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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عنوان: تاثیر حرکت درمانی بر کاهش درد و ناتوانی درکمردرد

 دانشجو کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصطالحی.دانشگاه تهران. ایران.1ناصر پردل

Naserpordel11@gmail.com 

 دانشگاه آزاد اسالمی. مهاباد. ایران کارشناسی پرستاری.دانشجو . 2امید صادقی

 دانشگاه آزاد اسالمی. مهاباد. ایران دانشجو کارشناسی پرستاری. .3کامیار علیپور

 چکیده:

کمررردرد ی رری از ناررا نرراتوانی در رمسیرر  ب راشرراکن مرری باشررد. کمررردرد مم ررب اسرر  برر  ناررا م تا رری برر             

بررر ایجرراد حرکررات سررتون مهررره ایض در ح ررب و ررسی  مطاررو  و نیرر        ورررود آیررد. نما رررد نهررالت تنرر  نررالوه     

درحمایرر  و براررراری  سررات سررتون ش رررات ن ررم مهمرری ای ررا می نند. ررس  نهررالت تنرر  منجررر برر  نما رررد              

بیوم رررانی ی  رررسی  در سرررتون مهرررره ای و درنتیجررر  وارد شررردن  نیرودرررای م رررانی ی نامتسررراد  بررر  م اصرررا       

کمررردرد را برردنسا  دارد. مطا سررات م تا رری نشرران داده انررد کرر  بیمرراری       میگررردد. ایررب شرررای  بررروز یررا توسررس      

از نظررر درمررانی کمررردرد ررر   بیمرراری دررای  ررو   رری          کمررردرد بررا  ررس  ارردرت نهررالنی دمررراه اسرر .      

 09درصرررد از انررروار کمرررردرد توسررر  درمررران حمرررایتی  درمررران مررری شرررود و در        09محشرررو  میشرررود و در  

درمرران دررای حمررایتیض حرکرر  درمررانی مرری باشررد. حرکرر  درمررانی        درصررد برر  رراحرری منجررر میشررود. از رمارر     

بررا درایررری سیشررت  نالررسی نهررالنی میرران تنرر  تررا یرات مانررداارتری را در برردن ایجرراد می نررد و بانرر  رشرر               

 درد و اش ایم نما رد میگردد

 ض ستون مهرهکمردرد ض حرک  درمانی ض  س  نهالت تن  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:  

نارررا نررراتوانی در رمسیررر  ب راشررراکن مررری باشرررد. کررر  میررر ان شررریور  آن در  رررو  دوره       کمرررردرد ی ررری از  

درصررد بیمرراران مسررتال برر  کمررردرد  یررر     09درصررد ت مرریب زده شررده اسرر . برر   ررور ت ریسرری      09تررا09زنرردای 

ا تالاصرری مرری باشررد.کمردرد مم ررب اسرر  برر  ناررا م تا رری برر  ورررود آیررد. برر  نظررر مرری رسررد کرر  نمررده              

ی از بانرررد کرررردن ارشرررا  سرررنگیب و درنتیجررر  آسررریب درررای م الرررای یرررا ا رررتالکت  درددرررای ناحیررر  کمرررر ناشررر

باشرر  نررر  باشررند. ایررب آسرریب دررا برر   ررور مسمررو  برر  سررسب  ررس  سررا تار اسررت وانیض ا ررتال  در انسطررا              

پررریریض تیییرررات تررون نهررالنی و کررادم ارردرتض ایجرراد مرری شررود و دمررراه بررا اشرر ایم سررب شرریور بیشررتری             

امررا دیگررری از رمارر   ررربات م ررررض و ررسی  دررای  ارر  برردنی و نیرر  نوامررا  یررر           مرری یابنررد.دم نیب برر  نو  

 م انی ی مانند بیماریهای متابو ی یض  ایسات پاتو وزی یض ن ونی و نورو وژی ی د  اشاره شده اس .

نما رررد نهررالت تنرر  نررالوه بررر ایجرراد حرکررات سررتون مهررره ایض در ح ررب و ررسی  مطاررو  و نیرر  درحمایرر              

سررتون ش رررات ن ررم مهمرری ای ررا می نند. ررس  نهررالت تنرر  منجررر برر  نما رررد بیوم ررانی ی           و براررراری  سررات  

 رررسی  در سرررتون مهرررره ای و درنتیجررر  وارد شررردن  نیرودرررای م رررانی ی نامتسررراد  بررر  م اصرررا میگرررردد. ایرررب    

شرررای  بررروز یررا توسررس  کمررردرد را برردنسا  دارد. مطا سررات م تا رری نشرران داده انررد کرر  بیمرراری کمررردرد بررا              

درصررد بی رراری کمررردرد بررا پیرردایم  ررس  نهررالنی مرررتس  اسرر  و         09درت نهررالنی دمررراه اسرر .    ررس  ارر 

 برر  و ررول مساررو  شررده اسرر  کرر  ارردرت ناکرراشی میتوانررد برر  نرراراحتی دررای حرراد م الررای نهررالنی منجررر شررود.         

نامرررا اصرررای کمرررردرد اررردرت و اسرررت ام  ناکررراشی نهرررالت کمرررر اسررر .  رررس  در اسرررت ام  نهرررالت میتوانرررد  

ترررر  ب شررده و بانرر  کمررردرد شررود. اسرررت ام   ررسی  نهررالت تنرر  آسررتان   شررتگی را پرراییب          مورررب اسررتری  

ددرررد و ادامررر   نظمررری اررررار مررری درررا را در و رررسی  بررری اکشتنشررروردای تنررر  مهررررهر آورد. ایرررب  شرررتگی د مررری

دررای و دم نرریب درد  ه دررای برریب مهررر   دررا و دیشرر   دررای ریرر   یگامنرر    آن مم ررب اسرر  منجررر برر  آسرریب    

یشرررنهاد می نرررد کررر  اسرررت ام  نهرررالنی اشرررراد دارای کمرررردرد کمترررر از اشرررراد بررردون      کمرررر شرررود. شررروادد پ 

اسررت ام  نهررالت تنرر  بررا کمررردرد مرررتس  میساشرردض بطوری رر   شررتگی میتوانررد توانررایی اشررراد            .کمررردرد اسرر  

دارای کمرررردرد را در پاسرررش بررر  ششررراردای نااهرررانی و نیرودرررای  یرمنتظرررره تحررر  تررر  یر اررررار ددرررد.  شرررتگی    

 را شررر   و شرررده منجرررر  رررسی  کنترررر  و داررر  کرررادم بررر  میتوانرررد دم نررریب ت رررراری اردایششررربسرررد از

 برر  نظررر میرسررد زنرران بیشررتراز مررردان در مسرررر ابررتال برر  کمررردرد میساشررند        سررازد. کمررردرد برر  ابررتال مشررتسد

و ی ررری از شررررایطی کرررر  زنرررران را مشرررتسد کمرررردرد میشررررازد حرررراماگی اسرررر . در بررررشیاری از زنررران بررراردار     

کمررردرد رونررد  سیسرری از دوران بررارداری تا ررری میشررود کررر  پررـ از پایرران دوره بررر   رررودی  رررود بر ررررر             

دررا نشرران میددررد کرر  ایررب شررررای  بایرررد برر  ننرروان یرر  مرررشا   رررردی مرررورد تورررر           میشررود و رری بررسرری 

توانرررد اررارایرررررد. در بر ررری زنررران کمرررردرد دوران برررارداری شررررور یرررر  شرآینررررد درد مررر مب اسررر  کررر  می     

دررررایی اابرررا تورررر  را در پیداشررررت  باشررررد. در بررسریهررررای انجررررا  شرررده در ن رررا        ا رررتالکت و ناتوانررررایی 

مسمرررروک  .درصرررد اررر ار  شرررده اسرررر  08ترررا  09م تاررر  دنیرررا شررریور برررراکی کمررررردرد در  رررری حررراماگی  

کررر  شررراید نارررر    .درد در برریب پنجمرریب و د تمررریب مرراه حررراماگی شرررور میشرررود و پرررـ از آن بررراای میمانررد      

ای  ایرررب امرررر سررررن  اشرر ایم وزن برریب ایرررب دو مررراه باشرررد کررر  بررریم از هرشیررر  تطرراب  نهررالت تنرر              

 .در اشراد مرشتسد اسر 
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درصررد از انرروار کمررردرد    09از نظررر درمررانی کمررردرد ررر   بیمرراری دررای  ررو   رری  محشررو  میشررود و در            

رراحرری منجررر میشررود. از رمارر  درمرران دررای       درصررد برر   09توسرر  درمرران حمررایتی  درمرران مرری شررود و در      

 حمایتیض حرک  درمانی با رو  پیالتـ و نواربندی با کین یوتیپ می باشند.

 

 روش تحقیق:

ایب مطا س  مروری نظا  مند بر مطا س  دای انجا  در زمین  کمردرد و انجا  حرکات درمانی در ایب زمین  می باشد. در ایب 

 ک  در ایران و با زبان شارسی چاپ شده تور  شده اس .مطا س  بیشتر ب  م ا   دایی 

رشتجوی ایب مطا س  کتاب ان  ای واز  ری  پایگاه دای ا  تری ی بوده اس  و ایب پایگاه دا  شاما: پایگاه ا النات نامی 

 کشور نشریات ا النات بان  (ض ضIRAN MEDEX) ایران پ ش ی ناو  م اکت ا النات (ض بان sidرهاد دانشگادی)

MIGIRAN) ضSCIENCE DIRECT PUBME ) تسداد م ا   برای مطا س  ب  اندازه  .ارش  صورت انشانیض ناو  رام  پرتا   ض

 در شده چاپ . م اکت0ای زیاد بوده اس  ک  برای انت ا  آنها از مسیار ورود است اده شده اس  ک  مسیار دای ورود شاما: 

 از  روری  دای . م ا   با کایدواژه دای مطا س  منطس  باشد. مسیار3ودن متب م ا   .کاما ب2پژودشی  – نامی مستسر مجالت

در نتیج  . مستسر  یر مجالت در شده چاپ م اکت یا دبیر سر ب  نام  -2 م ا   کاما متب ب  دسترسی ند -0:  شاما مطا س 

ندد آن 00م ا   رسیده اس  و در نهای  از 39ب   م ا   دس  یاشت  ای . ک  با پایشی ک  انجا  داده شد08ایب رش  و رو ب  

 در مطا س  ب   ور مشت ی  است اده شده اس 

 

 یافته ها:

کررر  بیمرررراران بررر  تنهرررایی  کمرررردرد اسررر  تررررریب روشرررهای موررررود در درمررران ورز  درمررررانی ی رررری از رایرررر 

 ررررور  کرررر  برررر  اشرررررادیانررررد  مطا سات زیرررادی نشررران دادهد.یرررا دمرررراه برررا درمانهرررای دیگرررر دریاشررر  مری ننرررر

 کمتر ازکمردرد رن  میسرند مرنظ  ورز  می نند

وینتررر نشرران داد کرر  در و ررسی  ایشررتاده سرراکب مرکرر    ررا برردن برر   ررور دا مرری دارای نوسرراناتی اسرر  کرر              

در پاسرررش بررر  تحری رررات دا اررری و  رررارری رو مررری ددرررد. ایرررب نوسرررانات  یررررارادی را نوسرررانات مربرررو  بررر       

مسارررو  شرررده اسررر  کررر  در نما ررررد سیشرررت  درررای تسررراد ی بیمررراران    ( مررری نامنرررد.postureو رررسی  انررردا  )

مسرررتال بررر  کمرررردرد مررر مبض ا تالکتررری ایجررراد مررری شرررود و ارررر ا بر ررری از ایرررب سیشرررتمها ماننرررد شی یو ررروژی   

انالررا  آوران و وابررران مم ررب اسرر  دچررار آسرریب شررود. ایررب آسرریب دیرردای منجررر برر  ایجرراد پاسررش دررای               

ی شرررود. متسااسرررا ایرررب اشررر ایم نوسرررانات در و رررسی  انررردا  منجرررر بررر  صرررر  انررررژی    یر سیسررری در انررردا  مررر

بیشررتری برررای ح ررب تسرراد  و در نتیجرر  بانرر  بررروز  شررتگی مرری شررود. نامررا  شررتگی نیرر  مورررب تررداو  و           

 ترشررر  ناشررری از میتررروان را سررراکروایایا  ناحیررر  در کمرررردرد شررریور تشررردید بیمررراری کمرررردرد مررری شرررود.   

 میشود. کمردرد بروز و م الای ا تها  سسب ایب شای ک  دانش  زرد ش ر از ریالکشیب دورمون
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 شررردن وارد نتیجررر  در و ای مهرررره سرررتون  رررسی  در بیوم رررانی ی نما ررررد بررر  منجرررر تنررر  نهرررالت  رررس 

 دارد. ایررب بهرردنسا  را درد کمررر توسررس  و یررا بررروز شرررای  ایررب. میشررود م اصررا برر  نامتسرراد  نیررروی م ررانی ی 

 اسرررتاندارددای از ی ررری دوران برررارداری درررای مرااسررر  بررر  مربرررو  نامررری منررراب  اکثرررر کررر  حرررا ی اسررر  در

(. 0 0) انرررد بررردنی كکرکررررده  شسا یررر  و ورز  صرررحی  اصرررو  آمررروز  را ایرررب دوران در پرسرررتاری مرااسررر 

 ات ررا   نهررالت شرر    نما رررد کررادم و برردن ابسرراد و انرردازه  در و ررسی ض تیییرررات  د یررا برر  نمرردتاً کمررردرد

.  بهورررود میدیررد  پیرراددروی یررا اشرریا کررردن بانررد شرردنض  رر  ششررار زیررادض  متسااررب شرردید درد کمررر. میاشتررد

 یرررا ایشرررتادن و نششرررتب اسیرررا از  ررروکنی نامناسرررب و رررسی  دادن آنهررراض درررا یرررا و سرررنگیب ارشرررا  برداشرررتب

ن تررر  اابرررا  دارد. اساسررری ن رررم کمرررردرد برررروز در کمرررر حرکررر  چر شررری و زیررراد شررردن  ررر  مررردتض  ررروکنی

درصرررد از ایرررب  9.2ت مرررا ایرررب کررر ض نایرررر   اشررر ایم چشرررمگیر کارآزمرررایی درررای برررا ینی در ددررر  ا یرررر ش ررر   

اسرر  کرر  د ینرر  مررا ی ناشرری از ایررب مشرر ا سرر  برابررر       یکمررردرد میدررردازد. ایررب در حررا   مشررا   دررا یی کارآزمررا

 .  باشد بیشتر از سر ان می

درصررد کمرری از    . درصرررد اررر ار  شرررده اسررر    08در  ررو  زنرردای زنرران برراردار     کمررردرد  در ایررران شرریور 

بیمررراران مسررررتال برررر  کمرررررردرد وارد شررررراز مرررررر مب بیمررررراری مرریشرروندکررررر  دمررررریب درصرررد کرررر           

ت ریسرراً اکثررر مطا سررات رابطرر  مثسترری را برریب       .دررای مرررشت ی  و  یرمرررشت ی  میساشررند    مشررلو  بیشررتر د ینرر   

ارداری برررا اشررر ایم سرررب مرررادر در زمررران برررارداریض تسرررداد تو ررردداض سررراب   برررارداری و دم نررریب کمرررردرد دوران بررر

درصرررررد از زنررررران بررررراردار مسرررررتال   50شرررروادد نرررررشان مرریددرردکررررر    .انرررد نرررور کمرررردرد كکرررر کررررده 

ای ازکمررررررردرد نداشررررررت  و شرررررررور کمررررررردرد را برررررر  او رررررریب     برررررر  کمررررررردرد درررررری  سرررررراب    

 شررردت کمررردرد در زنررران برراردار بررر  حررردی برررود کرررر  شسا یررر     انرررررد حرررراماگی  رررررود مرررررتس  دانرررررشت   

درصرررررد زنررررران شرررررا ا از  00درررای نرررادی روزانررر  یررر  سرررو  آنهرررا را تحررر  ا شرررسار اررررررار داده اسررررر  و   

انجررا  شررده    رران  برراردار ایرانرری   1100در مطا سهررای کرر  بررر روی   . انررد مر ررررالی اسررتسالری اسررت اده کرررده   

ض 9/55ض 2/40درررایض یررر  مررراه ارشرررت ض شررریور سررراکن  در  رررو  زنررردای بررر  ترتیررررب     بررررود شرررریور ن طرررر

ایشررررتادن  رررروکنی و اسرررررتراح  بررررر  ترتیرررررب بسنررررروان   .درصررررد اررررر ار  شرررررده اسررررر   0/08و  2/76

درد انرررد. کمرررر درصرررد( كکرررر شرررده  5/05و  3/50مهرمتررررریب شاکتوردرررای تشررردید کننرررده و تشررر یب ددنررررده )  

داری  کمرررررردرد در حررررراماگی اساررررری رابطررررر  مسنررری   در حررررا  حا ررررر بررررا سرررراب   کمرررررردرد اساررررری و   

دررررای بررراردار رررروانض سررراکب منررررا   شررررهریض برررردون        داشرررت  اسررر . دم نررریب کمررررردرد در  رررران     

مهرررای تررررررض شرررایستر از سرررایر  ان  کمررررر  در منررررر   و دارای سرررررالم  نمرررررومی پرررررا یب    رررردمت ار یررررا

 .باردار بوده اس 

( 3و2و0میررررانگیب میرررر ان دردض نرررراتوانی و اسررررت ام  نهررررالت اکشتنشررررور تنرررر  بیمرررراران در رررررداو  شررررماره)

نشررران داده شرررده اسررر . در ایرررب متییردرررا  ررری مرحاررر  اسرررا از درمرررانض بررریب ارررروه کنترررر  و تجربررری ت ررراوت  

ارودهرررای کنترررر  و تجربررری پرررـ از سررر  د تررر  تمرررریب درمرررانی در دررری  یررر  از  .داری وررررود نداشررر  مسنررری

امرررا بسرررد از شرررم د تررر  تمرررریبض    ( P=9/ 90میررر ان درد از نظرررر آمررراری کرررادم مسنررراداری مشرررادده نشرررد)    

 (0( )ردو  شمارهP=0.03)کادم درد بارزتر شده و ب  سط  مسناداری رسید
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 ( م ایش  آزمونهای د ت  او ض سو  و شش  می ان درد0ردو  ) 

 
  اروه کنتر  اروه تجربی

 سط  مسناداری انحرا  استاندارد میانگیب انحرا  استاندارد میانگیب

 0.99 0.03 20.80 0.00 25.00 آزمون د ت  او 

 9.05 09.98 25.00 0.02 00.05 آزمون د ت  سو 

 9.99 0.03 25.03 8.05 00.98 آزمون د ت  شش 

 

ایرررری نشررران میددرررد. برررر ایرررب  انررردازهمرحاررر   3( میرررانگیب نررراتوانی در ارررروه تجربررری و کنترررر  را در 2رررردو  )

 .دار نسود اساس ت اوتهای درون ارودی و بیب ارودی در ایب متییر مسنی

 ( م ایش  آزمون دای د ت  او ض سو  و شش  می ان ناتوانی2ردو  ) 

 
  اروه کنتر  اروه تجربی

 سط  مسناداری انحرا  استاندارد میانگیب انحرا  استاندارد میانگیب

 0.99 0.00 00.00 0.20 00.88 د ت  او آزمون 

 9.38 5.93 00 8.00 0.00 آزمون د ت  سو 

 9.00 0.00 00.00 8.3 0 آزمون د ت  شش 

 

( میرررانگیب زمررران نگهرررداری تشررر  سورنشرررب در ارررروه تجربررری وکنترررر  را نشررران میددرررد. در ایرررب     3رررردو  )

متییررر نیرر  درری  کرردا  از ت اوتهررای درون ارودرری و برریب ارودرری مسنیرردار نسررود. ایررب برردان مسنرری اسرر  کرر               

 داری در است ام  نهالنی بورود نیاورد  ی شم د ت  اش ایم مسنی حرک  درمانی

 مونهای د ت  او ض سو  و شش  می ان زمان نگهداری تش  سورنشب( م ایش  آز3ردو  ) 

 
  اروه کنتر  اروه تجربی

 سط  مسناداری انحرا  استاندارد میانگیب انحرا  استاندارد میانگیب

 0.99 28.00 32.03 23.50 20 آزمون د ت  او 

 0.99 23.02 32.20 00.38 38.80 آزمون د ت  سو 

 0.99 28.02 32.20 00.80 35 آزمون د ت  شش 
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 بحث و نتیجه:

 حرکررر  درمرررانی د تررر  برنامررر    0نترررای  ایرررب تح یررر  نشررران داد کررر  میررر ان درد پرررـ از  ررری یررر  دوره      

حررراد بهسرررود یاشتررر  اسررر .  درصرررد( در اشرررراد دارای کمرررردرد تحررر  82اکشتنشرررور تنررر  بررر  صرررورت مسنررراداری )

د ترر  مشررادده نشررده اسرر .     3برر  د ترر  او  بسررد از   امررا ایررب بهسررودغ نایررر   سرریر ن و رری نمرررات درد نشررس        

حرررادض نایرررر   کرررادم در میرررانگیب   در میررر ان نررراتوانی و اسرررت ام  نهرررالنی اشرررراد مسرررتال بررر  کمرررردرد تحررر   

نتررای  مربررو  برر  درد بیررانگر ایررب مطاررب اسرر  کرر  اررررای پروت ررا         . ت رراوت مسنرراداری مشررادده نشررده اسرر     

 .د ت  بان  کادم مسنادار درد میشود 0نهالت اکشتنشور تن  ب  مدت  حرک  درمانی

نهرررالت اکشتنشرررور تنررر  اشرررراد دارای حرکررر  درمرررانی در یررر  مطا سررر  برررور ی و دم رررارانم بررر  بررسررری تررر  یر 

د ترر  مررو ر واارر     0برر  مرردت   حرکرر  درمررانی نتررای  برر  ایررب صررورت بررود کرر      . حرراد پردا تنررد  کمررردرد تحرر  

انی شررده بررود. شرویررد در یرر  مطا سرر  نتیجرر  ارشرر  کرر        شررده و میرر ان درد را کررادم داده و بانرر  بهسررود نرراتو    

اشررر ایم اسرررت ام  نهرررالت اکشتنشرررور تنررر  را بررر  دنسرررا  داشرررت       %22د تررر  تمرینرررات  رررانگیض   0ارررررای 

را بررررر روی نهررررالت  حرکرررر  درمررررانیترررر  یر یرررر  پروت ررررا  2995باباتونررررد و دم ررررارانم در سررررا  . اسرررر 

رینرررات بانررر  اشررر ایم اسرررت ام  ای ومتریررر  نهرررالت  اکشتنشرررور تنررر  در اشرررراد سرررا   نتیجررر  ارشتنرررد کررر  تم 

نایرررر   وررررود مطا سرررات شرررراوان در زمینررر  درمررران کمرررردردض دنررروز در مرررورد مناسرررستریب رو      .تنررر  میشرررود

و ررری در سرررودمند برررودن روشرررهای مشرررارک  شسرررا  بیمرررار در درمررران کمرررردرد در . درمررران ا رررتال  نظرررر دشررر 

کارری و نمررومی در اشررراد    حرکرر  درمررانی . دررر چنررد ترر  یر   حرراد و مرر مب تواشرر  ورررود دارد   مراحررا حررادض تحرر   

حررراد  کمرررردرد تحررر  دارای کمرررردرد مررر مب ترررا حررردودی مشررر   اسررر  امرررا تررر  یر ایرررب نرررور تمرینرررات روی 

ویرررژه اکشتنشررروردای تنررر   حرکررر  درمرررانید تررر   0مشررر   نیشررر . درررد  از مطا سررر  حا رررر بررسررری تررر  یر  

 .شتنشور بیماران دارای کمردرد تح  حاد بوددر کادم دردض ناتوانی و بهسود است ام  نهالت اک

دمانگونررر  کررر  بیررران شررردض حرکررر  درمرررانی برررا درایرررری سیشرررت  نالرررسی نهرررالنی میررران تنررر  ترررا یرات         

 مانداارتری را در بدن ایجاد می ند و بان  رش  درد و اش ایم نما رد میگردد.
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