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Extended Abstract

1. Introduction

he elderly population of our country, Iran, 
is increasing and is projected to reach 26% 
of the total population. This population 
faces various physical and mental health 

problems. Postural control and balance are essential for 
almost every aspect of daily life. Postural control impair-
ment is due to significant functional limitations in old age 
and diseases such as low back pain, bone pain, stroke, 

Parkinson’s disease, or multiple sclerosis. Although reha-
bilitation and exercise programs have shown significant 
results in regaining postural control, these interventions 
typically require high time and cost and may have only 
moderate effects; thus, optimizing the effectiveness of 
these interventions by reducing the time and effort need-
ed to achieve beneficial results is crucial for the elderly 
around the world. 

To understand the pathophysiological mechanism of 
low back pain, many researchers have studied the pathol-
ogy of vertebral structure, neuropsychological factors, 
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and abnormal motor control. Also, in recent years, the hy-
pothesis: A new set of microscopic lesions has formed in 
the connective tissue and the dorsal-lumbar fascia. These 
have been identified as contributing factors to idiopathic 
low back pain. Researchers have identified fascia as the 
entire fibrous-collagen connective tissue that acts as part 
of the whole body’s tensile transmission network. 

The fascia tissue is like an elastic spring that stores and 
releases kinetic energy. Therefore, human gait plays an 
essential role in oscillating movements. Today, elastic 
walking exercises as rehabilitation for patients with low 
back pain are priorities for researchers. In long-term elas-
tic walking exercises, using the elastic properties of the 
lumbar fascia, this tissue is involved and has beneficial 

effects on the performance of the elderly. Elastic exercises 
of walking Tensile reflection (due to stimulation of the 
spindle muscle), the primary neuromuscular mechanism 
involved in the contraction of more motor units during 
plyometric movements, is also considered the primary 
mechanism in elastic training. 

Researchers have linked the mechanism of action of 
elastic training to changes in the neuromuscular junction; 
That is, increasing the load on this type of exercise short-
ens the transmission time of the electrical message at the 
neuromuscular synapse and stores the potential energy of 
the muscle within its elastic components, and ultimately, 
rapid mobilization of muscle fibers and effective intra-
muscular coordination of the pros and cons; This exercise 

Table 1. Comparison of the average vertical components of the ground reaction forces

Muscle

Mean±SD
Main Effect: 

Time
Main Effect: 

Group
Interaction: 

Time × GroupExperimental Control

Pre Post Pre Post

FzHC 1735.36±413.46 1432.75±310.92 1917.63±546.62 1862.14±639.18 0.157(0.108) 0.115(0.132) 0.322(0.055)

FzMS 1211.28±456.12 1384.48±408.19 1618.22±428.26 1492.19±476.37 0.797(0.004) 0.116(0.132) 0.116(0.132)

FzPO 1748.48±481.65 1687.21±471.61 1958.50±606.49 1727.39±571.48 0.324(0.054) 0.051(0.134) 0.563(0.019)

TtpFzHC 185.66±29.85 223.70±63.44 217.66±40.30 205.00±46.96 0.433(0.034) 0.632(0.013) 0.127(0.125)

TtpFzMS 352.27±51.87 405.66±83.10 409.78±78.30 420.33±80.70 0.208(0.088) 0.134(0.120) 0.388(0.042)

TtpFzPO 508.33±47.84 507.66±88.98 523.26±48.20 573.00±60.64 0.272(0.067) 0.043(0.208) 0.260(0.070)

Copx 31.66±9.38 23.31±5.37 38.03±8.30 41.24±7.78 0.326(0.054) P<0.001(0.583) 0.035(0.223)

Copy 241.48±6.44 214.44±6.64 27409±12.10 253.15±15.60 0.002(0.419) P<0.001(0.641) P<0.001(0.642)

LR 9.52±2.61 6.91±2.71 9.10±3.11 9.08±2.20 0.114(0123) 0.343(0.050) 0.120(0.129)

PPToe1 15.31±5.68 14.22±3.35 16.83±4.74 18.67±7.01 0.776(0.005) 0.156(0.109) 0.275(0.066)

PPToe2-5 6.72±2.46 7.86±2.63 7.21±1.95 7.68±3.43 0.361(0.047) 0.858(0.002) 0.704(0.008)

PPMetatarsal1 16.90±5.02 17.00±4.26 14.59±4.45 17.03±5.75 0.429(0.035) 0.469(0.030) 0.465(0.030)

PPMetatarsal2 24.26±6.03 21.62±6.89 24.23±5.75 24.52±2.55 0.499(0.026) 0.438(0.034) 0.403(0.039)

PPMetatarsal3 22.32±4.55 18.65±3.82 24.22±6.78 22.23±2.75 0.102(0.142) 0.054(0.191) 0.616(0.014)

PPMetatarsal4 16.13±4.13 13.14±2.31 17.80±4.45 16.45±3.68 0.051(0.196) 0.074(0.166) 0.440(0.033)

PPMetatarsal5 10.02±3.62 8.32±1.84 10.10±3.25 9.97±1.83 0.236(0.077) 0.392(0.041) 0.305(0.058)

PPMid foot 7.27±1.59 6.63±1.18 8.95±4.14 6.56±1.53 0.030(0.235) 0.367(0.045) 0.191(0.093)

PPHeel medial 22.94±3.20 21.62±4.25 25.18±6.26 24.51±5.55 0.560(0.019) 0.096(0.147) 0.847(0.002)

Heel lateral 19.93±1.62 21.77±4.31 22.06±2.92 20.73±4.72 0.801(0.004) 0.675(0.010) 0.128(0.124)

*PP: Peak Pressure
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seems to cause a sudden stretching of the muscle fibers 
due to the pressure of external forces that are applied to 
the body by elastic walking exercises. This stretch in-
creases the length of the fibers and, as a result, stimulates 
the spindle, and finally, dynamic response is issued. 

Researchers have shown that elastic walking exercises 
can positively affect patients with low back pain. Accord-
ing to the research conducted by the researcher, a study 
has not yet examined the elastic walking exercises on the 
walking mechanics of elderly people with low back pain. 
Considering the importance of low back pain and plantar 
pressure variables in the elderly, the purpose of this study 
was to the effect of a selected exercise course on plantar 
pressure variables in older adults with low back pain dur-
ing walking.

2. Methods

The present study was quasi-experimental with a pre-
test-posttest design with a control group. The statistical 
population of this study was elderly with back pain in Qa-
zvin. Using G * Power software and independent t-test, 
the minimum sample size of 20 people for each group 
was estimated to achieve a statistical power of 0.85 and 
an effect size of 0.95 at a significance level of 0.05. Fi-
nally, 20 people agreed to participate in the present study. 
To select the subjects, the elderly who volunteered to par-
ticipate in the research work were given the McGill Pain 
Questionnaire, the Stuster Disability Questionnaire, and 
the Physical Activity Questionnaire. These questionnaires 
were designed to inform the status of pain, the degree of 
disability due to pain, and the amount of physical activity. 
The plantar pressure scanner (RS Scan International, Bel-
gium, 0.5 m×0.5×0.02 m, 4363 sensors) made in Belgium 
with a sampling rate of 300 Hz was used to record the 
plantar pressure variables. Attempting to walk correctly 
involved a full plantar impact on the middle of the foot 
scan machine. The Q&Q Q-1-Carnyl chronometer mea-
sured the walking time in the 15-meter route.

3. Results

The results showed that the peak of the vertical com-
ponent of the ground reaction force at the heel contact 
stage (P=0.033), the vertical loading rate (P=P0.035), the 
degree of displacement of the center of pressure in the 
internal-external direction (P=0.028), and Anterior-poste-
rior (P<0.001), the peak of force in the Toe 2-5 (P=0.005), 
Midfoot (P=0.009), Heel Medial (P=0.039) and Heel Lat-
eral (P=0.006) in the experimental group was lower in the 
post-test compared to the pre-test.

4. Discussion and Conclusion

The results showed that the ground reaction forces de-
creased in the older adults after a period of elastic gait 
exercises. This can play an important role in the rehabili-
tation of back pain in the older adults. 
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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین منتخب بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان دارای کمردرد طی راه رفتن

زمینه و هدف راه رفتن االستیکی قابلیت بارگیری از هر جهت را دارد و قادر است شدت بار طبیعی را تنظیم کند، بنابراین برای کمردرد 
در افراد مسن مفید است. هدف پژوهش حاضر تأثیر یک دوره تمرین منتخب بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان دارای کمردرد 

طی راه رفتن بود.
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 20 سالمند دارای کمردرد به طور تصادفی به دو گروه آزمایش )10 نفر( و کنترل 
)10 نفر( تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته تمرینات راه رفتن االستیکی را انجام دادند. مقادیر فشار کف  پایی طی پیش آزمون 

و پس آزمون توسط دستگاه فوت اسکن )نرخ نمونه برداری: 300 هرتز( ثبت شد. 
یافته ها نتایج نشان داد اوج مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در مرحله برخورد پاشنه )P=0/033(، نرخ بارگذاری عمودی 
)P=0/035(، میزان جابه جایی مرکز فشار در راستای داخلی خارجی )P=0/028( و قدامی خلفی )P<0/001(، اوج نیرو در انگشتان 
دوم تا پنجم )P=0/005(، میانه پا )P=0/009(، بخش داخلی پاشنه )P=0/039( و بخش خارجی پاشنه )P=0/006( در گروه آزمایش در 

پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است.
نتیجه گیری نتایج نشان داد نیرو های عکس العمل زمین بعد از یک دوره تمرینات راه رفتن االستیکی در افراد سالمند کاهش یافت که این 

می تواند در توان بخشی کمردرد افراد سالمند نقش مهمی داشته باشد.
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مقدمه

افزایش است و  ایران در حال  جمعیت سالمندان کشورمان 
پیش بینی شده است که به 26 درصد از کل جمعیت خواهد 
رسید ]1[. این جمعیت با مشکالت مختلف سالمت جسمی و 
روانی روبه رو هستند ]2[. کنترل پاسچر و تعادل تقریباً برای تمام 
جنبه های زندگی روزمره ضروری است. اختالل در کنترل پاسچر 
و  سالمندی  دوران  اساسی  عملکردی  محدودیت های  از  ناشی 
مغزی،  سکته  استخوان،  درد  کمردرد،  همچون  بیماری هایی 
گرچه   .]3-5[ است  اسکلروز  مولتیپل  یا  پارکینسون  بیماری 
برنامه های توان بخشی و ورزشی نتایج قابل توجهی را در بازیابی 
کنترل پاسچر نشان داده اند، این مداخالت به طور معمول زمان و 
هزینه های زیاد نیاز دارند و ممکن است فقط اثرات متوسط داشته 
باشند ]7 ،6[. بدین ترتیب بهینه سازی اثربخشی این مداخالت با 

کاهش زمان و تالش الزم برای دست یابی به نتایج سودمند، برای 
جامع سالمندان در سراسر جهان بسیار مهم است. کاهش تعادل 

باعث افتادن های مکرر در سالمندان می شود ]8[. 

محدود کننده  روانی  وضعیت  یک  عنوان  به  افتادن  از  ترس 
فعالیت های فیزیکی، در میان عوامل متعدد تهدید کننده سالمت 
افتادن  از  ترس  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  سالمندان، 
منجر به کاهش اعتمادبه نفس و خودکارآمدی سالمندان می شود 
و می تواند به عنوان مانعی برای فعالیت فیزیکی مناسب مطرح 
شود ]9[. بنابراین نبود فعالیت های فیزیکی و وجود فشارهای 
کم اما مکرر و دائم که به مدت طوالنی به بدن وارد شده است، 
ضایعاتی را در اثر فشارهای زیاد و ناگهانی را به وجود می آورد 
از جمله شایع ترین بیماری ها در سالمندان در  ]10[. کمردرد 
سراسر جهان است و دومین علت مراجعه سالمندان به پزشک 
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است ]11[. درد قسمت پایین پشت شایع تر از درد قسمت فوقانی 
پشت در میان سالمندان است ]12[. 65 تا 80 درصد افراد در 
طول زندگی خود کمردرد را تجربه می کنند ]14 ،13[. در 85 
درصد موارد علت خاصی برای کمردرد یافت نشده است ]15[ که 
تحت عنوان »کمردرد مزمن غیراختصاصی« طبقه بندی می شود. 
کمردرد وابسته به کار، هزینه ای بالغ بر 38 میلیارد دالر بر صنعت 
تحمیل می کند ]15[. جانوانتاناکول1 و همکاران در سال 2011 
میزان شیوع کمردرد در افراد با سابقه کار بیش از یک سال را 23 
تا 38 درصد گزارش و آن را علت عمده ترک کار زیر 45 سالگی 

معرفی کرد ]16[. 

گذشته شیوع  سال های  در  انجام شده  تحقیقات  به  توجه  با 
کمردرد در ایران در طول یک سال بین 17/4 تا 81 درصد در 
گروه های سنی مختلف متغیر است ]17[. طی پژوهشی رجبی و 
همکاران در جامعه آماری کارکنان دانشگاه تهران، دریافتند که 
شایع ترین مشکل اسکلتی عضالنی که موجب غیبت از کار شده 
بود، مربوط به ناحیه کمر )44/4 درصد( بوده است ]18[. بنابراین، 
بسیاری از محققین در تالش برای فهم مکانیسم پاتوفیزیولوژیکی 
عوامل   ،]19[ مهره ها  ساختار  پاتولوژی  بررسی  به  کمردرد 
عصبی روانی ]20[ و کنترل حرکتی غیرطبیعی ]21[ پرداخته اند. 
همچنین در سال های اخیر، فرضیه جدیدی مبنی بر آسیب های 
میکروسکوپی در بافت پیوندی ]22[ و نیز فاسیای پشتی کمری 
]23[ شکل گرفته است و این ها را به عنوان عامل کمک کننده در 
ایجاد کمردرد ایدیوپاتیک دانسته اند. محققین فاسیا را کل بافت 
همبند فیبروزی کالژنی بدن می دانند که به عنوان بخشی از شبکه 

انتقال نیروی کششی کل بدن عمل می کند ]24[. 

و  ذخیره سازی  توانایی  االستیکی  فنر  یک  مثل  فاسیا  بافت 
رهاسازی انرژی کینتیکی را دارد ]25[. بنابراین در حرکات نوسانی 
راه رفتن انسان نقش مهمی دارد ]26[. فاسیای پشتی کمری که 
در ناحیه کمر قرار گرفته است، به عنوان تاندون عضله پهن پشتی 
و  فوقانی  اندام های  به  به طور مستقیم  بنابراین  عمل می کند، 
تحتانی وصل می شود ]27[ و منجر به ایجاد االستیسیته حین 
راه رفتن می شود. بنابراین به عنوان یک عامل مؤثر در راه رفتن 
رفتن  راه  که  است  گزارش شده  منابع  در  درواقع   .]28[ است 
االستیکی که با درگیری مستقیم فاسیا صورت می گیرد، مانع 
از ایجاد کمردرد شده و یا از بروز مجدد آن پیشگیری می کند 
]28[. سیفی و همکاران در تحقیقی نشان دادند کــه تمرینــات 
االســتیکی راه رفتــن میــزان اوج نیــرو وارده بــر بخــش 
خارجــی پاشــنه را افزایــش و میــزان اوج فشــار وارده بــر 
بخش های کف پایــی چهــارم و کف پایــی پنجــم را کاهــش 
داد. اما تمرینــات راه رفتــن االســتیکی بــر روی مــدت زمــان 
اتــکا اثــر معنــی داری را ندارد ]29[. امروزه تمرینات راه رفتن 
االستیکی به عنوان بازتوانی بیماران کمردرد در اولویت محققین 

1. Janwantanakul

قرار دارد. در تمرینات راه  رفتن االستیکی در طوالنی مدت با 
استفاده از خواص االستیکی فاشیای ناحیه کمری این بافت درگیر 
کرده و اثرات مفیدی را در عملکرد سالمندان داشته باشد ]27[. 
تمرینات االستیکی راه رفتن بازتاب کششی )به دلیل تحریک 
دوک عضالنی(، که در آن سازوکار عصبی عضالنی اصلی درگیر 
انقباض واحدهای حرکتی بیشتر در هنگام اجرای حرکات  در 
سازوکار  عنوان  به  نیز  االستیک  تمرین  در  است،  پالیومتریک 

اصلی مطرح است ]30[. 

محققان سازوکار اثر تمرینات االستیک را به تغییرات پیوندگاه 
این  در  بار  افزایش  یعنی  می دانند.  مربوط  عصبی عضالنی 
نوع تمرینات باعث کوتاه شدن زمان انتقال پیام الکتریکی در 
سیناپس عصبی عضالنی و ذخیره انرژی بالقوه عضله در درون 
اجزای ارتجاعی خود و درنهایت، بسیج سریع تارهای عضالنی و 
هماهنگی درون عضالنی مؤثر عضالت موافق و مخالف می شود. 
به نظر می رسد در این تمرین به دلیل فشار نیروهای خارجی 
که توسط تمرینات االستیکی راه رفتن به بدن فرد وارد می شود، 
کشش ناگهانی تارهای عضالنی حادث می شود. این کشش باعث 
افزایش طول تارها و درنتیجه، تحریک دوک عضالنی می شود و 
درنهایت، پاسخی پویا صادر می شود ]30[. سپس سلسه  ای از 
تکانش های عصبی پی در پی از طریق نورون های آوران گیرنده های 
اولیه دوک عضالنی به طناب نخاعی فرستاده می شود. در طناب 
نخاعی، نورون  آوران با یک نورون حرکتی آلفا سیناپس تشکیل 
اسکلتی  عضالت  تارهای  به  را  نیرومندی  تکانش های  داده، 
انقباض آن ها و غلبه بر نیروهای خارجی  برمی گرداند و سبب 

می شود ]30[.

 محققان نشان دادند که تمرینات االستیکی راه رفتن می تواند 
تأثیرات مثبتی بر بیماران دارای کمردرد داشته باشد. با توجه 
به جست وجوهایی که توسط محقق انجام گرفته است، تحقیقی 
تا به حال تمرینات راه رفتن االستیکی را بر مکانیک راه رفتن 
با  افراد سالمند دارای کمردرد مورد بررسی قرار نگرفته است. 
توجه به اهمیت کمردرد و متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان، 
هدف از پژوهش حاضر تأثیر یک دوره تمرین منتخب )راه رفتن 
دارای  سالمندان  در  پایی  کف  فشار  متغیرهای  بر  االستیکی( 

کمردرد طی راه رفتن بود. 

مواد و روش ها

و  پیش آزمون  طرح  و  نیمه تجربی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش سالمندان 
دارای کمردرد شهرستان قزوین بودند که به کلینیک توان بخشی 
امام رضا مراجعه می کردند. در پژوهش حاضر، ابتدا سالمندان 
مبتال به کمردرد در کلینیک شناسایی شدند. سپس از سالمندان 
داوطلب با توجه به معیارهای ورود )غیرورزشکار بودن، نداشتن 
سابقه قلبی بیماری سیستمیک، نداشتن سابقه جراحی و ضربه 
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به ستون فقرات، عدم اختالل ساختاری در ستون فقرات و اندام 
تحتانی، عدم درد تیرکشنده و عالئم نورولوژیکی در اندام تحتانی، 
نداشتن منع پزشکی برای انجام تمرین ورزشی، نداشتن سابقه 
قبلی بیماری قلبی عروقی و تنفسی، نداشتن سندروم متابولیک 
و بیماری دیابت، عدم مصرف مشروبات الکلی و سیگار، نداشتن 
هرگونه سابقه آسیب )ورزشی و غیرورزشی( در آزمودنی ها طی 
سه ماه اخیر، کسب نمره 25 به باال از پرسش نامه درد و ناتوانی( 
افراد مورد نظر انتخاب شدند. پس از انتخاب این افراد، توضیحات 
کامل )کتبی و شفاهی( در مورد موضوع پژوهش و مراحل و نحوه 
از پژوهش و شرایط  از پژوهش، هدف  انجام آن، نتایج حاصل 

شرکت در آزمون ارائه شد. 

با استفاده از نرم افزار جی پاور و آزمون تی مستقل حجم نمونه 
حداقلی 20 نفر برای هر گروه برآورد شد تا توان آماری 0/85، 
اندازه اثر 0/95 در سطح معنی داری 0/05 حاصل شود ]31[. 
درنهایت 20 نفر پذیرفتند در تحقیق حاضر شرکت کنند که در 
دو گروه آزمایش )10 نفر( با میانگین سن، جرم و قد به ترتیب 
برابر 8/96 ± 60/20 سال )55 تا 70 سال( ]32[، 14/95 ± 74/70 
با  نفر(   10( کنترل  و  سانتی متر   172/30 ± 4/44 و  کیلوگرم 
میانگین سن، جرم و قد به ترتیب برابر 7/06 ± 59/85 سال )55 تا 
70 سال(، 15/24 ± 76/31 کیلوگرم و 4/37 ± 175/60 سانتی متر 
به  آزمودنی ها،  انتخاب  برای  شدند.  تقسیم  تصادفی  طور  به 
سالمندانی که داوطلب شرکت در کار پژوهشی بودند، پرسش نامه 
پرسش نامه  و  استوستری  ناتوانی  پرسش نامه  و  مک  گیل  درد 
از  این پرسش نامه ها برای اطالع  فعالیت بدنی داده شد ]33[. 
وضعیت درد، میزان ناتوانایی به واسطه درد و میزان فعالیت بدنی 

افراد تهیه شده بود. 

ابزار اندازه گیری

سالمندان پس از مطالعه فرم رضایت نامه و آشنایی با چگونگی 
و مراحل انجام پژوهش با رضایت خود در این پژوهش شرکت 
با  رابطه  در  مورد نیاز  اطالعات  جمع آوری  منظور  به  کردند. 
وضعیت جسمانی و روانی سالمندان و کسب اطمینان از سالمتی 
آزمودنی ها از پرسش نامه تندرستی استفاده شده است. با توجه به 
نقش تأثیرگذار سابقه فعالیت ورزشی در پژوهش حاضر، به منظور 
آگاهی از میزان فعالیت بدنی، سابقه فعالیت ورزشی سالمندان و 
اطمینان از انتخاب صحیح آن ها از پرسش نامه میزان فعالیت بدنی 
استفاده شد. جهت اندازه گیری شدت درد، پرسش نامه درد مک 
گیل مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار پرسش نامه ای 20 سؤالی 
است که مالک نمره گذاری در آن عددی بود و جهت کسب امتیاز 
مربوط به هر گزینه باید بر اساس امتیاز گذاری از صفر تا 3 )به 
ترتیب عدم وجود حالت مربوطه، خفیف، متوسط و شدید( اقدام 
کرد. روایی و پایایی این پرسش نامه در سال 2009 توسط دورکین 
و همکاران مورد بررسی قرار گرفت ]34[. میانگین درد در بیماران 

کمردرد 18/87 بود. پایایی این پرسش نامه در مطالعات داخلی 
مناسب گزارش شده است ]35[. آلفای کرونباخ جهت سنجش 
میزان روایی این پرسش نامه در مطالعات داخلی به ترتیب برای 

حاالت درد و شدت درد 0/73 و 0/8 گزارش شده است ]36[.

پرسش نامه ناتوانی استوستری

بیماران  ناتوانی  میزان  تشخیص  برای  اسوستری  پرسش نامه 
مبتال به کمردرد در فعالیت روزمره به کار برده شد. این پرسش نامه 
سطح توانایی عملکردی بیمار را با 10 سؤال 6 گزینه ای )حدقل 
صفر و حداکثر 5( در زمینه های تحمل و مقابله با شدت درد، 
مراقبت شخصی، بلند کردن اشیا، راه رفتن، نشستن، ایستادن، 
خوابیدن، زندگی اجتماعی، مسافرت و تغییر درجات درد ارزیابی 
می کند. در بدترین حالت ناتوانی )بیشترین ناتوانی(، نمره  5 به هر 
سؤال داده می شود که درمجموع حداکثر امتیاز های 10 سؤال، 
برابر 50 خواهد بود و ناتوانی کلی با حاصل ضرب مجموع نمره های 
هر سؤال در عدد 2 محاسبه می شود. درحقیقت این پرسش نامه 
ناتوانی عملکرد را بین 0-100 ارزش گذاری می کند. در مورد نحوه 
تفسیر نتایج به دست آمده از این مقیاس دو راه وجود دارد؛ یا خود 
مجموع نمرات به عنوان شدت ناتوانی در نظر گرفته می شود و یا 
درصد صفر تا 20 به عنوان ناتوانی خفیف، 20 تا 40 به عنوان 
ناتوانی متوسط، 40 تا 60 به عنوان ناتوانی شدید، 60 تا 80 به 
عنوان ناتوانی عمیق و 80 تا 100 به عنوان بیمارانی که زمین 
گیر هستند تلقی می شود که در این پژوهش میانگین ناتوانی در 
بیماران کمردرد 20/26 بود. تحقیقات گذشته روایی پرسش نامه 
اسوستری در سنجش میزان درد و ناتوانی در فعالیت های روزمره 

را تأیید می کند و پایایی آن ها را 0/84 گزارش کرده اند ]37[.

دستگاه فوت اسکن 

اسکن  فوت  از دستگاه  فشار کف پایی  متغیرهای  ثبت  برای 
 RSScan International, Belgium, 0.5m × 0.5× 0.02m,(
sensors 4363( ساخت کشور بلژیک با نرخ نمونه برداری 300 
هرتز استفاده شده است. کوشش راه رفتن صحیح، شامل برخورد 
کامل پا بر روی بخش میانی دستگاه فوت اسکن بود. مدت زمان 
 Q-1 مدل Q&Q راه رفتن در مسیر 15 متری توسط کرنومتر
- کارنیل اندزه گیری شد. آزمودنی به طور آزمایشی سه مرتبه 
کوشش راه رفتن را انجام می داد تا با نحوه آزمایش آشنا شود. 
اگر فوت اسکن توسط آزمودنی جهت تنظیم گام مورد هدف قرار 
یا تعادل آزمودنی دچار اختالل می شد، کوشش راه  می گرفت 

رفتن تکرار می شد ]38[.

 تعداد کوشش های صحیح راه رفتن برابر 3 کوشش در هر 
شرایط بود ]38[. مدت زمان استراحت بین هر کوشش راه رفتن 
برابر 1 یک دقیقه بود ]38[. داده های فشار کف  پایی در طی 
فاز اتکای راه رفتن استخراج شد. فاز اتکای راه رفتن به عنوان 
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تماس پاشنه  پا با زمین تا بلند شدن پنجه پا تعیین شد که 
می تواند اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین، زمان رسیدن به 
این اوج، نرخ بارگذاری، اوج متغیرهای فشار کف پایی در نواحی 
ده گانه پا )تصویر شماره 1(، اوج نیروهای وارده بر نواحی ده گانه 
 )copx( پا و جابه جایی مرکز فشار در دو راستای داخلی خارجی
و قدامی خلفی )copy( باشد. این نواحی به ترتیب شامل انگشت 
شست )T1(، انگشتان دوم تا پنجم )T2-5(، استخوان کف  پایی 
 ،)M2( استخوان کف  پایی دوم ،)Metatarsal one ) M1)( اول
چهارم  کف  پایی  استخوان   ،)M3( سوم  کف  پایی  استخوان 
 Mid(( بخش میانه پا ،)M5( استخوان کف  پایی پنجم ،)M4(
MF(foot(، بخش داخلی پاشنه ))HM)Heel medial( و بخش 
محاسبه  ی  جهت  است.   )HL)Heel lateral(( پاشنه  خارجی 
خط  شیب  زمین  عکس العمل  عمودی  نیروی  بارگذاری  نرخ 
اتصال دهنده از لحظه  تماس پاشنه تا اوج اولیه منحنی عمودی 
نیروی عکس العمل زمین محاسبه شد ]39[. جهت هموار کردن 
داده های نیروی عکس العمل زمین، از فیلتر باترورث مرتبه چهارم 
با برش فرکانسی 20 هرتز استفاده شد ]39[. برای نرمال کردن 
مقادیر نیروی عمودی عکس العمل زمین، این مقادیر بر وزن بدن 

تقسیم و در عدد 100 ضرب شدند ]39[.

تمرین راه رفتن االستیکی

آزمودنی های تمرین راه رفتن االستیکی به مدت 6 هفته تمرین 
راه رفتن االستیکی را به مدت 45 دقیقه، 3 بار در هفته انجام دادند. 
در برنامه تمرینی راه رفتن االستیکی، به راه رفتن با اندام تحتانی 
کشیده و بدون خم کردن زانوها، داشتن قدم های بلند، تحمل وزن 
بر مرکز پاشنه در پای عقبی و تحمل وزن بر مفصل انگشت شست 
پای عقبی، جلوگیری از افتادن لگن، تنفس االستیکی حین راه 
رفتن، شل کردن عضالت کمر که اجازه افتادن دنبالچه به پایین را 
می دهد، تیلت بخش فوقانی بدنی به جلو و نوسان شدید اندام های 

فوقانی به عقب تأکید شده است ]27[. 

آزمون  از  استفاده  با  داده ها  توزیع  بودن  نرمال  درنهایت، 
دو سویه  واریانس  آنالیز  آماری  آزمون  شد.  تأیید  شاپیرو ویلک 
جهت تحلیل آماری داده ها استفاده شد. تمام تحلیل ها در سطح 
معنی داری 0/05 و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام 

شد. 

یافته ها

مقایسه یافته ها نشان داد که در تمام متغیرها طی پیش آزمون 
بین دو گروه کنترل و آزمایش اختالف معناداری به لحاظ آماری 

وجود ندارد )P/05>0( )جدول های شماره 1، 2 و 3(.

نیروی  عمودی  مؤلفه  اوج  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
عکس العمل زمین در مرحله برخورد پاشنه در گروه آزمایش در 
 )P=0/033( پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است

راستای  در  فشار  مرکز  جابه جایی  میزان   .)4 شماره  )جدول 
داخلی خارجی )P=0/028( و قدامی خلفی )P<0/001( در گروه 
آزمایش در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است 
)جدول شماره 4(. نرخ بارگذاری عمودی در گروه آزمایش در 
 )P=0/035( پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است
)جدول شماره 4(. اثر عامل گروه بر مقادیر مرکز فشار در راستای 
داخلی خارجی )P<0/001( قدامی خلفی و زمان رسیدن به اوج 
FzPO در دو گروه آزمایش و کنترل در دو شرایط پیش آزمون و 

پس آزمون معنی دار بوده است )جدول شماره 4(.

بحث

بر  منتخب  تمرین  دوره  یک  تأثیر  حاضر  پژوهش  از  هدف 
متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان دارای کمردرد طی راه 

رفتن بود.

نیروی  عمودی  مؤلفه  اوج  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
بارگذاری  نرخ  پاشنه،  برخورد  مرحله  در  زمین  عکس العمل 
عمودی، اوج نیرو در انگشتان دوم تا پنج، میانه پا، بخش داخلی 
پاشنه و بخش خارجی پاشنه در گروه آزمایش در پس آزمون در 
مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است. تحقیق حاضر به نوعی 
با تحقیق عبداله پور و همکاران ]32[ همسو و با نتایج سیفی 
و همکاران ]29[ ناهمسوست. عبداله پور و همکاران نشان دادند 
محتوای فرکانس نیروهای عکس العمل زمین بعد از یک دوره 
کاهش  کمردرد  دارای  افراد  در  االستیکی  رفتن  راه  تمرینات 
یافت. همچنین بیان کردند تمرینات راه رفتن االستیکی در افراد 
مبتال به کمردرد می تواند ارزش کلینکی برای توان بخشی این 
افراد داشته باشد. سیفی و همکاران در تحقیقی که درباره جوانان 
نیــروی  اوج  میــزان  دادند  نشان  دادند،  انجام  دارای کمردرد 
وارده بــر بخــش خارجــی پاشــنه را افزایــش و میــزان اوج 
فشــار وارده بــر بخش های کف پایــی چهــارم و کف پایــی 
پنجــم را کاهــش داد. دالیل ناهمسو بودن نتایج حاضر با نتایج 
سیفی و همکاران را می توان به دامنه سنی آزمودنی ها و نحوه 
انجام تمرینات راه رفتن االستیکی مرتبط دانست. در تبیین یافته  
حاضر می توان این  طور بیان کرد که فاشیا، بافت فیبر کالژنی 
است که قسمتی از سیستم گسترده انتقال نیروی بدن را تشکیل 
می دهد که با داشتن گیرنده های عمقی  فراوان و آناتومی ویژه در 
ایجاد ثبات ناحیه  مرکزی بدن نقش قابل توجهی دارد ]40[. بافت 
فاشیای توراکولمبار، دارای اعصاب حسی با گیرنده های کوچکی 
است که می تواند با تحریکات مکانیکی فعال شود. تحقیقات نشان 
داده است که در بیماران کمردرد، فاشیا دچار افزایش ضخامت و 
کاهش تحرک بافت می شود. همچنین تحقیقات نشان داد کاهش 
میزان فشار وارده طی حرکات دینامیک در ستون فقرات نیاز به 
فاشیای سالم دارد. تمرینات راه رفتن االستیکی روشی است که 
در آن افزایش قدرت و توان، با افزایش انعطاف پذیری مفاصل و 
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کاهش میزان آسیب دیدگی همراه است ]42 ،41[.

فاشیای ناحیه کمری دارای تعداد زیادی تارهای کالژنی است. به 
همین دلیل دارای خاصیت باالی االستیکی است و اتصاالت قوی 
بین پای اتکا و تنه ایجاد می کند که می تواند الگوی راه رفتن در 
افراد را تغییر دهد ]40[. شلیپ و بیکر بیان می دارند که تمرینات 
االستیک راه رفتن در طوالنی مدت با استفاده از خواص االستیکی، 
فاشیای ناحیه کمری این بافت را درگیر کرده و می تواند اثرات 
مفیدی را در بهبود درد در بیماران کمردرد داشته باشد ]27[. 

به نظر می رسد درگیری مجدد فاشیا به دنبال آموزش الگوی راه 
رفتن االستیکی ]43[ در بیماران کمردرد، دلیل احتمالی کاهش 
اوج مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در مرحله برخورد 
پاشنه، نرخ بارگذاری عمودی، اوج نیرو در انگشتان دوم تا پنج، 

میانه پا، بخش داخلی پاشنه و بخش خارجی پاشنه باشد. 

در  فشار  مرکز  جابه جایی  میزان  داد  نشان  نتایج  همچنین 
در  آزمایش  گروه  در  قدامی خلفی  و  داخلی خارجی  راستای 
پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است. در تبیین 

 جدول 1. مقایسه مقادیر نیروی عمودی عکس العمل زمین )بر حسب درصدی از وزن بدن(، زمان رسیدن به اوج نیروها )میلی ثانیه( ، جابه جایی مرکز فشار )میلی متر( 
و زمان اتکای راه رفتن در دو گروه طی پیش آزمون

مؤلفهمتغیر
میانگین±انحراف معیار

سطح معنی داری
کنترلآزمایش

اوج نیروی عمودی عکس ا لعمل 
زمین

FzHC1735/36 ± 413/461917/63 ± 546/620/411

FzMS1211/28 ± 456/121618/22 ± 428/260/055

FzPO1748/48 ± 481/651958/50 ± 606/490/402

زمان رسیدن به اوج نیروها

FzHC185/66 ± 29/85217/66 ± 40/300/059

FzMS352/33 ± 51/87409/78 ± 78/300/069

FzPO508/33 ± 47/84523/26 ± 48/200/496

مرکز فشار
8/300/125 ± 9/3838/03 ± 31/66داخلی خارجی

12/100/212 ± 6/44274/09 ± 241/48قدامی خلفی

3/110/752 ± 2/619/10 ± 9/52عمودینرخ بارگذاری

جدول 2. مقایسه اوج فشار کف  پایی )نیوتن بر سانتی متر مربع( در نواحی ده گانه پا در دو گروه طی پیش آزمون

ناحیه
میانگین±انحراف معیار

سطح معنی داری
کنترلآزمایش

4/740/523 ± 5/6816/83 ± 15/31انگشت شست

1/950/632 ± 2/467/21 ± 6/72انگشت دوم تا پنجم

4/450/291 ± 5/0214/59 ± 16/90کف پایی اول

5/750/991 ± 6/0324/23 ± 24/26کف پای دوم

6/780/473 ± 4/5524/22 ± 22/32کف پایی سوم

4/450/396 ± 4/1317/80 ± 16/13کف پایی چهارم

3/250/961 ± 3/6210/10 ± 10/02کف پایی پنجم

4/140/246 ± 1/598/95 ± 7/27میانه پا

6/260/329 ± 3/2025/18 ± 22/94بخش داخلی پاشنه

2/920/060 ± 1/6222/06 ± 19/93بخش خارجی پاشنه
P<0/05 سطح معناداری *
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با  مستقیم  طور  به  پاها  کرد  بیان  این طور  می توان  یافته  این 
زمین ارتباط دارند. نشانه های پوستی اطالعات بسیاری درباره 
ویژگی های سطح حمایت و تغییرات فشار کف پاها را به طور 

مستقیم از تغییر مکان مرکز فشار فراهم می کند ]44[. تحقیقات 
نشان داده است آنچه باعث کاهش نوسانات مرکز فشار می شود، 
ارتباط بهینه بین مکانیسم های فیدبکی حاصل از سیستم های 

جدول 4. اثر عامل زمان، گروه و اثر تعاملی زمان و گروه بر مقادیر اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین )بر حسب درصدی از وزن بدن( در دو گروه آزمایش و کنترل 
در دو شرایط پیش آزمون و پس آزمون

مؤلفهمتغیر

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری)اندازه اثر(

گروه کنترلگروه آزمایش

اثر تعاملی اثر عامل گروهاثر عامل زمانپس آزمونپیش آزمونپس آزمون13پیش آزمون
زمان×گروه

اوج نیروی 
عمودی 

عکس ا لعمل 
زمین

FzHC1735/36 ± 413/461432/75 ± 310/921917/63 ± 546/621862/14 ±  639/18)0/108( 0/157)0/132( 0/115)0/055( 0/322

FzMS1211/28 ± 456/121384/48 ± 408/191618/22 ± 428/261492/19 ± 476/37)0/004( 0/797)0/132( 0/116)0/132( 0/116

FzPO1748/48 ± 481/651687/21 ± 471/611958/50 ± 606/491727/39 ± 571/48)0/054( 0/324)0/134( 0/051)0/019( 0/563

زمان رسیدن 
به اوج 

مولفه های 
عمودی

FzHC185/66 ± 29/85223/70 ± 63/44217/66 ± 40/30205/00 ± 46/96)0/034( 0/433)0/013( 0/632)0/125( 0/127

FzMS352/33 ± 51/87405/66 ± 83/10409/78 ± 78/30420/33 ± 80/70)0/088( 0/203)0/120( 0/134)0/042( 0/388

FzPO508/33 ± 47/84507/66 ± 88/98523/26 ± 48/20573/00 ± 60/64)0/067( 0/272)0/208( 0/043)0/070( 0/260

مرکز فشار

داخلی-
0/223( 0/035(p<0/001 )0/583(0/326 )0/054(7/78 ± 8/3041/24 ± 5/3738/03 ± 9/3823/31 ± 31/66خارجی

0/642( p<0/001(p<0/001 )0/641(0/002 )0/419(15/60 ± 12/10253/15 ± 6/64274/09 ± 6/44214/44 ± 241/48قدامی-خلفی

0/120 )0/129(0/343 )0/050(0/114 )0/133(2/20 ± 3/119/08 ± 2/719/10 ± 2/616/91 ± 9/52عمودینرخ بارگذاری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد اوج فشار در نواحی ده گانه پا در دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون در مقایسه با یش آزمون هیچ اختالف معنی داری وجود 
.)P<0/05( نداشت

جدول 3. مقایسه اوج نیروهای وارده بر نواحی ده گانه پا در دو گروه طی پیش آزمون

ناحیه
میانگین±انحراف معیار

سطح معنی داری
کنترلآزمایش

101/340/501 ± 100/41265/08 ± 234/09انگشت شست

31/470/076 ± 26/8562/32 ± 86/94انگشت دوم تا پنجم

103/910/532 ± 76/24310/79 ± 284/79کف پایی اول

91/410/988 ± 94/31255/17 ± 255/82کف پای دوم

90/830/640 ± 54/09265/40 ± 249/49کف پایی سوم

73/410/278 ± 57/08212/32 ± 179/41کف پایی چهارم

30/560/223 ± 33/9869/16 ± 87/41کف پایی پنجم

119/090/642 ± 82/85216/74 ± 195/06میانه پا

125/580/162 ± 79/97526/94 ± 458/36بخش داخلی پاشنه

103/950/100 ± 69/28436/20 ± 367/61بخش خارجی پاشنه
P<0/05 سطح معناداری *
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حسی پیکری است ]45[. نقض ساختاری و عملکردی در هرکدام 
از این مکانیسم ها باعث افزایش نوسانات مرکز فشار و نقص در 
کنترل قامت می شود ]46[. مطالعات نشان داده است که اطالعات 
ورودی از پوست کف  پا در کنترل تعادل نقش مهمی دارد ]47[. 
گیرنده های عمقی در کنترل دائمی جابه جایی مرکز فشار نقش 
دارند. گیرنده های کف پا مهم ترین گیرنده های درگیر در ارزیابی 

سطح اتکا هستند ]48[. افراد کمردرد در طی راه رفتن به دلیل 
درد گام های کوتاه تری بر می دارند و از سرعت راه رفتن پایینی 
برخوردار هستند. تحقیقات نشان داده است که تحریکات حسی 
قوی تر به گیرنده های مکانیکی موجود در کف  پا باعث افزایش 
بازخورد عصبی گیرنده های پوستی به سیستم عصبی مرکزی و 
احتماالً باعث بهبود کنترل و حفظ تعادل می شود ]48[. درنتیجه 

جدول 5. اثر عامل زمان، گروه و اثر تعاملی زمان و گروه بر اوج فشار کف  پایی برای دو گروه آزمایش و کنترل طی دو شرایط پیش آزمون و پس آزمون

مؤلفه

میانگین±انحراف معیار
سطح معناداری )اندازه اثر(

گروه کنترلگروه آزمایش

اثر تعاملی اثر عامل گروهاثر عامل زمانپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون
زمان×گروه

0/275 )0/066(0/156 )0/109(0/776 )0/005(7/01 ± 4/7418/67 ± 3/3516/83 ± 5/6814/22 ± 15/31انگشت شست

0/704 )0/008(0/858 )0/002(0/361 )0/047(3/43 ± 1/957/68 ± 2/637/21 ± 2/467/86 ± 6/72انگشت دوم تا پنجم

0/465 )0/030(0/469 )0/030(0/429 )0/035(5/75 ± 4/4517/03 ± 4/2614/59 ± 5/0217/00 ± 16/90کف پایی اول

0/403 )0/039(0/438 )0/034(0/499 )0/026(2/55 ± 5/7524/52 ± 6/8924/23 ± 6/0321/62 ± 24/26کف پای دوم

0/616 )0/014(0/054 )0/191(0/102 )0/142(2/75 ± 6/7822/23 ± 3/8224/22 ± 4/5518/65 ± 22/32کف پایی سوم

0/440 )0/033(0/074 )0/166(0/051 )0/196(3/68 ± 4/4516/45 ± 2/3117/80 ± 4/1313/14 ± 16/13کف پایی چهارم

0/305 )0/058(0/392 )0/041(0/236 )0/077(1/83 ± 3/259/97 ± 1/8410/10 ± 3/628/32 ± 10/02کف پایی پنجم

0/191 )0/093(0/367 )0/045(0/030 )0/235(1/53 ± 4/146/56 ± 1/188/95 ± 1/596/63 ± 7/27میانه پا

0/847 )0/002(0/096 )0/147(0/560 )0/019(5/55 ± 6/2624/51 ± 4/2525/18 ± 3/2021/62 ± 22/94بخش داخلی پاشنه

0/128 )0/124(0/675 )0/010(0/801 )0/004(4/72 ± 2/9220/73 ± 4/3122/06 ± 1/6221/77 ± 19/93بخش خارجی پاشنه

 )P=0/006( و بخش خارجی پاشنه )P=0/039( بخش داخلی پاشنه ،)P=0/009( میانه پا ،)P=0/005( نتایج پژوهش حاضر نشان داد اوج نیرو در انگشتان دوم تا پنج
در گروه آزمایش در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کمتر بوده است )تصویر شماره 1(. اثر عامل گروه بر اوج نیرو در بخش داخلی پاشنه برای دو گروه آزمایش 

و کنترل طی دو شرایط پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بوده است.

تصویر 1. اوج نیروها برای دو گروه آزمایش و کنترل طی دو شرایط پیش آزمون و پس آزمون
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این تحریکات حسی قوی تر با بهبود عملکرد فضایی اطالعات 
دقیق تری را فراهم می کند که با تغییرات در میزان مرکز فشار 
در ارتباط است ]47[. این طور به نظر می رسد تمرینات راه رفتن 
االستیکی در افراد دارای کمردرد باعث بهبود در گام برداشتن 
انتقال تحریکات حسی  افزایش  باعث  افراد شده است که  این 
به گیرنده های کف پا شده و درنتیجه افزایش عملکرد فضایی 
را به دنبال داشته است. احتماالً کاهش مرکز فشار در راستای 
قدامی خلفی و داخلی خارجی بعد از تمرین مکانیسم های مذکور 
باشد. با توجه به اینکه تحقیقی مبنی بر اثر تمرینات االستیکی راه 
رفتن بر میزان مرکز فشار یافت نشد. امکان مقایسه مستقیم نتایج 

حاضر با پژوهش های گذشته امکان پذیر نیست.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد نیرو های عکس العمل زمین بعد از یک دوره 
تمرینات راه رفتن االستیکی در افراد سالمند کاهش یافت که این 
می تواند نقش مؤثر تمرینات راه رفتن االستیکی را در توان بخشی 

کمردرد در افراد سالمند مهم جلوه دهد.

جمله  آن  از  که  بود  محدودیت های  دارای  حاضر  پژوهش 
می توان به عدم وجود جنسیت مؤنث در نمونه آماری اشاره کرد. 
از سوی دیگر عدم ثبت فعالیت الکترومایوگرافی عضالت از دیگر 

محدودیت های این پژوهش بود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری سیستماتیک / فراتحلیل است و 
هیچ نمونه انسانی و حیوانی ندارد. درنتیجه هیچ یک از مالحظات 

اخالقی در نظر گرفته نشده است.

حامي مالي

برای انجام این مقاله هیچ کمک مالی از هیچ سازمانی دریافت 
نشده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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