
  

  

  هاي سندروم متقاطع تحتانی تاثیر تمرینات اصالحی و آموزش پوسچر بر برخی شاخص

  ورزشی شناسی سال در زمینه حرکات اصالحی و آسیب 10-12دختران 

  بهناز گنجی، لیال طهمورثی دکتر

  چکیده:

در زندگی روزمره باعث اتخاذ حالتهاي بدنی غلط از روي عدم آگاهی واستمرار وضعیت هاي بدنی نا صحیح 

ایجاد ناهنجاري هاي بدنی به شکل خزنده در بدن فرد میگردد.هدف این مطالعه بررسی تاثیر مداخالت 

  تمرینات اصالحی وآموزش پوسچر بر برخی شاخص هاي سندروم متقاطع تحتانی بود.

ندروم متقاطع ساله داراي عارضه س 12تا 10نفردانش آموزان 100:جامعه آماري تحقیق حاضرروش کار

هفته  10تحتانی بوده است. بیست نفرازنمونه ها در یک مدرسه مداخالت تمرینات اصالحی را به مدت 

دریافت نمودند(گروه اصالحی) بیست نفراز نمونه ها که متعلق به مدرسه دیگر بودند مداخالت تمرینی را به 

  ند.(گروه ترکیبی)همراه مداخالت آموزش پوسچر در بازه زمانی مشابه دریافت نمود

 p>05/0مان ویتنی در سطح معنی داريuوابسته و روش tمستقل و tاطالعات آماري توسط روش

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هفته مداخله آموزش پوسچروتمرینات اصالحی نتایج نشان داد زاویه لورودرز وتیلت 10: بعد از یافته ها

سبت به گروه اصالحی داشته است. استقامت عضالت شکم گروه قدامی لگن گروه ترکیبی کاهش بیشتري ن

ترکیبی افزایش بیشتري نسبت به گروه اصالحی داشت. ولی تفاوت معنی داري بین دو گروه اصالحی و 

ترکیبی از نظر افزایش انعطاف پذیري عضالت فلکسور ران دیده نشد.میزان افزایش انعطاف پذیري 

  گروه تفاوت معنی داري نداشت.اکستنسور هاي ستون فقرات در دو

نتایج نشان داد که باید در رابطه با کاهش زاویه لوردوز کمري وتیلت قدامی لگن وهمچنین نتیجه گیري:

افزایش استقامت عضالت شکم به نقش مفید وسودمند آموزش پاسچر وارائه فیدبک اهمیت بیشتري داده 

هاي ران،اکستنسورهاي ستون فقرات وافزایش شودولی در مورد افزایش انعطاف پذیري عضالت فلکسور

  قدرت عضله سرینی باید به عامل تمرین که عامل موثرتري اهمیت بیشتري داده شود.

  :پوسچر، زنجیره حرکتی ، سندروم متقاطع تحتانی، تمرینات اصالحی وآموزش پوسچرکلید واژه ها

  

  طب ورزشی


