 به ناتیتمر اعمال. (25) شود یم ها بافت در زمان مرور به

 مفاصل ریدرگ یاصل هیناح یبرو تمرکز ضمن که یا گونه

 دادیم قرار توجه مورد زین را اطراف گرفته قرار ریتاث تحت

 نمود اشاره ها مهره ستون یراستا اصالح بر دیتاک همراه به

(26) 

 نیبوجود داشت که  هیفرض نیا یارتباط با ماندگار در   

با  سهیدر مقا یاصالح یها یدوره باز کیاثرات  یماندگار

اساس  نیهممنتخب تفاوت وجود دارد. بر  یحرکات اصالح

 هیزاو انینشان داد م یتوک یبیآزمون تعق جینتا

 مرحله به نسبت یریگیپ مرحله در یپشت یسفوزیکاهایپر

 یاصالح حرکات با یاصالح یها یباز گروه نیب آزمون پس

 هیزاو و ندارد وجود یدار یمعن اختالف منتخب

هفته پس  8که  یریگیپ مرحله در یپشت یسفوزیکاهایپر

 رییتغ رفتهیصورت پذ نیو تمر یباز یها از اتمام پروتکل

 نی(. همچنp( )000/1=p≥05/0) است نداشته یتوجه قابل

نسبت به  یریگینشان داد در مرحله پ آزمون نیا جینتا

نمونه ها در  یپشت یسفوزیکاهایپر هیمرحله پس آزمون، زاو

منتخب در  یو حرکات اصالح یاصالح یها یگروه باز

 باشد یم دارا را یدار یمعن اختالفبا گروه کنترل  سهیمقا

(05/0≥p( )001/0=p )نیاساس و با توجه به ا نیهم بر 

 ینیتمر یب دوره کی و ناتیتمرهفته از اتمام  8بعد از جینتا

 و یاصالح یهایباز پروتکل از شده جادیا مثبت اثرات

 پژوهش در شده گرفته کار به منتخب یاصالح حرکات

    . باشد یم قبول قابل یماندگار یدارا حاضر

 یها یباز نهیدر زم یماندگار زانیم یدر ارتباط با بررس   

موضوع نپرداخته  نیا یبررس به یقیتاکنون تحق یاصالح

 قیبخش بتوان با تحق نیدر ا آن جیکه نتا یقیتحق لذا. است

 حرکات با ارتباطنشد. در  افتیقرار داد  سهیحاضر مورد مقا

 همکاران و یاستیر قیتحق با حاضر قیتحق جینتا یاصالح

 3 ریتاثو همکاران  یاستی. رباشد یم همسو و مشابه (27)

شامل  یبیو ترک وضعیت بدنی یبازآموز ،ینوع برنامه اصالح

اثرات  یاز جهت ماندگاروضعیت بدنی  یو بازآموز یاصالح

قرار دادند  یمورد بررس ینیتمر یهفته ب 8بعد از  نیتمر

 یدار در ماندگار یآنها عدم تفاوت معن قیتحق جیکه نتا

 یماندگار زانیگروه را نشان داد اما م 3 نیب نیاثرات تمر

 رسد یم نظر به (27) بود شتریب یبیترک ناتیتمر گروهدر 

ذکر شده با  قیتحق یماندگار جینتا بودن همسو لیدل

 تیتقو ،یبدن یراستا اصالح یبرو دیتاکحاضر  قیتحق

 دیتاک نیهمچن وثبات کتف  شیعضالت نگه دارنده و افزا

 باشد یم حاضر قیتحق در ژهیو به یحرکت حیصح یالگو بر

 یبدن تیاز وضع یآگاه شیذکر شده موجب افزا لیدال رایز

 ستمیس کنترلبا  حیو صح افتهی رییتغ تیوضع کیدر 

 تر ماندگار را آمده بدست اثرات امر نیا که شود یم یعصب

 در حاضر قیتحق با ناهمسو قاتیتحق جمله از. کندیم

 و رضوانخواه قیتحق به توانیم زین یماندگار با ارتباط

 ینیتمر یماه ب 4اثر  یاشاره نمودکه به بررس (28) همکاران

 یلوردوز کمر هیبر زاو یهفته حرکات اصالح 8متعاقب 

 داد نشان ها آن قیتحق جیدختران نوجوان پرداختند نتا

 ناتیتمر هفته 8 از بعد ها نمونه لوردوز هیزاو اگرچه

 ینیتمر یب ماه 4 از بعد اما است افتهی کاهش یاصالح

با  جهینت نیکه ا است افتهی شیافزا لوردوز هیزاو مجددا

 یاحتمال لیدل رسد یحاضر ناهمسو است به نظر م قیتحق

باشد که نسبت به مدت  ینیتمر یموضوع طول مدت ب نیا

 نیا یبرو گذار اثر یعامل و باشد یم ادیز اریبس نیزمان تمر

 یب هفته 8 تنها حاضر قیتحق در که یحال در است مسئله

. با توجه گشت اعمال یباز و نیتمر هفته 8 از بعد ینیتمر

 تیقدرت و فعال سهیحاضر مقا قیتحق جیو نتا روندبه 

 جهیدر نت ینیتمر یدوره ب کیعضالت بعد از  یکیالکتر

 یاصالح حرکات با آن سهیو مقا یاصالح یها یاعمال باز

 نققیمح ریسا به جنس دو در آن سهیمقا نیهمچن و

 باحاضر  قیتحق یتهای. از جمله محدودگردد یم شنهادیپ

 کرونا روسیو یریگ همه دوران در قیتحق نکهیا به توجه

که  بود مرتبه دو در قیتحق پروسه کل تکرار گرفت صورت

 شد نیمحقق یبرا قیتحق یطوالن اریموجب روند بس

همچنین برخی از نمونه ها با توجه به شرایط ناشی از شیوع 

ویروس کرونا در مراحل مختلف تحقیق از روند تحقیق 

خارج شدند که این امر موجب شد محققین نتوانند تحقیق 

 .ی که شروع کرده اند به پایان برسانندرا با تعداد نمونه های

های اصالحی  براساس نتایج تحقیق حاضر یک دوره بازی    

ی اثربخشی و ماندگاری قابل دارا منتخب یاصالح حرکات و
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بر اصالح ناهنجاری  کسانی بایتقر ومشابه  قبول،

 باشند. از این رو استفاده از  هایپرکایفوزیس پشتی می

و موثر  مستقل پروتکل کی عنوان بههای اصالحی  بازی

ی در اصالح ناهنجاری هایپرکایفوزیس مانند حرکات اصالح

 همچون  یتیاز مز یبرخوردار ضمنپشتی یافته 

 جینتا موجب تواند یم که آن یکودکان به اجرا یعالقه مند

 .شود یم هیتوصسال  12تا  10 پسراندر   شود مثبت

 

 سپاسگزاری

گرایش آسیب  دررساله دکتری   از برگفتهپژوهش حاضر 

ی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران می باشد ورزششناسی 

ره که توسط کمیته اخالق این دانشگاه با کد اخالق به شما

IR.UT.SPORT.REC.1399.035   .تایید شده است

که  والدین و همکاران گرامی بدین وسیله از تمامی کودکان،

را داشتند تشکر و  در اجرای این پژوهش نهایت همکاری

 شود. قدردانی می
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