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بر عملکرد حرکتی و میزان درد   coreاثر شش هفته تمرینات عضالت 

 دختران غیر ورزشکار مبتال به کمردرد
 

 2، منوچهر دستی2، المیرا تقی زاده1آزاد محمدی

 دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی .1

 ورزشیگر دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و امداد .2

 

Email: (azad_mohammadi98@yahoo.com) 

 

  دهیچک

بر عملکرد حرکتی و میزان درد دختران غیر ورزشکار مبتال  coreهدف از پژوهش حاضر اثر شش هفته تمرینات عضالت 

شکار دختر غیر ورز 03های این پژوهش شامل به کمردرد بود. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی میباشد، آزمودنی

( قرار گرفتند. قبل و بعد از انجام n=13( و کنترل )n=13مبتال به بودند که بصورت همگن و تصادفی در دو گروه تجربی )

استفاده  VASو مقیاس  Oswestryمنظور ارزیابی میزان درد و عملکرد حرکتی از پرسشنامه های پروتکل تمرینی به

ها از را انجام دادند. جهت تجزیه تحلیل داده مرکزیعضالت ناحیه  مدت شش هفته تمریناتشد. سپس گروه تجربی به

 آزمون تی جهت بررسی میزان تغییرات استفاده شد.

تفاوت معنی داری ناحیه مرکزی بدن، نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که بعد از انجام یک دوره تمرینات عضالت 

ه تجربی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشان داد در حالی که در گروه در میزان درد و عملکرد حرکتی آزمونهای گرو

کنترل هیچ گونه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. از یافته های این تحقیق می توان بیان کرد که تمرینات عضالت ناحیه 

core شود که در برنامه درمانی د میدر کاهش درد و بهبود عملکرد در بیماران مبتال به کمردرد تاثیر دارد. لذا پیشنها

 نیز در نظر گرفته شود. coreورزشکاران مبتال یه کمردرد در کنار سایر روش های درمانی تمرینات ناحیه 

 ناحیه مرکزی بدن، کمر درد، عملکرد حرکتی :کلیدی کلمات

 
 

 

 :مقدمه

رو به افزایش  صنعتی کشورهای در بهداشتی مشکل و هنگفت های هزینه با اجتماعی است که بزرگ مشکل یک درد کمر

-هزینهدرصد افراد، کمردرد را حداقل یک بار در طول زندگی خود تجربه می کنند.  03گزارش شده است که بالغ بر  .است

 جبران صرف آن دالر بیلیون 11 که زد شده است تخمین سال در دالر بیلیون 03-133 جوامع برای کمردرد کلی های

 ای پدیده مزمن کمردرد که آنجایی از (.Smith; 4312کمردرد می شود ) به مبتال کارگران الیتفع عدم از ناشی خسارت

 ضد داروهای به میتوان جمله از. (Moseley; 4334است ) منظور آن درمان برای مختلفی هاینگرش است، عاملی چند

 درمانی، تمرین اپیدورال، تزریق افسردگی،ضد داروهای و هابنزودیازپین و عضالت کننده شل داروهای و التهاب ضد و درد

. کرد اشاره درمانی هایسایر روش ارترزها و از استفاده کشش، الکترومیوگرافیک، بیوفیدبک، درمانی، رفتار دستی، درمانهای

ندارد  وجود مزمن کمردرد به مبتال بیماران برای درمانی روش یک موثربودن بر دال محکمی شواهد کلی بطور

(Arokoski; 4332; Lederman; 4313.) مایل و شکمی عرضی فیدوس؛ مولتی مانند ایمهره بین اتصاالت با عضالت 
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 ثبات و میشود فعال اندامها حرکت از قبل و سالم افراد در شکم عرضی عضله. هستند تر مناسب سگمانی ثبات برای داخلی

 این کمردرد به مبتال افراد در ولی. شود انجام ثابتی پایه یرو هااندام حرکات تا میکند تامین را ایمهره ستون نظر مورد

 اعمال برای را زمینه و میشود انجام ایمهره ستون کافی ثبات بدون اندامها حرکت نتیجه در و میشود فعال تاخیر با عضله

 مولتی عضالت حملت کاهش اینبر عالوه(. Hodges; 1881) میکند فراهم کمردرد و هامهره ستون به نامناسب بارهای

 شود انجام عضالت این بازآموزی جهت اختصاصی توانبخشی اینکه مگر نمیابد، بهبود خود به خود کمردرد بدنبال فیدوس

(Karimi; 4338.) قرار توجه مورد اخیر سالهای در کمردرد بیماران درمان در درمانی ورزش و ورزشی تمرینات انجام 

 این. است نموده جلب خود به را محققین توجه دهنده ثبات ورزش نامبه هایتفعالی(. Bogduk; 4331) است گرفته

 در(. Koumantakis; 4330.)مختلف کار می کنند  های درموقعیت فقرات ستون ثبات توانایی بر بیشتر هافعالیت

 هر در مشابهی نتایج و ددادن قرار مقایسه مورد عمومی تمرینات با را دهنده ثبات تمرینات همکاران و Franke ایمطالعه

 بیمار 08 روی را دهنده ثبات های ورزش مدت طوالنی اثرات پژوهشگران (.Franke; 4333) کردند مشاهده تمرین دو

 ارائه دهنده ثبات هایورزش از استفاده با داری معنی نتایج و کردند بررسی آزمایش و شاهد گروه دو در مزمن کمردرد

 و اجتماعی بهداشتی، مشکل یک کمردرد دنیا، کشورهای سایر همانند ایران کشور در (.Bogduk; 4331) کردند

 مردم در کارفتادگی از با سازگار زندگی سالهای علت سومین کمردرد(. Samadipour; 4330) میرود شمار به اقتصادی

 درمان خصوص رد شده انجام مطالعات بیشتر(. Mousavi; 4311) است ایران در سال 18 تا 10 سنی محدوده در

 بیماران در موجود ناتوانی و درد برای متنوعی هایدرمان. است گرفته صورت هفته چهار از باالتر زمان مدت در کمردرد

. نمبشود درمان درد، ایجادکننده اصلی عامل قطعی تشخیص فقدان بعلت ولی میگیرد، صورت اختصاصیغیر محدوده

 مورد همواره اختصاصیغیر مزمن کمردرد به مبتال بیماران سریعتر بهبود جهت یتوانبخش و درمانی برنامه یک به دستیابی

 ورزشکار دختران در  core ناحیه عضالت تمرینات هفته شش تاثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف لذا. است بوده توجه

 .بود کمردرد به مبتال

 روش تحقیق:

 به مزمن کمردرد دلیل به که خوی شهرستان ورزشکار غیر دختران روی بر که بود تجربی نیمه های روشبه مطالعه این

نفر دختر غیر ورزشکار که به کمردرد مزمن مبتال بودند )بنا به 43تعداد  .شد انجام بودند، کرده مراجعه ارتوپدی کلینیک

رت تشخیص پزشک متخصص مغز و اعصاب و ارتوپد و معاینات کلینیکی و بالینی و آزمون ویژه تشخیص درد(، بصو

هدفمند و نمونه در دسترس انتخاب و داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. بیماران بصورت تصادفی ساده در دو گروه 

کیلوگرم، قد 2/10±4/1سال، وزن 4/44-+0/2میانگین: سن  ±) انحراف استاندارد  coreنفره، تمرینات عضالت  13

نت، تومور، بیماریهای روماتوئیدی، شکستگی مهره ها، پوکی سانتی متر( قرار گرفتند. عدم ابتال به عفو1/2±9/113

استخوان، دفورمیتی شدید پاسچرال، ناهنجاریهای مادرزادی فقرات، اسپاینابیفیدا، اسپوندیلولیزیز، اسپاندیلولیستیزیس، درد 

وهای ضد التهاب و ضد تیر کشنده به پاها، درد شدید شبانه،  بیماری مجاری ادراری زنان، سابقه ورزش منظم و مصرف دار

درد از معیارهای ورود به مطالعه بودند. بیمارانی که جلسات درمانی را کامل نکردند و یا انجام تمرینات باعث تشدید درد و 

ناتوانی آنها می شد و یا در طی مطالعه دچار تروما شده، یا عمل جراحی انجام می دادند از مطالعه خارج می شدند. شایان 

نامه شرکت در مطالعه را تکمیل و امضا کردند. در ابتدا از بیماران هر دو گروه  ها فرم رضایتتمامی نمونهذکر است که 

پیش آزمون به عمل آمد، سپس آزمودنی های گروه تجربی بمدت شش هفته )سه جلسه در هفته( در جلسات درمانی 

شرکت نکردند. بعد از برگزاری جلسات درمانی، همه شرکت کردند. اما بیماران گروه شاهد در هیچ برنامه درمانی خاصی 

 آزمودنیها در پس آزمون شرکت کردند و شاخص های مورد نظر اندازه گیری شد.

جلسه زیر نظر فیزیوتراپیست و کارشناس  14برنامه تمرینی گروه تجربی: در این گروه نمونه ها، جلسات تمرین را در طی 

دقیقه انجام دادند  20تا  03در طی شش هفته، در هر جلسه حدود تربیت بدنی، بصورت یک روز در میان 

(Muthukrishnan; 4313( در ابتدای هر جلسه درمانی یک مرحله گرم کردن .)شامل راه رفتن  10تا  13 )دقیقه ای

ریجی هر سریع، نرم دویدن و حرکات کششی انجام می شد و هر تمرین در سه ست تکرار می گردید. اضافه بار و افزایش تد
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تمرین با توجه به اجرای صحیح  و فشار تمرین در جلسه قبلی کنترل و مشخص می گردید. تاکید عمده روی عضله مولتی 

فیدوس و عرضی شکم بود. در مورد انقباض ایستای عضالت  نیز هدف سه برابر کردن زمان انقباض ابتدایی بود. در این 

فعالیت اول )انقباض ایستا(: بیمار در  تاتیک ستون فقرات بشرح زیر استفاده شد:دهنده دینامیک و اسگروه از تمرینات ثبات

وضعیت راحت و بدون درد دراز میکشید. در همین حالت از او خواسته میشد تا عضالت سرینی و کمر را بصورت 

فعالیت دوم )دست و پای مخالف(: بیمار در وضعیت طاق باز قرار میگرفت و دست و پای مخالف را ایزومتریک منقبض کند. 

میگرفت و کف پاها بر روی زمین و زانوها خم شده  قرار باز طاق حالت در با هم باال می آورد. فعالیت سوم )پل زدن(: بیمار

یک پا(: بیمار در همان وضعیت پل زدن بعد از بلند کردن بودند. سپس باسن را از زمین بلند می کرد. فعالیت چهارم )پل 

(. Samadipour;4330باسن یک پا را از زمین بلند میکرد. این حرکت برای هر دو پا بصورت متناوب انجام میگرفت )

 فعالیت پنجم )حرکت گربه(: بیمار در حالت چهار دست و پا قرار میگرفت. سپس عضالت شکم را منقبض میکرد. فعالیت

 (.Karimi; 4338شش: در همان حالت چهار دست و پا، بیمار دست و پای مخالف را با هم بلند میکرد )

(. Karimi; 1883استفاده شد )  VASبه منظور ارزیابی درد از یک معیار نیمه کمی موسوم به مقیاس پیوسته بصری 

در قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد  Oswestryارزیابی عملکرد و درجه ناتوانی با پرسشنامه شاخص ناتوانی 

(Fairbank; 1893 همچنین .)جفت  یهمبسته و از آزمون ت یاز آزمون ت یقتحق یگروه ها گروهی درون یسهمقا یبرا

در نظر گرفته شده است.  یاتقبول فرض یارد  یبرا 30/3 ینان. سطح اطماستفاده می شد ین گروهیتفاوت ب یبررس یبرا

 .انجام شد، 44ورژن  SPSSتوسط نرم افزار  یارمحاسبات آم یهکل

 یافته های پژوهش:

در مقابل  0/0±2/3تفاوت معنی داری میزان درد بیماران بین قبل و ذبعد از درمان در گروه تمرینات ثبات دهنده ) درد:

فاوتی در میزان ( ت9/1±09/3در مقابل  04/0±41/3(. اما در گروه کنترل )P ،90/2=T=331/3( مشاهده شد )10/3±4/0

 (.P  ،94/4 =T=34/3درد بین قبل و بعد از درمان مشاهده نگردید )

( بین قبل و بعد از تمرینات در بیماران گروه P ،32/0 =T= 312/3در خصوص عملکرد تفاوت معنی داری ) عملکرد:

( 10/02±4/2در مقابل  4/02±0/1( مشاهده شد. اما در بیماران گروه کنترل )2/10±4/2در مقابل  2/40±1/4تجربی  )

 (.P  ،321/1 =T=040/3تفاوت معنی داری مشاهده نشد )

 بحث:

درد و عملکرد دختران ورزشکار مبتال  زانیبر م coreثبات دهنده عضالت  ناتیاثر شش هفته تمر یبررس قیتحق نیهدف ا

 جیدرد و عملکرد مزمن، همسو با نتا زانیثبات دهنده بر م ناتیتمر ریمطالعه از جنبه تاث نیا جهیبه کمردرد مزمن بود. نت

و همکاران  cairnsو همکاران و  Arokoski جیمطالعه حاضر با نتا جیو همکاران است. اما نتا Osullivanمطالعات 

از  شیب نیاست که در اکثر مطالعات ذکر شده در باال، دوره برنامه تمر نیا باشد،ی نداشت. آن چه قابل توجه م یهمخوان

 یبر کاهش درد و بهبود عملکرد در دختران دارا یثبات دهنده مرکز ناتی. لذا مطالعه حاضر اثر تمرباشدی ته مچهار هف

 .دهدیم رارق دییکمردرد مزمن را مورد تا

 یثبات دهنده ها .است دهیکمردرد مزمن به اثبات رس مارانیدر ب یعضالن-یثبات دهنده بر عملکرد عصب ناتیتمر ریتاث

 اتو به آنها ثب چسبانندیستون فقرات را بهم م یمختلف مهره ها یهستند که قسمت ها یکوچک یعمقعضالت  ،یموضع

و  یعضله بزرگ راست شکم نهای. در برابر ایشکم یها لیشکم و ما یعرض دوس،یف یعضالت عبارتند از مولت نی. ابخشدیم

کنترل عضالت تنه  تیبتال به کمردرد وضعافراد م در کمر هستند. یحرکات اصل دیهستند که مسئول تول یعضالت کمر

عضالت در جاذبه تنه در  یعملکرد ثبات بخش نی. همچن(Hodges; 1881) شودیکم م یعمق یعضالن تیمختل و فعال

درد  یرفلکس مهارعدم استفاده و  لیبدل .باشندی پوسچر در برابر جاذبه م یعضالت که حام نی. اابدیافراد کاهش م نیا

ها و مفاصل را بدنبال دارند  گامانیل یو کاهش قدرت و تحمل عضالت و سفت یکاهش تون، آتروف ،تیدر فعال ریتاخ

(Hodges; 1881.) نوع دو را در  یبرهایف یانتخاب یآتروف توانندی حداکثر م ریز ایثبات دهنده با تالش حداکثر  ناتیتمر
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 سطح شیافزا (.Thomas; 1888) قرار دهند ریرا تحت تاث یعضالن یبرهایمعکوس کند و قطر ف دوسیف یعضله مولت

دارد.  ثبات دهنده انجام داده اند، رابطه وجود ناتیکه تمر یمارانیو کاهش درد در ب دوسیف یمقطع عضالت مولت

سطح مقطع  عیسر شیباعث افزا ثبات دهنده ناتینشان دادند که چهار هفته تمر یدر مطالعه او همکاران  Bogdukدارد

که در گروه ثبات  دندیرس جهینت نیبه ا زیپور و همکاران ن ی(. صمدBogduk; 4331) گرددیم وسدیف یعضله مولت

 ;Samadipourدار شد ) یمعن مارانیدرد و بهبود عملکرد ب دیشد راتییو از هفته اول به بعد، تغ یدهنده در مدت کمتر

4330.) 

 نتیجه گیری:

میتواند اثرات مفیدی بر کاهش درد و بهبود  coreرینات عضالت ناحیه بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تم

عملکرد در دختران غیر ورزشکار مبتال به کمردرد با علت ناشناخته داشته باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در این 

ب کاهش تنش تحقیق بنظر میرسد که تمرینات ثبات دهنده باعث افزایش قدرت عضالت بخش مرکزی تنه میشود و سب

پدید آمده در رباط ها و مفاصل مهره ها گشته و آنها را در وضعیت طبیعی ثابت میکند و میزان درد را کم میکند و موجب 

افزایش اعتماد فرد مبتال به روش درمانی میشود. لذا میتواند بعنوان یک مدالیته در درمان افراد مبتال به کمردرد مزمن 
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