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Abstract 

Background and Aim: Multiple sclerosis is a chronic and debilitating disease which destroys 

the central nervous system (brain and spinal cord). The most common complications of five 

weeks of Pilates training on the number of falling, fear of fall, and reaction time in women 

suffering from MS. 

Materials and Methods: The present quasi-experimental study included 40 female patients with 

MS 0<EDSS> 4 and aged 20-40 years old. Patients were randomly assigned into experimental 

and control groups. The training program was carried out for five weeks (three sessions of one 

hour per week). Patients’ number of falling, fear of fall, and reaction time was measured using a 

self-reporting, fear of fall questionnaire and reaction time device before and after the exercise. 

Data was analyzed using descriptive statistics and paired T test. α was set at 0.05.  

Results: The results showed significant differences in the adjusted mean of the number of 
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.001), but no difference was observed in the control group. So, Pilates exercise interventions 

significantly decreased the number of falling, fear of fall, and reaction time in the experimental 

group. 

Conclusion: Pilates training reduced the number of falling, fear of falling, and reaction time in 

patients with MS. Therefore, such exercises could be used as a complementary treatment 

alongside medications for MS patients. 
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 ، ایرانتهران ،دانشگاه تهرانی بدندانشکده تربیت  شناسی ورزشی،آسیب و حرکات اصالحی دانشجوی دکتری تخصصی .1

  ایران ،تهران ،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،شناسی ورزشیآسیب و دانشجوی دکتری تخصصی حرکات اصالحی .2 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
ترین عوارض این بیماری کند. شایعمغز و نخاع( را تخریب می( من و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزیمولتیپل اسکلوروزیس بیماری مز

 نانز العملعکس زمان و سقوط از تعداد سقوط، ترس بر پیالتس تمرین هفته 5 ثیراتبررسی  حاضر خستگی، عدم تعادل، سقوط و گرفتگی عضالت است. هدف از مطالعه
 اسکلروروزیس است. مولتیپل به مبتال

 هامواد و روش
سال انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی  40تا  20و دامنه سنی  4تا  0روزیس با درجه بیماری بیمار مبتال به مولتیپل اسکل 20 کار آزمایی بالینی تعداد حاضر در مطالعه

ای یک ساعت بود. تعداد سقوط، ترس از سقوط و جلسه و جلسه 3ای هفته، هفته 5نامه تمرینات پیالتس در گروه تجربی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. بر
-العمل اندازهو ارزیابی زمان عکس Falls Efficacy Scale Internationalنامه خود گزارشی العمل قبل و بعد از تمرینات به ترتیب با استفاده از پرسشزمان عکس

 انجام شد. α=05/0ها با استفاده از آمار توصیفی و تی همبسته و سطح معناداری ی شد. تجزیه و تحلیل دادهگیر

 هایافته
. >p)001/0( العمل پیش و پس از تمرینات پیالتس تفاوت معناداری وجود داردمیزان ترس از سقوط و زمان عکس تعداد سقوط، بین دهدنتایج حاصل از تحقیق نشان می

العمل و تعداد سقوط زمان عکس ،دار ترس از سقوطاخله تمرین پیالتس باعث کاهش معناتوان گفت که مدلذا میمشاهده نشد.  یوه کنترل تفاوت معناداررحالی که در گدر 
 .شد

 گیرینتیجه
 .مان دارویی برای بیماران مولتیپل اسکلوروزیس استفاده نمایندیک درمان مکمل در کنار در به عنوان پیالتس تمریناتاز توانند متخصصان مربوطه می، با توجه به نتایج

 های کلیدیهژوا
 العملزمان عکس ؛ترس از سقوط ؛تمرینات پیالتس ؛زنان ؛مولتیپل اسکلوروزیس
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 و اهداف مقدمه
-این بیماری یک بیماری خود [1].باشدکننده در جوانان بالغ میناتوانو  روندهترین بیماری نورولوژی پیششایع ام.اسیا  1تیپل اسکرولوزیسمول

وسعت  با و 2هاگودندروسیتیال ات عصبی یا میلین تخریب شده در جسم سفید مغز، طناب نخاعیعه صورت ضایایمنی التهابی و مزمن است که ب
 فرد یزندگ هتغییردهند یهایبیمار از ییک و شناخته استعلت اصلی این بیماری نا [3].کندو اعصاب بینایی بروز می [2]هانورون ،کمتر آکسونها

 [4]ندارد یقطع درمان متأسفانه و بردمی پیش یناتوان سمت بهوی را  تدریجبه  ،زندیم صدمه فرد یزندگ دوران بهترین معموال به یراز ،تاس
د درص 30ون دالر و در ایران بیش از بیلی 5 و 2ای که این هزینه در آمریکا سالیانه سیار باال است به گونهب ام.اس همچنین هزینه درمان بیماری

 به دنیا در نفر میلیون 5/2 حدود در که کرد اعالم آمریکا اسکلروزیس مولتیپل یمل انجمن [5].بودجه دارویی وزارت بهداشت تخمین زده شده است

 [6].دارند را یناتوان از یدرجات اختالل این به مبتالیان درصد 80 همچنین شود.یم اضافه تعداد این به نفر 200 هفته هر و هستند مبتال یبیمار این
 زنان در یبیمار این شیوع [7]اندشده ثبت آنها از نفر هزار 9 تعداد که دارد وجود کشور در بیمار هزار 40 حدود ان،ایر ام.اس انجمن گزارش براساس

 و است یسالگ 40 تا 20 بین اغلب بیماری این شروع سن [8]کندیم فرد یواقع سن از کمتر سال 10 را یزندگ امید ام.اس .است مردان برابر دو
-سیر صعودی میدارای  میان زناندر سیده است و سال ر 20این بیماری به سنین زیر  حال حاضر . درکند بروز یسالگ 80 تا 2 از دارد احتمال

 دید، یتار موجب یبیمار این [11].انددانسته مؤثر آن بروز در را محیطی عوامل و ژنتیک ،3یایمنولوژ تنش، و ضربه مانند یعوامل [10, 9]باشد

 ،یفراموشدرد،  ،یشناخت اختالل مختلف، یهاحس درك در اختالل ،یهماهنگ و تعادل در اختالل یرطبیعی،غراه رفتن  ،یعضالن ضعف ،یدوبین
 از یناش تحرك کاهش .شودیم بیمار فرد در یجنس عملکرد و مثانه ها،روده عملکرد ینارسای اختالل تکلم، سرگیجه، لرزش، تمرکز، در نقصان

کاهش  ثاختالل در ثبات باع [12, 3].است شده گزارش اسکلروزیس مولتیپل به مبتال افراد در معمول طور به عضالت یخشک و ضعف تعادل، عدم
 اهآن از مالحظات مهم برای سالمتی ام.اس سقوط در افراد مبتال به [13].گرددافتادن می خطرِترش ناتوانی و همچنین استقالل عملکردی، گس

ز سقوط نیاز به درمان های ناشی انتیجه به دلیل آسیب شوند. درافراد سالم بیشتر دچار شکستگی می در مقایسه با ام.اس افراد مبتال به [14].است
اختالل در  دهد تعادل ضعیف، ناتوانیاند و تحقیقات نشان میتحقیقات اندکی به بررسی عوامل مؤثر بر سقوط این افراد پرداخته پزشکی دارند.

ترس  حاضر در مطالعه [15].دهندمیکه خطر سقوط را افزایش ء عواملی باشند د جزنتوانمی رونده و استفاده از وسایل کمکیپیش ام.اس شناخت،
تعریف شده شود، منجر میهای فردی که وی قادر به انجام آن است که به اجتناب از فعالیتبه عنوان نگرانی پایدار در مورد سقوط  ،از سقوط

عالوه نگرانی درباره سقوط منجر به کاهش فعالیت شده هارتباط دارد. ب ام.اس مشخص شده که این تعریف با سقوط در افراد مبتال به [16].است
طور منفی بر هباعث ترس از سقوط شده و ب دهد که کاهش فعالیتتحقیقات گذشته نشان می نتایج [17].باشد آثار زیانباری داشتهتواند که می

و  Matsuda( و 1320) Achironو  Kalronنتایج تحقیقات  [18].گذاردمی تأثیرافسردگی، کیفیت زندگی و توانایی حرکت  اسپاسیتی، خستگی،
این کیفیت زندگی  باعث کاهش کهبوده  ام.اس ترین عالئم در بیماران مبتال بهاز شایع آن دهد سقوط و ترس از( نشان می2011همکاران )
 امروزه پیشین، اعتقادات برخالف است، مهم بسیار یبیمار از یپیشگیر و برای حفظ سالمتیهای بدنی منظم فعالیت [19, 14].گرددبیماران می

 ت پیالتستمرینا گرفته، قرار توجه مورد اخیر هایسال در که یتمرین یهاروش جمله از [20].شودیم یارزیاب مثبت ینگرش با ام.اس در زشور

مهار شدن  یکنترولوژ ایجنت از ییکروح.  و ذهن جسم، بین کامل یهماهنگ ایجاد از است عبارت یکنترولوژ باشد.می (4یکنترولوژ و هنر علم)
 در یتمرین روش این [21].دنبریم فرمان فرد یاراده از بدن عضالت ییعن گیرد،یم دست به را جسم کامل اختیار مغز که طوریهب ذهن است

 بروز خطر ها بدین صورت است:این گونه فعالیت مزیت نابراینب شودیم انجام مسافت، یط بدون و ایستاده( نشسته، )خوابیده، ایستا هایوضعیت

 تمرین یبرا یمناسب روش پیالتس ورزش [22].دهدیم کاهش د،شونیم ایجاد یپرتاب حرکات انجام اثر در که را یعضالن و یمفصل یهاآسیب
تمرینات پیالتس بر  تأثیرکه در زمینه  یتحقیقات [23].ستا باال یالنعض-یعصب یهادرخواست با پوسچرال حرکات کنترل و بدن-ذهن یآگاه

و  Freemanوان به تحقیقات تدر این راستا می .ته استشتعادل افراد مبتال داحاکی از بهبود معنادار صورت گرفته است  ام.اس مبتال بهافراد 
تمرینات پیالتس بر ترس  تأثیرکه به Grez (2009 )از  یتحقیقهمچنین  و( 2013) شانظری و همکارانو همکاران و  مرندی ،(2012) همکاران
-طافاشاره کرد که انجام تمرینات پیالتس قدرت عضالت، تعادل پویا، انع خودتحقیق در  وی [27-24].پرداخته، اشاره کرد افراد مسن از افتادن
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خود  پژوهشدر Bird (2012 )همچنین  کند.از افتادن جلوگیری میاده و سال را افزایش د 60زنان سالم باالی العمل و زمان عکس پذیری
 [28].دهندان بروز این حادثه را کاهش میتمرینات ترس از افتادن و میز این گونه است که عنوان داشته

انجام شده است، ولی در مورد اثر آن بر افتادن به ویژه بر ترس از  ام.اس اگرچه تاکنون چندین تحقیق در مورد اثرات پیالتس بر بیماران مبتال به
 این بیماری چشمگیر تأثیرهمچنین  وجه به این که شیوع این بیماری در ایران رو به افزایش است تحقیقی صورت نگرفته است با تو ،سقوط

در این پژوهش محقق بر آن شده است تا اثر این نوع تمرینات را بر سقوط و ، اسکلروزیس مولتیپل به مبتالیان یزندگ کیفیت و عملکرد یرو
 .بررسی کند ام.اس ترس از سقوط بیماران مبتال به

 هامواد و روش

 مولتیپل به مبتال هسال 40 تا 20زنان  تحقیق یآمار هجامعاست.  یکاربرد تحقیقات نوع از و گرفته انجام یتجربنیمه روش به حاضر پژوهش

را  4تا  0 (1EDSS) مقیاس ناتوانی گسترش یافته امتیاز کهبودند شهر تهران  ایران در انجمن ام.اس انجمن به مراجعه کننده اسکلروزیس

بیماران  یناتوانشدت  به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. انتخاب و یتصادف طورهب ام.اس به مبتال زن 20 ،یآمار یهجامع میان از. داشتند
-در سطح بین و روایی و پایایی این ابزار توسط بسیاری از تحقیقات قابل قبول دانسته شده .ه استشد یگیراندازه EDSS با استفاده از ابزار

 یحاالت و عملکردهادهد. .اس را مورد ارزیابی قرار میمقیاس میزان ناتوانی افراد مبتال به ام این [29].المللی به وفور از آن استفاده شده است
و سایر  یحس مسیرهای روده، مثانه، بینایی، ،مغز هساق، ایمخچه ،یهرم یهامسیرسیستم  عملکرد از قبیل یمرکزسیستم اعصاب  تفاوتم

را مورد ارزیابی  د،دهیم قرار ثیرأت تحت را ویهای و فعالیت فوظای انجامبیمار که  ینایتوا در نقص گونه هر طور کلیهبو مسیرهای مرتبط 
سته به میزان آسیب وارده به سیستم را ب)مرگ ناشی از ام.اس(  10تا شناختی طبیعی( )بررسی عصب 0بین  اتاین مقیاس نمر [30].دهدقرار می
و  (5/3-5/6(، متوسط )0-3) به سه طبقه خفیفتعیین و سط پزشک متخصص مغز و اعصاب تو EDSS .دهدمی بیمارانه ب ،یمرکزاعصاب 
 به ابتال عدم صرع، به الابت یسابقه عدم ،یعروق-یقلب یبیمار به ابتال عدم تحقیق، به افراد ورود شرایط. شودبندی میو بیشتر( طبقه 7شدید )

 داده آموزش [31]پیالتسپایه حرکات آزمایش گروه بیماران به جلسه ابتدای در بود. یمتابولیک یهایبیماری سابقه نداشتن و یروان یهایبیمار
 ناحیه داخل به رو حرکت شامل تمرینات این. کردند اجرا صالحذی مربی نظر زیر ساعت یک مدت به را استانداردی تمرینی برنامه بیماران .دش

شامل  تمرینات بعد جلسه در [32].شدمی بود، خنثی وضعیت حفظ برای تنه ناحیه عضالت فعالیت مستلزم که طاقباز تمرینات و شکم تحتانی
 قدرتی، حرکات شامل تمرینات کلی طورهب. بود تعادل حفظ و توپ روی نشسته حالت به تمرینات پا، و چهاردست ،طرفی پالنک طاقباز، حرکات
 تقویت و مرکزی ناحیه ثبات شکم، عضالت عمومی تقویت ای،سینه فقرات ستون ناحیه بازکردن ،شدمی تعادلی و حرکتی دامنه کششی،
 و شدمی اضافه تدریج به تمرینات سختی. بوددر طول دوره  تمرینات جمله از بدن وضعیت حفظ و( شکمی مایل و عرضی) شکم عمقی عضالت

همچنین بیماران  [31].داشت اولویت بیمارن برای ثقل مرکز تغییرات وجود با مختلف حاالت در فقرات ستون خنثی وضعیت حفظ بر تمرکز
 را نادرست حرکتی الگوهای صالحیذ مربی تمرینی، هایبخش تمام در. دادند انجام بدن ثبات بهبودکمک به  جهت را نیز توپ و کش تمرینات

 5به مدت  یتمرین برنامه ضمنا .نموداصالح  و تشخیص شد،می بدن مرکزی بخش عضالت فعالیت بهبود بر تمرینات تمرکز عدم باعث که
 انجام را یتمرین نوع هیچ کنترل گروه .گرفت انجام کردن سرد جهت ساده یکشش حرکاتنیز  یپایان دقیقه 10. شد اجرا جلسه 3ای هفته و هفته

 آیا پیش از شروع و در انتهای اینکه ؛شد الؤهای اخیرش ساز هر آزمودنی در مورد سقوط .داشتند شرکت آزمونپس و آزمونپیش درتنها  و نداده
 [33].است یا خیرکرده  )زمین خوردن(برنامه تمرینی سقوط 

فعالیت روزانه استفاده شد.  16گیری سطح نگرانی مرتبط با سقوط در طی برای اندازه 2المللی(در افتادن )فرم بین مقیاس کارآمدینامه رسشپ
طح د جای داده است. سکیفیت زندگی مرتبط است را در خو که به های اجتماعیفعالیت ایرتبط با نیاز روزانه و پایههای منامه فعالیتاین پرسش

 نشان است. نمره باال 16-64ای بین برای نگرانی زیاد( است و نمره کلی آن دامنه 4برای هیچ نگرانی و  1نمره ) 4 گزینهنگرانی برای هر 
نیز  (1391)خواجوی  که در ایرانطراحی شده بود  انترس از سقوط سالمند منظور ارزیابی هبنامه این پرسش میزان ترس از سقوط است. دهنده

                                                           
1 Expanded Disability Status Scale 
2 Falls Efficacy Scale International 
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کار برده شده ه نیز ب ن ام.اسابرای بیمارنامه نین این پرسشهمچ و [34]شده استقابل قبول برآورد  (98/0و  7/0)به ترتیب  آن ایی و پایاییرو
( مربوط به پاسخ به یک محرك 1SRTالعمل ساده )ساده و انتخابی تقسیم کرد. زمان عکسشکل توان به دو را می العملزمان عکس [35]است.

 باشد.گیری میبا افزایش سن رو به نزول خواهد رفت و از جمله تغییرات رفتاری قابل اندازه SRTگیری است. ادغام یا تصمیمبدون نیاز به 
شکل خاص و با درجات متنوع پیچیدگی ه است که پاسخ به چندین محرك ب زمانی( بسیار پیچیده بوده و 2CRTانتخابی )العمل زمان عکس

حرکتی مورد نیاز برای شروع پاسخ. هر چه  گیری و روندیند تصمیم، فرآیند ادراکی شناسایی محركفرآجزء دارد؛ سه  CRTمورد لزوم باشد. 
 [36].نسبت به زنان برتری دارند CRTو  SRTضمنا مردان در یابد. ، زمان پاسخ با افزایش سن کاهش میتر باشدحرکت مورد نیاز پیچیده

زمان بر  .کردکه از محرك صدا و نور استفاده می گیری شداندازه العملارزیابی زمان عکس یتوسط وسیله حاضر العمل در تحقیقزمان عکس
رین زمان و تد یا محرك صدا را شنیدند در سریعرا دیدن محرك نور هنگامی کهخواسته شد  هااز آزمودنی .گیری شداندازه (ms) ثانیهحسب میلی

-پیش نمرات به مربوط اطالعاتدر نهایت  [37].رار شد و متوسط آن ثبت شدبار تک 3گیری اندازهدکمه را فشار دهند.  با استفاده از انگشت اشاره

 و تجزیه برای( همبسته تی) استنباطی و توصیفی آمار از. شدند تحلیل و تجزیه SPSS 21 افزارنرم از استفاده با هاآزمودنی آزمونپس و آزمون
 .شد گرفته نظر در 0,05 معادل نیز α سطح. شد استفاده کنترل و تجربی گروه هایداده تحلیل

 هایافته
منظور ارزیابی ه ب .برخوردار بودنداز توزیع نرمال  EDSSو درجه  BMI، که دو گروه از نظر سن دادنشان اسمیرنوف -لموگروفنتایج آزمون ک

تی مستقل گرفته شد که به همراه آزمون آزمون در زمان پیش EDSSو درجه  BMIگروه کنترل و تجربی میان سن، افراد  معنادار عدم تفاوت
نشان داده  2ها در جدول شماره اسمیرنوف و تفکیک گروه-همچنین نتایج آزمون کلموگروف قابل مشاهده است. 1دول نتایج آمار توصیفی در ج

 شده است.
 (=20n)آزمون در پیشکنترل و تجربی اختالف گروه  تی برای تعیین آزمون نتایج :1جدول شماره 

 داری معنا انحراف استاندارد±میانگین  گروه شاخص

 سن
 36/36±81/7 تجربی

9/0 
 5/34±96/7 کنترل

BMI 
 3/23±4/3 تجربی

74/0 
 8/24±9/4 کنترل

درجه 
EDSS 

 7/2±4/1 تجربی
84/0 

 3/2±1/1 کنترل

العمل و ترس از سقوط، دارای توزیع زمان عکس، های مورد مطالعه قبل از شروع برنامه تمرینی از نظر تعداد سقوطگروه هایداده همچنین
 (2جدول ) و از لحاظ آماری اختالف معناداری نداشتند. نرمال بوده

 
 (=20n) العمل و ترس از سقوط در گروه تجربی و کنترلبرای تعداد سقوط، زمان عکس K_S: نتایج آزمون 2جدول 

 داری امعن انحراف استاندارد±میانگین  گروه شاخص

 تعداد سقوط
 78/2±4/1 تجربی

86/0 
 63/2±96/1 کنترل

 سقوطترس از 
 3/48±5/2 تجربی

74/0 
 8/46±9/3 کنترل

                                                           
1 Simple Reaction Time 
2 Choice Reaction Time 
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 زمان عکس العمل
 39/0±11/0 تجربی

75/0 
 41/0±24/0 کنترل

 العمل پرداخته شد.مان عکسزآزمون تعداد سقوط، ترس از سقوط و آزمون و پسبه بررسی نتایج پیش 3در جدول 
 

 العملمان عکسآزمون تعداد سقوط، ترس از سقوط و زپسآزمون و مقایسه نمرات پیش : نتایج آزمون تی همبسته 3جدول 

 (=20n) تجربی و کنترلهای گروه آزمودنیدر  

 آزمونپیش گروه شاخص
Sd±X 

 آزمونپس
Sd±X 

t 
 

 معنا داری

 تعداد سقوط
 001/0 6/2 68/0±8/0 78/2±4/1 تجربی

 77/0 -68/0 30/2±4/0 63/2±96/1 کنترل

 ترس از سقوط
 001/0 4/3 7/35±7/1 3/48±5/2 تجربی

 68/0 -24/0 1/47±4/2 8/46±9/3 کنترل

 العمل سادهزمان عکس
 001/0 01/3 26/0±5/0 39/0±11/0 تجربی

 83/0 2/0 42/0±8/0 41/0±24/0 کنترل

 العمل انتخابیزمان عکس
 001/0 1/2 55/0±1/0 69/0±20/0 تجربی

 85/0 243/0 73/0±16/0 071±15/0 کنترل

 

آزمون و پیش العمل درترس از سقوط و زمان عکس ،مشاهده شد در گروه تجربی بین میانگین تعداد سقوط 3به نتایج جدول شماره با توجه 
 .(<05/0pنشد) در حالی که در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده (>001/0p) آزمون تفاوت معناداری وجود داردپس

 بحث
 یاگونهه ب ست؛ا باال خوردن زمین شیوع ا،اینه از ترکیبی یا و شناختی حرکتی، حسی، نقایص به دلیل بروز ام.اس جمله از نورولوژیک بیماران در
 خدمات یارائه منظوره ب و ام.اس گسترش به توجه با [38].شکایت دارند آن از ناشیهای آسیب و افتادن از ،مبتال بیماران درصد 50 از بیش که

-حطر و ساده ارزیابی یهاروش یکارگیره ب میان این در .استی ضرور یامر گروه این مشکالت شناخت و بررسی ،بیماران به جمعیت مناسب
ی استفاده از تمرینات ی پیشنهادهاضروری است. یکی از روشامری  بیماران زندگی کیفیت بهبود جهت مناسب درمانی یهاهبرنام یریز

 به طور معناداری کاهشفته تمرینات پیالتس ه 5پس از  تعداد سقوط در بیماران دهدکه نتایج تحقیق حاصل نشان می شکلیه ب ،پیالتس است
دهد تمرین مقاومتی و نشان میایشان  نتایج تحقیق [5].باشدراستا می هم (2012) ابراهیمی عطری و همکاران پژوهش که با نتایج یافته است
تعادل و کاهش  و باعث افزایش در بیماران مبتال به مولتیپل اسکروزیس شده است های مربوط به تعادلموجب درگیر شدن سیستم استقامتی

 پیالتس تمرینات دهدمی نشان (2009) همکاران و Grez و (2013) بلوچی و همکاران نتایج تحقیق .شودمی ام.اس به مبتال افراد در سقوط
 سقوط خطر کاهش دادند نشان خود تحقیق در( 2003) همکاران و تینتی [39, 24].دهدمی کاهش را سقوط دفعات تعداد و بخشیده بهبود را تعادل

 تمرینی هایمداخله که داد نشان شد، انجام (2012) و همکاران espieGill توسط که پژوهشی [40].است همراه زاخطر عوامل بهبود یا حذف با
 را دارویی هایروش سایر یا گردانروان داروهای به نیازاز طرفی  است مؤثر سقوط نرخ کاهش در تعادلی تمرینات مقاومتی و تمرینات همچون
 [41].دکنمی مدیریت را مشکالت سایر و پوسچری تنش بینایی، مشکالت و داده کاهش

 اسکلروزیس به مولتیپل مبتال بیماران تعادل قدرت و میزان، رفتن راه بهبود بر پیالتس درمانی تمرین دوره که یک محققان معتقد بودند
 ، بهبودمنتخب درمانی اتتمرینتوسط  1حس عمقی یهافعال شدن گیرنده تمرینات نوع این اثربخشی دلیل احتماالً .دارد یمعنادار اثربخشی

                                                           
1 Proprioceptive 
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 از و دست آورده به را یجدید تعادل کنترل اسکلروزیس به مولتیپل مبتال افراد شودمی باعث تمرین .باشدپیرو آن می تعادل و اجراء کنترل
 و پوسچر عضله، کنترل پذیری،انعطاف مرکزی، ثبات قدرت، بر تمرینی پیالتس برنامه همچنین [39].کنند استفاده بهتر خود تعادلی یهاگیرنده
 تنه بخش انعطاف و تعادل همچون ؛ام.اسعالئم رایج در  را اصالح کرده و به کنترل تنه کنترل در تواند نقصمی که است متمرکز تنفس

 ام.اسو بهبود تعادل در افراد مبتال به و کاهش خطر سقوط  بازتوانی تعادلی ابزار بسیار مفیدی در کاهش میزان سقوطنتیجه  در [45-42].شود
 [46, 25].است

و  است ام.اسیع در افراد مبتال به ابسیار ش از مواردترس از سقوط  .باشدنیز میترس از سقوط  حاکی کاهشمطالعه حاضر  نتایج تحقیق
Finlayson ترس از سقوط نیز که تجربه سقوط دارند ام.اسال به صد افراد مبتدر 60رسیدند در تحقیق خود به این نتیجه ( 2004) و همکاران ،

توانستند نتایج حاصل از سقوط و عوامل روانی حاصل از آن که ترس از سقوط است را ارزیابی کنند. های اخیر در سال محققان.[47].دارند
Friedman یکی از این نتایج را در خود پرورش  فردی که دریافتندارتباط بین سقوط و ترس از سقوط را بررسی کرده و  (2002) و همکاران

در یک مقاله  stralZij، تمرین بر ترس از سقوط وجود دارد تأثیرتحقیقات اندکی در زمینه  [48].دهدافزایش می نیزا ر خطر توسعه دیگری ،دهد
اولین مقاله ، [49]میزان ترس از سقوط کاهش داشته است در آنها مقاله برخورد که سهمروری که به بررسی ترس از سقوط پرداخته بود تنها به 

مربوط  پژوهش دومین [50].بر کاهش میزان سقوط پرداختند تمرین در منزل تأثیربه بررسی ( بود. ایشان 2004) و همکاران مسونمربوط به کلی
به  بود کهZhang (2006 )متعلق به  نهایی تحقیقو  [51]ترس از سقوط را بررسی کرد برنامه چند عاملیطریق از بود که edtTennst (1998 )به 

 است. از طرفی نتایج تحقیق نتایج مانتایج تحقیقات فوق همسو با  [52].پرداخته بودچی بر کاهش ترس از سقوط یتا تمرین تأثیربررسی 
Schmid را از علل آن دانست نوع نمونه و نوع برنامه تمرینی ،توان تفاوت در حجمکه می [33]تحقیق حاضر استناهمسو با ( 2010) و همکاران. 

تمرینات پیالتس و بهبودی تعادل  تأثیردلیل ه بممکن است که که در باال اشاره شد ترس از سقوط و سقوط اثر متقابلی بر هم دارند  یطورهمان
 .ترس از سقوط نیز بهبود یافته باشد، و کاهش تعداد سقوط

 نتایج تحقیق با نتایج کاهش پیدا کرده است که ام.اسالعمل در بیماران مبتال به دهد که زمان عکسهمچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می
Kashihara and Nakahara و Collardeau [54, 53].راستا استهم Kashihara and Nakahara (2005) زمان شدید تمرینات دادند نشان 

اگرچه  [54].بخشدمی بهبود را العملعکس زمان تمرینی برنامه کردند عنوان نیز Collardeau (2001) و بخشدمی بهبود را انتخابی العملعکس
-نشان می Irez (2011) نتایج تحقیق العمل اشاره دارد، اماادبیات پیشینه به کمبود تحقیقات در زمینه نقش مثبت پیالتس در بهبود زمان عکس

کنندگان در گروه تمرینی برای مدت شرکتدر این تحقیق  [37].داردسال  65باالی العمل زنان مثبتی بر زمان عکستأثیر تمرینات پیالتس  دهد
افزایش قدرت ، تواند در جلوگیری از افتادنداد تمرینات پیالتس می یک ساعته به تمرین پرداختند. نتایج نشان جلسه 3هفته و هر هفته  12

 تمرینی برنامه این نتیجه رسیدندبه  (2009اران )و همک Grez و( 2011) همکاران و Irez باشد. مؤثرالعمل زمان عکس، تعادل پویا، عضالنی
ثبت شدند. یوگا انتخابی و ساده  شکله ب لالعمدر این تحقیق زمان عکس [37, 24].است العملعکس بهبود جهت مفیدی بسیار روش پیالتس

 زمان [55].العمل بصری و شنیداری بهبود پیدا کرده استدهد زمان عکسگذشته بر روی یوگا نشان می اتاثری مشابه با پیالتس دارد و تحقیق
سایر همراه  یات بیشتر ومطالعات آینده این پارامتر با جزئشود در و پیشنهاد می [56]کندمی بازی سقوط خطر کاهش در مهمی نقش العملعکس

 .بررسی شود پیالتس ابزار

 گیرینتیجه

توانند از تمرینات پیالتس به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان دارویی برای های تحقیق حاضر، متخصصان مربوطه میبا توجه به یافته
 ه نمایند.بیماران مولتیپل اسکلوروزیس استفاد

 تشکر و قدردانی

کننده در تحقیق شرکت انعزیزویژه ه بشهر تهران و  ام.اس ایران در انجمن حامی در عواملاز تمامی موجبات تشکر خود را  مقالهنویسندگان 
 دارند.ابراز می ،ایفا کردندرو پیشگیری پژوهش شکل بزرگی در نقشحاضر که با حمایتشان 
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