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Introduction: Structural and stature abnormalities due to inactivity are increasing among students.
Therefore, active Kinect Xbox video games, due to their high attractiveness for children, cause
learning and motivation. The aim of the present study was to investigate the effect of selected Kinect
Xbox games on the body structure of sedentary male students.
Materials and Methods: The statistical population was all fourth and fifth grade male students of
Gonbad Kavous primary school who 26 sedentary students aged 10-12 years were selected by
available method and were divided into two groups of 13 subjects. One group was engaged in regular
school sports activities during the 6-week period and 3 sessions per week of selected Kinect Xbox
games, and the other group was involved in regular school sports activities during this period.
Investigation and determination of joint angles in dynamic body structure was done by recording in
Kinovia software. Data were collected before and after the exercise program. And data were analyzed
via Anova statistical tests in Spss software.
Results: The results showed that in the dynamic situations of the body, there was a significant
difference between the Xbox Kinect group with normal physical activity group in the angle of head
position, scapula angle, lumbar angle, and foot pronation (P<0.05). However, there was no significant
difference in the quadriceps angle (Q) between the two groups.
Conclusion: The results revealed that Xbox Kinect games can be utilized as an effective method to
correct physical structure deviations in inactive students.
Keywords: Physical Structure, Inactivity, Video Games, Students.

M

odern life has caused many students to leave their desks at the end of school hours and use of
vehicles to get home with least mobility. Motion assessment allows the health and fitness
professional to observe abnormalities in the human locomotor system, including muscle
imbalance. From there the posture of the human body is a dynamic structure, such observations (assessment
of transitional motion) can indicate abnormalities in body posture and potentially hyperactive and inactive
muscles in an environment that is naturally dynamic. For problem of poor motor today's in students and the
prevalence of abnormalities and functional disorders, we must look for motivational solutions to increase
physical activity, correct posture, and restore balance in inactivity Students.
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Although various methods have been designed to increase adolescents' physical activity, most of them have
had little or no success. Today, many children and adolescents play and enjoy passive video games.
Therefore, active video games may have the ability to encourage physical activity in inactive adolescents.
The exergaming like Kinect Xbox increase a child's motivation with positive feedback and experience of
achieving a goal and successful experiences of participating in physical activity. Physical activity in these
games includes motor tasks that have a wide range of adjustable sensory and motor feedback and speed,
accuracy and coordination of cognitive, visual-spatial and attention tasks.
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So if we can combine the exergaming with physical education and health programs, we can make a big
contribution to the challenges that physical education faces. The exergaming goal is to combine sports with
digital games in an engaging way. Using new the exergaming technologies, it provides an interactive
environment that requires body movements to simulate play on the screen. In fact, the Kinect is a motion
sensor that detects the depth of motion in three dimensions by means of a camera and sensor.
Materials and Methods
To calculate the dynamic posture variables, the tester was asked to perform the previously trained five-head
squat five times and three cameras recorded motion simultaneously. The research variables including head
position, parasitic lumbar and scapular alliance and foot pronation and knee position (Geno valgus knee or
quadriceps angle) were measured and collected using Kinovea software at the end of Scott's movement
(lowest center of gravity). To use Kinect correctly, the user must be 2 to 3 meters away from the sensor.
Using Kinect on Xbox is very simple and as soon as the device is turned on, the user can use its numerous
features and in general, it has good and exciting features that can be fun for users.
Kinect has its own charms for all users, both beginners and professionals, and can be used as a useful tool
for the whole family. Kinect is a motion and sound detection device with a set of thermographic cameras
and microphones that remove excess ambient noise. This motion sensor sees the users, interprets, and
simulates the movement of the hand, for example, as a kick with a tennis racket or the movement of the foot
as a shot towards the goal (Figure 1). In this way, the technology detects where the user is, then reads her
body position and movements and uses a computer to convert them into control commands. Kinect is a
motion and sound detection device with a set of thermographic cameras and microphones that remove excess
ambient noise. This motion sensor sees the users, interprets, and simulates the movement of the hand, for
example, as a kick with a tennis racket or the movement of the foot as a shot towards the goal (Figure 1). In
this way, the technology detects where the user is, then reads her body position and movements and uses a
computer to convert them into control commands.
Results
According to the results of Shapiro-Wilk test, which is considered at a significant level (P≤0.05),
variables that had a natural distribution were used by the Ancova parametric test, and in cases where
the data were not normally distributed, the bread test was used. Wilcoxon parametric was used. If the
results of Ancova test were significant, Estimated Marginal Mean (EMM) test was used to determine
the difference within the group. During the 6-week period, one group engaged in 3 sessions per week
of selected Xbox Kinect games, and the other group engaged in routine school activities during common
school hours. For minimize interfering factors during these 6 weeks, parents were asked to report
moderate to high activity of the students participating in the study during outside of school hours. So
we can combine exergaming with physical education and health programs, we can make a big
contribution to the challenges that physical education faces. The statistical sample consisted of 26
students aged 10-12 years old in Sinai boys' primary school in Gonbad Kavous city who were selected
by purposive and available sampling. Students were divided into two groups of 13 people.
Conclusion
There is a significant difference between dynamic posture in the group of common sports and exergaming
exercises. The results of data analysis showed on Ancova tests that the angles of head position and scapular
and lumbar alignment of the parasite and foot pronation in the overhead squat test in the exergaming group
were better than the common exercise group. However, no significant difference was observed between the
two groups in quadriceps angle. Xbox Kinect Games Biomechanical Motion Information Using motion
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analysis systems through the display, the person is momentary given feedback so that the person can
voluntarily correct the movement. Researchers have used this model of exercise called feedback exercises
to improve movement pattern, improve neuromuscular problems, and reduce the risk of injury.
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اثربخشی بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت بر ساختار بدنی دانشآموزان پسرکمتحرک
مایا بهمرام ،1فریده باباخانی ،*،1رحمان شیخ

حسینی1

 9گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه عالمه طباطبائی .تهران ،ایران
دریافت1911/50/72 :

پذیرش1055 /51/10 :

انتشار آنالین1055 /51/79 :

مقدمه :ناهنجاریهای ساختاری و قامتی ناشی از کمتحرکی در بین دانشآموزان در حال افزایش است .ازاینرو ،بازیهای ویدیویی فعال
ایکسباکس کینکت با توجه به جذابیت باالی آنها برای کودکان ،باعث یادگیری و ایجاد انگیزه میشود .هدف از تحقیق حاضر ،بررسی و
تأثیر بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت بر ساختار بدنی دانشآموزان پسرکمتحرک بود.
مواد و روشها :جامعه آماری کلیه دانش آموزان پ سر مقطع چهارم و پنجم دب ستان شهر ستان گنبد کاوس بودند که به روش در
دستتترس  26دانشآموز  97-92ستتال کمتحرک انتخابشتتده و به دو گروه  99نفره تقس تیم شتتدند .یک گروه در طی دورهی 6
هفتهای و  9جلستته در هفته بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت و گروه دیگر در طی این دوره مشتتلول فعالیتهای ورزشتتی
متداول مدرسته بودند .بررستی و تعیین زوایای مفاصتل در ستاختار بدنی دینامیک با روش فیلمبرداری و نرمافزار کینوویا صتورت
گرفت .پیش و پس از اجرای برنامه تمرینی ،دادهها جمعآوری شتتد .درنهایت از آزمونهای آماری  Anovaو نرمافزار  Spssجهت
تجزیهوتحلیل در سطح معناداری  P≥7/70استفاده گردید.
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چکیده

نتایج :در ستاختار بدنی دینامیک زاویه پوزیشتن ستر ،زاویه استکاپوال ،زاویه لومبار و پرونیشتن پا در بین دو گروه ایکسباکس کینکت با

نتیجهگیری :بازیهای ایکسباکس کینکت میتواند بهعنوان روشت تی مناستتتب برای اصتتتالن انحرافات ستتتاختار بدنی در دانشآموزان
کمتحرک بکار روند.
کلمات کلیدی :ساختار بدنی ،کمتحرکی ،بازی ویدئویی ،دانشآموزان.

*نویسنده مسئول :فریده باباخانی ،استادیار ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
تلفن ،7191999999810 :ایمیلFarideh.babakhani@atu.ac.ir :
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فعالیتهای بدنی معمول تفاوت معنیداری مشاهده شد .اما در زاویه کوادریسپس تفاوت معنیداری بین دو گروه یافت نشد.

مایا بهمرام و همکاران

909

مقدمه

در لندمارکهای آناتومیکی ،با روش فوتوگرامتری برای ارزیابی استتتتاتیک
پاستتچر از نماهای جانبی قدامی و خلفی صتتورت گرفت و در حین اجرای
Posture zone
New York test
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نوع تحقیق شتتبه تجربی با تخصتتیص غیر تصتتادفی و جامعه آماری کلیه
دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم دب ستان پ سرانه سینا ،شهر ستان گنبد
کاوس بودند که در دستتتترس و به تعداد  269نفر که در ستتتال 10-19
مشلول تحصیل بودند .با توجه به موضوع تحقیق  09دانشآموز بر اساس
پر س شنامهی فعالیت بدنی ( )PAQ-Cبهعنوان کمتحرک انتخاب شدند؛
که  96نفر آنها از طریق رضایتنامههایی که به والدین آنها دادهشده بود،
موافقت خود را برای شتتترکت در تحقیق اعالم کردند و از بین این تعداد با
استتتتفاده از نرمافزار پاستتتچر زون 9و آزمودن نیویورک 21 2نفر که دارای
حداقل یک ناهنجاری وضتتعیتی بودند ،بهعنوان نمونههای تحقیق انتخاب
شتتدند که به دو گروه تمرین با ایکسباکس کینکت و ورزشهای متداول
ستتتاعات ورزش در مدرستتته تقستتتیم شتتتدند .در طول تحقیق  9نفر از
دانشآموزان خارج شتتدند که درنهایت تعداد نمونهها به  26نفر رستتید که
شامل  99نفر در هر گروه بودند.
معیارهای ورود نمونهها به تحقیق حاضتتتر عبارت بودند از دانشآموزان
کمتحرک بر ا ساس نتایج پر س شنامهی فعالیت بدنی ( ،)PAQ-Cدا شتن
حداقل یک ناهنجاری وضعیتی در ساختار بدنی و معیارهای خروج ،داشتن
تجربه بازی و تمرین با ایکسباکس کینکت ودرد در اندام تحتانی و ستون
فقرات در انجام آزمونها ،سابقه بیماریهای قلبی -تنفسی ،نورولوژیک و یا
جراحیهای اندام تحتانی و فقرات ،اختالف طول واقعی اندام تحتانی بیش
از یک سانتیمتر ،بدشکلیهای پاسچر مادرزادی قابلتوجه ،چاقی بیشازحد
(صتتتدک ≥  )10بود [ .]99در این تحقیق از پرستتتشتتتنامه فعالیت بدنی
( )PAQ-Cبهمنظور انتخاب دانشآموزان کمتحرک استفاده شد [ .]98این
پرسشنامه نسخه کوتاه پرسشنامه فعالیت بدنی بینالمللی بوده که اعتبار و
پایایی این پر س شنامه در مطالعات م شابه و در نوجوانان ایرانی مورد تأیید
قرارگرفته استتت [ ]90و شتتامل  0ستتؤال میباشتتد .نتایج زیر  677امتیاز
بهعنوان افراد کمتحرک محستتوب شتتدند .امتیاز کمتر از  677کمتحرک و
بین  677تا  9777متوسع و بیش از  ،9777باال گزارش میشود.
سپس قد و وزن نمونهها اندازهگیری شد .در مرحلهی بعد از عالمتگذاری
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امروزه تعدادی زیادی از افراد دارای فعالیت بدنی کم ه ستند و با م شکالت
سالمتی نا شی از کمتحرکی درگیر میبا شند[ .]9فعالیت بدنی کم نهتنها
باعث شیوع چاقی و اضافهوزن ،بلکه باعث بروز ناهنجاریهای ساختاری در
دانشآموزان خواهد شتتد [ .]2میزان فعالیت بدنی تعیینکننده ستتالمت
قلبی عروقی ،ا سکلتی ع ضالنی و سالمت روان کودکان و نوجوانان ا ست
[ .]9سی ستم ع ضالنی ا سکلتی در مراحل جهش ر شدی (حدود سن 0
ستتالگی همزمان با ورود به مدارس و ستتن بلوغ) توستتع عوامل داخلی و
خارجی ت حت تأثیر قرار می گیرد و مستتتت عد گسترش انواع گوناگون
ضتتع های عضالنی و ناهنجاریهای اسکلتی میباشتتد [ .]2عواملی مانند
وراثت ،وضعیت بد نشستن ،عدم حمل صحیح کی های سنگین ،تجهیزات
نامناسب مدارس و فعالیت بدنی ناکافی منجر به بدشکلیهای ستون فقرات
و اندامهای تحتانی خواهد شد [.]9
پا سچر بهعنوان ترکیبی از موقعیت قرارگیری مفا صل مختل بدن ن سبت
به یکدیگر در یکزمان تعری میشود .موقعیت هر مفصل بر روی موقعیت
دیگر مفا صل اثرگذار خواهد بود پا سچر صحیح موقعیتی ا ست که در آن
کمترین فشار بر روی مفاصل وارد می شود و فعالیت عضالنی در کمترین
حد خود استتتت [ .]8فعال یت بدنی کم و ستتتبک زندگی کمتحرک اثر
چشتتتمگیری روی پارامترهای پاستتتچر در بست تیاری از کودکان دارد [.]9
انحرافات پاسچر بدن ،مشکل جدی در کودکان و نوجوانان است که تا %90
از جمعیت را تحت تأثیر قرار میدهد .بیشتتترین حستتاستتیت به شتتیوع
ناهنجاری های بدن در دوران جهش رشتتتد کودکان حدود  0ستتتالگی و
پسازآن در سن  98 -99سالگی است که با رشد سریع سی ستم اسکلتی
همراه ا ست [ .]0طبق تحقیقات  %99از دانشآموزان  99ساله پا سچر بد
دارند [ .]6ساختار بدنی بد ممکن ا ست باعث م شکالت فیزیکی مانند درد
پشت ،اختالالت عملکردی نخاع ،تخریب مفصلی و خستگی عضالنی شود
و خطر از دست دادن تعادل و افتادن را افزایش میدهد [ .]9وضعیت بدنی
نامنا سب تلییرات قابلتوجهی در و ضعیت بدن همانند هایپر لوردوزیس و
افزایش تیلت قدامی لگن و فوروارد هد ایجاد میکند .میزان شیوع وضعیت
بدنی نامناستتب در نوجوانان  9تا  97ستتاله  %60–%22شتتایع استتت که
درنتیجهی اختالل در تعادل عصتتتبی عضتتتالنی استتتت و مستتتوول وقوع
اختالالت در سنین بلوغ و باالتر میباشد [.]0
اگزرگیم ها یا بازیهای ایکسباکس کینکت استتتتفاده از یک فنآوریهای
نوین استتتتت که محیع ت عاملی را ج هت اجرای حر کات فرد بر روی
صفحهنمایش ایجاد میکند .اگزرگیمها یک رویکرد تکمیلی مؤثر در ترویج
فعالیت بدنی در بین کودکان میباشند [ .]9بنابراین اگر بتوانیم اگزرگیم را
با برنامههای تربیتبدنی و ستتتالمتی ترکیب کنیم ،میتوانیم کمک بزرگی
به چالشهایی که تربیتبدنی با آنها مواجه استتت داشتتته باشتتیم .هدف
اگزرگیم ترکیب ورزش با بازیهای دیجیتالی با یک شیوه جذاب میبا شد.
استفاده از فنّاوریهای جدید اگزرگیم ،محیع تعاملی را فراهم مینماید که
نیاز به حرکات بدن برای شتتبیهستتازی بازی روی صتتفحهنمایش دارد [.]1
هم اکنون ایکس باکس کین کت ،جزء محبوب ترین اگزرگیم ها استتتتت
بهطوریکه  90میلیون دستتتگاه فروختهشتتده در جهان از ستتال –2770
 ،2790یک روش مؤثر در ترویج فعالیت بدنی و بهبود نتیجهی ستتتالمت

فیزیولوژیکی و روانی در میان نوجوانان میبا شد [ .]97در حقیقت ،کینکت
یک د ستگاه سنجش حرکت ا ست که بهو سیله دوربین و حسگر ،عمق
حرکات را در سه بعد ت شخیص میدهد .انجام این فعالیتها انگیزه کودک
را در طی ورزش افزایش میدهد و ام ید آن میرود که بتواند بخشتتتی از
برنامه آموزشتتتی دانشآموز باشتتتد [ .]99اکثر مطالعات به افزایش %29
فعالیت بدنی همراه با اگزرگیم اشتتتاره میکنند و این بازی ها میتوانند
بهترین گزینه برای افزایش فعالیت بدنی در نوجوانان کمتحرک باشت ت ند
[ .]92ازآنجایی که مطالعات مربوط به تأثیر این دستتتته از بازیها بر روی
اصتتالن پاستتچر دانشآموزان کمتحرک صتتورت نگرفته بود ،در این تحقیق
تأثیر بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت را با ورزشهای متداول ساعات
ورزش مدارس بر پاسچر داینامیک دانشآموزان کمتحرک مقایسه کردیم.

مایا بهمرام و همکاران /اثربخشی بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت بر ساختار بدنی دانشآموزان پسرکمتحرک
آزمودن ا سکات باالی سر فیلمبرداری از سه نمای جانبی ،قدامی و خلفی
جهت ارزیابی فانکشنال ساختار بدنی صورت گرفت .به نظر میرسد ارزیابی
اسکات باالی سر در هنگامیکه برای انجام آن از پروتکل استاندارد استفاده
شتتتود ،معیاری معتبر و تکرارپذیر از الگوهای حرکتی اندام تحتانی خواهد
بود [.]96

قدرتی مرحلهی مقدماتی از ستتتی دی نایک ،حدود  27تا  20دقیقه نیز
شامل بازی از سیدیهای کینکت ا سپورتس 9و ادوانچرز 8بود که عمدتاً
شامل دوومیدانی ،فوتبال و والیبال و قایقسواری و بوکس و بولینگ میشد
و  0دقیقهی آخر همزمان سرد کردن در نظر گرفته میشد [.]1
از آمار تو صیفی میانگین و انحراف ا ستاندارد برای تو صی دادهها و آزمون
شتتاپیروویلک برای بررستتی نرمال بودن توزیع دادهها استتتفاده شتتد .برای
مقایستتته پیشآزمون و پسآزمون متلیرهای نرمال از آزمون پارامتر یک
 ،Ancovaسطح معناداری برابر با /70در نظر گرفته شد؛ و برای متلیرهای
که نرمال نبودند از آزمون ناپارامتری ویلکاکستتتون در نرمافزار Spss 29
استفاده شد.

یافتهها
نتایج توصیفی میانگین و انحراف معیار سن ،قد و وزن آزمودنیها در
گروههای اگزرگیم و ورزشهای متداول مدرسه در جدول  2نشان دادهشده
است.

جدول  :1تشریح بازیهای منتخب در پروتکل تمرینی اگزرگیم
طناب زنی

با استفاده از پرش جفت و تکپا با قرار دادن پاها در مناطق مشخصشده در مانیتور

بوکس

مشت زدن به هدف در یک بازه زمانی مشخص (یک دقیقه)

()river rush

قایق تندرو در مسیر رودخانه با موانع موجود در مسیر با حرکت تنه به چت و راست و پرش هدایت میشود و در طول مسیر برای
جمعآوری سکههای پخششده در محیع مجازی تالش میشود

قایقسواری
سوپر سِیوِر
()super saver
دوومیدانی
تمرینات نایک
()Nike training

برای پیشگیری از ورود توپها به دروازه از دستها ،پاها و کل تنه استفاده میشود
شامل مسابقات پرتاب دیسک ،نیزه و وزنه ،پرش از مانع و پرش طول و دوی صد متر میباشد که شامل حرکات پرشی ،جهشی و
زانو بلند میباشد و حرکت دستها در پرتابها مشابه با حرکت دست در اجرای واقعی میباشد
شامل تمرینات مقاومتی ،کششی و هوازی که سطح سبک و مقدماتی آن استفاده شد

بامپ دَش
رِفلکس ریج
()reflex ridge

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.4.5

جاست دَنس

شامل حرکات موزون میباشد

()Just dance
()Bump dash

مسدود کردن مسیر اهداف پرتابشده با تعدادی باالبر روی تور والیبال با حرکت به چت و راست و اسکات و پرش
در طول بازی فرد چرخدستی را از بین موانع با حرکات پریدن ،اسکات زدن (چمباتمه) و حرکات کل تنه از برخورد به موانع جلو
گیری میکند

جدول  :7میانگین و انحراف استاندارد سن ،قد ،وزن آزمودنیها
متغیر

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

ستتتپس آزمودنی ها به دو گروه فعالیتهای متداول ورزشتتتی و اگزرگیم
تقستتتیم شتتتدند .گروه فعالیتهای متداول ورزشتتتی که در طول هفته در
مدر سه م شلول بودند و به گروه اگزرگیم به مدت  6هفته ( سه جل سه در
هفته) تمرینات ایکسباکس کینکت ارائه شتتد .بعد از اتمام  99جلستتهی
تمرین دوباره ارزیابی ساختار بدنی داینامیک در شرایع پیشآزمون صورت
گرفت .آزمون شوندهها از سه نمای جانبی و قدامی و خلفی برر سی شدند.
طول جل سات تمرین با احتساب زمان ازدسترفته برای تعویض سیدیها
حدود  00دقیقه بود که شتتتامل  0دقیقه گرم کردن و حدود  90تا 27
دقیقه تمرینات طناب زنی از ستتی دی یورشتتیت و تمرینات کشتتشتتی و
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میانگین و انحرافات استاندارد

p-value

سن (سال)

ورزشهای متداول
اگزرگیم

99
99

قد (سانتیمتر)

ورزشهای متداول
اگزرگیم

99
99

988/69 ± 1/69
988/86 ± 6/68

7/962

وزن (کیلوگرم)

ورزشهای متداول

99

90/82 ± 9/09

7/892

اگزرگیم

99

89/99 ± 9/71

Kinect sports
Kinect adventure
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گروه

تعداد

99/92 ±7/89
99/92±7/29

7/690

مایا بهمرام و همکاران
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جدول  :9جدول میانگین و انحراف استاندارد و نتایج آزمونهای شاپیرو -ویلک و مدل تحلیل کواریانس و  Estimated Marginal Meanمتلییرها در
پاسچرداینامیک
متغییر

استاندارد

ویلک

گروه

مراحل

99/99 ± 1/928
90/61 ± 1/990
90/79± 97/091
89/99 ± 9/989
298/99± 90/090
221/29 ± 98/176
221/08 ± 27/291
287/12 ± 98/970
2/99 ± 2/769
9/90 ± 9/009
2/99 ± 9/929
9/99 ± 7/180
1/90 ± 9/11
1/86 ± 2/22
9/00 ± 9/778
6/99 ± 9/66
909/90 ± 8/27

7/896
7/998
7/80
7/991
7/979
7/962
7/909
7/889
7/900
7/791
7/228
7/790
7/979
7/690
7/299
7/121
7/299

پوزیشن سر

ورزشهای
متداول
اگزرگیم

زاویه لومبار

ورزشهای
متداول
اگزرگیم

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

907/08 ± 9/00

7/792

960 ± 2/07

7/918

پسآزمون

969/08± 0/990

7/979

زاویه

ورزشهای
متداول
اگزرگیم

پرونیشن

ورزشهای
متداول
اگزرگیم

زاویه کوادر

ورزشهای
متداول

پسآزمون

اگزرگیم

پیشآزمون

مچ پا

یسپس
()Q

آزمون

اتا

7/199

7/988

82/669
220/119

*7/776

1/289

7/921

7/290

282/906
9/986

*7/799

6/89

7/69

7/299

9/979
9/160

*7/799

0/622

7/009

7/281

6/978
-

7/999

9/176

7/269

7/700

-

بحث
با توجه به یافتههای تحقیق حاضتتر ،بازیهای ایکسباکس کینکت در
باعث شتتد تا زاویهی پوزیشتتن ستتر و زاویه استتکاپوال و زاویه لومبار و
پرونی شن پا در آزمون ا سکات باالی سر ( ساختار بدنی داینامیک) در
گروه اگزرگیم به میزان نرمال این زوایا نزدیک شتتتود ولی در زاویه
کوادریستتپس تفاوت معنیداری بین دو گروه مشتتاهده نشتتد .در این
تحقیق از آزمون ا سکات برای ارزیابی عملکردی ا ستفاده شد زیرا در
کنار آزمون های قدرت عضتتتالنی و نیز دامنه حرکتی ،آزمون های
ارزیابی حرکت جهت تشتتخیص مشتتکالت استتکلتی عضتتالنی به کار
میروند و آزمون اسکات باالی سر یک نمونه از این آزمونها میباشد.
بر استتتاس نظر یه ی جا ندا در افرادی که در حین ان جام حر کات و

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.6.2.4.5

مقایستته با بازیها و ورزشهای متداول که در مدارس اجرا میشتتوند،

به صورت عملکردی دچار ناهنجاری و دی سفانک شن می شوند توجه به
این نکته مهم میباشتتد که تجویز تمرینات اصتتالحی موضتتعی بر روی
یک یا چند ع ضله یا مف صل به صورت منفرد و در حالت ای ستا و بدون
حرکت فعال ،نمیتواند تأثیر چشتتتمگیری در اصتتتالن ناهنجاریها در
حالت داینامیک و عملکردی داشتتتته باشتتتد و بکار گیری تمرینات
ا صالحی در حالت ای ستا ممکن ا ست در میزان یادگیری و سازگاری
مطلوب تمرین ،اثر منفی داشتتتته باشتتتد [ .]90در پژوهش چپل و
Head position

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،2صفحات 756-741

5

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.2.147

نتایج جدول  9نشتتتان داد که بین زاویهی پوزیشتتتن ستتتر 0در گروه
ورزش های م تداول و اگزرگیم در ستتتاخ تار بدنی دای نام یک ت فاوت
معناداری وجود دارد ( .)p=7/772با توجه به اینکه مقادیر P-value
بهدستتتآمده (در ستتطح معنیداری  )p≥7/70استتت ،برای مشتتخص
شتتتدن این که این اختالف به نفع کدام گروه استتتت از اختالف بین
میانگینها ( Estimated Marginal Mean )EMMاستفاده شد.
نتایج ( )EMMنشتتان داد که اختالف بین میانگینهای پسآزمون به
نفع گروه اگزرگیم می باشتتتد زیرا م قادیر بزرگ تر  EMMدر متلیر
پوزی شن سر دلیل بر تأثیر بی شتر آن پروتکل تمرینی میبا شند .بین
زاویه لومبار در گروه ورزشهای متداول و اگزرگیم در پاسچر داینامیک
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p=7/776نتایج ( )EMMنشان داد که
اختالف بین م یانگین های پسآزمون به نفع گروه اگزرگیم می باشتتتد.
بین زاویه اسکاپوال (نسبت به خع افق) در دو گروه ورزشهای متداول
و اگزرگیم تفتتاوت معنی داری وجود دارد ( .)p=7/799اختالف بین
م یانگین های پسآزمون به نفع گروه اگزرگیم می باشتتتد بین م یانگین
پسآزمون پرونیشتتتن مچ پا در دو گروه ورزشهای متداول و اگزرگیم
تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p=7/799نتایج این ( )EMMنشتتان
میدهد که اختالف بین م یانگین های پسآزمون به نفع گروه اگزرگیم
میباشتتتد .بین میانگین پسآزمون زاویهی کوادریستتتپس ( )Qدر دو
گروه ورزش های م تداول و اگزرگیم ت فاوت معنی داری وجود ندارد
(.)p=7/999

96/990

*7/772

92/79

توان

ضریب

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-09

میانگین و انحراف

شاپیرو

Emm

p-value

F

مایا بهمرام و همکاران /اثربخشی بازیهای منتخب ایکسباکس کینکت بر ساختار بدنی دانشآموزان پسرکمتحرک
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در کینماتیک ران و زانو در صتتتفحهی فرونتال و صتتتفحهی عرضتتتی

است .احتماالً استفاده از بازخورد بینایی جهت ارائهی فیدبک ،توان سته

م شاهده نکردند .نتیجه این تحقیق در رابطه با کینماتیک مف صل زانو

استتتت از طریق فعال کردن نورون های آینهای باعث ای جاد یادگیرى

با تحقیق حاضر همسو بود [.]99

حرکتى و تلییر عملکرد عصتتبى-عضتتالنى حین تمرین شتتود که این

در تحقیق کورش فرد و همکاران ( )2790باهدف بررستتتی اثر تمرین

تلییرات به ا صالن ساختار بدنی در حالت داینامیک درحرکت ا سکات

اصتتالحی فیدبکی حین دویدن در مقابل آینه بر کینماتیک زانو و لگن

باالی سر نیز انتقالیافته است [.]29

در صفحه فرونتال و فعالیت عضالنی برخی از عضالت اندام تحتانی در

در پژوهش ساکی و همکاران ( ،)2791زوایای والگوس زانو و افت لگن

ا سکات یکپا بود .نتایج ن شان داد ،از عدم تأثیر معنادار تمرین بر افت

حین فرود تک پا با استتتتفاده از روش فتوگرامتری و نرمافزار کینوویا

لگن و والگوس زانو در گروه تمرینى بود .بااینوجود والگوس زانو حدود

اندازهگیری شتتتد  .پس از اجرای برنامه مداخله ،زاویه والگوس زانو با

 2درجه کاهش یافته بود .تمرین اصتتتالحی مقابل آینه با فعال کردن

انجام تمرینات در مقایستتته با گروه کنترل بهبود معنیداری داشتتتت.

نورونهای آینهای (این نورونها نشان میدهند که ملز چگونه فعالیتی

همچنین ن تایج تحقیق تلییر معنی داری را در زاو یه ا فت لگن ق بل و

را که ما انستتانها مشتتاهده میکنیم در خود ثبت مینماید و انجام آن

بعد از شرکت در تمرینات در گروههای موردمطالعه ن شان نداد .نتایج

فعالیت را در همان لحظه یا در آینده آستتان میستتازد) مستتوول این

این پژوهش نیز با تحقیق حا ضر در زاویهی زانو هم سو نبود که دالیل

یادگیری میبا شد .هرچند شواهدی وجود دارد که این تمرینات باعث

آن نوع تمرینات و جنس و سن شرکتکنندگان میتواند باشد و اینکه

تلییرات مثبتی در والگوس زانو و فعالیت عصبی عضالنی اندام تحتانی

شتترکتکنندگان در این تحقیق همگی دارای والگوس داینامیک بودند

می شود .نتایج این تحقیق در رابطه با زاویهی زانو با تحقیق ما هم سو

ولی در پژوهش حاضتتتر بهطور اختصتتتاصتتتی به ناهنجاری زانو تمرکز

بود ( با توجه به اینکه در تحقیق حاضتتتر از روش مشتتتاهده و تقل ید

نداشتتتتیم و آزمودنی ها ممکن بود ترکیبی از ناهن جاری ها یا فقع

استتتفادهشتتده و تأثیر معنیداری در زاویهی کوادریستتپس که مالکی

ناهنجاری در باالتنه داشته باشند و همچنین در زاویه کوادریسپس در

برای ارز یابی والگوس زانو می باشتتتد د یده نشتتتد)؛ و اینکه تمرینات

ساختار بدنی داینامیک حدود  8درجه تفاوت در میانگین پسآزمون و

فیدبکی در کل باعث بهبود قدرت عضتتالنی میشتتود میتواند توجیهی

پیشآزمون دیده می شود ولی ازنظر آماری نتایج معنیدار نبوده ا ست

برای نتایج مثبت کسب شده در سایر انحرافات ساختار بدنی داینامیک

[ .]28عدم مشاهدهی تأثیر مثبت در زوایای زانو که در مبحث ساختار

باشد [.]91

بدنی داینامیک در انتخاب بازیها بیشتر بازیهایی که باالتنه را درگیر

با توجه به این مو ضوع که در حرکات و بازیهای ایکسباکس کینکت

می کرد ند موردعال قه ی آزمودنی ها بود و طبق گزارش ها دوربین

اطالعات بیومکانیکی حرکت با استفاده از دستگاههای تحلیل حرکت از

کینکت در تشخیص کینماتیک باالتنه نسبت به پایینتنه موفقتر بوده

طریق نمایشگر ،به صورت لحظهای به فرد بازخورد داده می شود تا فرد

استتتت درنتیجه بازخوردهای بینایی و کالمی از کارآمدی الزم برای

به شتتکل ارادی حرکت را اصتتالن کند محققین از این مدل تمرینات

مفصل زانو برخوردار نبوده است .باوجوداین امکان دارد با افزایش تعداد

بانام تمرینات فیدبکی جهت اصتتالن الگوی حرکتی و بهبود مشتتکالت

آزمودنیها و تمرینات اختصتتتاصتتتی مربوط به پایینتنه شتتتاهد نتایج

ع صبی ع ضالنی و کاهش خطر آ سیب ا ستفاده کردهاند [ .]27تحقیق

بهتری باشیم.

نهرن و هم کاران ( )2799که بر روی  97دو نده ی دارای ستتت ندرم

با توجه به نظریهی جاندا ازآنجاییکه افراد با ضتتتع پاستتتچر عموماً

کشتتککی -رانی که آزمونشتتوندگان درمجموع  9جلستته روی تردمیل

ناهنجاریها را در وضتتتعیت فعال و پویا تجربه میکنند ،انعکاس این

دویدند و نتایج آن ن شان داد که ا ستفاده بازخورد آنی کینماتیکی در

مورد در ن تایج تحقیق حاضتتتر مبنی بر این که بر نا مه ی تمرینی

تمرین بازآموزی گام بردا شتن ،موجب ا صالن مکانیک غیرطبیعی لگن

ایکسباکس کینکت نیز تأثیر مثبت بی شتری در ا صالن ساختار بدنی

شده ا ست [ .]29مایر و همکاران ( )2771نیز از فیدبک حین تمرین

داینامیک داشتتتته استتتت که در ارزیابیها قابلمشتتتاهده بود و این

پرش تاک ا ستفاده کرده و ن شان دادهاند که این تمرینات باعث بهبود

نتیجهگیری در راستای تأیید نظریهی جاندا میباشد .اگزرگیم بهعنوان

والگوس زانو در حرکات میشتتود .نتایج این تحقیقها در رابطه با تأثیر

یک روش فعال یت فیزیکی منجر به ستتتبک زندگی فعالتر و افزایش

تمرینات فیدبکی به طورکلی بر کینماتیک حرکات (ازجمله اصتتتالن

مصرف انرژی و آمادگی حسمانی قلبی-تنفسی و کاهش چربی بدن از

زوایای ستتر و کایفوز و لوردوز کمری و پرونیشتتن پا) همستتو با تحقیق

طریق افزایش ف عال یت فیزیکی ،حس بهبود روانی و افزایش ر قا بت

حاضر میباشند ولی در رابطه با زاویهی کوادرسپس همسو نبودند که

حرکتی و کاهش میزان فعالیت در کودکان و نوجوانان چاق یا دارای

علت آن میتواند تفاوت ستتن و نوع آزمودنیها و انواع تمرینات که در

اضافهوزن می شود [ .]92به دنبال کاهش وزن ،فشار بر عضالت ک پا
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عضتتالنی باعث کاهش گشتتتاور زانو میشتتود ،یعنی کاهش اندازهی

تمرینات به صورت عمومی بود [ .]22احتماالً تلییرات م شاهده شدهی
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همکاران ( )2779گزارششده است که انجام شش هفته تمرین عصبی

تحقیقات عنوان شده تمرینات اخت صا صی بوده ولی در تحقیق حا ضر
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900
و ستتتتون فقرات کمری و گردن کاهش یاف ته و این مورد به تن هایی
میتواند تا حدودی منجر به ا صالن اختالالت پا سچر موجود شود و با
توجه به اینکه اغلب کودکان کمتحرک دارای ا ضافهوزن نیز میبا شند
و ا ضافهوزن یکی از عوامل ایجاد پا سچر نامنا سب میبا شد و اینکه در
تحقیقات مختل تأثیر مثبت اگزرگیم و بازیهای ایکسباکس کینکت
روی متعادل کردن وزن گزارششتتده استتت ،این کاهش وزن احتمالی
ایجادشتتده بر اثر بازیهای ایکسباکس کینکت میتواند توجیهی برای

مالحظات اخالقی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دوره کار شنا سی ار شد دان شگاه عالمه
طباطبائی تهران در رشته آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی با
کد اخالق  IR.ATU.REC.1398.004است.

محدودیتها
محدودیت خاصی وجود نداشت.

از محدودیتهای این تحقیق ،نداشتن دورهی پیگیری میباشد تا

پی شنهاد می شود از ایکسباکس کینکت برای ا صالن و پی شگیری از

بتوانیم تداوم اثر نتایج تحقیق را بررسی نماییم .پیشنهاد میشود

ایجاد ناهنجاریهای پاستتچرال در کنار برنامههای اصتتالحی رایج برای

تحقیقات طولی و آیندهنگر با دورهی پیگیری جهت به دست آوردن

ایجاد انگیزه بیشتر استفاده شود.

نتیجه بهتر ،اجرا شوند.

میزان مشارکتکنندگان

نتیجهگیری

این پژوهش با همکاری تمامی نویستتتندگان انجامشتتتده و درنهایت به
نویسنده مسوول برای ارسال به مجله واگذارشده است.

بر استتاس نتایج بهدستتتآمده در این تحقیق میتوان ادعا کرد که با
تو جه به جذاب یت باالی بازی های ایکس باکس کین کت و ای جاد
محیطی پو یا و بازخورد های مث بت اصتتتالحی که این ستتتری از
اگزرگیمها به بازیکن میدهد ،روش منا سب تکمیلی برای پی شگیری
و اصتتتالن ناهن جاری های وضتتتعیتی و عملکردی در دانش آموزان
کمتحرک باشد.

تضاد منافع
بدین گونه نوی سندگان این اثر اعالم میکنند هیچگونه تضاد منافعی با
سازمانها و اشخاص دیگر ندارند.
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ندارد.
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پیشنهادات

نویسندگان الزم میدانند از دانش آموزان ،والدین و مدیران و معلمان
ورزش شهرستان گنبد کاوس که صمیمانه همکاری نمودند تقدیر و
تشکر به عملآورند.
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