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 مقدمه -1-1

است که در آن بدن متحرک به صورت تناوبی بوسیله یکی از  ترین فرایند جابجاییرفتن انسان رایجراه

ه بدن از روی اندام تحتانی . هنگامی ک(1)شود حمایت میهای تحتانی و سپس اندام تحتانی دیگر اندام

به صورت نوسانی به سمت کند، اندام تحتانی دیگر کننده )اندامی که با زمین در تماس است( عبور میحمایت

رفتن، یک پا همیشه روی زمین است . هنگام راه(1) کندجلو حرکت کرده و مرحله حمایت بعدی را فراهم می

و هنگام انتقال وزن بدن از یک اندام به اندام دیگر، دوره زمانی کوتاهی وجود دارد که هر دو پا روی زمین قرار 

ی انتقالی هنگامی که هر دو پا روی ای عمل حمایت هر دو پا و وجود دوره. تغییرات چرخه(1) گیرندمی

 .(1)شود رفتن شناخته میهای ضروری فرآیند حرکتی هستند که به عنوان راهاند، ویژگیزمین

ها و الیه تحتانی عضله سرینی ناراحتی و دردی است که در پشت تنه در بین مرز دنده کمردرد،

ترین نوع کمردرد، کمردرد . شایع(2)شود و ممکن است با درد پا همراه باشد و یا نباشد احساس می

. در موارد مشخص، چرک، تومور، پوکی (2)ه پاتولوژیک آن مشخص نیست مشخص است که ریشغیر

استخوان، اسپوندولیت چسبنده، شکستگی، تورم و سندروم رادیکوالر همگی ممکن است به تنهایی یا به 

. کمردرد ممکن است بی دلیل و ناگهانی بروز کند و یا ممکن (2)صورت ترکیبی علت وقوع کمردرد باشند 

بر ایجاد درد و ناراحتی برای بیمار، سبب کاهش . کمردرد عالوه(2)است از یک ترومای عمده ناشی شود 

های بهداشتی ن روزهای مفید کار، اتالف وقت، افزایش هزینهظرفیت کاری، از کار افتادگی، از دست داد

روز است  5تا  2مدت بستری بیمار بین درصد موارد  50. در بیش از (2) شودهای اقتصادی میدرمانی و زیان

  .(2)شود ه عمل جراحی دایسکتومی منتهی میدرصد از موارد کمردرد ب 7و در حدود 

. تقریبا (3)گذارند عاطفی بر رفتار حرکتی تاثیر می-شناختی-عوامل مختلف اجتماعیبی تردید 

های حرکتی را نیز شامل دهیم حداقل به مقداری توجه نیاز دارد. این امر اجرای مهارتهرکاری که انجام می

کننده این است که کنیم، تا حد وسیعی تعیینمان را را به آن معطوف میچه توجهشود. در حقیقت، آنمی

کانون توجه روی یادگیری و . نقش متغیرهای شناختی (4)گیریم های حرکتی را اجرا و یاد میچگونه مهارت

. عمدتا (4)حرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است عملکرد مکررا در حوزه یادگیری حرکتی و کنترل 

محققین در تالشند تا تعیین کنند که چه نوعی از کانون توجه برای اجرا و یادگیری بهترین شرایط را فراهم 
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تواند درونی و یا بیرونی باشد. کانون توان تفکیک کرد که کانون توجه میگونه میکند. مفهوم توجه را اینمی

و حرکت توجه دارد )فشار وارده با زانو و یا کف پا  توجه درونی به هدایت توجه و تمرکز حواس بر روی عمل

( و همکاران مفهوم سازی شده 1200) 1رفتن( و کانون توجه بیرونی که چندین بار توسط ولفدر حین راه

توان است به تمرکز و هدایت توجه فرد به پیامد حرکات شخص روی محیط اشاره دارد و یا به طور خالصه می

رود براین انتظار میبنا. (5)توجه به منابع اطالعاتی موجود در محیط تعریف کرد  کانون توجه بیرونی را

های جلب توجه بیرونی و درونی نقش موثری در اجرای افراد ماهر و مبتدی داشته باشند. کارایی دستورالعمل

های محوری در یکی از ویژگی 2شود. کارایی تولید حرکتحرکتی به عنوان تابعی از کانون توجه محسوب می

شود، بلکه در اجرای تر میتر و هماهنگها دقیق. با افزایش مهارت افراد، نه تنها حرکات آن(6)مهارت است 

تر است که بتوان با صرف الگوی جرکت زمانی کاراتر و به صرفه. (7)شود مهارت نیز کارایی بیشتری دیده می

های مهم در این زمینه آن است که اگر بینی. یکی از پیش(7)انرژی کمتر به همان نتیجه حرکتی دست یافت 

اکننده حرکت به جای کانون توجه درونی از کانون توجه بیرونی استفاده کند، کارایی حرکت بیشتر فرد اجر

ن ابزار مناسبی جهت ارزیابی و تواها را میگیری و مقایسه آنپایی و اندازه. متغیرهای فشار کف(7)شود می

 . سنجش کارایی حرکت دانست

 بیان مساله -1-2

-درصد جمعیت حداقل یک بار دچار این عارضه می 80کمردرد یک بیماری ارتوپدی مرسوم است که 

باشند. برای مثال، . افراد دارای عارضه کمردرد نسبت به افراد سالم از نظر عملکردی متفاوت می(10-8) شوند

. این افراد در (12, 11)رفتن افراد سالم است رفتن افراد دارای عارضه کمردرد نصف سرعت راهسرعت راه

ها از پایین تنه، لگن و صفحات فرونتال و عرضی با کاهش حرکت همراه هستند، به این معنی که حرکت آن

 این عارضه در بسیاری از افراد به صورت آشکار وجود ندارد اما در بعضی مواقع به. (12)باشد ران سخت می

کمردرد شدید در بدترین . (13) شودتنه ظاهر میها، درد در پا و پایینصورت عالئمی مانند درد ستون مهره

تواند صدمات جبران ناپذیری به اعصاب محیطی وارد کند و معلولیت را در پی داشته باشد. بنابراین، حالت می

سازمان بهداشت جهانی شیوع این عارضه را . (14) کندا به جامعه تحمیل میبار اقتصادی و اجتماعی زیادی ر

                                                           
1. Wulf 

2. Efficiency of movement production 
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. (15) درصد گزارش کرده است 84شود، به میزان که یک اختالل اسکلتی عضالنی در طول عمر محسوب می

درصد  84درصد و در زنان باردار  62درصد، در پرستاران  17در ایران این آمار متفاوت است و در کودکان 

اند از عوامل ایجاد کمردرد نام برد عبارت توان به عنوانها میعواملی که از آن. (18-16) گزارش شده است

 . (19) عوامل مادرزادی، برخورد، التهاب و وزن زیاد

های پروپریوسپتیو در افراد مبتال به عارضه کمردرد، گیرنده اندطبق نتایجی که پژوهشگران بدست آورده

, 20)کنند های مفصلی دریافت میلژی و گیرندهگهای وتریهای عضالنی، انداماطالعات نادرستی از دوک

العمل . در نتیجه امکان دارد در این افراد مواردی چون الگوهای کنترل پوسچری غیرعادی، زمان عکس(21

پای انسان که ساختار پیچیده و . (22)تأخیری، اختالل در ثبات پوسچری و تغییر رفتار حرکتی تنه دیده شود 

. پا را (23)رفتن دارد چندمفصلی دارد، بیشترین تأثیر را بر روی اندام تحتانی طی حرکات دینامیک مانند راه

کند و برای توان به عنوان تنها بخش بدن معرفی کرد که در حال حرکت با سطوح خارجی تماس پیدا میمی

وار و چرخشی . نیروی کششی، قیچی(23)رفتن و دویدن نقش مهمی را بر عهده دارد حفظ تعادل در طی راه

رفتن و دویدن باید توسط اندام تحتانی توزیع شود و اگر این نیروها به خوبی توزیع نشود، در فاز اتکا راه

های نرم آسیب وارد گیرد و به دنبال آن چرخش و فشار زیاد به بافتی انجام میحرکات به صورت غیرطبیع

 . (24)گردد کند و باعث کاهش کارایی عضالت میمی

دهد رفتن و دویدن در اختیار پژوهشگران قرار میتوزیع فشار کف پایی اطالعات مفیدی را در مورد راه

-رفتن دارای پرونیشن اضافی در پا میپژوهشگران نشان دادند که افراد مبتال به عارضه کمردرد طی راه. (25)

العمل زمین را باشند که این پرونیشن ممکن است توزیع فشار کف پا در مناطق مختلف پا و نیروی عکس

ی که موجب تغییر عملکرد بدن، اختالل در الگوی بکارگیری عضالت و . یکی از دالیل(27, 26)تغییر دهد 

وجود درد باعث اختالل در جذب . (28)باشد گردد، وجود درد میعضالنی می-همچنین کاهش کارایی عصبی

، و سیکل فرد دچار مشکل شده و با گذشت زمان موجب تشدید درد (23)شود العمل زمین مینیروی عکس

مطالعات کمی در مورد فشار کف پای افراد مبتال به کمردرد انجام شده است. لی و همکاران . (25)شود می

( توزیع فشار کف پایی و مرکز فشار در افراد دارای کمردرد را مورد بررسی قرار دادند و گزارش دادند 2011)

اوت دارد که علت آن را وجود رفتن و مسیر فشار کف پا در این افراد در مقایسه با افراد سالم تفکه الگوی راه
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( با بررسی توزیع فشار 2012ئز و همکاران ). فا(29)های جبرانی برای جلوگیری از درد عنوان نمودند مکانیزم

بین پای راست و چپ در هر دو شرایط استاتیک و دینامیک به این نتیجه رسیدند که این توزیع فشار در افراد 

رفتن، طول گام و زمان اتکا بیان تقارن را کاهش سرعت راهباشد که دلیل این عدمدارای کمردرد نامتقارن می

-یر الگوی فشار کف پایی در بیماران کمردرد در طی حرکات انتقالی همچون راه. با توجه به تغی(30)نمودند 

رفتن و دویدن، استفاده از تداخالت درمانی جهت اصالح الگوی توزیع فشار در افراد دارای کمردرد از اهمیت 

 باالیی برخوردار است.

. در مقابل، (31)شود میده میکند، توجه داخلی ناهایی که فرد را به انجام حرکت هدایت میدستورالعمل

. توجه بیرونی در برابر توجه (31)گردد توجه بیرونی اثر عوامل محیطی است که منجر به حرکت فرد می

های حرکتی . پژوهشگران نشان دادند افرادی که مهارت(32)گردد عث افزایش یادگیری و کارایی میخارجی با

همچنین، محققان . (33)اند دهند، تحت آموزش بهتر توجهات بیرونی قرار گرفتهرا به طور مؤثرتری انجام می

باشد های حرکتی میدریافتند که توجه بیرونی در بیماران پارکینسون روشی مناسب برای یادگیری مهارت

شود که اثرات توجه درونی و بیرونی بر روی تعادل و متغیرهای با بررسی مطالعات گذشته مشخص می. (34)

فشار کف پایی به ویژه در افراد دارای عارضه کمردرد به لحاظ علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به 

بیرونی بر تعادل و الگوی توزیع رفتن با توجه درونی و اهمیت این موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر راه

 باشد.پایی در بیماران کمردرد میفشار کف

 و اهمیت پژوهش ضرورت -1-3

یابد، کمردرد در افتد و وقوع آن با افزایش سن، افزایش میکمردرد در جوانان به طور مکرر اتفاق می

کننده در این زمینه اولویت  باشد و اقدامات پیشگیریدوران جوانی مقدمه کمردرد در دوران بزرگسالی می

تواند معیاری برای پیشگیری باشد لذا شناخت حداقل تعدادی از عوامل خطرزا در بروز کمردرد می. (35)دارد 

باشد. برخی محققین در بسیاری از تحقیقات نقش جنسیت در شیوع کمردرد یک عامل قابل توجه می. (36)

دانند که یکی از دالیل آن وجود دوران پریودی و کمردرد شیوع کمردرد در دختران را بیشتر از پسران می

 باشدیمورد کمردرد کامال نامشخص م 10مورد از  8از  شیبر اساس منابع، علت ب. (37)باشد مرتبط با آن می

 کینوع از کمردردها معموال  نیکه ا (40) شودیم دهینام یاختصاص ریو تحت عنوان کمردرد غ (39, 38)
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شوند، اما اگر بدون درمان مناسب رها شوند، منجر به عود کمردرد، مزمن شدن یخطر محسوب میعارضه ب

شناسی های روانبرد اصول و یافتهکارگردد. یم (42)ی کیزیف یهاتیو کاهش شرکت افراد در فعال (41) آن

برای بهبود و کاهش درد در ناحیه کمر مورد تاکید بسیار زیادی قرار گرفته است. یکی از عواملی که در انتقال 

کند و موجب اصالح عملکرد حرکتی به خصوص عارضه اطالعات مربوط به هدف نقش بسزایی را ایفا می

. جهت بخشیدن به توجه (43)باشد های آموزشی میستورالعملشود، دکمردرد در تمامی سطوح حرکتی می

 .(44)ی یا بیرونی باشد شود که ممکن است درونهای آموزشی محسوب میهای مهم دستورالعملفرد از نقش

شود که متمرکز کردن آن به معنی آگاه شدن از توجه یک فرایند ادراکی برای درک دنیای خارج تعریف می

برای اجرای موفقیت آمیز  ،توجه توان گفت کهباشد. در حقیقت، میبا صرف نظر از موارد دیگر مییک امر 

محققان نشان  باشد.ار میاز اهمیت باالیی برخوردهمچنین، درمان و پیشگیری عارضه کمردرد  حرکات و

 (45)توجه بیرونی نسبت به توجه درونی دارای مزیت و برتری باالتری برای اجرای حرکات است اند که داده

پایی، خورد بررسی تاثیر کانون توجه بر روی متغیرهای فشار کفچه در تحقیقات مربوطه به چشم نمیاما آن

خصوصا در افراد دارای عارضه کمردرد است. بنابراین، ضرورت انجام تحقیق حاضر در راستای تحقیقات ناکافی 

تواند کاربردهای عملی مفیدی برای مربیان و پزشکان و می باشدکه در این زمینه انجام گرفته شده است، می

 حیطه توانبخشی داشته باشد.  در

 فرضیات و سواالت تحقیق  -1-4 

 گردد.  و بیرونی سبب تغییر در اوج فشار کف پایی در افراد دارای کمردرد می درونیرفتن با توجه اثر راه

    افاراد دارای کماردرد  در ( COPجابجایی مرکز فشاار )  تغییر درسبب  و بیرونی درونیرفتن با توجه اثر راه

 .گرددیم

 العمل زمین افراد دارای کمردردهای نیروی عکسمولفه تغییر درسبب  و بیرونی رفتن با توجه درونیاثر راه

 .گرددیم

 کلیهدف  -1-5

پایی رفتن با توجه درونی و بیرونی بر تعادل و الگوی توزیع فشار کفهدف پژوهش حاضر بررسی اثر راه

 باشد.در بیماران دارای کمردرد می
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 اف اختصاصیاهد

 اوج فشار کف پایی در افراد دارای کمردرد برو بیرونی  درونیرفتن با توجه اثر راهبررسی  -

 افراد دارای کمردرد در ( COPجابجایی مرکز فشار )بر  و بیرونی درونیرفتن با توجه راهبررسی اثر  -

  ل زمین افراد دارای کمردردالعمهای نیروی عکسمولفه بر و بیرونی درونیرفتن با توجه راهاثر بررسی  -

 مبانی نظري -1-6

های مربوط به آن و همچنین عارضه کمردرد و علل آناتومی ناحیه کمر و ناهنجاریدر این بخش ابتدا 

 . گیردهای ارائه شده در باره توجه مورد بررسی قرار میآخرین نظریهوقوع آن مطرح شده و سپس 

 هاي آنها و قوسستون مهره -1-6-1

 34تا  33شوند(، از های پشت نیز نامیده میها )که به عنوان استخوانل از دوره بلوغ، ستون مهرهقب

ها به پنج گروه نسبتاً مجزا به اسامی قطعه استخوان نامنظم موسوم به مهره ساخته شده است. این مهره

هفت مهره گردنی به وجود شوند. ناحیه گردن از تقسیم می 5ایو دنبالچه 4، خاجی3، کمری2، پشتی1گردنی

ای از دوازده مهره پشتی ساخته شده است که دوازده جفت دنده به آن متصل آمده است. ناحیه پشتی یا سینه

شوند. ناحیه کمر )بخش تحتانی پشت( از پنج مهره کمری به وجود آمده است. پنج مهره خاجی بخش می

ره خاجی به یکدیگر جوش خورده و یک مهره خاجی سازند. در زمان بلوغ، پنج مهخلفی لگن خاصره را می

ای، کوچک هستند و یک دنباله یا دم کوچک را به آورند. چهار یا پنج مهره دنبالچه)ساکروم( را به وجود می

ای به طور طبیعی در زمان بلوغ به هم جوش خورده و استخوان دنبالچه های دنبالچهگذارند. مهرهنمایش می

-شوند، به وجود میها به استخوان خاجی متصل میو به وسیله رباطمتر است ول سه سانتیرا که تقریبا به ط

 .(1-1 شکل) (46)آورند 

                                                           
1. Cervical 

2. Thoracic 

3. Lumbar 

4. Sacrum 

5. Coccyx 
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 تصویر نمای جانبی از ستون فقرات طبیعی 1-1شکل 

 

کنیم، کل آن به طرف جلو انی که از نمای پهلو به ستون مهره یک نوزاد تازه متولد شده نگاه میزم

گیرد که سرش را صاف نگه دارد و با انجام این عمل، مقعر و فرورفته است. در سه تا شش ماهگی بچه یاد می

یابد. به همین ترتیب، میشکل ناحیه گردنی از حالت تقعر به طرف جلو، به حالت تحدب به طرف جلو تغییر 

گیرد، ناحیه کمری نیز از حالت رفتن را فرا میطور که بچه در سن ده تا هجده ماهگی ایستادن و راههمان

های گردنی و کمری به دهد. انحناها و قوستقعر به طرف جلو به حالت تحدب به طرف جلو تغییر شکل می

کند، شوند، زیرا در همان حال بچه وضعیت صاف را اتخاذ میهای ثانویه نامیده میها یا خمیدگیعنوان قوس

های اولیه معروف ای به قوس یا خمیدگیدنبالچه-گیرند. قوس پشتی و قوس خاجیها نیز شکل میاین قوس

ها سبب افزایش . انحنای ستون مهره(46)ها در سراسر زندگی به طرف جلو مقعر هستند هستند، زیرا آن

داشتن چهار  ها باشود. مقاومت ستون مهرهمقا.مت آن در برابر نیروهای عمودی و از جمله وزن بدن می

 . (47)برابر حالتی است که این ستون بدون انحنا و صاف باشد  17پذیر تقریبا انحنای انعطاف
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 هاوظایف ستون مهره -1-6-2

 ها سه نقش مهم را در بدن به عهده دارد :توان گفت که ستون مهرهبه طور کلی می

 های تحتانی. تحمل وزن بدن و انتقال آن به اندام1

 . محافظت و نگهداری از قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی )نخاع(2

 . نقش حرکتی و شرکت در حرکات مختلف تنه3

های داخلای  ها نقش حمایتی آن از قفسه سینه است. ناحیه سینه به دلیل وجود اندامهرهعملکرد دیگر ستون م

کناد و باا   ها در این حمایت نقاش اصالی را ایفاا مای    مخصوصاً قلب به حمایت زیادی نیاز دارد که ستون مهره

 .(47)آید انحنای این ستون به عقب در این ناحیه فضای کافی برای اندام داخلی به وجود می

 ساختمان جسم مهره -1-6-3

اند. هر مهره از دو هایی درست شده که پشت سر هم از باال به پایین ردیف شدهستون فقرات از مهره 

تشکیل شده است. یک قسمت جلویی که به شکل یک استوانه است و یک قسمت پشتی که شامل  قسمت

در درون دهند. اند که یک حلقه را تشکیل میهای استخوانی است که به نحوی به یکدیگر متصل شدهتیغه

 . (47)این حلقه نخاع قرار دارد 

های ستون مهره در باال کوچک های ستون فقرات با یکدیگر متفاوت است بطوریکه مهرهاندازه مهره

به جز های ستون فقرات شوند. شکل مهرهها بزرگتر میکنیم مهرههستند و هر چه به سمت پایین حرکت می

 .(47)های اول و دوم گردنی، تقریبا مشابه یکدیگر بوده و خصوصیات مشترکی دارند مهره

نامند می 1ای شکل است که آن را تنهطور که گفتیم بزرگترین قسمت مهره، یک استخوان استوانههمان

ها یک حلقه استخوانی ایجاد شده است. های استخوانی وجود دارد که با به هم پیوستن آنو در پشت تنه تیغه

. در پشت این اندقرار گرفته 2های عرضیدر دو طرف کناری این حلقه دو برجستگی استخوانی به نام زائده

هایی هستند که وجود دارد. زوائد عرضی و خاری مهره محل 3حلقه هم یک تیغه استخوانی به نام زائده خاری

چسبد. پس عضالت اطراف ستون مهره که موجب خم و راست شدن ها عضالت به ستون مهره میاز طریق آن

                                                           
1. Body 

2. Transverse process 

3. Spinal process 
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ای شوند. قسمت استوانهها میین زوائد موجب حرکت مهرهشوند از طریق اتصال به او چزخش ستون مهره می

 (47)مهره از جنس استخوان اسفنجی است که روی آن را یک الیه از استخوان کورتیکال فرا گرفته است 

ای یک حلقه تو خالی استخوانی را همانطور که گفته شد در پشت تنه مهره، زوائد مهره، زوائد مهره

اند یک ای که روی یکدیگر قرار گرفتههای تو خالی مهرهکنند. با پشت سر هم قرار گرفتن این حلقهدرست می

گویند چون گویند. به این کانال، کانال نخاعی میمی 1ایشود که به آن کانال مهرهکانال استخوانی درست می

 (. 2-1شکل ) (47)در داخل آن نخاع قرار گرفته است 

 

تصویر ساختمان جسم مهره -2-1شکل  

 

ايدیسک بین مهره -4-6-1    

طور که از اسمش پیدا است به شکل یک دیسک یا یک استوانه کم ارتفاع همان 2ایدیسک بین مهره

ها ای مثل الستیک قابلیت ارتجاعی و تغییر شکل دارد. آن.دیسک بین مهرهگیردها قرار میاست که بین مهره

گیر ستون مهره هستند و موقع دویدن یا جهیدن ضربات و فشارهایی که به ستون مهره وارد ضربه   در واقع 

های باالیی کم بوده و هرچه به های بین مهرهشود. ارتفاع دیسکها جذب و مستهلک میشود در دیسکمی

ود. ارتفاع دیسک به طور متوسط شرویم ارتفاع و کلفتی دیسک بیشتر میتر ستون فقرات میهای پایینقسمت

 متر است. یک سانتی

                                                           
1. Spinal canal 

2. Inter vertebral 
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. قسمت محیطی که دیسک از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت محیطی و یک قسمت مرکزی

گویند به شکل یک حلقه کلفت و محکم ولی قابل انعطاف مثل الستیک است. می 1به آن آنولوس فیبروزوس

ای است. به این قسمت مرکزی نوکلئوس و نرم و ژلهقسمت مرکزی در داخل قسمت محیطی قرار داشته 

کننده شوک و ضربه به خاطر همین قسمت گویند و خاصیت اصلی دیسک یعنی خاصیت جذبمی 2پولپوزوس

ای اند ولی انعطاف دیسک بین مهرهای محکم به یکدیگر چسبیدهها و دیسک بین مهرهاست. اگرچه مهره

توانند نسبت به و پایینی آن بتوانند نسبت به هم حرکت کنند. دو مهره میهای باالیی شود تا مهرهموجی می

 (.3-1)شکل  (47)هم به طرف جلو یا عقب و یا به طرفین خم شوند و یا نسبت به هم بچرخند 

 

ايتصویر دیسک بین مهره-3-1شکل   

ايمفاصل بین مهره -5-6-1  

-هایی از زوائد مهرهدر واقع قسمتگویند. این مفاصل می 3های ستون فقرات فاستبه مفاصل بین مهره

اندو در ها غضروف قرار گرفته و به شکل یک مفصل درآمدهها هستند که به یکدیگر نزدیک شده و بین آن

ها و قابلیت ارتجاعی دیسک بین کنند. حرکت این فاستواقع حرکت ستون مهره، این مفاصل هم حرکت می

 (.4-1شکل ) (47)ند نسبت به یکدیگر حرکت کنند ها بتوانشود مهرهای است که موجب میمهره

 

 

 

                                                           
1. Anulus fibrosus 

2. Nucleus pulposus 

3. Facet joint 
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ايتصویر مفاصل بین مهره -4-1شکل   

هاعضالت ستون مهره -6-6-1  

ها و لگن است که قابلیت بسیار زیادی برای بخشی از توده بزرگ عضالت بدن مربوط به ستون مهره

را به  توان آنتولید نیرو دارد. در این ناحیه تعداد زیادی عضالت کوچک و بزرگ قرار دارد که به طور کلی می

 .(47)ها تقسیم کرد سه بخش عضالت پشتی، شکمی و طرفین ستون مهره

هاکننده ستون مهرهعضالت پشتی یا راست -1-6-6-1  

کننده ها قرار دارند و به جهت عملکردشان به راستگروهی از عضالت در سطح خلفی ستون مهره

است. سر ثابت این  3و عضله شوکی 2، عضله طویل1ایها معروفند. این گروه شامل عضله خاصرهستون مهره

دنده پایینی چسبیده است و  9ر ناحیه گردنی، پشت، کمری، خاجی و ها دعضالت به بخش خلفی ستون مهره

دنده  12های گردنی، پشتی و کمری و ها به زائده پستانی استخوان گیجگاهی، خلف مهرهسر متحرک آن

( مفصل اطلس و استخوان 4قفسه سینه متصل است. عملکرد دو طرفه این عضالت باعث باز شدن )اکستنشن

ها سبب فلکشن جانبی و چرخش به طرفه آنشود و عملکرد یکها میلی ستون مهرهسری و به طور کپس

به طور کلی از نظر قرارگیری طوری است که گردد. موقعیت عضالت فوق ها میچپ یا راست ستون مهره

ها داراست و موجب حرکت باز شدن قوی در تمام ستون مهره 5بهترین شکل ممکن را نسبت به محور فرونتال

 . (47)شود می

                                                           
1. Iliocostalis 

2. Longissimus 

3. Spinalis 

4. Extension 

5. Frontal 
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 هاعضالت طرفین ستون مهره -1-6-6-2

       های پایینی متصل های عرضی مهرهها شروع شده و به زائدههای عرضی مهرهاین عضالت از زائده

است  1هاست. از مهمترین عضالت این گروه، عضالت بین عرضیشوند و کارشان خمش جانبی ستون مهرهمی

شود. ها به پهلو میشدن ستون مهرهها باعث خمد آنکه در ناحیه گردنی، پشتی و کمری قرار دارد و عملکر

ها عضله دیگری که در این قسمت قرار دارد عضله مربع کمری است و در ناحیه کمر در طرفین ستون مهره

قرار دارد و به دلیل وجود بافت چربی در این قسمت لمس آن مشکل است. عملکرد دوطرفه آن سبب ثابت 

 . (47) شودها میعملکرد یک طرفه آن سبب خمش جانبی ستون مهره های کمری وداشتن مهرهنگه

 عضالت ناحیه شکمی -1-6-6-3

ها قرار دارند و به جهت موقعیت قرارگیری و عملکردشان به این عضالت در سطح قدامی ستون مهره

و سوئز  4، مایل کوچک3، مایل بزرگ2ها معروفند و شامل عضالت راست بزرگهای ستون مهرهکنندهخم

 (. 5-1)شکل  (47)شوند می 5کوچک

 

 عضالت ناحیه شکمیتصویر -5-1شکل 

 ها هاي ستون مهرهرباط -1-6-7

ن از طریق یابد و همچنیها از طریق سه رباط طولی که تقریبا در سراسر طول آن امتداد میستون مهره

ها شامل: رباط های طولی ستون مهرهشود. رباطحمایت و نگهداری می 6ایهای بین قطعهسه گروه از رباط

                                                           
1. Intertransversus 

2. Rectus Abdominis 

3. External Ablique 

4. Internal Ablique 

5. Psoas Minor 

6. Intersegmental 
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قدامی به صورت یک نوار پهن -باشند. رباط طولیمی 3و رباط فوق خاری 2خلفی-، رباط طولی1قدامی-طولی

ری تا بخش جلوی استخوان خاجی سای، از بخش جلوی استخوان پساست که در بخش قدامی اجسام مهره

ای )بجز لبه باالیی و پایینی ای و بخش قدامی اجسام مهرههای بین مهرهشود. این رباط به دیسککشیده می

خلفی به صورت یک نوار پهن است که در بخش خلفی اجسام -شود. رباط طولیای( متصل میاین اجسام مهره

-شود. این رباط به دیسک( تا بخش خلفی استخوان خاجی می4یسای، از دومین مهره گردنی )مهره آکسمهره

شود. در ناحیه کمری و بخش تحتانی ناحیه ای متصل میای و لبه باالیی و پایینی اجسام مهرههای بین مهره

       ای در سطح هر مفصل بین پشتی، این رباط برای ایجاد یک اتصال پهن و وسیع برای دیسک بین مهره

سری شود. رباط فوق خاری به صورت یک طناب ضخیم است که برجستگی پسپهن و گسترده میای، مهره

ای در حد فاصل بین هفتمین سری خارجی( و نوک خارهای مهرهخارجی )واقع در انتهای خلفی ستیغ پس

ی به کند. در ناحیه گردنی، رباط فوق خارمهره گردنی و بخش خلفی استخوان خاجی را به یکدیگر متصل می

و به نوک خارهای شش مهره وسیله گروهی از تارهایی که به صورت پرتو )شعاعی( پخش و منشعب شده 

یابد. این شوند، در ناحیه قدامی و سطح میانی این ناحیه بسط و گسترش میفوقانی ناحیه گردن متصل می

غشایی )سین دس موز  اند یک رابط بافت همبندمجموعه از تارها که به صورت پرتو پخش و منشعب شده

ای، محل های جانبی رباط نوکهآورند. بخشگردنی( را به وجود می)رباط پس 5ایغشایی( موسوم به رباط نوکه

شود، بیشتر از ای و آن بخش از رباط فوق خاری که از آن منشعب میباشد. رباط نوکهاتصال عضالت گردن می

ها به برگرداندن شدن گردن، خاصیت ارتجاعی این رباطخم بافت ارتجاعی منظم ساخته شده است. به دنبال

اش )بازکردن گردن( کمک کرده و به طور کلی، باعث حذف و برداشتن فشار از سر به وضعیت طبیعی و اولیه

، رباط بین 6ای شامل رباط زردهای بین قطعهسه گروه از ربا. (48)شود روی عضالت بازکننده گردن می

های مجاور هم را به یکدیگر متصل های مهرههای زرد، تیغهباشند. رباطمی 8ی بین عرضیهاو رباط 7خاری

                                                           
1. Anterior longitudinal ligament 

2. Posterior longitudinal ligament 

3. Supraspinous ligament  

4. Axis 

5. Ligamentum nchae 

6. Ligamentum flava 

7. Interspinous ligaments 

8. Intertransverse ligaments 
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در سمت راست وجود دارد که بین کنند. در هر قطعه حرکتی یک رباط زرد در سمت چپ و یک رباط زرد می

ز جنس بافت آن در سطح میانی یک فضای خالی برای عبور عروق خونی قرار دارد. هر رباط زرد از یک ورقه ا

ای تحت های زرد نیز همانند رباط نوکهکردن ستون مهره، رباطارتجاعی منظم ساخته شده است. در خالل خم

اش ها به بازگرداندن آن به وضعیت عادی و اولیهشدن ستون مهرهگیرند و در نتیجه، بعد از خمکشش قرار می

های زرد فشار را از روی عضالت ها(، رباطمهرهکنند. به هنگام انجام این کار )بازکردن ستون کمک می

غشایی(  1های بافت همبند غشایی )سین دس موزهای بین خاری، رباطدارند. رباطبازکننده پشت برمی

ها به رباط فوق خاری متصل بوده کنند. این رباطهای مجاور را به یکدیگر متصل میهستند که خارهای مهره

های عرضی های بین عرضی، زائدهباشند. رباطها میراست و چپ ستون مهره هایو محل اتصال عضالت بخش

          تر ها به تدریج پهنها از باال به پایین ستون مهرهکنند. این رباطهای مجاور را به یکدیگر متصل میمهره

 . (47)شوند می

 هادامنه حرکت در ناحیه ستون مهره -1-6-8

های ها به وسیله اثرات ترکیبی رباطدامنه حرکت در قطعات حرکتی منفرد )واحد( و در کل ستون مهره

ای، شکل جهت قرارگیری مفاصل رویه ای، مسیر وهای بین مهرهای، ضخامت دیسکطولی و بین قطعه

پذیری شود. قابلیت کششها محدود میای، و در مورد ناحیه پشتی، به وسیله اثر اتصال دندهخارهای مهره

-های مفاصل رویهخلفی، کپسول-های طولیهای بین عرضی، رباطخاری، رباطهای بینخاری، رباطرباط فوق

کنند. دامنه ها را محدود میکردن ستون مهرهی، دامنه حرکت خماهای بین مهرهای و بخش خلفی دیسک

های قدامی، بخش قدامی دیسک-پذیری رباط طولیها به وسیله قابلیت کششحرکت باز کردن ستون مهره

کردن جانبی شوند. حرکت خمها به یکدیگر محدود میای و همچنین به وسیله برخورد خارهای مهرهبین مهره

های فوق پذیری رباطباشد، به وسیله قابلیت کششمقدار معینی چرخش محوری نیز همراه میکه همیشه با 

-های بین عرضی و بخش جانبی دیسکخاری و بین خاری، و در مورد طرف محدب و برآمده، به وسیله رباط

بین  های فوق خاری،پذیری رباطشود. چرخش محوری به وسیله قابلیت کششمحدود می ایهای بین مهره

ای، و در ناحیه کمری به وسیله مسیر و های بین مهرهخوردگی در دیسک، پیچهای بین عرضیخاری و رباط

                                                           
1. Syndesmos 
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های حرکتی تحمیل شده به وسیله شود. عالوه قبر محدودیتای محدود میجهت قرارگیری مفاصل رویه

ها حول سه محور ن مهرههای حرکتی ستوها و ساختارهای مختلف نگهدارنده لیفی، دامنههای مهرهشکل

شود. اگرچه دامنه حرکت در پذیری عضالت اطراف آن نیز محدود میاصلی همچنین به وسیله قابلیت کشش

های حرکت هر یک از قطعات حرکتی با یکدیگر هر قطعه حرکتی واحد خیلی کم است، ولی مجموعه دامنه

ها تا حدودی به ایی جذب ضربه توسط ستون مهرهباشد. به همین ترتیب، ظرفیت و توانبسیار زیاد و وسیع می

شود. با وجود این، ظرفیت وسیله مجموع ظرفیت جذب ضربه هر یک از قطعات حرکتی واحد مشخص می

ها به شکل انحنای آن در سطح میانی نیز بستگی دارد. اگرچه یک میله فلزی عمودی جذب ضربه ستون مهره

ای را جذب به میزان کم و محدود جذب کرده و یا اصال هیچ ضربهدر مقابل یک نیروی برخوردی، ضربه را 

توان آن را به یک جذب کند، ولی با پیچاندن و خمیده کردن همان قطعه از فلز به صورت یک فنر مینمی

ها کننده بسیار خوب ضربه تبدیل کرد. به همین طریق، انحنای نواحی گردنی،  پشتی و کمری ستون مهره

هایی از قبیل فرود آمدن پس از یک پرش که باعث یی جذب ضربه را به هنگام انجام فعالیتظرفیت و توانا

 . (47)دهد شود، به طور قابل توجهی افزایش میها میایجاد فشار محوری ستون مهره

 هاي ستون فقراتها و آسیبناهنجاري -1-6-9

ساختار بدنی به شکل و نمای کلی بدن بستگی دارد و فقط به ترتیب یا شکل قسمت خاصی از بدن 

ثباتی است، فعایت عضالت تنه برای شود. از آنجایی که ستون فقرات ذاتاً دارای ساختار بیمربوط نمی

هداری وضعیت تنه و کنترل آن در حالت ایستا و پویای بدن ضروری است. پیچیدگی الگوهای حرکتی و نگ

های الزم منجر به کند که بدون بررسیهایی میفشار ناشی از فعالیت روزانه، ستون فقرات را مستعد ناهنجاری

عضالت و به کارگیری  ضعیف، ضعف و عدم تعادلگردد. ساختار اختالالت حاد و مزمن ستون فقرات می

های ستون فقرات بوده و ممکن است منجر به عدم نادرست عضالت از عوامل مؤثر در بروز مشکالت و ناراحتی

کنترل و ثبات ستون فقرات، فقدان حرکت هماهنگ، توزیع نامتقارن وزن و درد پشت شوند. راستای بدنی 

 ، صاف 2گردنی، سر به جلو 1اخت، شامل: اسکولیوزنادرست و رایجی که هنگام ارزیابی ستون فقرات باید شن

The effects of walking with internal and external attention on the balance and foot 

pressure pattern in patients with low back pain 

                                                           
1. Scolius 

2. Forward head 
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Ardabili, Ardabil, Iran. 

Abstract  

Background & Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of 

walking with internal and external attention on the balance and foot pressure pattern in 

patients with low back pain.  

Methodology: The sample of this study included 15 women with low back pain. Peak 

plantar pressure variables during normal walking, internal and external attention 

walking were recorded by a foot scan system with 300 Hz sample rate. Alpha level was 

set at p<0.05. 

Results: The results of this study showed that in time to peak of ground reaction force 

during heel-contact phase increased during internal attention walking compared to 

normal walking (P=0.004) and increased during internal attention walking compared to 

external attention walking (P=0.001). Also, in time to peak of ground reaction force 

during mid-stance phase increased during internal attention walking compared to 

normal walking (P=0.001) and increased during internal attention walking compared to 

external attention walking (P<0.001). In time to peak of ground reaction force during 

push off phase increased during internal attention walking compared to normal walking 

(P<0.001) and increased during internal attention walking compared to external 

attention walking (P<0.001). The results showed that in loading rate values decreased 

during internal attention walking compared to normal walking (P=0.033) and decreased 

during internal attention walking compared to external attention walking (P=0.041). 

Moreover, in ground reaction force peak of Metatarsal 2 region increased during normal 

walking compared to internal attention walking (P=0.039) and increased during external 

attention walking compared to internal attention walking (P=0.031). Also, in ground 

reaction force peak of lateral heel region increased during normal walking compared to 

internal attention walking (P>0.001) and increased during external attention walking 

compared to internal attention walking (P>0.001). In plantar pressure peak of metatarsal 

2 region increased during normal walking compared to internal attention walking 

(P=0.007) and increased during external attention walking compared to internal 

attention walking (P=0.001). Also, in plantar pressure peak of metatarsal 5 region 

decreased during normal walking compared to internal attention walking (P=0.016).  

Conclusion: The results of this study showed that walking with internal and 

external attention do not have significant effect on stance time. Also, in loading 

rate values decreased during walking with internal attention compared to walking 

with external attention walking.  

 

Key Words: Internal and external attention, gait, Low back pain, Foot pressure 

variables 
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