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Abstract: 

 

Background: Altered scapular posture and alteration of cervicobrachial muscle recruitment 

patterns are reported as potential risk factors for neck pain. Changes in scapular and clavicle 

during scapular disorders can potentially affect cervical spine biomechanics by altering 

axillary scapular muscle tension. Therefore, this study aimed to investigate the effect of active 

scapular training on pain, disability, neck range of motion and the scapular alignment in people 

with chronic neck pain. 

Materials and Methods: In this clinical trial study, 24 eligible patients were selected and 

randomly divided into two equal groups of 12, active scapular training and control groups. 

Pain, disability, neck range of motion, and scapular rotation indices were measured before and 

after the same procedure by visual analogue scale, Neck Disability Index Questionnaire, 

MyoMotion 3D, and Caliper, respectively. Data were analyzed using Repeated Measures 

ANOVA and paired t-test in SPSS version 19, at a significance level of 0.05. 

Results: Significant decrease in pain (P=0.001) and disability (P=0.001) and significant 

increase in neck range of motion (P=0.001) and scapular downward rotation index (P=0.027) 

were observed in the intervention group compared to the control group. 

Conclusion: The findings of this study support the hypothesis that returning the scapular to 

normal and focusing exercise on it may reduce pain and disability and increase range of motion 

in people with chronic neck pain. 
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 مقدمه

 است انسانی جوامع در شایع مشکالت از یکی دردگردن

 تجربه را آن خود زندگی طول در الغافراد ب از درصد 6۷-۷۰ که

 بوده افزایش به رو دردگردن شیوع اخیر دهه دو در .[1] کنندمی

 - اسکلتی اختالل دومین کمردرد، از بعد حاضر حال در واست 

 فاکتورهای ،دردگردن اتیولوژی در .[2] شودمی محسوب عضالنی

 اغلب که است این متداول هایویژگی از یکی و هستند دخیل زیادی

 .[3] شودمی بدتر روزانه هایفعالیت با مرتبط هایحرکت و پاسچر با

 - گردنی ناحیه عضالت فراخوانی الگوهای و کتف رپاسچ تغییر

 شده ذکر دردگردن برای ایبالقوه فاکتورهای ریسک عنوانبه کتفی

  .[5،4] است
 

 علوم و بدنی تربیت دانشکده ورزشی، شناسیآسیب و اصالحی حرکات دکتری .1

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه ورزشی،

 بدنی تربیت دانشکده ورزشی، شناسیآسیب و اصالحی حرکات، گروه  استادیار .2

 ایران ان،تهر خوارزمی، دانشگاه ورزشی، علوم و

  مسؤول: نویسنده نشانی *

 علوم و بدنی تربیت دانشکده ورزشی، شناسیآسیب و اصالحی حرکات دکتری

 تهران خوارزمی، دانشگاه ورزشی،

  02122228001  دورنویس:                            09176616415  تلفن:

                njavdaneh68@gmail.com الکترونيک: پست

 28/7/1399  نهایی: پذیرش ریختا                    26/10/1398  :دریافت تاریخ

 است ممکن دردگردن و کتف کینماتیک بین ارتباط پایه مکانیزم

باشد،  عضالتی تنش - طول روابط در یرتغی مثل فاکتورهایی شامل

 تغییر .است متصل پشتی و گردنی فقرات ستون و سر کتف، به که

 به که رومبوئید و اسکاپوال لواتور تراپزیوس، مانند ،عضالتی الگوی

 پاسچرهای طی در خصوصهب ؛دارند مستقیم اتصال فقرات ستون

 است ممکن است، درگیر فوقانی اندام که طوالنی و استاتیک کاری

 و درد بروز برای نامطلوب فشاری بارهای تولید یا درد أمنش

 و گردنی فقرات ستون ناحیه .[6] باشد گردن ساختار در حساسیت

 فوقانی تراپز عضالت طریق از آناتومیکی صورت به ،کتف استخوان

 از هرکدام راستای در تغییر هستند. متصل هم به لواتوراسکاپوال و

 دیگری بیومکانیک بر بالقوه طوربه ،گردن ناحیه و کتف هایاستخوان

 .[۷] گذاردمی اثر گردنی کتفی ناحیه عضالت تنش در تغییر طریق از

 اندام هایفعالیت طی در اسکاپوال کینماتیک که است شده گزارش

 هایفرم از یکی .[9،8] کندمی تغییر دردگردن دارای افراد در فوقانی

 شامل کهاست  کتف پایینی چرخش سندرم کتف، راستای غیرطبیعی

 باشدمی اسکاپوال قدامی تیلت و بداکشنا آمدن(، )پایین دپرسشن

 تراپز طول افزایش کتف، پایینی چرخش سندرم مشخصه .[1۰]

 باعث بالقوه طوربه و باشدمی اسکاپوال لواتور عضله سفتی و فوقانی

 - طول رابطه افزایش .[12،11] شودمی کتف باالیی چرخش کاهش

 خالصه:

 دردگردن برای ایبالقوه فاکتورهای ریسک عنوانبه کیالاسرویکوبر ناحیه عضالت فراخوانی یالگوها و کتف پاسچر تغییر هدف: و سابقه

 بیومکانیک بر بالقوه طوربه آگزیالاسکاپوالر عضالت تنش تغییر طریق از تواندمیآن  اختالالت طی در کتف راستای در تغییر .است شده ذکر

 راستای و گردن حرکتی دامنه ناتوانی، درد، بر کتف فعال تمرینات تأثیر بررسی، تحقیق این از هدفبنابراین  .بگذارد اثر گردنی فقرات ستون

 بود. مزمن دردگردن دارای افراد کتف

 مساوی گروه دو به تصادفی طوربه و انتخاب دردسترس صورتبه شرایط واجد فرد 24 بالینی، کارآزمایی مطالعه این در ها:روش و مواد

 و قبل ،کتف باالیی چرخش شاخص و گردن حرکتی دامنه ناتوانی، درد، شدند. تقسیم کنترل(، گروه و کتف فعال یناتتمر )گروه نفره12

 کالیپر و MyoMotion 3D دستگاه گردن، ناتوانی شاخص پرسشنامه درد، بصری مقیاس توسط ترتیببه یکسان رویه با مداخالت از بعد

 تجزیه مورد ،19 نسخه SPSS در زوجی تی آزموننیز  و مکرر گیریاندازه باهمراه  واریانس آزمون زا استفاده با هاداده .شدند گیریاندازه

 .ندگرفت قرار تحلیل و

 شاخص و (=۰۰1/۰P) گردن حرکتی دامنه در داریمعنی افزایشنیز  و (=۰۰1/۰P) ناتوانی و (=۰۰1/۰P) درد در داریمعنی کاهش نتایج:

  شد. مشاهده کنترل گروه به نسبت مداخله گروه در (=۰2۷/۰P) کتف باالیی چرخش

 ممکن آن بر تمرینات تمرکز و نرمال حالت به کتف وضعیت بازگرداندن که کندمی تأیید را فرضیه این ،مطالعه این هاییافته گیری:نتیجه

  .شود مزمندرد گردن دارای افراد در حرکتی دامنه افزایش و ناتوانی درد، کاهش باعث است

 حرکتی دامنه ناتوانی، مزمن، دردگردن درمانی،ورزش کلیدی: ژگانوا
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 کتف پایینی چرخش سندرم دارای افراد در فوقانی تراپز عضله تنش

 و استرس افزایش و گردن حرکتی دامنه کاهش باعث است ممکن

 لواتور عضله اتصال .[1۰] شود گردنی فقرات ستون بر فشار

 فیبرهای عمودی حالت و گردن فوقانی مهره چهار به اسکاپوال

 گردن فوقانی قسمت روی بررا  نامطلوبی استرین است ممکن عضله،

 وارد گردن تحتانی قسمت روی بر را زیادی فشاری نیروهاینیز  و

 سندرم دارای افراد در عضله این کوتاهی بنابراین .[14،13] کند

 بر غیرمتعارفی فشاری و برشی نیروی است ممکن پایینی چرخش

 .[15،13،11] شود دردگردن ایجاد باعث و کند وارد گردن ناحیه

 مالحظات از شیبخ عنوانبه کتف، راستای اصالح استراتژی بنابراین

 کتف نرمال یراستا در تغییر که مزمن دردگردن دارای افراد درمانی

 هایبرنامه کهاین با .[16] است شده گرفته نظر در دارند، خود

 گرفته صورت دردگردن دارای افراد درمان رایب جامعی بخشیتوان

 را کتف اصالحی تمرینات بالقوه تأثیر اندکی، مطالعات ولی است،

 یمطالعات .[18،1۷] است کرده بررسی دردگردن دارای افراد روی بر

 یرو بر یشترب است، شده انجام گردن درد بر کتف نقش مورد در که

 تمرکز یرفعالغ یا فعال صورتبه کتف اصالح حاد و آنی یراتتأث

 شش تأثیر ،(2۰18) همکاران و Yildiz .[1۷-21،12] است داشته

 کتف، دهندهثبات تمرینات بدون و با را گردن ناحیه تمرینات هفته

 داد نشان هایافته کردند. بررسی مزمن دردگردن دارای افراد روی بر

 و درد شدت در داریمعنی کاهش باعث پروتکل نوع دو هر که

 تأثیر (2۰18) همکاران و Ashwini همچنین .[21] شودمی ناتوانی

 دردگردن دارای افراد در را کتف حرکتی اختالل بر مبتنی درمان

 تسکین در تمرینات این که نشان دادند و کردند بررسی مکانیکی

 طرفی، از .[19] است ثرؤمها آن بدن در اختالل کاهش و ناتوانی درد،

Celenay افراد در را دهندهثبات تمرینات تأثیر (2۰18) همکاران و 

 هر شامل ثباتی تمرینات کردند. بررسی مکانیکال دردگردن دارای

 و گرفت انجام هفته 4 مدت به تمرینات بود. کتف و گردن ناحیه دو

 ناتوانی و درد شدت در بالینی لحاظ ازرا  داریمعنی تفاوت نتایج

 تأثیر مورد در سیستماتیک مروری مطالعه یک .[18] نداد نشان

 در هاتمرین که داد نشان گردن مزمن اختالالت به مربوط تمرینات

 نوع هر نسبی فواید اما ،دارند نقش گردن مزمن و حاد درد درمان

 بررسی با بنابراین، .[22] دارد ترگسترده مطالعه به نیاز ورزش

 اصالحی تمرینات تأثیر که ایمطالعه زمینه، این درموجود  مطالعات

 و جامع صورتبه را کتف خلفی تیلت و باالیی دهندهچرخش

 دیسکنزیای به مبتال مزمن دردگردن دارای افراد در مدتطوالنی

 این از هدف ،درنتیجه نشد. یافت باشد، داده قرار بررسی مورد کتف

 دامنه ،ناتوانی درد، بر کتف متمرکز تمرینات تأثیر بررسی ،لعهمطا

 چرخش سندرم دچار دردگردندارای  افراد کتف راستای و حرکتی

 .بود کتف پایینی

 

 هاروش و مواد

 و کور سویهیک بالینی کارآزمایی نوع از حاضر تحقیق

 دانشگاه از IR.KHU.REC.1398.011 اخالق کد دارای

 IRCT20180813040787N1 بالینی رآزماییکا کد و خوارزمی

 با آزمونپس – آزمونشیپ صورتبه قیتحق طرح باشد.می ایران از

 حاضر مطالعه آماری جامعه .بود کنترل گروه یک و مداخله گروه یک

 که نددادمی تشکیل مزمن دردگردن به مبتال ساله 2۰-45 مردان را

 در خوارزمی دانشگاه یتندرست و سالمت مرکز به خود درمان برای

 به ورود معیارهای براساس هانمونه .نده بودکرد مراجعه 1398 بهار

 مداخله گروه دو به تصادفی صورتبه و انتخاب هدفمند ،تحقیق

 مکان .ندشد تقسیم کنترل گروه و کتف( بر متمرکز )تمرینات

 هدانشگا بدنی تربیت دانشکده ،مداخالت انجام و متغیرها گیریاندازه

 نفر ۷ روی بر آزمایشی مطالعه یک طی نمونه حجم .بود خوارزمی

. شد محاسبه G*Power افزارنرم در ۰5/۰ داریمعنی سطح در

 دو و 8۰/۰ توان با داد. نشان را 54/۰ اثر اندازه مقدماتی مطالعه

 با و گردید محاسبه نفر 22 نمونه حجم تعداد گیری،اندازه نوبت

 شدند. انتخاب نمونه عنوانبه نفر 24 ریزش، درصد ده احتساب

 دردگردن دارایشد که ی میافراد شامل ،مطالعه به ورود معیارهای

 ستمیس در 3-۷ بین رتبه کسب بودند و نیز ماه سه مدت به حداقل

 علت متخصص پزشک که یدردگردن ،درد یبصر یبنددرجه

 یپایین چرخش نقص دارای افراد ،باشد نکرده ذکر آن یبرا یخاص

-6۰ یا 15-3۰ بین متوسط، یناتوان شاخص نمره بودن دارا کتف،

 یناتوان به مربوط پرسشنامه از شدهتعدیل کل نمره درصد 3۰

 در عضالنی - اسکلتی هایناهنجاری وجود عدم ،گردن یعملکرد

 ی،عصب عالئم با همراه گردن سکید فتق ای پروتروشن عدم باالتنه،

 در مشخص یساختار بیآس ودوج عدم ،فقرات ستون یجراح عدم

 یشکستگ ی،منیخودا و یالتهاب ،یسمیرومات یهایماریب عدم ،گردن

 عدم و ینخاع کانال یتنگ استخوان، یپوک از یناش یفشار

 عدم شامل ،مطالعه از خروج معیارهای .بود یروان دیشد یهایماریب

 صورتبه جلسه دو مدت به تمرینی هایبرنامه در منظم شرکت

 در تحمل غیرقابل درد و غیرمتوالی صورتبه جلسه سه و متوالی

 از لیستی سازی،تصادفی هایروش برای بود. بخشیتوان دوره طول

 داشت، اختصاص درمان نوع یک به تصادفی طوربه یک هر که اعداد

 از یک هر به دستورالعمل براساس بندی،گروه سپس .شد تهیه

 سازیپنهان با زیساتصادفی .یافت اختصاص کنندگانشرکت

 مطالعه این در .گرفت صورت 1:1 نسبت به تصادفی تخصیص
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 شروع از قبل بودند. کورشده صورتبه آماری گرتحلیل و هاارزیاب

 استانداردهای با مطابق را آگاهانه نامهرضایت فرم ،هانمونه ،مطالعه

 از :درد شدت میزان گیریاندازه .کردند امضا هلسینکی معاهده

 شدت گیریاندازه برای (Visual Analog Scale) یبصر سایمق

 یانتها کی که سته یمتریسانت 1۰ یافق نوار کی شد. استفاده درد

 1۰ عدد آن گرید یاانته و درد( وجود )عدم صفر عدد آن

 شدیم خواسته مارانیب از .دهدرا نشان می درد(حالت  نیتردی)شد

 انتها دو اعداد به توجه با یرمتیسانت 1۰ خط نیا یرو را یانقطه که

 صفر که صورتاین به .دننبز عالمت ،ستهاآن درد زانیم انگریب که

 حالت شدیدترین دهندهنشان ده نمره و درد وجود عدم دهندهنشان

 یابتدا نقطه تا نقطه نیا فاصله کشخط از استفاده با سپس .است درد

 ماریب دردشدت  انعنوبه آمدهدستبه عدد و یریگاندازه صفر سمت

 این روایی (1983) همکاران و Price .[23] شدیم گرفته نظر در

 ۷8 تا 22 مرد( نفر 15 و زن نفر 15) بیمار 3۰ روی بر را مقیاس

 سالم فرد 2۰ و (دردگردن و شانه )کمردرد، مزمن درد دارای سال،

 مورد ویرجینیا پزشکی دانشکده در سال، 4۰ تا 25 سنی دامنه با

 مقیاس این برای 9۷/۰ پایایی و ۷۰/۰ روایی دادند. قرار بررسی

 سطح چهار در ،درد شدت ،مقیاس این در .[24] است شده گزارش

 متوسط درد متر(،میلی 5-44) مالیم درد متر(،لیمی ۰-4) درد بدون

 بندیتقسیم متر(میلی ۷5-1۰۰) شدید درد و متر(میلی ۷4-45)

 شدت مقیاس این براساس که افرادی از العه،مط این در .[25] شودمی

  گردید. استفاده نمونه عنوانبه بود، 3-۷ بین هاآن درد

 Neck Disability) گردن ناتوانی شاخص ناتوانی: گیریاندازه

Index)، درد ثیرأت میزان که قسمت ده شامل است ایپرسشنامه 

 شامل قسمت دهاین  دهد.می نشان فرد روزانه هایفعالیت بر را گردن

 ،کردن مطالعه ،شخصی مراقبت نظیر هاییفعالیت درد، شدت تعیین

 و تفریح ،بار برداشتن ،خواب ،رانندگی ،کردن کار ،تمرکز ،سردرد

 پنج تا صفر بین اینمره ،قسمت هر در شخص .باشدمی سرگرمی

 دهندهنشان 5 نمره و مشکل وجود عدم نشانه صفر که کندمی دریافت

 درد پرسشنامه از شدهدریافت نمرات مجموع است. شکلم بیشترین

 ۰-4 :سطح پنجبه  که باشدمی پنجاه تا صفر بین گردن ناتوانی و

 25-34 متوسط، ناتوانی 15-24 کم، ناتوانی 5-14 ناتوانی، بدون

 و پایایی .[26] شودمی تقسیم کامل ناتوانی 35-5۰ و شدید ناتوانی

 مواردی در .[28،2۷] است شده گزارش خوب آن داخلی پیوستگی

 شخص روزانه برنامه در پرسشنامه، در ذکرشده هایفعالیت که

 درصد براساس کل نمره و شدمی تعدیل نمرات نداشت، وجود

 15-3۰ بین نمره ،تحقیق این در ناتوانی شاخص گردید.می محاسبه

 .[2۷] شد گرفته نظر در شدهتعدیل کل نمره درصد 3۰-6۰ یا

 پرسشنامه فارسی نسخه پایایی و روایی (2۰۰۷) همکاران و موسوی

 دردگردن دارای سال، 6۰ تا 18 فرد 185 روی بر را گردن ناتوانی

 ناتوانی فارسی نسخه که داد نشان نتایج دادند. قرار بررسی مورد

 برای (9۰/۰-9۷/۰) عالی پایایی و (8۷/۰) باال روایی دارای گردن

 .[29] است حاد و مزمن دردگردن دارای افراد در یناتوان اندازهبیان 

 کتف پایینی چرخش گیریاندازه برای :کتف پایینی چرخش ارزیابی

 .شد استفاده ژاپن کشور میتوتیو شرکت ساخت ورنیر کالیپر از

 انجام Kibler (1991) روش براساس کتف راستای گیریاندازه

 حالت به بدن کنار در بازوها وایستاد می پا دو روی آزمودنی گرفت.

 را آناتومیکی نقطه چهار مارکر، با گرآزمون .رفتگمی قرار ریلکس

 ،کتف تحتانی زاویه .2 ،کتف خار ریشه .1 شامل که ردکمی مشخص

 چرخش میزان بود. پشتی مهره هفتمین .4 و پشتی مهره دومین .3

 کتف خار ریشه بین فاصله اختالف :شد محاسبه شیوه این به پایینی

 مهره هفتمین و کتف تحتانی زاویه بین فاصله از پشتی مهره دومین و

 و Lee. بود کتف پایینی چرخش دهندهنشان بود مثبت گرا پشتی؛

 3۰ در را روش این گرآزمون درون و بین پایایی (2۰16) همکاران

 کتف پایینی چرخش سندرم دارای سال 2۰ سنی میانگین با آزمودنی

را  باالیی گرآزمون درون و بین پایایی و دادند قرار بررسی مورد

 که افرادی مطالعه، این در .[3۰] کردند گزارش روش این ایبر

 مطالعه وارد بود، مترمیلی پنج از بیشتر هاآن پایینی چرخش شاخص

  شدند.

 گردن حرکتی دامنه گیریاندازه برای :گردن حرکتی دامنه گیریاندازه

 MyoMotion (Noraxon Inc., Scottsdale, AZ, USA) از

3D کوچک سنسور یک شد. استفاده آمریکا کشور ساخت IMU 

 3D ایزاویه گیریجهت گیرد،می رارق بدن قسمت یک روی بر که

 و مخصوص بندهای با که IMU حسگرهای .گذاردمی نمایش به را

 ،شوندمی متصل بدن مجاور قسمت دو روی بر االستیک بندهای یا

 .کنند محاسبه را هابخش این بین مشترک ROM توانندمی

 گیرنده به را انسان بدن حرکت MyoMotion IMU سنسورهای

MyoMotion محاسبات تا دهدمی انتقال کامپیوتر روی بر، 

 سنسورهای کند. محاسبه را شدهانتخاب مفصل ایزاویه تغییرات

MyoMotion IMU 3 سنجشتاب شاملD، و ژیروسکوپ 

 سنسور هر از 3D چرخش زاویه گیریاندازه کهاست  سنجمغناطیس

IMU تحلیل و تجزیه سیستم .دهدرا انجام می مطلق فضای در 

 نیازی و است سیمبی کامالً Noraxon MyoMotion 3D رکتح

 IMU سنسور کالیبراسیون ندارد. گیریاندازه فضای کالیبراسیون به

 مراحل تمام شد. انجام گیریاندازه بار هر از قبل بدن موقعیت برای

 ،صاف پوسچر با صندلی روی نشسته وضعیت در گیریاندازه

 از یک هر از سر، یتوضع کردن استاندارد یبرا گرفت. صورت
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 متری سه فاصله در کهرا  اینشانهتا  شدمی خواسته کنندگانشرکت

 کنند. نگاه داشت، قرار دیوار روی بر

 فلکشن و اکستنشن حرکت شد.می نصب پیشانی قسمت در سنسور

 آزمودنی هر .شد ثبت هرتز 2۰۰ بردارینمونه فرکانس با گردن

 و دادمی انجام بار 3 برای را گردن اکستنشن و فلکشن حرکت

 قرار استفاده مورد کنماتیک محاسبه برای صحیح تکرار 3 میانگین

 شرکت افزارنرم با شدهآوریجمع کنماتیکی اطالعات گرفت.می

 Noraxon MyoResearch 3.14.32 windows) نوراکسون

software) کهاین به توجه با گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 است شده تعریف معتبر مطالعات طبق گردن حرکتی النرم دامنه

 درصد 8۰ از کمتر کهکسانی (،6۰ = فلکشن و ۷5 = )اکستنشن

 وارد ،بودند دارا را محدودیت( درصد 2۰ )حداقل حرکتی دامنه

 شدهگیریاندازه موارد تمامی در حرکتی دامنه .[31] شدندمی مطالعه

 .است بوده درد بدون و فعال صورتبه

 :کتف متمرکز حرکتی تمرینات پروتکل

 داشتند تمرکز کتف خلفی تیلت و باالیی چرخش روی بر تمرینات

 باال شامل: و [33،32] شدند انتخاب پیشین مطالعات براساس که

 حالت در بازوها بردن باال ،[11] دیوار به رو حالت در بازوها بردن

 ،[11] عقب به رو حرکت حالت در بازوها بردن باال ،[11] پرون

 نقهزذو عضله فیبرهای جهت در شانه بردن باال کتف، باالیی چرخش

 12۰ از باالتر زاویه در اسکاپوال صفحه در شانه ابداکشن تحتانی،

 کشش و اسکاپوال لواتور عضله کشش ،[34] کتف بردن باال درجه،

 مداخله باراضافه اصل بود. [36،35،15] مینور پکتورالیس عضله

 آمریکا ورزشی طب دانشکده شدهتوصیه اصول براساس تمرینی

 مقاومت بدون و با صورت دو به تمرینات .[3۷،36] شدمی اعمال

 اجرای برای بدن وزن از مقاومت بدون تمرینات در گرفت. صورت

 باندهای و آزاد هایوزنه از مقاومت با همراه تمرینات در و تمرینات

 منظور به گردید. استفاده تمرینات در مقاومت عنوانبه االستیکی

 و شانه و کتف حرکتی الگوهای صحیح فراخوانی و بازآموزی

 شرایط، با بیشتر سازگاری و درد تشدید از جلوگیری برای همچنین

 شد. انجام بدن وزن با تنها و مقاومت بدون لاوّ هفته دو در تمرینات

صورت  تکراری 15 تا 1۰ ست سه در اتتمرین لاوّ هفته دو در

 تراباند از استفاده با تمرینات از یکی بعدی، هفته چهار در گرفت.می

 تراباند رنگ براساس تمرین این در باراضافه اصل .شدمی انجام

 زیاد به کم از مقاومت براساس شدهاستفاده هایرنگ شد. اعمال

 زمانی باراضافه اصل ینتمر این در بود. آبی و سبز قرمز، زرد، شامل

 گونههیچ بدون و کامل طوربه را حرکت ،آزمودنی که شدمی اعمال

 به توجه با ایروندهپیش طوربه تمرین شدت کرد.می اجرا چالشی

 پیدا افزایش باالتر و قرمز به زرد گرن از نوار هر مقاومت نمیزا

 سوم هفته در گرفت. انجام دمبل از استفاده با تمرینات سایر نمود.می

-One) تکرار یک حداکثر درصد 3۰ براساس وزنه میزان

repetition maximum) این به درصد 1۰ هفته هر و شد مشخص 

 تدریجی باراضافه اصل براساس تمرینات گردید.می اضافه میزان

 انجام آزمودنی که حرکتی براساس که صورتاین به شد؛ انجام

 فردی هایویژگی براساس زمان و تکرار شدت، فاکتورهای داد،می

 3۰ ست هر بین استراحت زمان تحقیق این در کرد.می پیدا افزایش

 روز سه تمرینات شد. گرفته نظر در دقیقه یک تمرین هر بین و ثانیه

 جلسه( 18) هفته شش مدت به میان در روز یک صورتبه هفته در

 کشیدمی طول دقیقه 6۰ تا 45 متوسط طوربه جلسه هر گرفت. انجام

 5 و اصلی تمرینات دقیقه 45 تا 3۰ کردن، گرم دقیقه 1۰ شامل که

 بود. نفر 3 جلسه یک در افراد تعداد حداکثر بود. کردن سرد دقیقه

 است. شده گزارش 1 شماره جدول در بیشتر ئیاتزج

 

 کتف اصالحی تمرینات پروتکل -1 شماره جدول
مقاومت نوع (%) RM 1 هفته تمرین )ست( تکرار  تمرین شکل   

کتف باالیی چرخش  

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  

 

زرد تراباند 3  

(3) 1۰ تراباند  

قرمز تراباند 4  

سبز تراباند 5  

آبی تراباند 6  

 در بازوها بردن باال

دیوار به رو حالت  

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  

 

3 3۰ 

(3) 1۰ دمبل  

4 4۰ 

5 5۰ 

6 6۰ 

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  
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 در بازوها بردن باال

 به رو حرکت حالت

 عقب

3 3۰ 

(3) 1۰ دمبل  

 

4 4۰ 

5 5۰ 

6 6۰ 

 جهت در شانه بردن باال

 تراپز عضله فیبرهای

 تحتانی

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  

 

3 3۰ 

(3) 1۰ دمبل  
4 4۰ 

5 5۰ 

6 6۰ 

 صفحه در هشان ابداکشن

 باالتر زاویه در اسکاپوال

درجه 12۰ از  

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  

 

3 3۰ 

(3) 1۰ دمبل  
4 4۰ 

5 5۰ 

6 6۰ 

کتف بردن باال  

2،1 بدن وزن -   15-1۰ (3)  

 

3 3۰ 

(3) 1۰ دمبل  

4 4۰ 

5 5۰ 

6 6۰ 

 لواتور عضله کشش

 عضله و اسکاپوال

مینور پکتورالیس  

نوبت 3 * ثانیه 1۰   1  

 

نوبت 3 * ثانیه 15   2  

نوبت 3 * ثانیه 2۰   3  

نوبت 3 * ثانیه 25   4  

نوبت 3 * ثانیه 3۰   5  

نوبت 3 * ثانیه 3۰   6  

 

  آماری تحلیل و تجزیه روش

 بررسی برای مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل آزمون از

 t آزمون ،آزمونپس در همچنین شد. استفاده گروهیبین تغییرات

 آزمونپس یگروهدرون یهانیانگیم تفاوت بررسی جهت ،زوجی

 %95 و اثر اندازه گرفت. قرار مورداستفاده آزمونشیپ به نسبت

 شد. محاسبه ینیبال یداریمعن یریگاندازه جهت اطمینان فاصله

 ؛شد محاسبه یرهامتغ از یک هر برای Cohen's d روش به اثر اندازه

 اثر اندازه 5/۰-8/۰ کوچک، اثر اندازه 2/۰-5/۰ مقادیر که نحوی به

 سطح شد. گرفته نظر در باال اثر اندازه باال به 8/۰ و متوسط

 با مساوی یا ترکوچک آلفا میزان و درصد 95 با برابر نیز داریمعنی

 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با نتایج شد. گرفته نظر در ۰5/۰

 .گرفت قرار ارزیابی مورد 19

 

 نتایج

 آمده 2 شماره جدول در هاآزمودنی دموگرافیک مشخصات

 دموگرافیک متغیرهای بین که داد نشان مستقل t نتایج است.
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 (.≤۰5/۰P) ندارد وجود داریمعنی تفاوت گروه دودر  هاآزمودنی

 شد.بامی نرمال هاداده تمام توزیع که داد نشان نتایج یننهمچ

 

 هاآزمودنی دموگرافیک مشخصات -2 شماره جدول

P کتف تمرینات گروه (12n=) کنترل گروه (12n=) متغیر 

8۷1/۰  3۷/4±58/29  ۷۷/4±۷1/28  )سال( نس 

63۰/۰  ۰5/6±88/۷9  ۰5/6±83/۷9  )کیلوگرم( زنو 

۷65/۰  28/5±1۷۷  68/4±1۷۷  (متر)سانتی دق 

8۷3/۰  6۰/2±16/24  ۰5/2±16/24  (مترمربع / کیلوگرم) بدن توده اخصش 

۷38/۰  55/3±51/4  1۰4/4±4۰/4  )سال( درد زمان دتم 

962/۰  55/8±۷5/65  94/9±91/5۷  (VAS) آزمونپیش در درد دتش 

 

 و پیش در مداخله گروه در که داد نشان زوجی تی آزمون نتایج

 ،درصد 93/49 :راتیتغی )درصد درد شدت یمتغیرها در آزمونپس

۰۰1/۰P=)، درصد ناتوانی( ۰۰1/۰ ،درصد 91/43 رات:یتغیP=)، 

 ،درصد ۷1/24 رات:یتغی )درصد کتف پایینی چرخش شاخص

۰۰1/۰P=)، درصد 21/46 یرات:یتغ )درصد فلکشن حرکتی دامنه، 

۰۰1/۰P=) درصد 39/8۰ یرات:یتغ )درصد اکستنشن و، 

۰۰1/۰P=)، شاهد گروهدر  لیو ؛دارد وجود داریمعنی تفاوت 

 (≤۰۰1/۰P) نشد مشاهده فوق متغیرهای برای داریمعنی تفاوت

 و پیش در گروهیبین تفاوت بررسی برای (.3 شماره )جدول

 با واریانس آزمون از تمرینی مداخالت از بعد آزمونپس

 که داد نشان باکس آزمون شد. استفاده تکراری هایگیریاندازه

 همسان متغیرها، تمام به مربوط شدهدهمشاه کواریانس هایماتریس

 همسانی شرط بنابراین (.≤۰5/۰P) هستند (داریمعن تفاوت بدون)

 هایداده برای اهآن از استفاده اجازه و بود برقرار کوواریانس

 آزمون نتایج همچنین. داشت وجود استنباطی تحلیل جهت تکرارشده

 طرفی از داد. شانن را هاگروه بین خطای هایواریانس همگنی لون،

 برقرار کرویت شرط که داد نشان موخلی کروویت آزمون نتایج

 گرددمیاستنباط  گروه، و زمان متقابل اثر داریمعنی به توجه با .است

 تغییرات میزان دیگر عبارتبه است، وابسته گروه به موجود روند که

 نپایا در است. نبوده یکسان گروه دو در زمان طی درد شدت متغیر

 داریمعنی تفاوت تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل آزمون نتایج

 ،(=۰۰1/۰P) ناتوانی ،(=۰۰1/۰P) درد شدت متغیرهای در را

 فلکشن حرکتی دامنه ،(=۰2۷/۰P) کتف پایینی چرخش شاخص

(۰۰1/۰P=) اکستنشن و (۰۰1/۰P=) (.4 شماره )جدول داد نشان 

 

 و آزمونپیش در کتف باالیی چرخش شاخص و حرکتی دامنه ناتوانی، درد، شدت میزان مقادیر استاندارد انحراف و میانگین -3 شماره جدول

 آزمونپس و پیش در گروهیدرون تفاوت و آزمونپیش در گروهیبین تفاوت آزمون،پس

 آزمونپیش گروه متغیر

(X̅ ± SD) 

 آزمونپس

(X̅ ± SD) 

 زوجی( تی )آزمون گروهیدرون تفاوت

  آزمونپس و پیش تفاوت

 تغییرات( درصد)
 داریمعنی اثر اندازه

 بر درد بصری مقیاس) درد شدت

 ۰-1۰۰(مترمیلی حسب

41/28±۷8/8 ۷5/56±54/8 مداخله  (93/49) 83/2۰ 2۷/3 *۰۰1/۰ 

91/5۷±94/9 کنترل  95/8±41/5۷  (86/۰) 5۰/۰ ۰5/۰ 82۰/ ۰ 

 5۰-۰ (NDI) ناتوانی
9۰/23±19/2 مداخله  88/1±41/13  (91/43) ۰5/1۰ 14/5 *۰۰1/۰ 

۰۰/24±48/2 کنترل  ۷۰/۰±66/23  (41/4) 33/۰ 13۰/۰ 8۷3/۰ 

 )درجه( گردن فلکشن دامنه
5۰/25±23/8 مداخله  36/3 ±41/4۷  (21/46) 9۰5/21 4۷/3 *۰۰1/۰ 

91/26±۰5/5 کنترل  99/4±91/25  (۷1/3-) ۰۰/1 13۰/۰ 62۰/۰ 

 )درجه( گردن اکستنشن دامنه
66/3۰±61/4 لهمداخ  63/5±31/55  (39/8۰) 6۰/24 52/5 *۰۰1/۰ 

41/31±35/4 کنترل  ۰5/5±33/32  (91/2) 91/۰- 2۰/۰ 515/۰ 

 کتف پایینی چرخش شاخص

 متر()سانتی

۷8/1±12۰/۰ مداخله  1۰/۰±34/1  (۷1/24) 44۰/۰ 98/3 *۰۰1/۰ 

83/1 ±161/۰ کنترل  19۰/۰± ۷5/1  (3۷/4) ۰8۰/۰ 45۰/۰ 453/۰ 

 (≥۰۰5/۰P) آماری داریمعنی*
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 گروهیبین هایتفاوت بررسی برای واریانس آزمون نتایج -4 شماره جدول

 متغیر
  (اطمینان فاصله 95/۰) گروهیبین تفاوت

 داریمعنی (CI %95) اثر اندازه تفاوت

 ۰۰1/۰* 12/3 (93/1 ، 31/4) -15 ۰-1۰۰(مترمیلی حسب بر) درد شدت

 5۰-۰ 16/5- (98/5، 98/2) 48/4 *۰۰1/۰ (NDI) ناتوانی

 ۰۰1/۰* 5/5 (12/14 ،26/18) 1۰ )درجه( گردن فلکشن دامنه

 ۰۰1/۰* 6/5 (23/21 ،56/2۷) 12/11 )درجه( گردن اکستنشن دامنه

 ۰2۷/۰* 44/2 (38/1 ،5۰/3) -22/۰ متر()سانتی کتف پایینی چرخش شاخص

 (≥005/0P) آماری داریمعنی*

  

  بحث

 بر متمرکز تمرینات تأثیر بررسی حاضر، مطالعه از هدف

 افراد کتف راستای و گردن حرکتی دامنه ناتوانی، درد،روی  بر کتف

 نشان یجنتا بود. کتف پایینی چرخش نقص دارای دردگردن دچار

 و حرکتی دامنه ناتوانی، درد، بهبود بر کتف متمرکز تمرینات که داد

 از پس متغیرها این کهریطوبه ؛دارد داریمعنی تأثیر کتف، راستای

 کاهش با کتف متمرکز تمرینی یهابرنامه کردند. پیدا بهبود هفته 6

 بود. همراه ،مزمن دردگردن دارای افراد در ناتوانی و درد داریمعن

 در ناتوانی و دردروی  بر کتف دهندهثبات تمرینات اثر مورد در

 مطالعات نتایج اب تحقیق این هاییافته مزمن، دردگردن داری افراد

 (،2۰18) همکاران و Yildiz (،1398) همکاران و جاودانه

Ashwini مطالعه با و همسو (2۰18) همکاران و Celenay و 

 تأثیر (1398) همکاران و جاودانه باشد.می ناهمسو (2۰16) همکاران

 دارای افراد در ناتوانی و دردروی  بر را اصالحی تمرینات هفته شش

 هفته هشت از پس دادند. قرار بررسی مورد کتف اییزدیسکن سندرم

 داریمعنی اختالف ناتوانی و درد شدت متغیر در مداخله، تمرینات

 پروتکل اگرچه .[23] شد مشاهده کنترل و مداخله گروه دو بین

 ولی دارد، تفاوت حاضر مطالعه با مطالعه این هاینمونه و تمرینی

 ،راستا همین در .نداشده هانمونه رد ناتوانی و درد بهبود باعث دو هر

Yildiz گردن ناحیه تمرینات هفته شش تأثیر (،2۰18) همکاران و 

 دارای افراد روی بر کتف، دهندهثبات تمرینات بدون و با را

 نوع دو هر که داد نشان هایافته کردند. بررسی مزمن دردگردن

 شود.یم ناتوانی و درد شدت در داریمعنی کاهش باعث پروتکل

 اختالالت از مختلفی انواع دارای تحقیق این در کنندهشرکت افراد

 همراه به کتف دهندهثبات تمرینات مطالعه این در بودند. کتف

 تأثیر بنابراین شد؛ استفاده داشتند، تمرکز گردن ناحیه بر که تمریناتی

 .[21] نیست مشخص مطالعه این در کتف دهندهثبات تمرینات واقعی

 اختالل بر مبتنی درمان تأثیر (2۰18) همکاران و Ashwini همچنین،

 کردند. بررسی مکانیکی دردگردن دارای افراد در را کتف حرکتی

 کاهش و ناتوانی ،درد تسکین در تمرینات این که شد مشخص

 ثرؤم مکانیکی گردن درددارای  کامپیوتر کاربران در بدن در اختالل

 مطالعه با حاضر مطالعه در شدهاستفاده تمرینات اگرچه .[19] است

 درد کاهش باعث نوعی به مداخله دو هر ولی ،دارد تفاوت فوق

 تمرینات تأثیر (2۰18) همکاران و Celenay طرفی، از .اندشده

 کردند. بررسی مکانیکال دردگردن دارای افراد در را دهندهثبات

 به تمرینات بود. کتف و ردنگ ناحیه دو هر شامل ثباتی تمرینات

 لحاظ ازرا  داریمعنی تفاوت ،نتایج و گرفت انجام هفته 4 مدت

 مدتکوتاه دوره طول .[18] نداد نشان ناتوانی و درد شدت در بالینی

 کننده،شرکت افراد در کتف اختالل وجود عدم هفته(، 4) مداخله

 تمرینات پروتکل در تفاوت خروج، و ورود معیارهای در تفاوت

 بین ندهتمایزده موارد جمله از کنترل گروه وجود عدم و دهندهثبات

 اثر بر تواندیم درد کاهش باشد.می حاضر پژوهش و مطالعه این

 در گردنی فاست مفاصل بر جادشدهیا پایین به رو نیروی کاهش

 باشد اسکاپوال لواتور و فوقانی تراپزیوس عضالت اتصال جهینت

 است ممکن کتف موقعیت اصالح که است شده داده نشان .[39،38]

 گردن روی بر غیرطبیعی بارهای و آگزیواسکاپوالر عضالت در تنش

 دالیل از یکی .[1۷] شود درد کاهش ثباع نتیجه در و دهد کاهش را

 دلیلبه پایین سمت به کششی نتنش کاهش تواندمی درد کاهش

 پایین   سمت به کششی نتنش .باشد باالیی دهندهچرخشی تمرینات

 کتف پایینی چرخش سندرم مدتطوالنی وضعیت از ناشی

(SDRS)، ستون خلفی قسمت بر مدتطوالنی فشاری بار باعث 

 گردن هایمهره کشیدن پایین طریق از که شودمی گردنی فقرات

 درد ایجاد باعث فوقانی تراپزیوس و سکاپواللواتورا عضالتتوسط 

 پذیریانعطاف ایجاد باعث است ممکن مداخالت همچنین، شود.می

 رو تنش کاهش به منجرنیز  و کتف پایینی چرخاننده عضالت نسبی

 درد به حساس ساختارهای روی بار کاهش نتیجه در و پایین به

 شود SDRS و دردگردن به مبتال افراد در گردنی - کتفی مفاصل

 کنترل بهبود اثر بر است ممکن درد کاهش این همچنین .[4۰]

 داده رخ عضالنی یهادوک و هانورون یهاکیتحر بهبود حرکتی،

 یامهره بین مفاصل یرو بر بار کاهش اثر بر تواندیم طرفی از باشد.
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 یهابرنامه موارد،این  به توجه با .[41-43] باشدایجاد شده  نیز گردن

 این که است بوده همراه افراد، این در درد کاهش با ذکرشده تمرینی

 کاهشنیز  و زندگی و حرکات کیفیت بهبود باعث است ممکن لهأمس

 ناتوانی آن متعاقب و شود افراد این در شانه و گردن مفاصل بر فشار

 برنامه دنبالهب ناتوانی و درد بهبود احتمالی مکانیسم دهد. کاهش را

 کارگیریهب ظرفیت افزایش به توانمی را کتف اصالحی تمرینات

 سطحی عضالت هماهنگی هبودب و عضالت توسط حرکتی واحدهای

 کاهش علت دیگر احتمالی مکانیسم .[44] دانستمرتبط  عمقی و

 افزایش رخاطهب است ممکن کتف اصالحی تمرینات توسط درد

 در که کردند گزارش همکاران و االرسون .باشد عضله خون جریان

 عضله دردناک سمت در خون جریان ،دردگردندارای  بیماران

 نشان دیگری نامحقق .[45] است کمتر انقباضات حین در تراپزیوس

 افزایش باعث توانندمی تحملی و مقاومتی تمرینات انجام که دادند

 و درد کاهش نتیجه در و تراپزیوس عضله داخل خونی عروق

 دامنه که داد نشان نتایج همچنین .[46] شوند عضالنی قدرت افزایش

 افزایش دردگردن دارای افراد در مداخله اعمال از بعد گردن حرکتی

 در همکارش و Chung توسط که ایمطالعه در است. کرده پیدا

 فلکشن ورزش هفنه هشت ریتأث شد، انجام 2۰18 سال

 دامنه بر گردنی ایزومتریک تمرینات مقابل در کرانیوسرویکال

 مشخص و بررسی مزمن دردگردن به مبتال بیماران در گردن حرکات

 دامنه بر بیشتری تأثیر گرانیوسرویکال فلکشن تمرینات که شد

 را گردن حرکات دامنه نیز محققان از گروه این .دارد گردن حرکتی

 صفحات در را حرکات مجموع بلکه ،شرح ندادند مجزا صورتبه

 کردند مشاهده و دنددا رشگزا عرضی، و فرونتال ساژیتال، حرکتی

 و بهبودی میزان کرانیوسرویکال، فلکشن تمرینات گروه در که

 و Ragonese .[4۷] است بوده بیشتر گردن حرکات دامنه افزایش

 این ترکیب و درمانیتمرین دستی، هایدرمان از (2۰۰9) همکاران

 استفاده گردنی رادیکولوپاتی به مبتال بیمار 3۰ درمان برای روش دو

 سه درمان از پس و پیش گردن، روتیشن فعال حرکتی دامنه .ندنمود

 حرکتی نهدام، فوق مطالعه در .گرفت قرار ارزیابی مورد ای،هفته

 حدود به درجه 5۰ حدود از درمانی، گروه سه هر در گردن روتیشن

 تمرینات مثبت تأثیر ،دیگر مطالعات همچنین .[48] رسید درجه ۷۰

 اندکرده زارشگ گردن حرکتی دامنه بر را تراپیمنوال و گردن ثباتی

 دلیلبه است ممکن آگزیواسکاپوالر عضالت تنشن کاهش .[5۰،49]

باشد  گردن دردناک و حساس ساختارهای بر فشاری نیروهای کاهش

 دامنه امکان حساس، عضالنی هایبافت کشش اثر کاهش با یا و

 که است این دیگر توضیح کند. فراهم را گردن ناحیه بیشتر حرکتی

 مکانیکی بار شکاه باعث بعداً است ممکن فشاری نیروهای کاهش

 شود، محیطی عصبی سیستم یا عصب هایریشه روی احتمالی

 با همراه عصبی کشش افزایش بدون را بیشتر حرکت امکان بنابراین

 افزایش دیگر احتمالی مکانیسم .[1۷،6] کندمی فراهم گردن چرخش

 اصالح بر مبتنی تمرینات تأثیر به توانمی را گردن حرکتی دامنه

 عضالت فعالیت سازیعادی باعث که داد نسبت کتف راستای

 کاهش باعث نتیجه درو  شودمی فوقانی تراپزیوس و لواتوراسکاپوال

 هرگونه .[51] دگردمی گردن خلفی ساختارهای در غیرطبیعی بار

 آگزیواسکاپوالر عضالت در تنش ایجاد باعث ،کتف ناحیه در تغییر

 تواندمی که شودمی اسکاپوال لواتور عضله و نیفوقا تراپزیوس مانند

 وجود صورت در همچنین، .[52] کند محدود را گردن حرکتی دامنه

 را فوقانی اندام وزن هاآن عضالت، این قدرت یا طول در تغییر

 توسط وزن افزایش به است ممکن این .دهندنمی انتقال ثریؤم طوربه

 کاهش را حرکت دامنه نتیجه در که شود منجر گردن ساختارهای

 هعضل فوقانی فیبرهای مناسب فراخوانی رو،این از .دهدمی

 مفصل به ثریؤم طوربه فوقانی هایاندام بار شودمی باعث تراپزیوس

 دهد افزایش را گردن حرکتی دامنه و شود منتقل راسترنوکالویال

 کاهش تمرینی، مداخله که داد نشان تحقیق نتایج همچنین .[53]

 Yildiz .کندایجاد می کتف پایینی چرخش شاخص در داریمعنی

 و با را گردن ناحیه تمرینات هفته شش تأثیر (،2۰18) همکاران و

 دارای افراد کینماتیک روی بر کتف، دهندهثبات ناتتمری بدون

 چرخش در فقط که داد نشان هایافته کردند. بررسی مزمن دردگردن

 در و است شده مشاهده داریمعنی تفاوت گروه دو بین خارجی

 داریمعنی تفاوت کتف باالیی چرخش و خلفی تیلت فاکتورهای

 بودند یافته بهبود وهگر دو در فاکتورها تمام هرچند نشد، مشاهده

 از مختلفی انواع دارای ،تحقیق این در کنندهشرکت افراد .[21]

 به کتف دهندهثبات تمرینات ،العهمط این در بودند. کتف اختالالت

 شد؛ استفاده داشتند، تمرکز گردن ناحیه بر که تمریناتی همراه

 مطالعه این در کتف دهندهثبات تمرینات واقعی تأثیر بنابراین

 طی (2۰1۷) همکاران و Turgut راستا همین در نیست. مشخص

 که دریافتند کتف زیایندیسک دارای آزمودنی 3۰ روی بر یتحقیق

 روی بر رتیتورکاف عضالت قدرتی و کششی دهنده،ثبات تمرینات

 که داد نشان حاضر تحقیق .باشدمی مؤثر کتف بعدیسه کینماتیک

 .[36] هستند ثرؤم اندکی میزان به کتف کینماتیک بر تمرینات این

Struyf در شرکت از پس که دادند نشان (2۰13) همکاران و 

 عضالت قدرت و کتف قرارگیری موقعیت دهنده،ثبات تمرینات

 این نتیجه راستای در .[54]یابد می دارییمعن بهبود هاآزمودنی

 موجب تمرینات این که کرد اشاره احتمال این به توانمی تحقیق

 خود طبیعی طول به کتف پایینی و باالیی چرخاننده عضالت برگشت

 همکاران و Kim تحقیق با حاضر تحقیق نتایج همچنین .[55] اندشده

 تمرینات تأثیر بررسی ،تحقیق این هدف .باشدمی همسو (2۰16)
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Wall slide و Sling slide در درد و کتف راستای بر 

 تحلیل از پس بود. کتف پایینی چرخش سندرم دارای هایآزمودنی

 بهبود جهت را داریمعنی راتتأثی Wall slide گروه ها،داده

 گروه دو بین داریمعنی تفاوت همچنین داد. نشان کتف، راستای

 تعریف کتف راستای برای استانداردی موقعیت .[56] شد مشاهده

 طوربه فقرات ستون با کتف داخلی لبه کندمی مشخص که است شده

 .[5۷] دارد فاصله فقرات ستون از مترسانتی 8 تا ۷ تقریباً و موازی

 ممکن استراحت حال در پاسچر با مرتبط عضالت طول در تغییر

 طول بازگرداندن بنابراین، .[58] بگذارد ثیرأت بدن راستای بر است

 برای اصالحی تمرینات طریق از پایینی و باالیی چرخاننده عضالت

 پایینی چرخش سندرم دارای افراد در لکالویک و کتف راستای تغییر

 سازیفعال (2۰1۰) همکاران و Kibler نظریه طبق .است مهم کتف

 و قرارگیری راستای بهبود موجب سینه قفسه و کتف عضالت

 بخشیتوان در مهم هایفهمؤل از یکی و دوشمی کتف یابیموقعیت

 توراسیک( )اسکاپوال ایسینه - کتفی مفصل .باشدمی شانه مفصل

 کند،نمی تعیین استخوانی ساختار را آن حرکت و است فردمنحصربه

 نآ اطراف عضالت فعالیت هماهنگی به کتف ینامیکد وضعیتبلکه 

 در عضالنی - عصبی و عملکردی اختالل بنابراین .بستگی دارد

 غیرطبیعی وضعیتایجاد  باعث است ممکن عضالت این از یکهر

 شانه در عملکردی اختالل به منجر کهشود  حرکتی اختالل یا و کتف

 شدهضعیف عضالت قدرت و فعالیت بهبود .[59]گردد می گردن و

 بازگشت موجب فعالبیش عضالت مهار و کتف یدیسکنز در

 درگیر احتمالی هایمکانیسم از یکی .شودمی کتف نرمال کینماتیک

 و شانه مجموعه عضالت قدرت افزایش ،کتف راستای بهبود در

 به طریق این از که است کتف بهینه راستای حفظ ولؤمس عضالت

 رسدمی نظربه کند.می کمک شانه مجموعه عضالت از بهتر استفاده

 .[6۰] شودمی شانه ریتم بهبود موجب ،عضالت قدرت افزایش که

 قدرت افزایش هدف دو با کتف اصالحی - تمرینی هایبرنامه

 این در شانه حرکت طی کتف وضعیت اصالح و تنظیم و عضالنی

 رابطه اصالح طریق از احتماالً تمرینات این .گرفت انجام مطالعه

 عضالت  (Length and tension relationship) تنش و طول

 تنش کاهش موجب ف،تک باتث و یابیموقعیت بر کنندهعمل

 راستای بهبود عامل و دوشمی بازو و کتف در کنندهعمل عضالت

  .باشدمی کتف

 پیگیری زمان مداخالت اتمام از بعد مطالعه این در ها:محدودیت

 بودند. مرد پژوهش کنندگانشرکت تمام همچنین .نداشت وجود

 و تروالنیط پیگیری دوره با مشابه، مطالعات که شودمی پیشنهاد

 هایروش دیگر مقایسه همچنین، شود. انجام تریشب نمونه اندازه

 روی بر آن با ترکیبصورت به یا حاضر تمرینات روش با درمانی

  شود.می توصیه مزمن دردگردن دارای افراد

 

 گیرینتیجه

 که کندمی تأیید را فرضیه اینحاضر،  مطالعه هاییافته

 آن بر تمرینات تمرکز و نرمال التح به کتف وضعیت بازگرداندن

 در حرکتی دامنه افزایش و ناتوانی درد، کاهش باعث است ممکن

  .شود مزمن دردگردن دارای افراد

 

 قدردانی و تشکر

 و کمک مطالعه این در را ما که کسانی تمامی از صمیمانه

داریم. را قدردانی و تشکر کمال نمودند، یاری

 

References: 
 

[1] Yun S, Kim YL, Lee SM. The effect of neurac 

training in patients with chronic neck pain. J Phys 

Ther Sci 2015; 27(5): 1303-7. 

[2] Andersen LL, Kjaer M, Sögaard K, Hansen L, 

Kryger AI, Sjögaard G. Effect of two contrasting 

types of physical exercise on chronic neck muscle 

pain. Arthritis Care & Research: Arthritis 

Rheumatol 2008; 59(1): 84-91. 

[3] Jull G, Falla D. Does increased superficial neck 

flexor activity in the craniocervical flexion test 

reflect reduced deep flexor activity in people with 

neck pain? Man Ther 2016; 25: 43-47. 

[4] Szeto GP, Straker LM, O’sullivan PB. A 

comparison of symptomatic and asymptomatic 

office workers performing monotonous keyboard 

work—2: neck and shoulder kinematics. Man Ther 

2005; 10(4): 281-91. 

[5] Falla D, Bilenkij G, and Jull G, Patients with 

chronic neck pain demonstrate altered patterns of 

muscle activation during performance of a functional 

upper limb task. Spine 2004; 29(13): 1436-40. 

[6] Behrsin JF, Maguire K. Levator scapulae action 

during shoulder movement: a possible mechanism 

for shoulder pain of cervical origin. Aus J Physio 

1986; 32(2): 101-6. 

[7] Johnson G, Bogduk N, Nowitzke A, House D. 

Anatomy and actions of the trapezius muscle. Clin 

Biomech 1994; 9(1): 44-50. 

[8] Helgadottir H, Kristjansson E, Mottram S, 

Karduna A, Jonsson Jr H. Altered alignment of the 

shoulder girdle and cervical spine in patients with 

insidious onset neck pain and whiplash-associated 

disorder. J Appl Biomech 2011; 27(3): 181-91. 

[9] Bet-Or, Yaheli. Refining scapulothoracic 

kinematic measurement and characterising 



 ، ...مزمن دردگردن بر کتف فعالتأثیر تمرینات 

 6شماره  |24دوره  |1399|اسفند -بهمن  |نامه فیضدوماه                                                                                                 631

scapulothoracic resting posture in those with and 

without chronic non-specific neck pain. [Thesis] 

School of Health & Rehabilitation Sciences. The 

University of Queensland. 2017. 

[10] Sahrmann S. Diagnosis and treatment of 

movement impairment syndromes. Elsevier Health 

Sciences. 2001. 

[11] Ha SM, Kwon OY, Cynn HS, Lee WH, Park 

KN, Kim SH, et al. Comparison of 

electromyographic activity of the lower trapezius 

and serratus anterior muscle in different arm-lifting 

scapular posterior tilt exercises. Phys Ther Sport 

2012; 13(4): 227-32. 

[12] Ha SM, Kwon OY, Yi CH, Jeon HS, Lee WH. 

Effects of passive correction of scapular position on 

pain, proprioception, and range of motion in neck-

pain patients with bilateral scapular downward-

rotation syndrome. Man Ther 2011; 16(6): 585-9. 

[13] Park SY, Park DJ. Comparison of muscular 

activities between subjects with and without scapular 

downward rotation impairment during diagonal 

pattern of exercises. J Bodyw Mov Ther 2019; 23(1): 

59-64. 

[14] Moore KL, Dalley AF, Agur AM. Clinically 

oriented anatomy. Lippincott Williams & Wilkins; 

2013. 

[15] Lee JH, Cynn HS, Yoon TL, Choi SA, Choi WJ, 

Choi BS, et al. Comparison of scapular posterior 

tilting exercise alone and scapular posterior tilting 

exercise after pectoralis minor stretching on scapular 

alignment and scapular upward rotators activity in 

subjects with short pectoralis minor. Phys Ther 

Sport 2015; 16(3): 255-61. 

[16] Mottram SL, Woledge RC, Morrissey D. 

Motion analysis study of a scapular orientation 

exercise and subjects’ ability to learn the exercise. 

Man Ther 2009; 14(1): 13-8. 

[17] Van Dillen LR, Mcdonnell MK, Susco TM, and 

Sahrmann SA. The immediate effect of passive 

scapular elevation on symptoms with active neck 

rotation in patients with neck pain. Clin J Pain 2007; 

23(8): 641-7. 

[18] Celenay ST, Akbayrak T, Kaya DO. A 

comparison of the effects of stabilization exercises 

plus manual therapy to those of stabilization 

exercises alone in patients with nonspecific 

mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J 

Orthop Sports Phys Ther 2016; 46(2): 44-55. 

[19] Ashwini T, Karvannan H, Prem V, Effects of 

movement impairment based treatment in the 

management of mechanical neck pain. J Bodyw Mov 

Ther 2018; 22(2): 534-9. 

[20] Lluch E, Arguisuelas MD, Quesada OC, 

Noguera EM, Puchades MP, Rodríguez JP, et al. 

Immediate effects of active versus passive scapular 

correction on pain and pressure pain threshold in 

patients with chronic neck pain. J Manipulative 

Physiol Ther 2014; 37(9): 660-6. 

[21] Yildiz TI, Turgut E, Duzgun I. Neck Scapula-

Focused Exercise Training on Patients With 

Nonspecific Neck Pain: A Randomized Controlled 

Trial. J Sport Rehabil 2018; 27(5): 403-12. 

[22] Gross A, Kay TM, Paquin JP, Blanchette S, 

Lalonde P, Christie T, et al. Exercises for mechanical 

neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 

2015(1). 

[23] Javdaneh N, Soltanyan Z, Ghasmi B. The effect 

of six week corrective exercises on pain and 

disability in patients with dyskinesias scapula 

syndrome. Anesth Pain 2020; 10(4): 77-88. [in 

Persian]  

[24] Price DD, Mcgrath PA, Rafii A, Buckingham B. 

The validation of visual analogue scales as ratio scale 

measures for chronic and experimental pain. Pain 

1983; 17(1): 45-56. 

[25] Jensen MP, Chen C, Brugger AM. Interpretation 

of visual analog scale ratings and change scores: a 

reanalysis of two clinical trials of postoperative pain. 

J Pain 2003; 4(7): 407-14. 

[26] Javdaneh N, Hadadnezhad M. Comparison of 

the Effect of Stability Training and Muscle Energy 

Technique on Pain, Disability and Neck Range of 

Motion in People with Chronic Neck Pain. J Saf 

Promot Inj Prev 2019; 7(2): 78-87. [in Persian]  

[27] Vernon H, The Neck Disability Index: state-of-

the-art, 1991-2008. J Manipulative Physiological 

Therapeutics 2008. 31(7): 491-502. 

[28] Kerry C, Reliability of measuring natural head 

posture using the craniovertebral angle. Irish Ergo 

Rev 2003; 37. 

[29] Mousavi SJ, Parnianpour M, Montazeri A, 

Mehdian H, Karimi A, Abedi M, et al. Translation 

and validation study of the Iranian versions of the 

Neck Disability Index and the Neck Pain and 

Disability Scale. Spine 2007; 26(32): E825-31. 

[30] Lee JH, Cynn HS, Choi WJ, Jeong HJ, Yoon 

TL. Various shrug exercises can change scapular 

kinematics and scapular rotator muscle activities in 

subjects with scapular downward rotation syndrome. 

Hum Mov Sci 2016; 45(16): 119-29. 

[31] Prushansky T, Dvir Z. Cervical motion testing: 

methodology and clinical implications. JMPT 2008; 

31(7): 503-8. 

[32] Javdaneh N, Letafatkar A, Shojaedin S, 

Hadadnezhad M. Scapular exercise combined with 

cognitive functional therapy is more effective at 

reducing chronic neck pain and kinesiophobia than 

scapular exercise alone: a randomized controlled 

trial. Clin Rehabil 2020; 34(12): 1485-96.  

[33] Javdaneh N. The Effect of Six Weeks of 

Corrective Exercises on the Kinematics of the 

Scapula in Males with Scapular Downward Rotation 

Defect: A Randomized Clinical Trial. JRUMS 2020; 

19(7): 693-712. [in Persian]   

[34] Choi WJ, Cynn HS, Lee CH, Jeon HS, Lee JH, 

Jeong HJ, et al. Shrug exercises combined with 

shoulder abduction improve scapular upward rotator 

activity and scapular alignment in subjects with 

scapular downward rotation impairment. J 

Electromyogr Kinesiol 2015; 25(2): 363-70. 



 همکاران و جاودانه

   632                                                                                                6شماره  |24دوره  |1399|اسفند -بهمن  |نامه فیضدوماه

[35] Lynch SS, Thigpen CA, Mihalik JP, Prentice W 

E, Padua D. The effects of an exercise intervention 

on forward head and rounded shoulder postures in 

elite swimmers. Br J Sports Med 2010; 44(5): 376-

81. 

[36] Turgut E, Duzgun I, and Baltaci G, Effects of 

scapular stabilization exercise training on scapular 

kinematics, disability, and pain in subacromial 

impingement: a randomized controlled trial.  Arch 

Phys Med Rehabil 2017 98(10): 1915-23. 

[37] Medicine A C O S, ACSM's guidelines for 

exercise testing and prescription. Lippincott 

Williams & Wilkins; 2013. 

[38] Van Dillen L, Mcdonnell MK, Susco T, 

Sahrmann S. The immediate effect of passive 

scapular elevation on symptoms with active neck 

rotation in patients with neck pain. Clin J Pain 2007; 

23(8): 641-7. 

[39] Schüldt K, Ekholm J, Harms-Ringdahl K, 

Németh G, Arborelius U. Effects of arm support or 

suspension on neck and shoulder muscle activity 

during sedentary work. J Rehabil Med 1987; 19(2): 

77-84. 

[40] Ha SM, Kwon OY, Park KN. Effects of 6-week 

self-scapular upward rotation exercise on downward 

pulling tension in subjects with scapular downward 

rotation syndrome. Physical Ther Korea 2012; 

19(4): 32-37. 

[41] Gandevia S, Mccloskey D, Burke D. 

Kinaesthetic signals and muscle contraction. Trends 

Neurosci 1992; 15(2): 62-5. 

[42] Hodges P, Moseley G. Pain and motor control 

of the lumbopelvic region: effect and possible 

mechanisms. J Electromyogr Kinesiol 2003; 13(4): 

361-70. 

[43] Pedersen J, Sjölander P, Wenngren B. 

Johansson H. Increased intramuscular concentration 

of bradykinin increases the static fusimotor drive to 

muscle spindles in neck muscles of the cat. Pain 

1997; 70(1): 83-91. 

[44] Falla D, Jull G, Rainoldi A, Merletti R. Neck 

flexor muscle fatigue is side specific in patients with 

unilateral neck pain. Eur J Pain 2004; 8(1): 71-7. 

[45] Larsson R, Öberg PÅ, Larsson SE. Changes of 

trapezius muscle blood flow and electromyography 

in chronic neck pain due to trapezius myalgia. Pain 

1999; 79(1): 45-50. 

[46] Kadi F, Ahlgren C, Waling K, Sundelin G, 

Thornell LE. The effects of different training 

programs on the trapezius muscle of women with 

work-related neck and shoulder myalgia. Acta 

Neuropathologica 2000; 100(3): 253-8. 

[47] Chung S, Jeong YG. Effects of the 

craniocervical flexion and isometric neck exercise 

compared in patients with chronic neck pain: a 

randomized controlled trial. Physiother Theor Pr 

2018; 34(12): 916-25. 

[48] Ragonese J, A randomized trial comparing 

manual physical therapy to therapeutic exercises, to 

a combination of therapies, for the treatment of 

cervical radiculopathy. Orthop Phys Ther Pract 

2009; 21(3): 71-6. 

[49] Javdaneh N, Comparison of Positional Release 

Technique with and without strain-counter strain 

technique on the pain, neck range of motion in men 

with active trigger points in upper trapezius muscle. 

Anesth Pain 2019; 10(1): 11-21. [in Persian]  

[50] Javdaneh N and Letafatkar A, Comparison of 

Stability Training with and without Positional 

Release Technique on the Pain, Neck Range of 

Motion in Men with Chronic Neck Pain. MCS 2019; 

6(1): 49-60. [in Persian]  

[51] Helgadottir H, Kristjansson E, Mottram S, 

Karduna A, Jonsson Jr H. Altered scapular 

orientation during arm elevation in patients with 

insidious onset neck pain and whiplash-associated 

disorder. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(12): 

784-91. 

[52] Azevedo DC, De Lima Pires T, De Souza 

Andrade F, Mcdonnell MK. Influence of scapular 

position on the pressure pain threshold of the upper 

trapezius muscle region. Eur J Pain 2008; 12(2): 

226-32. 

[53] Mcdonnell MK, Sahrmann SA, Van Dillen L. A 

specific exercise program and modification of 

postural alignment for treatment of cervicogenic 

headache: a case report. J Orthop Sports Phys Ther 

2005; 35(1): 15-30. 

[54] Struyf F, Nijs J, Mollekens S, Jeurissen I, 

Truijen S, Mottram S, et al. Scapular-focused 

treatment in patients with shoulder impingement 

syndrome: a randomized clinical trial. Clin 

Rheumatol 2013; 32(1): 73-85. 

[55] Neumann D A, Kinesiology of the 

musculoskeletal system-e-book: foundations for 

rehabilitation. 2013: Elsevier Health Sciences. 

[56] Kim TH, Lim JY. The effects of wall slide and 

sling slide exercises on scapular alignment and pain 

in subjects with scapular downward rotation. J Phys 

Ther Sci 2016; 28: 2666-9. 

[57] Bunch WH, Siegel IM. Scapulothoracic 

arthrodesis in facioscapulohumeral muscular 

dystrophy. Review of seventeen procedures with 

three to twenty-one-year follow-up. J Bone Joint 

Surg Am 1993; 75(3): 372-76. 

[58] Hrysomallis C, Goodman C. A review of 

resistance exercise and posture realignment. J 

Strength Cond Res 2001; 15(3): 385-90. 

[59] Warth RJ, Millett PJ. Physical examination of 

the shoulder: An evidence-based approach. Springer; 

2015. 

[60] Falla D, Jull G, Russell T, Vicenzino B, Hodges 

P. Effect of neck exercise on sitting posture in 

patients with chronic neck pain. Physical Ther 2007; 

87(4)  : 408-17.

 


	621
	622-632

