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 تأثیر َشت َفتٍ تمریىات ثبات دَىدٌ مرکسی بدن بر کمر درد  بر اساس پريتکل 

NASMدر مردان مبتال کمر درد مسمه غیر اختصاصی 

 

*محمدعلی مىاف زادٌ
 

 2مالک احمدی، 1

 داوشجًی کارشىاسی ارشد، گريٌ تربیت بدوی ي علًم يرزشی، داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد کرج، کرج، ایران -1

 ار تربیت بدوی، گريٌ تربیت بدوی ي علًم يرزشی، داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد اريمیٍ، اريمیٍ، ایراناستای -2

 

  خالصه

دس هشداى هجتال ثِ  ی ثذى ثش کبّص کوش دسد ثجبت دٌّذُ هشکض یٌبتّفتِ توش8 یشتأثّذف اص ایي تحقیق ثشسسی 

ثشدی ٍ اص ًظش سٍش تَغیفی ضجِ آصهبیطی هی ثبضذ. یشاختػبغی هی ثبضذ. تحقیق حبضش اص ًظش ّذف کبسکوشدسد هضهي غ

است. جبهؼِ آهبسی  ٍ هتغیش ٍاثستِ کوش دسد  ّفتِ توشیٌبت ثجبت دٌّذُ 8دس ایي تحقیق هتغیشّب ضبهل هتغیش هستقل 

ثِ  ًفش اص آًْب ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسی 20سبل ضْش اسٍهیِ هی ثبضذ کِ  60تب  30ایي پژٍّص، کلیِ هشداى دس داهٌِ سٌی 

غَست تػبدفی اًتخبة ٍ هَسد پژٍّص قشاس گشفتٌذ. دس ایي تحقیق ثِ هٌظَس جوغ آٍسی دادُ ّب هشثَط ثِ کوش دسد اص 

 –پشسطٌبهِ اسَستشی استفبدُ ضذ. جْت تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ٍ ثشسسی دادُ ّب اص آهبس استٌجبعی )آصهَى کَلوَگشٍف 

ّفتِ توشیٌبت ثجبت  8یج حبغل اص تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثیبًگش آى ثَد کِ . ًتبضذاسویشًَف ٍ آصهَى کَاسیبًس استفبدُ 

(. دس کل ًتبیج ثیبًگش ًقص توشیٌبت ثجبت دٌّذُ هشکضی ثب (p<0/001دٌّذُ هشکضی ثش کبّص کوش دسد  هؼٌب داس  ثَد 

 ذ.ػٌَاى سٍش هَثش دس کبّص کوش دسد  دس هشداى هجتال ثِ کوش دسد هضهي غیش اختػبغی هی ثبض

 هضهي توشیٌبت ثجبت دٌّذُ هشکضی ثذى، کوش دسدکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

ُ  کِ دّذ هی ًطبى تحقیقبت ثذى هشکضی ی دٌّذُ ثجبت توشیٌبت اّویت ثِ تَجِ ثب  اسـللتی – ػضـالًی  دسدّـبی  اهـشٍص

ِ  ،هٌجـش  تحـش   کـبّص  کِ ضَد هی ػقیذُ ایي تقَیت ،ثبػث هَضَع ایي.(5) است تش سایج پیص سبل 40اص  دس ًقـع  ثـ

ِ  آهَصش دس تبصُ ٍضؼیت یک ایي .ضذ خَاّذ دیذگی ،آسیت ًْبیت ٍدس ػضالًی ػوللشد ِ  آى هشاجؼـبى  اسـت،ک  لحـبػ  ثـ

 ًـَاقع  اص ثسیبسی ثِ سٍصاًِ، فؼبلیت کبّص ی اداهِ .اًذ گشفتِ ضلل حشکتی ثی ٍ جبرثِ خبًِ،ًیشٍی ٍسبیل تَسظ ثذًی،

 هؼوَلی هشاجغ یک کِ سغحی ّوبى دس ثذًی، فؼبلیت آغبص ثشای کًٌَی، جغهشا.اًجبهذ هی ضَد هی دیذُ افشاد دس کِ ثذًی

 ثـَدُ  گزضتِ دس کِ سغحی ّوبى دس تَاًٌذ ًوی ًیض کًٌَی ّبی ثشًبهِ سٍ، ایي اص .ًیست داد، هی اًجبم پیص سبل 20 دس

ًَیسـت کـبّص ٍ تـَى    دسد هضهي ثِ یک پبسخ تغبثقی حفبظتی دس ػضلِ هشثَط است کِ دس آى تَى ػضـلِ آگ  .ثبضٌذ اًذ،

ػضلِ آًتبگًَیست افضایص هی یبثذ ایي پبسخ کِ اص لحبػ ػػجی تؼذیل ضذُ است. دس گشٍُ ّبی خبغی اص ػضـالت هسـتؼذ   

ثِ سفتی ٍ ضؼف دیذُ هی ضَد. ػذم تؼبدل ػضالًی کِ ثب تسْیل ػضلِ آگًَیست ٍ هْبس ػضلِ آًتبگًَیست ظبّش هی ضَد 

توشیٌـبت   ایي تحقیق اص آى جْت حبئض اّویت است کِ تبثیش (.1988هی دّذ)جٌذا، هولي است احتوبل آسیت  سا افضایص 

ضـَد. ایـي   دسد هشداى هجتال کوش دسد هضهي غیش اختػبغی جْت اسصیبثی افشاد هَسد ًظش استفبدُ هی ثجبت دٌّذُ هشکضی ثش

دّذ، کِ اص ایي عشیـق  ضی اًجبم هیکٌذ ٍ اسصیبثی سا دس قبلت یک حشکت ٍسصتوشیٌبت هفبغل هختلفی سا دس ثذى دسگیش هی
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تَاى ثب هطبّذُ ٍ ثجت ایي حشکبت ججشاًـی هتقبضـیبى سا ثـِ اًجـبم حشکـت غـحی  ٍ       حشکبت ججشاًی ضٌبسبیی ضذُ ٍ هی

ّبی دسست ساٌّوبیی کشد ٍ اص اثتال ثِ آسیت یب ًبٌّجبسی ًبضی اص حشکبت ججشاًی پیطگیشی ًوَد. ػـالٍُ  ثلبسگیشی تلٌیک

ّبی ػوللشدی اًذام فَقبًی ٍ تحتبًی ًیض هَسد ثشسسی قشاس تش ٍ ثب آصهَىّبی توشیٌی، جْت اسصیبثی دقیقضیَُثش استفبدُ اص 

 هی دّذ.

 

 روش شناسی
ّفتِ توشیٌبت ثجبتی سا ثش  8 پژٍّص حبضش اص ًَع ًیوِ تجشثی ٍ ثب عشح اًذاصُ گیشی هلشس ثَدُ ٍ پژٍّطگش قػذ داسد اثش

 -ثشسسی کٌذ. عشح اص ًَع عشح ًیوِ آصهبیطی )ًیوِ تجشثی( دٍ گشٍّی 60تب 30داى سيفبکتَس کوش دسد ثش سٍی  هش

اسبس پشٍتلل ثذیي غَست خَاّذ ثَد کِ ًوًَِ هَسد  ثشسٍش تحقیق  آصهَى ثَد.-آصهَى ٍ پس اًتخبة تػبدفی ثب پیص

گشٍُ ًوًَِ )آصهبیص ٍ گشدیذ(هیبى آصهَدًی ّب تَصیغ 2002ثب پشسطٌبهِ اسَستشی )هشداى ضْش اسٍهیِ( اثتذا سٌجص )

( ثش گشٍُ آصهبیص ٍ سپس ثؼذ اص اتوبم ّفتِ توشیٌبت ثجبت دٌّذُ هشکضی ثذى8کٌتشل( ٍسپس اػوبل هتغیش هستقل )

ی جبهؼِ آهبس، اًجبم هی گیشد. ضَد هیتوشیٌبت، دٍثبسُ اًذاصُ گیشی ثب اثضاس رکش ضذُ هیبى گشٍُ کٌتشل ٍ آصهبیص سٌجص 

کِ اسٍهیِ تطلیل دادًذ  سبل هجتال  ثِ کوش دسد ٍ ًقع ّبی ػوللشدی ضْش 60تب 30هشداى سيپژٍّص حبضش سا کلیِ 

 پخص اص ًذاضتٌذ. پسثشای ثشًبهِ ٍسصضی  هَاسد هٌؼیفبقذ سبثقِ فؼبلیت ثذًی هٌظن دس عی یک سبل گزضتِ ثَدُ ٍ 

پشکشدى  اص پس کِ ّوگی کوشدسد داضتٌذ. داٍعلت ًفش20اسٍهیِ، تؼذاد ضْش دس ّب ٍ سبصهبى ّب اداسُ ثشخی سغ  دس آگْی

ضذًذ. اص ایي  اًتخبة آصهَدًی ػٌَاى ثِ سضبیتٌبهِ اخز ٍ ثیوبسی سبثقِ ٍ ثذًی فؼبلیت سغ  تؼییي ٍیژُ ًبهِ پشسص

ًفش ثِ سٍش ًوًَِ گیشی تػبدفی دس دستشس ثِ ػٌَاى ًوًَِ تحقیق اًتخبة ٍ دس دٍ گشٍُ هسبٍی کٌتشل  20جبهؼِ، تؼذاد

  ًفش( تقسین ضذًذ. 10ّش کذام  ٍ تجشثی )

 

 یافته های تحقیق
 ، آهبس تَغیفی هشثَط ثِ هتغیشّب اآٍسدُ ضذُ است.1دس جذٍل 

 ّب گشٍُ تفلیک ثِ پژٍّص هتغیشّبی تَغیفی ّبی ضبخع (1ل )جذٍ

 استبًذاسد اًحشاف هیبًگیي گشٍُ ٍضؼیت هتغیش

 کوش ػوللشدی ضؼف

 27/1 20/24 آصهبیص آصهَى پیص

 38/2 65/23 کٌتشل

 78/0 80/24 آصهبیص آصهَى پس

 03/1 25/23 کٌتشل

  .است ضذُ گضاسش 2 ساِّ یک کٍَاسیبًس تحلیل ًتبیج، 2 جذٍل دس

 کوشدسد هیضاى دس کٌتشل ٍ آصهبیص گشٍُ تفبٍت ساِّ یک کٍَاسیبًس تحلیل ًتبیج :(2ل )جذٍ

MS آصهبیطی MS 

 خغب

F p ُآهبسی تَاى اثش اًذاص 

36/16 09/0 75/164 001/0 90/0 1 

 ایي ٍ ثبضذ هی داسهؼٌب 001/0 سغ  دس کِ است (75/164) آصهَى پس دس کوشدسد هیضاى F آهبسُ ،4-4 جذٍل ثِ تَجِ ثب

 ّفتِ ّطتثب تَجِ ثِ هیبًگیي گشٍُ ّب،  .داسد ٍجَد هؼٌبداسی تفبٍت کوشدسد هیضاى دس گشٍُ دٍ ثیي کِ دّذ هی ًطبى

 .داسد ٍجَد کوش دسد هیضاى کبّص ثش کضیهش دٌّذُ ثجبت توشیٌبت
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 گیرینتیجه

 داد ًطبى سا داسی هؼٌی تبثیش دسد کوش کبّص ثش ثذى هشکضی دٌّذُ ثجبت توشیٌبت ّفتِ 8 کِ اٍل فشضیِ ًتیجِ تجییي دس

 ٍکبّص ػضالًی دٍ  دس هْبسی پبسخ یک ایجبد هٌظَس ثِ فشد خَد تَسظ فبضیبل هبیَ سبصی سّب کِ کشد اضبسُ تَاى هی

 هفَْم ایي .گشدد ّبی گیشًذُ تحشیک ،هَجت خبظ هذت ٍ هیضاى ضذت، یک ثب هذاٍم فطبس عشیق اص گبهب هذاس فؼبلیت

 یک عشیق اص فطبس) ایسلویک فطبس ٍاقغ دس .داسد ّوخَاًی (2002) ّولبساى ٍ َّ تَسظ ی ضذُ کٌتشل آصهبیص ثَسیلِ

 90عَالًی هذت ثشای (دسد تحول حذقل) کن ضذت یبثبًیِ ،  30 کن هذت ثشای (دسد تحول حذاکثش) ثبال ثبضذت(ضئی

 .است ثَدُ هَثش دسد کوش کبّص دس ّوچٌیي ٍ داد، کبّص سا ای هبضِ ًقبط ٍحسبسیت دسد داسی، هؼٌب عَس ثِ( ثبًیِ

 سا حشکتی ی داهٌِ هؼٌبداسی، عَس ثِ دّین، اًجبم کطص ّبی تلٌیک ّوشاُ ثِ سا آى اگش کِ ضذ دادُ ًطبى ایي ثش ػالٍُ

اگش چِ تلٌیک ّبی دستی ثسیبسی ثِ ایي هٌظَس ثلبس .است ػوللشدی ّبی ًقع ثْجَد آى ًتیجِ کِ.دّذ هی افضایص

 گشفتِ هی ضَد )هبًٌذ سّبسبصی ٍضؼیتی، هبیَپشاکتیک، سّبسبصی ثبفت ًشم ،سّبسبصی فؼبل ،تحش  ثخطی هفػل ٍ غیشُ(

قشاس هی گیشد، سّب سبصی هبیَ فبضیبل تَسظ خَد فشد هی ثبضذ.هشحلِ دٍم  اهب ًخستیي تلٌیلی کِ دس ایٌجب هَسد استفبدُ

دس صًجیشُ ی حشکبت اغالحی، افضایص عَل آى دستِ اص ثبفت ّبی ًَسٍهبیَفبضیبل ثیص فؼبل یب کَتبُ ضذُ هی ثبضذ. 

حشکتی ثبفت یب ثِ هٌظَس افضایص داهٌِ ی  "افضایص عَل، اضبسُ ثِ کطیذگی ػضالت ٍثبفت ّوجٌذی است کِ ضشٍستب

هشحلِ سَم صًجیشُ ی حشکبت اغالحی، فؼبل سبصی هی ثبضذ. فؼبل سبصی، ثِ  هفػل، ثِ عَس هلبًیلی کَتبُ ضذُ اًذ.

تحشیک )یب ثبص آهَصی (ثبفت هبیَفبضیبل کن فؼبل، اضبسُ داسد. اص آًجب کِ ًبٌّجبسی ّبی سیستن حشکت اًسبى،ّن اص 

ًبضی هی ضَد،ثِ ّویي دلیل، یک ساّجشد اغالحی جبهغ، ثبیذ ػضالت کن  ػضالت ثیص فؼبل ٍّن اص ػضالت کن فؼبل

 فؼبل سا ًیض دس ًظش داضتِ ثبضذ.
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