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مقاله اصیل

مجله بیومکانیک ورزشی ،تابستان  ،1396دوره  ،3شماره  ،2صفحههای  51تا 59

نوراله جاودانه ،*1امیر لطافتکار،1

نازنین کامرانیفراز ،1بهنام شکری

2

 .1گ��روه ح��رکات اصالح��ی و آسیبشناس��ی

ورزش��ی ،دانش��کده تربیتبدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

 .2گ��روه ح��رکات اصالح��ی و آسیبشناس��ی

ورزش��ی ،دانش��کده تربیتبدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

چکیده

دریافت1396/3/24 :

پذیرش1396/7/24 :

هدف :نقص چرخش داخلی شانه از مهمترین ریسک فاکتورها برای ورزشکاران پرتابی به شمار میرود که یک

اث��ر نامطلوب بر بیومکانیک مفصل گلنوهومرال در طی فعالیتهای پرتابی و باالی س��ر میگذارد .هدف از این
تحقیق بررسی ثبات عملکردی اندام فوقانی ورزشکاران پرتابی دارای نقص دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه
بود.

روشها :در این مطالعه علّی -مقایس��های 30 ،ورزش��کار پرتابکننده مرد دانش��جو  25-18س��اله در دو گروه
 15نفره با و بدون نقص چرخش داخلی ش��انه بهصورت هدفمند انتخاب ش��دند و از س��مت دست برتر افراد
آزمون ثبات عملکرد اندام فوقانی گرفته ش��د .پس از مش��خص شدن طبیعی بودن توزیع دادهها توسط آزمون
ش��اپیروک ،از آزمون مانوا برای مقایس��ه نتایج دو گروه توس��ط نرمافزار  SPSSنس��خه  19در سطح معنیداری
 0/05استفاده شد.

یافتهها :در تمامی جهات (میانی ،فوقانی جانبی و تحتانی جانبی) ،ثبات اندام برتر ورزش��کاران دارای نقص

چرخش داخلی ش��انه نس��بت به ثبات اندام برتر ورزش��کاران بدون نقص چرخش داخلی ،کاهش معنیداری
داشت (.)P =/001

نتیج��ه گیری :بر اس��اس یافتهه��ای پژوهش حاضر ثبات عملکردی در ش��انه غالب ورزش��کاران دارای نقص

چرخش داخلی ش��انه نسبت به افراد سالم کمتر است؛ بنابراین توصیه میشود تمرینات ثبات دهنده در برنامه
* نویس��نده مس��ئول:گروه ح��رکات اصالح��ی و

آسیبشناس��ی ورزش��ی ،دانش��کده تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

تلفن09176616415 :

تمرینی این افراد قرار گیرد.

کلید واژگان :نقص چرخش داخلی شانه ،ثبات شانه ،ورزشهای پرتابی

E-mail: njavdaneh68@gmail.com

مقدمه

شده است ( .)2افزایش سن ،درد ،دست غالب و مدت زمان بازی از جمله

مجموعه شانه بهعنوان یکی از متحرکترین مفاصل بدن است که به علت

فشاری عضالت چرخاننده و دلتوئید باعث ثبات بازو در حفره گلونوئید

تحت اس��ترس و آس��یبهای جزئی مکرر قرار میگی��رد ( .)1اختالالت

ش��تاب پرتاب باالی س��ر عضالت چرخاننده خلفی شانه باید بهصورت

اس��تفاده مکرر در برخی فعالیتها و حرکات باالی س��ر ،ساختارهای آن

حرکت��ی ش��امل کاهش چرخ��ش داخل��ی و خارجی و تغیی��رات قدرت
عضالت چرخاننده شانه در ورزشکاران دارای حرکات باالی سر مشاهده

فاکتورهایی اس��ت که در میزان دامنه حرکتی شانه نقش دارند ( .)3نیروی
و بنابراین باعث ثبات دینامیک مفصل ش��انه میش��ود .اما در فاز کاهش
انقباض اکسنتریکی فعالیت کنند تا منجر به کاهش شتاب بازو شوند (.)4
برخی از ورزش��کاران نمیتوانند از طریق بافتهای کپس��ولی – لیگامانی
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نوراله جاودانه و همکاران

و تاندون��ی عضالنی با این فش��ارهای تکراری س��ازگاری پیدا کنند (.)5

چرخش داخلی ناقص و آس��یبهای بعدی باش��د .سفتی خلفی تحتانی

دامنه حرکتی طبیعی مفصل میشود ( .)6سازگاریهای اسکلتی عضالنی

گلنوئید میشود .این جابجایی با گیرافتادگی تاندون چرخانندههای خلفی

حرکات تکراری منجر به س��فتی واحده��ای تاندونی -عضالنی و کاهش

حرکتی ،تغییر الگوهای بیومکانیکی ،کاهش در نیروی تولیدی و افزایش
خطر آسیب سیستم اسکلتی عضالنی میشود (.)5

مرتبط اس��ت ( .)14محققین دیگر معتقدند که س��ازگاریهای استخوانی

(رترووژن) س��ر استخوان بازو که در اثر تغییر قدرت عضالت چرخاننده

مفصل ش��انه در س��ن بل��وغ ایجاد میش��ود ،میتواند باع��ث تغییر دامنه

اگ��ر چ��ه عوام��ل خطر مختل��ف ب��رای صدمات ش��انه در ورزش��کاران

حرکتی مفصل ش��انه ورزش��کاران دارای حرکات باالی سر شود .در این

و ایمباالن��س قدرت عضالت چرخاننده خارج��ی و داخلی از مهمترین

باعث کاهش نقطه تماس بین سر استخوان بازو در قسمت قدامی تحتانی

ورزشهای��ی مثل والیبال وج��ود دارد(  ،)7نقص چرخش داخلی ش��انه
ریس��ک فاکتور برای این ورزش��کاران به ش��مار م��یرود ( .)8مطالعات

گزارش کردهاند که  چرخش داخلی ش��انه در ورزش��کاران هندبالیس��ت

نسبت به ش��انه مخالف کاهش مییابد و برعکس چرخش خارجی شانه
در ش��انه پرتابکننده افزایش مییاب��د ( .)8،9اگرچه که افزایش چرخش

خارج��ی تصور میش��ود که از لح��اظ عملکردی مفید باش��د ،ولی دامنه

حرکت��ی کل به علت حرکات پرتابی تکراری کاه��ش مییابد ( .)8،9این

تغییرات ناس��ازگار در شانه پرتابکنندگان  ،نقص دامنه حرکتی چرخش
داخلی نامیده میش��ود (  .)10نقص چرخش داخلی ش��انه در درجه اول

به مش��کالت بافت نرم مثل سفتی عضالنی( دلتوئید خلفی ،تحت خاری

و گرد کوچک) ،انعطافپذیری ،س��فتی کپسول و ضعف عضالنی مرتبط
اس��ت ( .)11نقص چرخش داخلی نشاندهنده تفاوت در دامنه چرخش

داخلی ش��انه غالب و مخالف اس��ت که یک اث��ر نامطلوب بر بیومکانیک
مفص��ل گلنوهومرال در فعالیته��ای پرتابی و باالی س��ر میگذارد (.)8
بنابرای��ن نقص دامنه حرکت��ی چرخش داخلی برای ورزش��کاران پرتابی
و ورزش��کاران باالی سر یک ریس��ک فاکتور محسوب میشود (.)8،10

قدرت عضالنی بین عضالت آگونیس��ت و آنتاگونیس��ت اطراف کتف و
ش��انه ،پایداری دینامی��ک مفصل گلنوهوم��رال را فراهم میکن��د که این
موضوع برای عملکرد بهینه ورزشهای باالی س��ر ضروری است (.)12
عملکرد عضالت روتاتورکاف شانه نقشی حیاتی را برای پایداری دینامیک

ش��انه فراهم میکند .نقص دامنه حرکتی چرخش داخلی بر روی قدرت
عض�لات روتاتور کاف در ورزش��کاران جوان که پرتابهای باالی س��ر

دارند ،تأثیر میگذارد ( .)13همچنین مطالعه دیگر کاهش قدرت عضالت
چرخاننده خارجی شانه را در بازیکنان هندبال دارای نقص دامنه حرکتی
چرخش داخلی را گزارش کردند ( .)9کنتراکچر کپسول خلفی و باندهای

خلفی لیگامنت تحتانی مفصل ش��انه ایجاد ش��ده بهوسیله میکروترومای
تکراری هنگام فاز کاهش س��رعت پرت��اب میتواند یکی از دالیل اصلی
مجله بیومکانیک ورزشی ،تابستان  ،1396دوره  ،3شماره  51 ،2تا 59

حالت مرکز چرخش بازو در جهت خلفی فوقانی تغییر جهت میدهد و

کپسول مفصلی میشود و باعث کاهش نقطه تماس بین سر استخوان بازو
در قسمت قدامی تحتانی کپسول مفصلی میشود که این حالت میتواند با
تغییر دامنه حرکتی مفصل شانه در دو طرف پرتابگران همراه باشد (.)15

عضالت چرخاننده برای نگهداری حالت طبیعی س��ر اس��تخوان بازو در

حفره گلونوئید در هنگام حرکات باال بردن ،فلکش��ن و آبداکش��ن ،بسیار
مهم هس��تند .نیروی فش��اری عض�لات چرخاننده باعث ثب��ات بازو در
مقابل حفره گلنوئید میش��ود؛ بنابراین باعث ثبات دینامیک مفصل شانه

میش��ود .ضعف عضله تحت خاری باعث کاهش نیروهای فش��اری در
نتیجه باعث کاهش ثبات مفصل میشود ( .)15با وجود آنکه در سالهای
اخیر رویکرد اس��تفاده از آزمون Yدر بررسی ثبات عملکردی ورزشکاران
تفریحی و حرفهای رو به افزایش بوده ( .)16،17مطالعات کمی به بررسی

نتایج این آزمون در افراد آس��یبدیده با افراد س��الم پرداخته است Lite .و
همکاران با بررسی سابقه آسیب کمر و شانه در  25زن شناگر دانشگاهی و
مقایسه نتایج  Yافراد سالم با افراد دارای سابقه آسیب ،تفاوت معنیداری

در هیچ یک از جهات دس��تیابی و همچنی��ن نمره کل آزمون بین دو گروه
مشاهده نکردند ( Hazar .)18و همکاران نیز نتایج آزمون  Yرا در دو گروه

 15نفره با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه مورد بررسی قرار دادند (  .)19

ای��ن محققان در دو جهت میان��ی و تحنانی جانبی تفاوت معنیداری بین

نتایج افراد سالم و آسیبدیده مشاهده کردند .همچنین زندی و همکاران  
ثب��ات عملکردی اندام فوقانی را در زنان والیبالیس��ت با و بدون پایداری
قدامی شانه بررسی کردند .نتایج نشان دادند که ثبات عملکردی در شانه

آسیبدیده دانش��جویان والیبالیست دارای ناپایداری شانه نسبت به شانه
سالم آنها و شانه برتر افراد سالم کمتر بود (  .)20آسیبهای شانه عالوه
بر اثرات نامطلوب جس��می بر روی افراد  ،خسارات اقتصادی فراوانی بر

جامعه میگذارد .این خس��ارات به علت ش��یوع زیاد آسیبهای شانه در

بین مردم و تأثیر آن در کاهش فعالیتهای ش��غلی و غیر ش��غلی و کاهش
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تواناییهای عملکردی افراد ورزشکار میباشد ( .)20در راستای کاهش

متوقف ش��ده و دست بیمار توسط فرد دیگری ثابت نگه داشته میشود.

اجتماعی ناشی از آن ،بررسی علت و درمان آنها در بین افراد ورزشکار

بازوی ثابت عمود بر زمین و بازوی متحرک در امتداد خط میانی س��اعد

هرچه بیش��تر تعداد افراد مبتال به این آس��یبها و خس��ارات اقتصادی و

هزینه جراحی و توانبخشی و عوامل روانی ،لزوم بهکارگیری برنامههای
پیش��گیری از آسیب را پررنگتر کرده است ( .)19با در نظر گرفتن اینکه
عوامل خطر ،علت بروز آسیبدیدگی هستند ،بهترین راه جهت پیشگیری

از آسیب تعدیل یا تغییر عوامل خطر است .لذا این تحقیق در پی پاسخ به
این سؤال است که آیا نقص دامنه حرکتی چرخش داخلی شانه ثبات شانه
را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر؟

قرار میگیرد .بدین تریب دامنه حرکت چرخش رو به داخل ش��انه حول

محور تاجی ،محاسبه میش��ود .برای افزایش دقت اندازهگیری و کاهش
میزان خطای آزمون مراحل ارزیابی دامنه چرخش به داخل مفصل ش��انه
س��ه بار تکرار و میانگین سه عدد حاصل ثبت میشود .تمام مراحل برای

ش��انه غالب و غیر غالب انجام میگیرد .تفاوت دامنه حرکتی بیشتر از 18
درجه چرخش داخلی در اندام غالب و غیر غالب بهعنوان نقص در دامنه
حرکتی در آزمودنیها در نظر گرفته شد (.)13

اندازهگیری ثبات اندام فوقانی :در بین آزمونهای اندکی که برای ارزیابی

روششناسی

عملکرد اندام فوقانی طراحی ش��ده اس��ت ،آزمونهای کمی وجود دارد

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ،کلیه دانش��جویان هندبالیست

آزم��ون تعادل  Yاندام فوقانی ( ، )Y Balance Test- Upper Quarterآزمونی

سه س��ال سابقه ورزش��ی منظم داش��تند و بهطور متوسط س��ه جلسه در

را در زنجیره حرکتی بس��ته در ش��رایطی که نیازمند ثبات در حین حرکت

دانش��گاهی پسر  25-20س��اله دانشگاههای اس��تان تهران بود که حداقل

هفت��ه ورزش میکردن��د .از جامع��ه آم��اری ف��وق تعداد  15ورزش��کار
دارای نقص دامنه حرکتی چرخش داخلی ش��انه و  15ورزش��کار س��الم

بهص��ورت هدفمند بهعن��وان نمونه آماری این تحقی��ق انتخاب و پس از

کس��ب رضایتنامه کتبی وارد تحقیق ش��دند .ازجمل��ه معیارهای ورود
به تحقیق ،داش��تن نقص چرخش داخلی ش��انه  برای گروه دارای نقص
داخلی  ،نداشتن س��ابقه دررفتگی شانه در  1سال گذشته ،نداشتن سابقه

هیچگونه جراحی در ناحیه اندام فوقانی ،نداش��تن هیچگونه بدش��کلی و
ناهنجاری قابلمشاهده (ساختاری) در راستای شانهها و ناحیه توراسیک
در وضعیت اس��تاتیک ،نداش��تن س��ابقه بیماریهای عصب��ی و عضالنی

اس��کلتی که باعث محدودیت در انجام حرکت باش��د ،نداشتن هیچگونه
درد در اندام فوقانی در قبل و زمان انجام آزمونها ،بود.

که ثبات ناحیه ش��انه را در زنجیره حرکتی بسته ارزیابی میکند (.)16،17
میدانی است که با حداقل امکانات عملکرد پویای یک طرفه اندام فوقانی

اس��ت ،بررس��ی میکند .روای��ی این آزم��ون  80تا  0/99گزارش ش��ده

اس��ت( .)16در ای��ن آزمون ثبات عملکردی ف��رد در حالتی که وزن خود

را در وضعیت پالنک س��ه نقطهای روی یک دس��ت خود تحمل میکند
و عمل دس��تیابی را در س��ه جهت میانی ،تحتانی جانبی و فوقانی جانبی
تا بیش��ترین فاصله از دست تکیه گاه انجام میدهد ،بهصورت کمی مورد
ارزیاب��ی ق��رار میگیرد ( .)21این آزمون که بهص��ورت همزمان هم ثبات

مرکزی و هم ثبات ش��انه را درگیر میکن��د ،نیازمند تعادل ،کنترل عصبی
عضالنی ،حس عمقی ،قدرت و دامنه حرکتی وسیع است و روش کارامد

و جامعی برای آگاهی از عملکرد ،قدرت یا نقص حرکتی شانه محسوب
میش��ود ( .)16،21مطالعات اخیر نش��ان داده اس��ت که نتایج این آزمون

متأثر از س��طح رقابت ،جنسیت یا دست برتر نیس��ت  از این رو محققان

اندازهگیری دامنه چرخش داخلی مفصل شانه:در شرایطی که آزمودنی در

پیشنهاد کردهاند که میتوان از  این آزمون برای ارزیابی و تشخیص عضو

ال ش��ل حفظ کند .ش��انه
که عضالت کمربند ش��انهای را در وضعیتی کام ً

ب��رای انجام این آزمون از فرد خواس��ته ش��د ابتدا روی کف دس��تها و

وضعیت طاق باز روی تخت دراز میکش��د ،به وی توضیح داده میشود
در  90درجه ابداکش��ن لبه تخت و کتف بهوس��یله اس��ترچ با تخت ثابت
میشد .آزمونگر آرنج را  نیز در زاویه  90درجه  عمود بر تخت و مفصل

گلنوهومرال در وضعیت نوترال قرار میداد .آزمودنی بهطور فعال حرکت
چرخش داخلی را در س��ه نوبت اجرا میکرد .س��پس بهمحض احساس

ایج��اد حرک��ت در مفص��ل آخرومی -ترق��وهای  ،ادام��ه چرخش داخلی

آسیبدیده استفاده نمود(.)21

پنجه پاها ( بدون کفش) در وضعیت ش��روع قرار گیرد و س��تون فقرات و
اندام تحتانی را در یک امتداد حفظ کند .محل قرارگیری دس��ت مشخص

ش��ده بود و پاها بهاندازه عرض شانهها از یکدیگر فاصله داشتند .در این

وضعیت از فرد خواس��ته ش��د تا با حفظ وضعیت دس��ت تکیهگاه ،تنه و
ان��دام تحتانی با دس��ت آزاد خود عمل دس��تیابی را در جهتهای میانی،
J Sport Biomech 2017 Summer; 3 (2): 51-59
http://biomechanics.iauh.ac.ir

Downloaded from biomechanics.iauh.ac.ir at 7:42 +0430 on Sunday June 24th 2018

امری ضروری است  .بنابراین این مسائل متعاقب آسیبهای شانه  مانند

آزمونگر ،محور گونیامت��ر را روی زائده اوله کرانون قرار داده بهطوریکه
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تحتانی-جانبی و فوقانی-جانبی تا دورترین مکان ممکن انجام دهد (شکل
 .)3بهمنظ��ور امکان مقایس��ه با افراد دیگر ،مقادیر دس��تیابی با طول اندام
در وضعیت  90درجه دور ش��دن ش��انه و باز شدن آرنج ،مچ و انگشتان)

متغیر

نرمالس��ازی شد ( .)22عمل دس��تیابی در هر سه جهت بهصورت پشت
سر هم ،بدون استراحت و بدون اینکه دست آزاد با زمین تماس پیدا کند،

سه (سال)

) دست آزاد را روی زمین قرار دهد و استراحت کند و این روند را  3دور

يزن (کیلًگرم)

انجام شد .فرد اجازه داشت بعد از انجام هر دور (دستیابی در سه جهت

قذ (ساوتیمتر)

انجام دهد .در هر دور در صورتی که دست ثابت فرد از روی سطح صاف

BMI
میسان چرخش داخلی
دست برتر(درجٍ)

جدا میش��د و یا فرد نمیتوانست با کنترل دست آزاد خود را به وضعیت

ش��روع برگرداند و تعادلش بر هم میخورد یا هریک از پاها از زمین جدا
میشد ،آن دور دوباره تکرار میشد ( .)21قبل از اجرای آزمون به هر فرد

اجازه داده شد تا  2بار بهصورت آزمایشی آزمون را انجام دهد .بهمنظور
محاسبه نمره ترکیبی کلی در فرمول زیر قرار گرفت (:)22

گريٌ تجربی
(میاوگیه ±
اوحراف استاوذارد)

گريٌ کىترل
(میاوگیه ±
اوحراف معیار)

P

23/00±4/72

22/50±2/94

0/60

182/80±8/25

180/50±5/57

0/34

21/60±2/50

22/78±3/21

0/92

74/75±7/36

میسان چرخش داخلی
دست غیر برتر(درجٍ)

77/00±5/84

0/80

37/50±5/50

54/10±6/10

0/001

57/40±3/90

59/60±5/80

0/67

مورد آزمایش در جدول شماره  1آمده است.

(طول اندام فوقانی×/)3دستیابی میانی  +دستیابی تحتانی جانبی +دستیابی

نتای��ج حاص��ل از تحلیل واریانس چندمتغیری نش��ان داد می��زان نمرات

پ��س از جم��عآوری اطالع��ات تحقیق ،دادهه��ای مربوط ب��ه ویژگیهای

گروه افراد با و بدون نقص چرخش داخلی شانه تفاوت معنیداری وجود

آمار توصیفی و استنباطی در نرمافزار SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل

اتا س��همی  0/62نشاندهنده اثر زیاد نقص چرخش داخلی شانه بر ثبات

فوقانی جانبی) = نمره ترکیبی

آزمودنیها از قبیل سن ،قد و وزن بهعالوه متغیرهای تحقیق در دو بخش
قرار گرفت و از آزمون مانوا جهت مقایسه نتایج به دست آمده بین گروههای

تحقیق استفاده شد .همچنین ،سطح معناداری در سراسر تحقیق در سطح
 95درصد با آلفای کوچکتر و یا مساوی با  0/05در نظر گرفته شد.

نتایج
خصوصیات مربوط به س��ن ،قد ،وزن  ،ش��اخص ت��وده بدن نمونههای

شکل  .1مراحل دستیابی آزمون YBT-UQ
مجله بیومکانیک ورزشی ،تابستان  ،1396دوره  ،3شماره  51 ،2تا 59

دس��تیابی آزمون  YBT-UQدر س��ه جهت و همچنین نمره ترکیبی ،بین دو

دارد (  Partial Eta Square=0/62و  p=0/003و .)F=4/40مق��دار مج��ذور
شانه میباشد (جدول.)3

جذيل.2
وتایج آزمًن  MANOVAبرای مقایسٍ ومرات دستیابی آزمًن  YBT-UQدر دي
گريٌ با ي بذين وقص چرخش داخلی شاوٍ
متغیر

ثبات شاوٍ

Df

F

Sig

Partial Eta Squared

21/00

4/40

0/003

0/62
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فوقانی ( فاصله زائده خاری مهره هفتم گردنی تا انتهای بلندترین انگشت

جذيل.1
مشخصات عمًمی آزمًدویَا(میاوگیه ي اوحراف استاوذارد) ي وتایج  tمستقل جُت
بررسی َمگه بًدن متغیرَای در دي گريٌ با ي بذين وقص چرخش داخلی
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جذيل .3
وتایج اثرات درينگريَی آزمًن  MANOVAبرای مقایسٍ میسان بررسی ثبات شاوٍ بیه دي گريٌ يرزشکاران با ي بذين وقص چرخش داخلی شاوٍ

دارای وقص

0/83 ±0/15

تحتاوی
جاوبی

دارای وقص

0/75±0/9

فًقاوی
جاوبی

دارای وقص

0/61±0/13

دارای وقص

0/73±0/11

بذين وقص

0/88±0/14

میاوی

ثبات شاوٍ

ترکیبی

بذين وقص
بذين وقص
بذين وقص

0/98 ±0/12
0/90±0/13
0/78±0/17

0/24

1/00

9/29

*0/001

0/001

1/00

0/023

*0/001

0/001

1/00

0/021

*0/001

0/14

1/00

4/63

*0/001

* تفايت معىیدار

اینکه افراد دارای سابقه آسیب کمر و شانه را در یک گروه قرار دادهاند و نوع

بحث

و سابقه آسیب را گزارش نکردهاند و تعداد این افراد نیز  7نفر از  25نفر نمونه

هدف از این تحقیق مقایسه ثبات عملکردی شانه برتر در ورزشکاران پرتابی

 Hazarو هم��کاران نتایج آزم��ون  YBT-UQرا در دو گروه  15نفره با و بدون

در هر دو گروه با و بدون نقص بیش��ترین نمره دستیابی به ترتیب در جهات

با نتایج تحقیق حاضر در دو جهت میانی و تحتانی_ جانبی دس��ت یافتند،

با و بدون نقص چرخش داخلی شانه بود .یافته های تحقیق حاضر نشان داد
میانی ،تحتانی_ جانبی و فوقانی _جانبی بود .در این باره تحقیقات گذشته
نیز به نتایج مش��ابهی دس��ت یافتند( .)16،20،21با توجه به موقعیت دست

دستیابی نس��بت به سه جهت آزمون ،بدیهی اس��ت که فرد در جهت میانی
که در سمت دستیابی قرار دارد نمره بیشتری کسب میکند ولی در جهت
فوقانی جانبی که در فاصله بیشتری نسبت به دست دستیابی قرار دارد و فرد

نمیتوان��د این فاصله را مانند جهت تحتانی _جانبی با چرخش بدن جبران
کند ،کمترین نمره را به دست میآورد .از طرفی نتایج مطالعه نشان داد که در
میزان نمرات دستیابی آزمون  YBT-UQدر دو گروه با و بدون نقص چرخش
داخلی شانه تفاوت معنیداری وجود دارد بهطوریکه میزان نمرات دستیابی

در هر سه جهت فوق در ورزشکاران دارای نقص چرخش داخلی نسبت به
گروه بدون نقص بهطور معنیداری کمتر بود.

شرکتکننده در تحقیق بودند ،قابل استناد یا تعمیم نمیباشد.

س��ندروم گیرافتادگی شانه مورد بررس��ی قرار دادند ( )19و به نتایج مشابهی
ول��ی در جهت فوقانی_جانبی تف��اوت معنیداری بین نتایج افراد س��الم و

آسیبدیده مش��اهده نکردند .البته نمونههای شرکتکننده در تحقیق هازار
و همکاران افراد غیر ورزشکار دارای سندروم گیرافتادگی شانه بودند که این

نداش��تن سابقه ورزش��ی و همچنین تفاوتهای بین نقص چرخش داخلی
ش��انه و گیرافتادگی میتوان��د از دالیل این تفاوت باش��د .از طرفی زندی و
همکاران با بررس��ی ثبات عملکردی اندام فوقانی در زنان والیبالیس��ت با و

بدون پایداری قدامی ش��انه ،نتایج معنیداری در هر سه جهت آزمون YBT-
 UQبین گروه س��الم و آس��یبدیده گزارش کرد ( )20که نتایج همسو با نتایج

تحقیق حاضر است.

طب��ق گزارش مطالع��ات نقص چرخش داخلی میتوان��د باعث عدم تعادل
ق��درت و اس��تقامت عضالن��ی ،س��ندروم گیر افتادن داخلی ش��انه ،ش��لی

همانطور که در بخش مقدمه ذکر شد ،تنها سه مطالعه ثبات شانه برتر را در

مفصلی لیگامانی ،سفتی کپس��ول خلفی مفصل ،سفتی و کوتاهی عضالت

سابقه آسیب کمر و شانه در  25زن شناگر دانشگاهی و مقایسه  YBT-UQافراد

و عدم هماهنگی و تعادل  بین عضالت ناحیه کتف و ش��انه شود (.)11،13

دو گروه س��الم و آسیبدیده مقایسه کرده اس��ت Lite .و همکاران با بررسی
س��الم با افراد دارای سابقه آس��یب تفاوت معنیداری در هیچیک از جهات

دس��تیابی و نیز نمره کلی آزمون بین دو گروه مش��اهده نکردند (.)18که این

نتایج در تضاد با نتایج تحقیق حاضر است .البته نتایج تحقیق آنها با توجه به

خلفی ش��انه ،کاهش دامنه حرکتی داخلی ش��انه ،کاهش دامنه حرکتی کتف
ک��ه احتما ً
ال این اختالالت باعث کاهش ثبات مفص��ل در  افراد دارای نقص

چرخش داخلی میشود .عملکرد عضالت روتاتورکاف شانه نقشی حیاتی
را برای پایداری دینامیک شانه فراهم میکند Gani .و همکاران بیان کردند که
J Sport Biomech 2017 Summer; 3 (2): 51-59
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متغیر

جُت

گريٌ

میسان ثبات
اوحراف معیار ±میاوگیه

Partial Eta
Squard

Df

F

Sig
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 الگوهای حرکتی که میبایس��ت بر،اختالل در عملکرد آورن های مفصلی

نقص دامنه حرکتی چرخش داخلی بر روی قدرت عضالت روتاتور کاف

هماهن��گ انقباض  را مدیریت کنند و بدی��ن ترتیب مفصل دچار بیثباتی

همچنین مطالعه دیگر کاهش قدرت عضالت چرخاننده خارجی ش��انه را
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 نمیتوانند الگوی،طبق بازخوردهای دقیق گیرندههای حس��ی عمل کنند
YBT-UQ  از این رو در عمل دستیابی آزمون.)23،24(عملکردی میشود

زمانی که شانه دست تکیهگاه دارای نقص چرخش داخلی باشد میزان ثبات
.شانه تکیهگاه کمتر میشود

نتیجه گیری نهایی
ب��ر اس��اس یافتههای پژوه��ش حاضر ثب��ات عملکردی در ش��انه غالب

ورزش��کاران دارای نقص چرخش داخلی شانه نسبت به افراد سالم کمتر
ب��ود؛ بنابراین توصیه میش��ود تمرینات ثبات دهنده بهوی��ژه در زنجیره
.حرکتی بسته در برنامه تمرینی این افراد قرار گیرد

.)13(  تأثیر میگذارد،در ورزشکاران جوان که پرتابهای باالی سر دارند
در بازیکن��ان هندب��ال دارای نقص دامنه حرکتی چرخ��ش داخلی گزارش

 بنابراین از دیگر دالیل کاهش ثبات مفصل در افراد دارای نقص.)9( کردند
 تأثیری است که این اختالل بر روی عضالت ثبات،چرخش داخلی شانه

 از طرفی ثبات پویای مفصل ش��انه با س��ازکارهای حس.دهنده میگذارد
 فرآیند پیچیده عصبی،وضعیت در ارتباط اس��ت؛ چرا که ح��س وضعیت

عضالنی اس��ت که ش��امل دادههای آوران و پاس��خ واب��ران بهمنظور ایجاد

حداکثر ثبات تنه و قرارگیری قس��متهای مختلف بدن نس��بت به هم در
 ضایعه مفصلی میتواند روی.)23( فعالیتهای پویا و اس��تاتیک میباشد
ح��س عمقی اثر گذاش��ته و عکسالعملهای عصب��ی عضالنی طبیعی که

 آس��یب به عضالت.برای حفاظت مفصل هس��تند را دچار اختالل نماید
روتاتورکاف ممکن اس��ت منجر به اختالل در عکسالعمل فیدفورواردی

 با گس��ترش این.)23،24( و فیدبک��ی گیرندهه��ای دوک عضالن��ی ش��ود
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Investigation Stability of Upper Limb Function in Handballers
with Glenohumeral Internal Rotation Deficit
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Objective: Glenohumeral Internal Rotation Deficit is one of the important risk factors in throwing athletes that can cause adverse effects on glenohumeral joint biomechanics during throwing activity and overhead activity.

Exercise and Sport Injury,

Methods: In this descriptive study, 30 male student Hanballers (age=18 to 25 years)

Faculty of Physical Education,

were categorized into healthy (n=15) and Glenohumeral Internal Rotation Deficit

University of Kharazmi, Tehran,
Iran.

(n=15) groups. Upper quarter y balance test (YBT-UQ) was used for measuring

2. Department of Corrective

functional instability of dominant shoulder. MANOVA test was run for comparing

Exercise and Sport Injury,

the performances of the two groups.

Faculty of Physical Education,
University of Shahr-e-Kord,
Shahr-e-Kord, Iran.

Results: In all directions, the stability of the shoulder in Hanballer with Glenohumeral Internal Rotation Deficit was significantly lower than that in the healthy
group.
Conclusion: Based on the results of this study, functional stability of the unstable
shoulder of Hanballers with Glenohumeral Internal Rotation Deficit is lower than
the functional stability of the healthy subjects; therefore, we suggest that the upper
extremity stabilization exercises, specially the closed kinetic chain exercises be
added to the shoulder rehabilitation programs.
Keywords: Glenohumeral internal rotation deficit, Shoulder stability, Hanballer
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بررسی ثبات عملکردی اندام فوقانی هندبالیستهای دارای نقص چرخش داخلی شانه

نوراله جاودانه ،مدرک کارشناس��ی خود را در

نازنین کامرانی فراز ،مدرک کارشناس��ی خود را

از دانش��گاه سراسری ش��هرکرد و کارشناسی

از دانشگاه سراس��ری شاهد تهران و کارشناسی

گرای��ش فیزیول��وژی ورزش در س��ال ۱۳۹۱

آسیبشناسی ورزشی در سال  ۱۳۹۳از دانشگاه

تهران دریافت کردهاند .در حال حاضر ایش��ان

دانش��جوی دکتری حرکات اصالحی و آسیبشناس��ی ورزشی دانشگاه
خوارزمی هس��تند و دارای بیش از ده مقاله علمی-پژوهش��ی چاپ شده

در حوزه حرکات اصالحی و توانبخشی ورزشی هستند.

ارش��د خود را در گرایش ح��رکات اصالحی و

آسیبشناسی ورزشی در سال  ۱۳۹۳از دانشگاه
خوارزم��ی تهران دریاف��ت کردهان��د .در حال

حاضر ایشان دارای چندین مقاله علمی-پژوهشی و همایشی چاپ شده

در حوزه ورزش و سالمندان هستند.

دکت��ر امیر لطاف��ت کار ,اس��تادیار دانش��گاه

بهن��ام ش��کری ،م��درک کارشناس��ی خ��ود را

ورزش��ی ،عضو هیئتمدی��ره انجمن حرکات

از دانش��گاه سراس��ری شهید بهش��تی تهران و

خوارزم��ی گروه بیومکانيک و آسیبشناس��ی

اصالحی ايران و انجمن تندرس��تی و حرکات
اصالحی ،قطب علمی آسیبشناس��ی ورزشی

وزارت علوم ،کارش��ناس تربیتبدنی دانشگاه

تبریز  ،1386کارشناس ارشد حرکات اصالحي و آسیبشناسی ورزشی

دانشگاه تهران  ،1388دکتری تخصصی آسیبشناسی ورزشی و حرکات
اصالحی از دانش��گاه تهران  1392و دارای دهها مقاله علمی پژوهشی و

در گرای��ش تربیتبدن��ی عمومی در س��ال 93

کارشناس��ی ارش��د خود را در گرایش حرکات

اصالحی و آسیبشناسی ورزشی در سال ۱۳۹5

از دانش��گاه ش��هرکرد دریافت کردهاند .در حال

حاضر ایش��ان دارای چندین مقاله علمی-پژوهشی و همایشی در حوزه

حرکات اصالحی هستند.

بینالمللی هستند.
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ارش��د خود را در گرایش حرکات اصالحی و

در گرایش تربیتبدنی عمومی در س��ال ۱۳۹0

