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عابدانزاده*1

کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران
استادیار رفتار حرکتی ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

تاریخ دریافت6934/20/23 :

تاریخ پذیرش6934/26/96 :

چکیده
مقدمه :مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را
تخریب میکند .شایع ترین عوارض این بیماری عدم تعادل ،خستگی ،گرفتگی عضالت و لرزش میباشد .در این راستا ،هدف از پژوهش
حاضر بررسی تأثیر  60هفته تمرینات پیالتس بر تعادل ایستا و پویا و خستگی بیماران زن مبتال به ام.اس ()MS: Multiple Sclerosis
است.
مواد و روشها :این پژوهش نیمه تجربی و کاربردی به شیوه میدانی و بهصورت پیشآزمون -پسآزمون انجام شد .بدینمنظور  06زن
 02تا  02سال مبتال به ام.اس بهصورت در دسترس انتخاب گردیدند و بهطور تصادفی به  0گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند .از
دستگاههای تعادلسنج پویا ( )Dynamic Balance Deviceو ایستا ( )Stabilometer Deviceبرای اندازهگیری تعادل و از پرسشنامه
"شدت خستگی" ( )Fatigue Severity Scaleجهت اندازه گیری میزان خستگی بیماران مبتال به ام.اس استفاده شد .شایان ذکر است
که گروه تجربی به مدت  60هفته تمرینات پیالتس را انجام داد؛ اما گروه کنترل طی این مدت هیچ نوع ورزشی را انجام نداد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واریانس یکراهه و مرکب با اندازهگیری مکرر ،آزمون تی مستقل و آزمون تعقیبی  Bonferoniبا
تعدیل ضریب آلفا در سطح معناداری  2/20توسط نرمافزار  SPSS 22انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل در آزمون تعادل و آزمون خستگی بهتر عمل کردند.
نتیجهگیری :تمرینات پیالتس سبب بهبود تعادل و خستگی بیماران زن مبتال به مولتیپل اسکلروزیس گردید؛ بنابراین متخصصان
مربوطه میتوانند از تمرینات پیالتس بهعنوان یک درمان مکمل در کنار درمانهای دارویی برای بیماران مبتال به ام.اس استفاده کنند.
کلمات کلیدی :تعادل ،تمرینات پیالتس ،خستگی ،مولتیپل اسکلروزیس
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مقدمه
از شایعترین بیماریهای

بهمنظور پیشگیری از این مشکالت ،استفاده از راهکارهایی

مولتیپل

اسکلروزیس

ناتوانکننده و تخریبکننده سیستم عصبی مرکزی است

چون برقراری روابط اجتماعی ،آموزش ،تمرینات ورزشی،

که به شکل یک بیماری خودایمنی ،التهابی و مزمن

حمایتهای رسمی و مداخالت دارویی ضروری میباشد .از

بهصورت ضایعاتی عصبی با میلین تخریبشده در جسم

میان ورزشهای متنوع ،ورزش پیالتس تأثیرات مثبتی بر

سفید مغز ،طناب نخاعی و اعصاب بینایی بروز میکند (.)6

جلوگیری از روند رو به رشد بیماری در این بیماران داشته

این بیماری به  0ویژگی آن یعنی تعداد نواحی درگیر و

است .این ورزش در سال  6302توسط

پالکها و نواحی اسکلروزهشده اشاره دارد ( .)0عوارض

معرفی گشت و به تدریج توسعه داده شد و در سال 6920

متعدد و غیرقابلپیشبینی آن میتواند زندگی بیمار را

وارد ایران گردید (.)7

Joseph Pilates

مختل سازد و به دلیل افزایش شیوع و شدت ناتوانی که در

ورزش پیالتس مجموعهای از تمرینات تخصصی است

افراد جوان و میانسال ایجاد میکند ،اهمیت بسیاری دارد.

که بدن و مغز را بهگونهای درگیر میکند که قدرت،

ایجاد و بروز این بیماری در افراد جوان باعث افزایش

انعطافپذیری و استقامت را تحت تأثیر قرار میدهند .در

مشکالت اجتماعی و اقتصادی برای بیمار ،خانواده و جامعه

پژوهش  Ferimanو همکاران تحرک در بیماران مبتال به

میشود (.)9

ام.اس پس از تمرینات پیالتس بهتر شده بود و این نتیجه

مسائل و مشکالت مربوط به کنترل وضعیت بدن و

را در پی داشت که تعادل و تحرک در بیماران پس از

حفظ تعادل در افراد مبتال به ام.اس یک مسأله بسیار مهم و

تمرینات پیالتس بهتر میشود .این روش تمرینی در

شایع محسوب میشود؛ به نحوی که میزان خطر شکستگی

وضعیتهای ایستا و بدون طی مسافت ،پرش و جهش انجام

ناشی از زمینخوردن در این افراد حدود  0تا  9برابر افراد

میشود و این مزیت را بههمراه دارد که انجام این نوع

عادی است ( .)6هرچند مبتالیان به ام.اس در پیداکردن

فعالیتها ،خطر بروز آسیبهای ناشی از صدمات مفصلی و

راهی برای حل مشکالت و یافتن رویکردی جهت بهبود

عضالنی را که بر اثر انجام حرکات پرتابی ایجاد میشوند،

کیفیت زندگی خود ناتوان هستند؛ اما این افراد رغبتی به

کاهش میدهد (.)2

انجام تمرینات ورزشی نداشته و تنها  02درصد از آنها

در مطالعات گوناگون نشان داده شده است که

نسبت به ورزش دید مثبتی دارند .این درحالی است که

تمرینات ورزشی و مداخالت تغییر رفتاری مبتالیان به

تمرینات ورزشی بهطور مستقیم با سالمت جسمی و ذهنی

بیماری ام .اس موجب تعدیل روند ناتوانیهای حرکتی

افراد ارتباط دارند و بیمارانی که تمرینات جسمانی انجام

شده و عملکرد روانی آنها را بهبود میبخشد .از جمله

میدهند ،عملکرد اجتماعی بهتری داشته و از توانایی انجام

روش های تمرینی که در سال های اخیر مورد توجه قرار

وظایف بهتری نسبت به قبل برخوردار میباشند ( .)0از

گرفته است ،تمرینات پیالتس (علم کنترولوژی) میباشد

سوی دیگر ،بحث خستگی یکی از مسائل شایع در بین افراد

( Feriman .)3و همکاران ( )0262پژوهشی را با عنوان

مبتال به ام.اس است که میتواند بر کیفیت زندگی آنها

" تمرینات پایدارکننده مرکزی پیالتس برای افراد مبتال به

تأثیر منفی بگذارد ( .)4در این راستا ،از عمدهترین مشکالت

بیماری ام.اس" انجام دادند و گزارش کردند که تمرینات

مربوط به مبتالیان به ام.اس ،عدم تعادل و خستگی است.

پیالتس و فیزیوتراپی استاندارد باعث بهبود تعادل و
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تحرک افراد مبتال به ام.اس نسبت به گروه کنترل میشود

مجرب پیالتس انجام دادند و با گذشت  60هفته هر 0

( Heather .)62و همکاران ( )0266نیز در پژوهشی با

گروه مجدداً آزمونهای تعادل را اجرا کردند .سپس

عنوان "تأثیر  60هفته تمرینات مقاومتی بر قدرت تحرک،

پرسشنامه خستگی را مجدداً تکمیل نمودند؛ درحالی که

تعادل و خستگی در افراد مبتال به ام.اس" عنوان نمودند

گروه کنترل هیچگونه فعالیت ورزشی را طی این مدت

که گروه تجربی در هر  0متغیر خستگی و تعادل بهتر

انجام ندادند.

عمل کردند (.)66
از آنجایی که آگاهی از وضعیت تعادل و خستگی

ابزار اندازهگیری

بیماران مبتال به ام.اس نقش مهم و مؤثری در ایجاد یک

 -دستگاه تعادلسنج ایستا :برای ارزیابی سنجش

برنامه درمانی و توانبخشی کارآمد دارد ،لزوم مطالعه و

پایداری وضعیت بدنی در حالت ایستا ،نوسانات بدنی بهطور

پژوهش بیشتر در این زمینه احساس میشود؛ بنابراین در

غیرمستقیم بر پایه واکنش سطح ایستا نسبت به نیروهای

این پژوهش به اثر تمرینات پیالتس بر تعادل و خستگی

واردشده ناشی از تغییرات مرکز ثقل فرد توسط این دستگاه

بیماران زن مبتال به ام.اس پرداخته شد.

(ساخت شرکت دانشساالر ایرانیان) اندازهگیری و تحلیل
شدند .دستگاه حاضر دارای ابعاد  66×66سانتیمتر مربع

مواد و روشها

بوده و دارای  6سنسور در  6گوشه دستگاه میباشد و

مطالعه نیمهتجربی حاضر به شیوه میدانی و بهصورت

میزان نوسانات به جلو ،عقب ،چپ و راست را بهصورت

پیشآزمون -پسآزمون با  0گروه تمرین و کنترل انجام

درصد و سانتیمتر نشان میدهد .دادههای خروجی توسط

شد .برای انتخاب نمونه پژوهش از بین  602نفر زن مبتال

نرمافزار تحلیلگر دستگاه در یک فایل اکسل نمایش داده

به ام.اس 06 ،نفر به شیوه هدفمند براساس سن (02-02

میشود .در این پژوهش میانگین درصد میزان پایداری افراد

سال) و درجه ناتوانی  6-6انتخاب گشتند و بهصورت

در حین زمان اجرای آزمون طی  9مرتبه اجرا بهعنوان

تصادفی و در دسترس به  0گروه تجربی و کنترل تقسیم

متغیر وابسته ثبت گردید .روایی همزمان نیز توسط شرکت

شدند .پس از ارائه توضیحاتی در مورد طرح پژوهش ،نوع

سازنده و با استفاده از روش ضریب همبستگی

تمرینات ،شدت ،مدت ،تکرار و چگونگی اجرای آن،

بین امتیازات کسبشده این دستگاه و دستگاه نیروسنج

شرکتکنندگان پرسشنامه خستگی در بیماران مبتال به

 )r=2/20( Kistlerمحاسبه شد .عالوهبراین ،پایایی درون

ام.اس و فرم رضایتنامه و صحت مزاج شرکت در تمرین را

فردی و بین فردی به روش ضریب همبستگی درون

تکمیل نمودند و با شرایط ورودی زیر وارد پژوهش شدند:

طبقهای ()Coefficient ICC: Intraclass Correlation

عدم سابقه ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی ،صرع،

بهترتیب معادل  2/22و  2/24محاسبه گشت.

Pearson

بیماریهای متابولیکی ،بیماریهای روانی ،بیماریهای

 -دستگاه تعادل سنج پویا :برای سنجش تعادل پویای

ارتوپدی مانند :زانو درد و عدم بارداری و تمایل به شرکت

شرکت کنندگان از دستگاه تعادلسنج پویا ساخت شرکت

در طرح پژوهش .الزم به ذکر است که گروه تجربی

دانش ساالر ایرانیان استفاده شد .این دستگاه دارای یک

تمرینات پیالتس را بهصورت هدفمند و به مدت  60هفته،

بخش سختافزاری ویژه ایستادن افراد و یک بخش

هر هفته  9جلسه و هر جلسه  6ساعت تحت نظر مربی

سخت افزاری دیگر ویژه نمایش اطالعات مربوط به حفظ

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،22شماره  ،46زمستان 6934

9

زهرا روشندلپور و همکار

تعادل فرد در حین اجرای آزمون است .همچنین دارای

روش اجرای تمرینات پیالتس

یک چراغ نمایشگر می باشد که انحرافات نوسانی از نقطه

پس از انتخاب شرکتکنندگان مطابق با معیارهای ورود

تعادل را نشان میدهد .در این پژوهش امتیاز فرد

و شرح کامل اهداف پژوهش برای آنها و اخذ رضایتنامه

به صورت زمان حفظ تعادل تقسیم بر زمان کل آزمون

کتبی برای شرکت در اجرای این پژوهش ،آزمون تعادل

محاسبه گردید .سپس ،میانگین این امتیاز طی  9مرتبه

ایستا با چشمان باز و بسته و تعادل پویا بر روی

اجرا به عنوان متغیر وابسته ثبت شد .روایی همزمان نیز

دستگاههای مربوطه بهعنوان پیشآزمون از ایشان گرفته

توسط شرکت سازنده و با استفاده از روش ضریب

شد .برای اجرای آزمون تعادل ایستا ،هر فرد با پای برهنه

همبستگی  Pearsonبین امتیازات کسبشده این دستگاه

به مدت  92ثانیه بر روی دستگاه تعادلسنج ایستا قرار

و دستگاه تعادلسنج  )r=2/22( Lafayetteمحاسبه

گرفت (یک بار با چشم باز و بار دیگر با چشمان بسته) و در

گردید  .همچنین پایایی درون فردی و بین فردی به روش

حین اجرا ،به نقطه مشخصی که متناسب با قد وی بر روی

ضریب همبستگی درون طبقهای بهترتیب معادل  2/39و

دیوار نصب گردیده بود ،نگاه میکرد (کاربرد این نقطه

 2/36بهدست آمد.

بدینمنظور است که از حرکات چشم فرد به اطراف

 -پرسشنامه شدت خستگی :به منظور ارزیابی میزان

جلوگیری شود؛ زیرا هر حرکت سر باعث جابهجایی مرکز

FSS

ثقل میشود) .بهمنظور افزایش پایایی ،هر فرد  9مرتبه این

استفاده شد .این پرسشنامه شدت خستگی را بیش از حد

آزمون را در هر وضعیت (چشمان باز و بسته) انجام میداد

عملکرد روزانه اندازهگیری میکند .شرکتکنندگان

و میانگین  9اجرا بهعنوان نمره فرد محاسبه میشد .برای

پرسشنامه مذکور را که دارای  3سؤال بود تکمیل نمودند.

اجرای آزمون تعادل پویا از شرکتکنندگان خواسته شد تا

این ابزار یکی از مقیاس های بسیار معتبر برای سنجش

بر روی صفحه ناپایدار دستگاه قرار گیرند و برای حفظ

شدت خستگی در بیماران مبتال به ام.اس میباشد که

تعادل اولیه (قبل از شروع آزمون) از دستهای که در

خستگی را به صورت کلی و با سرعت ارزیابی میکند؛

روبهروی آنها قرار گرفته است ،استفاده کنند (حفظکردن

بهطوری که نمره حاصل از آن با میزان و شدت خستگی

تعادل یعنی به نحوی روی دستگاه بایستند که صفحه زیر

Crop

پای آنها در منطقه تعادل قرار گیرد و چراغ تعبیهشده در

و همکاران ( )6323طراحی شد و اعتبار آن تأیید گشت و

دستگاه ،سبزرنگ شود) .در این حالت آزمودنی باید کمکم

ثبات درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 2/22

دست خود را از دسته جدا نماید و در طول آزمون نیز هرگز

گزارش گردید .اعتبار صوری و اعتبار محتوای این

برای حفظ تعادل از آن کمک نگیرد .در این زمان آزمونگر

پرسشنامه توسط  62نفر از اساتید متخصص در این زمینه

با فشردن کلید استارت ،آزمون را آغاز مینماید .ابتدا صدای

مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با روش آزمون -آزمون

بوقی شنیده میشود و سپس زمانسنج دستگاه ،مدت زمان

مجدد در پژوهش غفاری و همکاران برابر با ()r=2/29

حفظ تعادل را نمایش میدهد .در طول مدت اجرای آزمون،

محاسبه شده است ( . )60همسانی درونی این ابزار در

افراد نهایت تالش خود را میکنند تا از منطقه تعادل خارج

پژوهش حاضر به روش آزمون -آزمون مجدد معادل 2/27

نشوند .شایان ذکر است که شرکتکنندگان میتوانند بدن

بهدست آمد.

خود را به هر صورتی تغییر دهند؛ اما نمیتوانند از دسته

6
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خستگی بیماران مبتال به ام.اس از پرسشنامه

بیمار کامالً متناسب میباشد .این پرسشنامه توسط

تأثیر تمرینات پیالتیس بر تعادل و خستگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

دستگاه کمک بگیرند .در پایان ،هنگامی که فرد توانایی

بهطوری که در ماه سوم تمرینات به سطح  0و  9ارتقا

حفظ تعادل خود را نداشته باشد ،صدای بوقی از دستگاه

یافت .سرانجام پس از اتمام دوره تمرینات ،در یک جلسه

شنیده میشود که نشاندهنده پایان آزمون میباشد .در

جداگانه مجدداً آزمونهای تعادل ایستا (با چشم باز و

ادامه ،امتیاز شرکتکنندگان بهصورت میزان درصدی از

بسته) ،تعادل پویا و خستگی بهعنوان پسآزمون برای افراد

زمان تعادل بر روی مانیتور دستگاه نمایش داده میشود .با

به عمل آمد.

توجه به نمرات کسبشده در این مرحله ،افراد بهصورت
گمارش تصادفی در  0گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند.

روشهای آماری

شرکتکنندگان گروه تجربی در یک برنامه تمرینی پیالتس

برای توصیف دادهها از شاخص مرکزی میانگین

شرکت کردند که به مدت  60هفته ،هر هفته  9جلسه و هر

و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد استفاده گشت.

جلسه  42دقیقه به طول انجامید .آزمودنیها در این گروه

جهت بررسی نرمالبودن توزیع جامعه نیز از آزمون

تمرینات تعدیلشده پیالتس که توسط یک مربی کارآزموده

 Shapiro- Wilkبهره گرفته شد .همچنین بهمنظور آزمون

پیالتس آموزش داده میشد را انجام دادند؛ اما گروه کنترل

فرضیههای پژوهش از آزمونهای آماری تحلیل واریانس

فقط به کارهای روزمره زندگی پرداختند .الزم به ذکر است

مرکب  00با اندازهگیری مکرر بر روی عامل مرحله

که بیخطربودن برنامه تمرینی که بر روی بیماران اجرا شد،

آزمون و گروه بهعنوان عامل بین گروهی و آزمون تی

توسط پزشک معالج مورد تأیید قرار گرفت .در اولین

مستقل و تی وابسته بهعنوان آزمونهای تعقیبی برای

جلسه ،اصول پایه تمرینات پیالتس توسط مربی برای

مشخصکردن محل دقیق تفاوتها با استفاده از تعدیل

شرکتکنندگان توضیح داده شد و اطالعات کلی از این

ضریب آلفا به روش  Bonferoniاستفاده گردید .تمامی

ورزش در اختیار آنها قرار گرفت و این اصول پایه در تمام

تجزیه و تحلیلها و رسم نمودارها نیز با استفاده از

جلسات رعایت گردید .در ابتدای هر جلسه پس از

نرمافزار  SPSS 17انجام گرفت و سطح معناداری در آزمون

فراهمکردن مقدمات ،جلسه تمرین که شامل تنفس و نحوه

فرضیهها معادل ( )α=2/20در نظر گرفته شد.

درست ایستادن در کالس پیالتس بود ،با انجامدادن تنفس
پیالتس و حرکات کششی که با توضیحات مربی همراه بود

نتایج

آغاز میشد (حدود  62دقیقه) و در ادامه با تمرینات

میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای

اختصاصی تعدیلشده دنبال میگردید (حدود  62دقیقه).

اطالعات فردی و متغیرهای پژوهش در جدول  6و نتایج

در پایان کار نیز سردکردن و برگشت به حالت اولیه انجام

مربوط به ارزیابی تأثیر تمرینات پیالتس بر تعادل ایستا با

شد (حدود  62دقیقه) .شایان ذکر است که تمرینات

چشم باز در جدول  0ارائه شده است.

پیالتس دارای  6سطح میباشد و به دلیل اینکه افراد مبتال

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،اثر اصلی

به ام.اس نباید از تمرینات سنگین استفاده کنند ،تمرینات

مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) ( )P=2/70معنادار نبود؛

از سطح  6شروع شد و به تدریج پیشرفت کرد .بدینترتیب

درحالی که اثر تعاملی مرحله آزمون با گروه ( )P=2/2226و

آزمودنیها قادر بودند ستون فقرات خود را در موقعیتهای

اثر اصلی گروه ( )P=2/290معنادار گزارش شد.

مختلف کنترل کنند و تعادل الزم را بهدست آورند؛
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برای بررسی بیشتر اثر معنادار تعامل بین مرحله و گروه

5

زهرا روشندلپور و همکار

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در گروهها و مراحل مختلف آزمون
شاخصهای توصیفی

متغیرها

گروه
تجربی

سن
کنترل
تجربی
وزن
کنترل
تجربی
قد
کنترل
تجربی
خستگی
کنترل
تجربی
تعادل ایستا با چشم باز
کنترل
تجربی
تعادل ایستا با چشم بسته
کنترل
تجربی
تعادل پویا
کنترل

مرحله آزمون

تعداد

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

پیشآزمون

60

پسآزمون

60

میانگین

انحراف استاندارد

90/0

4/94

99

7/03

46/92

3/76

46/64

4/40

602/99

9/70

607/67

7/07

پیشآزمون

60

93/67

69/09

پسآزمون

60

96/00

60/0

پیشآزمون

60

66/67

2/03

پسآزمون

60

66/30

62/29

پیشآزمون

60

6/26

2/64

پسآزمون

60

2/29

2/92

پیشآزمون

60

6/96

2/63

پسآزمون

60

6/69

2/00

پیشآزمون

60

6/06

2/66

پسآزمون

60

6/22

2/94

پیشآزمون

60

0/66

6/06

پسآزمون

60

0/00

6/00

پیشآزمون

60

00

62/92

پسآزمون

60

92/60

69/44

پیشآزمون

60

60/67

0/94

پسآزمون

60

69/22

0/63

جدول  :1نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب  0×0با اندازهگیری مکرر برای ارزیابی تأثیر تمرینات پیالتس بر تعادل ایستا با چشم باز
منبع

4

شاخصهای آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

مرحله

2/222

6

2/222

2/62

2/70

2/220

مرحله × گروه

2/02

6

2/02

46/24

2/2226

2/76

خطا (مرحله)

2/6

00

2/220

گروه

60/63

6

60/63

خطا (گروه)

06/60

00

0/64

0/274

2/290

2/62
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تأثیر تمرینات پیالتیس بر تعادل و خستگی زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

از  0آزمون تی مستقل (برای تعیین محل تفاوت بین  0گروه

نمیباشد؛ درحالی که اثر تعاملی مرحله آزمون با گروه

در هریک از مراحل پیشآزمون و پسآزمون) و  0آزمون تی

( )P=2/2226و اثر اصلی گروه ( )P=2/203معنادار است.

وابسته (برای تعیین محل تفاوت بین  0مرحله آزمون در

برای بررسی بیشتر اثر معنادار تعامل بین مرحله و گروه

Bonferoni

از  0آزمون تی مستقل (برای تعیین محل تفاوت بین 0

استفاده گردید .نتایج این آزمونها نشان داد که بین  0گروه

گروه در هریک از مراحل پیشآزمون و پسآزمون) و 0

در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد

آزمون تی وابسته (برای تعیین محل تفاوت بین  0مرحله

()P=2/69؛ در صورتی که در مرحله پسآزمون تفاوت

آزمون در هریک از گروهها) با تعدیل ضریب آلفا به روش

معناداری ( )P=2/224بهدست آمد .با مشاهده میانگین

 Bonferoniاستفاده شد .نتایج آزمونهای تعقیبی بیانگر آن

نمرات  0گروه در این مرحله پی میبریم که گروه تجربی در

بود که بین  0گروه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

مرحله پسآزمون عملکرد بهتری داشته است .نتایج آزمون

تفاوت معناداری وجود ندارد (بهترتیب  P=2/242و

تی وابسته نیز نشان میدهد که تفاوت بین  0مرحله آزمون

 .)P=2/267همچنین نتایج آزمون تی وابسته نشان داد که

برای گروه تجربی ( )P=2/226و کنترل ( )P=2/229معنادار

تفاوت بین  0مرحله آزمون برای گروه تجربی ( )P=2/226و

میباشد .در جدول  9نتایج مربوط به سنجش تأثیر تمرینات

گروه کنترل ( )P=2/2226معنادار بوده است .با مشاهده

پیالتس بر تعادل ایستا با چشم بسته نشان داده شده است.

میانگین  0گروه در این مراحل به این نکته پی میبریم که

هریک از گروهها) با تعدیل ضریب آلفا به روش

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،اثر اصلی

گروه تجربی از پیشآزمون تا پسآزمون دارای بهبود

مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) ( )P=2/00معنادار

عملکرد میباشد؛ درحالی که عملکرد گروه کنترل تضعیف

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب  0×0با اندازه گیری مکرر برای ارزیابی تأثیر تمرینات پیالتس بر تعادل ایستا با چشم بسته
منبع

شاخصهای آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

مرحله

2/26

6

2/26

6/09

2/00

2/24

مرحله × گروه

2/00

6

2/00

97/36

2/2226

2/49

خطا (مرحله)

2/66

00

2/227

گروه

0/66

6

0/66

خطا (گروه)

3/3

00

2/60

0/69

2/203

2/63

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب  0×0با اندازه گیری مکرر برای ارزیابی تأثیر تمرینات پیالتس بر تعادل پویا
منبع

شاخصهای آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

مرحله

602/99

6

602/99

3/36

2/220

2/96

مرحله × گروه

992/70

6

992/70

07/04

2/2226

2/00

خطا (مرحله)

044/36

00

60/69

گروه

6700/22

6

6700/22

خطا (گروه)

9272/02

00

693/07
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60/00

2/220

2/94
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جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب  0×0با اندازه گیری مکرر برای ارزیابی تأثیر تمرینات پیالتس بر میزان خستگی
منبع

شاخصهای آماری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معناداری

اندازه اثر

مرحله

00/22

6

00/22

0/06

2/60

2/23

مرحله × گروه

622/99

6

622/99

67/90

2/2226

2/66

خطا (مرحله)

067/029

00

09/00

گروه

794/99

6

794/99

خطا (گروه)

6336/36

00

007/26

شده است .جدول  6نشاندهنده نتایج مربوط به ارزیابی
تأثیر تمرینات پیالتس بر تعادل پویا میباشد.
همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،اثر اصلی
مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) ( ،)P=2/220اثر تعاملی
مرحله آزمون با گروه ( )P=2/2226و اثر اصلی گروه
( )P=2/220معنادار میباشند.

9/06

2/220

2/60

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،اثر اصلی
مرحله (پیشآزمون و پسآزمون) ( )P=2/60و اثر اصلی
گروه ( )P=2/220معنادار نمیباشند؛ درحالی که اثر تعاملی
مرحله آزمون با گروه ( )P=2/2226معنادار است.
برای بررسی بیشتر اثر معنادار تعامل بین مرحله و گروه
از  0آزمون تی مستقل (برای تعیین محل تفاوت بین 0

برای بررسی بیشتر اثر معنادار تعامل بین مرحله و گروه

گروه در هریک از مراحل پیشآزمون و پسآزمون) و 0

از  0آزمون تی مستقل (برای تعیین محل تفاوت بین 0

آزمون تی وابسته (برای تعیین محل تفاوت بین  0مرحله

گروه در هریک از مراحل پیشآزمون و پسآزمون) و 0

آزمون در هریک از گروهها) با تعدیل ضریب آلفا به روش

آزمون تی وابسته (برای تعیین محل تفاوت بین  0مرحله

 Bonferoniاستفاده شد .نتایج این آزمونها نشان داد که

آزمون در هریک از گروهها) با تعدیل ضریب آلفا به روش

بین  0گروه در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری وجود

 Bonferoniاستفاده شد .نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد

ندارد ()P=2/44؛ اما در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری

که بین  0گروه در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری وجود

مشاهده میشود ( .)P=2/227در این راستا با توجه به

ندارد ()P=2/260؛ اما در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری

میانگین گروهها متوجه میشویم که گروه تجربی خستگی

مشاهده شد ( .)P=2/226با توجه به میانگین گروهها متوجه

کمتری را نسبت به گروه کنترل در حین انجام تمرینات

میشویم که گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه

تجربه کرده است .نتایج آزمون تی وابسته نیز بیانگر آن

کنترل داشته است .همچنین نتایج آزمون تی وابسته نشان

میباشد که تفاوت بین  0مرحله آزمون برای گروه تجربی

میدهد که تفاوت بین  0مرحله آزمون برای گروه تجربی

( )P=2/224معنادار بوده و برای گروه کنترل غیرمعنادار

( )P=2/226و گروه کنترل ( )P=2/2226معنادار میباشد .با

( )P=2/290است .با مشاهده میانگین گروه تجربی در این

مشاهده میانگین  0گروه در این مراحل به این نکته پی

مراحل نیز مشخص میشود که گروه تجربی از پیشآزمون

میبریم که گروه تجربی از پیشآزمون تا پسآزمون دارای

تا پسآزمون دارای عملکرد بهتری بوده است.

بهبود عملکرد میباشد؛ درحالی که عملکرد گروه کنترل
تضعیف شده است .جدول  0نتایج ارزیابی تأثیر تمرینات
پیالتس بر میزان خستگی افراد را نشان میدهد.

8

بحث
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر یک دوره
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تمرینات پیالتس بر تعادل و خستگی زنان مبتال به ام.اس

تعادل و بهطور کلی حفظ قامت ،بیشتر مورد توجه قرار

بود .نتایج نشان داد که تمرینات پیالتس بر تعادل بیماران

گرفته و احتماالً بهبود تعادل در بیماران ممکن است در اثر

زن مبتال به ام.اس تأثیر معناداری داشته است که این امر

افزایش قدرت این عضالت باشد (.)67

با یافتههای  Rombergو همکاران ( )0226که در پژوهشی

دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات

گزارش کردند که تمریندرمانی طوالنیمدت بر کیفیت

پیالتس بر خستگی بیماران زن مبتال به ام.اس تأثیر

زندگی و اختالالت عملکردی مبتالیان به ام.اس تأثیر

معناداری داشته است .این مهم با نتایج پژوهش شانظری و

مثبتی دارد ( ،)69یافتههای قاسمی و همکاران ( )0266که

همکاران ( )0269که نشان دادند  60هفته تمرین ورزش

نشان دادند تمرینات نوروماسکوالر باعث بهبود شاخص

در آب و پیالتس بر خستگی زنان مبتال به ام.اس تأثیر

تعادل ،راهرفتن و افسردگی مبتالیان به ام.اس میشود

مثبت دارد ( )62و نیز با یافتههای  McCullaghو همکاران

( )66و نیز یافتههای  Ferimanو همکاران ( )0260که

( )0222که در پژوهشی عنوان نمودند که ورزش

تأثیر تمرینات پیالتس در بهبود وضعیت جسمانی مبتالیان

طوالنیمدت بر کیفیت زندگی و خستگی بیماران مبتال به

به ام.اس در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل را

ام.اس تأثیر مثبت میگذارد ( )63همراستا میباشد.

خاطرنشان ساختند ( )60همخوان میباشد .در مطالعات

تمرینات

ورزشی

از

طریق

تنظیم

میزان

بسیاری نشان داده شده است که تمرینات ورزشی باعث

انتقالدهنده های عصبی در سلول عصبی و در نتیجه،

بهبود تعادل و یا جلوگیری از کاهش تعادل بیماران مبتال

تعادل و یکسان سازی در میزان کارکرد عصبی شخص و

به ام.اس میشود و با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان

کاهش نابههنجاریهای روانی میتواند در بهبود کیفیت

گفت که تمرینات پیالتس بر تعادل بیماران مبتال به ام.اس

زندگی افراد مبتال به ام.اس تأثیر مثبتی داشته باشد

تأثیر دارد .تمرینات پیالتس از طریق بهبود عوامل

( .)02همچنین می توان گفت که تمرینات ورزشی سبب

نوروتروفیک در حفاظت از سیستم عصبی مؤثر میباشد؛

ایجاد سازگارهایی در مغز و نخاع میشوند که این امر

بنابراین از پتانسیل ایجاد اثر مثبت بر عملکرد حرکتی افراد

می تواند به افزایش توانایی فراخوانی واحدهای حرکتی

مبتال به ام.اس برخوردار است .از آنجایی که ورزش پیالتس

منجر شود .با افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی توسط

روشی مناسب برای تمرین آگاهی ذهن ،بدن و کنترل

مغز ،فرد بهتر میتواند ا ز عهده انجام حرکات برآید (.)06

حرکات وضعیتی با درخواستهای عصبی -عضالنی باال

 Faragosoو همکاران ( )0222در پژوهشی نشان دادند

میباشد ،میتوان از این روش برای بهبود اختالالت تعادل و

که تمرینات ورزشی تأثیر مثبتی در کاهش میزان

بیماری روحی و جسمی افراد و یا بهعنوان روش کمکی

خستگی دارند ( .)00پژوهشگران دلیل احتمالی بهبود

برای درمان استفاده کرد .با توجه به اینکه تمرینات قدرتی

خستگی در بیماران مبتال به ام.اس در نتیجه تمرینات

در تمرینات پیالتس جایگاه خاصی دارند و باعث افزایش

ورزشی را افزایش سوخت و ساز بدن در حین تمرینات

قدرت بیماران میشوند ( ،)3،64همچنین از آنجایی که

ورزشی و پس از آن دانستهاند .بر این اساس ،افزایش

توانایی حفظ تعادل مبتنی بر اطالعات حسی بوده و متأثر

سوخت و ساز بدن که به دنبال انجام تمرینات بدنی روی

از هماهنگی ،دامنه حرکتی مفصل و قدرت عضالنی

می دهد باعث افزایش خون رسانی ،اکسیژن و تغذیه بهتر

میباشد ،در پژوهش حاضر تقویت عضالت مربوط به حفظ

اندامها و در نهایت موجب کاهش ضعف عضالنی و بهبود
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زهرا روشندلپور و همکار

کارکرد دستگاه عصبی میشود .بر پایه نتایج مطالعات

که عالوه بر درمانهای دارویی ،از درمان مکمل ورزش

پژوهشی ،انجام تمرینات قدرتی موجب افزایش قدرت

پیالتس در ارتباط با بیماران مبتال به ام.اس استفاده نمایند.

عضالنی میشوند .به دنبال این تغییرات ،میزان خستگی

در این پژوهش با توجه به محدودیتهای محیطی،

کاهش یافته و انرژی انجام فعالیت در افراد افزایش مییابد

اقتصادی ،انسانی ،زمانی و ماهیت بیماری ام.اس ،نتایج

( .)09از سوی دیگر در مطالعات  Killeffو همکاران

شایان توجهی حاصل گردید.

( )0220و خداده و همکاران ( )0222تمرینات ورزشی
تغییری را در میزان خستگی افراد مبتال به ام.اس ایجاد
نکرد ( )06،00که این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر
همخوانی ندارند .شاید بتوان دلیل احتمالی آن را به نوع

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه آزاد واحد شوشتر
انجام شد.

تمرینات ورزشی ،شدت و مدت تمرینات نسبت داد؛ زیرا
این پژوهشگران از تمرینات منتخب و هوازی در تمرینات

مالحظات اخالقی

خود استفاده کرده بودند .با توجه به اینکه انواع تمرینات

در مطالعه حاضر فرم رضایت آگاهانه تکمیل گردید.

با مدت ،شدت و تکرارهای مختلف ،سازگاریهای متفاوتی

هدف مطالعه برای افراد شرکتکننده کامل توضیح داد شد

را در افراد به وجود میآورند ،در بیماران مبتال به ام.اس

و به افراد متذکر شدیم اطالعات بهصورت محرمانه خواهد

باید به مدل تمرینی توجه خاصی گردد تا انجام تمرینات

ماند و نتایح بهصورت کلی گزارش خواهد شد.

ورزشی موجب افزایش خستگی در این بیماران نشود.

تضاد منافع
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بهطور کلی میتوان گفت که انجام تمرینات پیالتس به
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دلیل خاصیت عدم پرش و جهش که برای هر بیماری مضر
است ،برای بیماران مبتال به ام.اس امکانپذیر میباشد و با

تشکر و قدردانی

انجام این روش ،کاهش فراوانی در میزان خستگی بیماران،

پژوهشگران بر خود الزم میدانند تا از تمامی

بهبود تعادل و دیگر فاکتورهای آمادگی جسمانی مشاهده

شرکتکنندگان که صبورانه در اجرای این پژوهش همکاری

شده است؛ بنابراین به متخصصان و بیماران توصیه میشود

نمودند ،کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوردند.
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Abstract
Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic and debilitating disease it which myelin of the
central nervous system (brain and spinal cord) was damaged. Most common symptoms of MS are
imbalance, fatigue, cramps and shaking. The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks
of training Pilates on static and dynamic balance and fatigue in women with multiple sclerosis.
Materials and Methods: This study was semi-experimental and applied. It conducted with field
style and pre-post test design. A total of 24 women 20 to 50 years old with MS using at available
manner selected and randomly assigned into two experimental and control groups. Static and
dynamic balancing devices used to measure balance and fatigue questionnaires used to measure
fatigue participants. The experimental group received 12 weeks of training Pilates while the control
group did not do any exercise. To analyze the data was used one-way and mixed repeated measure
ANOVAs, also t-test and post hoc test with justifing of alpha coefficient at significantly lavel 0.05
using SPSS22.
Results: The results showed that the experimental group as compared with the control group in
balance and fatigue tests was better.
Conclusion: It was indicated that Pilates’ exercises can improve balance and fatigue in patients with
MS. Therfore, it can suggest to experts to use this kind of training as a complementary therapy along
with drug treatments for patients with MS.
Keywords: Balance, Fatigue, Multiple sclorosis, Pilates training
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