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چکیده
پیالتس با بهبود وضعیت ستون فقرات در سطح ساجیتال ،انعطافپذیری ،قدرت ،کاهش
درد و ناتوانی در ناحیه ستون فقرات همراه است .هدف از تحقیق حاضر اثر تمرینات پیالتس
بر درد و زاویه کایفوز بر سالمتی 30نفر بانوان جوان منطقه دو شهر تهران با دامنه سنی  20تا
 50سال مبتال به کایفوز خفیف بودند .نمونههای مورد مطالعه بر اساس معیارهای ورود و
خروج از تحقیق ،همچنین از طریق مشاهده عینی ،کایفومتر ،خط کش درد ،صفحه شطرنجی
انتخاب و بررسی شدند .از تمرینات مکنزی ،ویلیامز و تمریناتی ویژه عضالت پشت (به
خوابیده) نیز استفاده شده است .تجزیهوتحلیل دادهها آمار توصیفی ،آمار استنباطی ،آزمون
 .1کارشناسی ارشد ،گروه آسیبشناسی و حرکات اصالحی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .2مربی ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4کارشناسی ارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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شاپیرویلک ،آزمون تحلیل کواریانس ،با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  26استفاده شد .نتایج
تحقیق نشان داد سطح معناداری برای توزیع متغیرها نرمال میباشد و تمرینات پیالتس بر تغییر
زاویه کایفوزیس ،کاهش درد بانوان  20تا  50سال جوان مؤثر میباشد .نتایج نشان داد با
تأکید تمرینات پیالتس بر عضالت شکم ،کمر و ستون فقرات عالوه بر ایجاد تغییر در زاویه
کایفوزیس ،دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان میشود .همچنین با ورزش
پیالتس ماهیچهها قویتر شده و تقویت ماهیچهها میزان پایداری از کمر به باال را نیز افزایش
میدهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماریهای حاد و بهبود اختالالتی همچون
کایفوزیس کاربرد دارد.
کلیدواژهها :تمرینات پیالتس ،زاویه کایفوز ،شدت درد ،سالمت بانوان ،ورزش.
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... هفته تمرینات پیالتس بر تغییر درد و زاویه کایفوزیس8 تاثیر

The effect of 8 weeks of Pilates exercises on pain change
and kyphosis angle in women's health in Tehran's second
district
A. Goodarzi Salkhori1
R. Daei2
H. Faridniya3
R. Bigtashkhani4

Abstract
Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy
muscular and skeletal loading. Pilates largely avoids high impact, high
power output, and heavy muscular and skeletal loading. The aim of this
study was the effect of Pilates exercises on pain and kyphosis angle on
the health of 30 young women in the second district of Tehran with an
age range of 20 to 50 years with mild kyphosis. The studied samples
were selected based on the inclusion and exclusion criteria of the study,
as well as through objective observation, kyphometer, pain ruler,
checkerboard. Mackenzie, Williams exercises and special exercises for
the back muscles (lying down) have also been used. Data analysis was
performed by descriptive statistics, inferential statistics, KolmogorovSmirnov test, analysis of covariance, using SPSS software version 26.
The results showed that the level of significance for the distribution of
variables is normal and Pilates exercises are effective in changing the
angle of kyphosis, reducing pain in women 20 to 50 years old. The
results showed that using Pilates exercises on the muscles of the
abdomen, back and spine caused a change in the angle of kyphosis, thus
the support area of kyphosis is also treated. Pilates largely avoids high
impact, high power output, and heavy muscular and skeletal loading.
Pilates largely avoids high impact, high power output, and heavy
muscular and skeletal loading.
Keywords: Pilates exercises, Kyphosis angle, Pain intensity, Women's
health, Exercise.
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مقدمه
یکی از شاخصهای تندرستی ،ساختار ج سمممانی طبی عممی و و ضممعیت بممدنی مط لمموب
است .ستون فقرات بخش مهمی از ساختار بدن انسان است کممه بمما کممارکرد مط لمموب و
ساختارهای لیگا ممانی ارت بممار دارد .در دوره بزرگ سممالی سممتون ف قممرات ان سممان بممه طممور
طبیعی دارای دو قوس محدب و دو قوس مقعر است که بممه صممورت  Sانگلی سممی ن شممان
داده میشود (طاهری .)1392 ،با توجه بهنحوه قرار گممرفتن مهره همما بممر روی ی کممدیگر،
الزم است تا ستون فقرات همواره از طر یممق ع ضممالت حما یممت شممود تمما د ممار ان حممراف
نشود ولی به دفعات مشاهده شده ،زمانی که عضالت نگه دارنده قامت در ناحیه سممتون
فقرات د ار عدم توازن در قدرت و طول شوند ،بهطوری که گروهی د ار آترو فممی و
ضعف و گروه دی گممر د ممار کو تمماهی شمموند ،ت عممادل قوس هممای سممتون ف قممرات بممر هممم
میخورد و موجب میشود تا انحنا هممای ر یممر طبی عممی هم چممون لمموردوز ،کممایفوزیس یمما
اسکولیوزیس در ستون فقرات بهوجود آید .افزایش قوس ناحیه پشتی به عنوان عار ضممه
کایفوزیس شناخته میشود و بمما کو تمماهی ،کمماهش انعطاف پممذیری ع ضممالت سممینهای و
ضعف عضالت تنفسی همراه است .این اختالل در بین افراد جام عممه شممیوا ز یممادی دارد
(کالهام و مالکولم .)1994 ،1در مقالهایی تأثیر برنامه  9ماهه پممیالتس بممر انح نممای سممتون
ف قممرات سممطح سمماجیتال و قابل یممت انعطاف پممذیری هم سممترین

در بزر

سمماالن ن شممان

میدهد .روش پیالتس با بهبود وضعیت ستون فقرات ساجیتال همراه بمموده ا سممت .ا یممن
روش بر روی دو کشیدگی همسترین

2

و استقامت ت نممه عا ممل تنا سممب ا نممدام ممرتبط بمما

عدم انطباق ستون فقرات در بزر ساالن مؤثر است .برخی مطالعات نشان دادها نممد کممه
1. Kalham and Malcolm
)2. Poncela-Skupien, C., et al. (2020
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روش پیالتس بهطور قابل توجهی انحناهای قفسه سممینه و ک مممر را کمماهش مید هممد .در
این مقاله تغی یممرات ق بممل و ب عممد از آز ممون در آزمون هممای  ،A-SLR2 ،P-SLR1کی فمموز
توراسیک در هممر دو حا لممت ای سممتاده آرام و ترازب نممدی ف عممال انح نممای سممتون ف قممرات در
حالت ایستاده ،اختالف معنیداری بین گروهها وجود داشت .پس از برنامه پممیالتس در
ت مممام آزمایش هممای ا سممتفاده شممده ،به بممود قا بممل تمموجهی در قابل یممت انعطاف پممذیری
همسترین

از شروا تا پایان مشاهده ،تفاوت مع نممیداری در تغی یممر بممین گروه همما بممرای

همه اندازهگیریها گزارش شد (گونزالس 3و همکاران .)2021 ،ناهنجاری کممایفوزیس
بی شممتر در ا ثممر عادت هممای و ضممعیتی نامنا سممب بممهوجود میآ یممد در ا یممن حا لممت احت ممماال
عضالت سینهای که شامل سینهای بزر

و کو ک ،دندانهای قممدامی و پ شممتی بممزر

هستند ،ارلب سفت و کوتاه شده و برای برقراری تعادل ،ع ضممالت را سممتکننده سممتون
فقرات ،متوازیاالضالا و ذوزنقه ک شممیده و ضممعیف می شمموند ( گممودمن 4و هم کمماران،
 .)2001با توجه به اینکه زاویه کایفوزیس با قدرت ع ضممالت بمماز کن نممده قف سممه سممینهای
همبستگی دارد (هووانلو 5و هم کمماران )2002 ،ب نممابراین بممه ن یممر میر سممد کممه تمری نممات
قدرتی و کششی بتواند از طریق هماهن

کردن گروه عضالنی موافق و مخالف م یممزان

زاویه کایفوزیس را کاهش دهد (بارتین 6و همکاران.)2005،کایفوزیس عمل کممردی یمما
وضعیتی ارلب در اثر اتخاذ وضعیتهای رلط و با حاالتی نییر ضممعف ع ضممالت پ شممت
ایجاد میشود که عالوه بر ایجاد مشکالتی در ستون مهرهها و تضعیف ع ضممالت پ شممتی
با تغییر شکل ستون مهرهها باعث کاهش حجم قفسه سینه میشود و ف شممار روی سی سممتم
1. Passive straight leg raise
2. Active straight leg raise
3. Gonzalez
4. Goodman
5. Hovanlu
6. Bartin
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قلبی افزایش مییابد (محمودی و هم کمماران .)1395 ،کممایفوزیس سممینهای مر کممز جممرم
بدن را به جلو تغییر داده و در نتیجه از اندازه مجرای بین مهرهای که اعصاب ن خمماعی از
آنجا میگذرد ،کاسته میشود و ممکن است به اعصاب ف شممار وارد ن ممموده ،ای جمماد درد
در ناحیه پشتی نماید (هسو و همکاران .)2014 ،1پیالتس از مجموعه تمرینات ورز شممی
تخصصی تشکیل شده است .این تمرینات بدن و ذهن را بهگونهای درگیر میکنند کممه
قدرت و استقامت تمام اعضای بدن باال رفته و عمیقترین عضالت بدن را مورد هممدف
قرار میدهند .ا ثممرات ترکی بممی از تمری نممات تتب یممت ک تممف و گ سممترش قف سممه سممینه بممرای
کارمندان اداری که وضعیت سرشان بممه ج لممو در ناح یممه م غممز و م هممره قممرار دارد زاو یممه،
تنفس ،درد و ناتوانی احساس میکنند .افرادی که در دنیای مدرن ز نممدگی میکن نممد در
یک روز زمان بیشتری را با کامپیوتر میگذرانند که نتیجه آن وضعیت بد بممدن ا سممت و
منجر به گردن درد می شممود .ا خممتالالت ا سممکلتی  -ع ضممالنی ممرتبط بمما گممردن و ا نممدام
فوقانی در میان افرادی که با رایانه کممار میکن نممد ب سممیار را یممج ا سممت و سمماعات کممار در
رایانه نیز با شیوا اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط است .وقتی ستون فقرات گرد نممی
با کار کردن ساعتهای طوالنی جلوی رایانه به طور مداوم تحت فشار قممرار میگ یممرد،
در منحنیهای ستون فقرات تحولی ایجاد میشود که منجر به تغییرات تحلیل بر نممده در
مفاصل ،ستون فقرات گردنی مستقیم و حالت سر به ج لممو ) (FHPمی شممود .ترکی بممی از
تمرینات تتبیت کننده کتف و کشش قفسه سینه که مستقیما روی ستون فقرات گرد نممی
اعمال نمیشود ،دارای یک تأثیر در بهبود و ضممعیت ،تممنفس ،گممردن درد و نمماتوانی در
کارمندان اداری مبتال به سر به جلو دارند (کیون

کممیم و هم کمماران .)2021 ،2اگر ممه

1. Hsu, et al.
)2. Kang, N.-Y., et al. (2021
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ارلب گفته میشود که شکستگیهای مهرهای علت اصلی کایفوزیس هستند ،ولی تن همما
 42درصد از هایپرکایفوزیسها توسط ناهنجاریهای مهرهای رخ میدهند و اکتر افراد
دارای کایفوزیس ،هیچگونه شکستگی در ستون فقرات ندار نممد و قا بممل در ممان ه سممتند.
این ناهنجاری میتواند ناشی از مشکالت تکاملی سممتون ف قممرات ،بیماری هممای تخر یممب
کننده ستون فقرات (مانند آرتریت) و آسیبهای دیگر ستون فقرات با شممد (ا سممچنیدر

1

و هم کمماران .)2004 ،هن گممام ای سممتادن ،ن یممروی جاذ بممه سممتون ف قممرات را بممه سمممت ج لممو
میکشد و سبب میشود که ناهنجاری در قسمت بدنه مهره و دیسک بین مهرهای بیشتر
در قسمت قدامی رخ دهد (گریندال 2و همکاران .)2009 ،کایفوزیس نیرو و فشار قابل
توجهی روی ساختار قدامی ستون فقرات وارد میکند ( شممیح ح سممینی )1389 ،کممایفوز
سینهای مرکز جرم بدن را به جلو تغییر داده و در نتیجه از اندازه مجرای بین مهرهای که
اعصاب نخاعی از آن میگذرد ،کاسته میشود و مم کممن ا سممت بمه اع صمماب ف شممار وارد
نموده و ایجاد درد در ناحیه پشتی نماید (هاوس 3و همکاران .)2014 ،مداخ لممه ورز شممی
پیالتس یک برنامه تمری نممی ا سممت کممه بممر روی ناح یممه شممکم ،ناح یممه ک مممر ،پ شممت ،ران
عضالت پا تمرکز دارد تا انعطافپذیری و استقامت عضالنی را افزایش دهد تمما بتوا نممد
کنترل بدن را حفظ کند .تمرینات باید مطابق با اصول تمر کممز ،حر کممت روان ،د قممت و
تنفس انجام شود .انجام تمرینات پیالتس با ایجاد ثبات اصلی بممرای تح قممق م هممم ا سممت.
در این تحقق تمرینات پیالتس در یک محیط پویا با ایجاد مقاومت بممه ک مممک ا بممزاری
مخصوص طراحی شده است .هر جلسه تمرین گرم کردن تمرینات انعطافپذیری تنه،
تمری نممات کش شممی ا نممدام فو قممانی و تح تممانی و تمری نممات انقبا ضممی ان جممام شممده ا سممت
1. Scanner
2. Grindal
3. House
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(اوزتورک و همکاران .)2021 ،1وضعیت نامناسب در کودکان هنگام نواختن برخی از
سازهای حرکتی میتواند باعث کمردرد و تغییر در ستون فقرات شود .اگر ممه شممناخته
شده است که کنترل ع ضممالت عر ضممی شممکم از طر یممق ورزش پممیالتس کمماهش درد و
بهبود وضعیت در این جامعه را ن شممان داده ا سممت .نممواختن سمماز مو سممیقی یممک م هممارت
حرکتی بسیار پیچیده است .تمرین و اجرای منیم روزانه ،بار تمرینی ایجاد میکند کممه
تقاضای زیادی برای سیستم اسکلتی عضالنی دارد .این تمرین روزمره به معنای استرس
جسمی زیاد است که باعث میشود نوازندگان مستعد آسیبهای اسکلتی -ع ضممالنی و
درد شوند .بهعنوان متال ،آسیب دیدگی شانه بیشتر در نوازندگانی است کممه و یممولن یمما
ویوال مینوازند .این آسیبها معموال به دلیل استفاده بیش از حد از ع ضممالت و عممادات
ضعیف وضعیتی بدن ایجاد میشوند که ارلب بهدلیل عدم آمادگی جسمانی مورد ن یمماز
ا سممت .عممالوه بممر ا یممن ،درد ممزمن بممه دل یممل تکنیک هممای نواز نممدگی ب سممیار خمماص و
موقعیتهای بدن در هنگام نواختن ،با تأثیر زیادی بممر ز نممدگی حر فممهای و شخ صممی ،در
مو سممیقیدانان ارک سممتر یممک م شممکل جممدی ا سممت .آ مموزش مقاو ممت در نواز نممدگان
حرفهای ،تقویت عضالت کششی پشت ،بازو و مچ دست را نشان میدهد .این همچنین
نشاندهنده بهبود تحرک و عملکرد بمما ا بممزار ا سممت .شممکل دی گممر ورزش بممدنی ت مممرین
پیالتس است .این روش که توسط جوزف هوبرتوس پیالتس در ابتدای قرن  20ای جمماد
شده است ،ترکیبی از تخصصهای مختلف مان نممد یو گمما ،میمنا سممتیک و آسیبشنا سممی
است که قدرت عضالنی را با کن تممرل ذه نممی ،تنف سممی و آرا ممش ترک یممب میک نممد .ا یممن
روش بر رشد عضالت داخلی برای حفظ تعادل بدن ،ایجاد ثبات و استحکام بممه سممتون
فقرات متمرکز است ،این روش را بهعنوان ی کممی از پممر کمماربردترین روش همما بممهعنوان
)1. Cibinello, F. o. U., et al. (2020
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درمان توانبخشی و همچنین پیشگیری و بهبود کمردرد ت بممدیل میک نممد .تمری نممات ا یممن
روش میتواند به تقویت عضالت شکم در هممر دو جممنس ،به بممود فعال سممازی و کن تممرل
عضله عرضی شممکم ،انعطاف پممذیری ،ا سممتقامت و فعال یممت ع ضممالت ت نممه در مقای سممه بمما
افرادی کممه ورزش نمیکن نممد ،ک مممک ک نممد( .پون سممال-ا سممکوپیان 1و هم کمماران)2020 ،
برنا ممه پممیالتس در ت مممام آزمایش هممای ا سممتفاده شممده ،به بممود قا بممل تمموجهی در قابل یممت
انعطافپذیری همسترین

از شروا تا پایان مشاهده ،ت فمماوت مع نممیداری در تغی یممر بممین

گروهها برای همه اندازهگیریها گزارش شد .روش تمرینی پیالتس یکی از روشهای
درمانی است که در سالهای اخیر مورد تو جممه متخص صممین ورز شممی و توانبخ شممی قممرار
گرفته است و بهطور وسیعی در حال فراگیر شدن ا سممت (ر یممدرد 2و هم کمماران.)2006 ،
مطالعات نشان میدهند که عوامل زیادی در بممروز کممایفوزیس دخ یممل ه سممتند از جم لممه
این عوامل میتوان به تغییر در ساختار استخوانی ،ع ضممالنی ،لی گمامنتی و پو سممچری نممام
برد که برخی از این عوامل قا بممل درمانا نممد .ا یممن ناهن جمماری به صممورت درد و تغی یممرات
ظمماهری و سمماختاری بممروز میک نممد (ا سممتاهیل .)2008 ،3ا ممروزه بممرای در ممان
کایفوزیسهای وضعیتی روشهای متفاوتی به کار گرفته میشود .از جمله این روشها
میتوان به استفاده از حرکات اصالحی و یا روشهای آب درمانی اشاره کرد (قا سمممی
پاییندهی 1393 ،و سخنگویی و همکاران )1389 ،اما با توجه بممه این کممه یممک سممری از
تمرینات خاص پیالتس ت حممت ع نمموان تمری نممات مک نممزی و ویل یممامز بمما تمر کممز بممر روی
عضالت پشتی ،ستون فقرات و تقویت این عضالت با عممث به بممود کممایفوز می شممود .در
تحقیق حاضر اثر تمرینات پیالتس بر درد و زاویه کایفوز بانوان شهر تهران مورد برسی
1. Poncela-Skupien, C., et al. (2020).
2. Reader
3. Estahil
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قرار داده شده است .هدف از این مطالعه ما بتوانیم با توجه به تممأثیر تمری نممات ا صممالحی
بر ساختار بدن و الگوهای عملکردی ،کیفیت زندگی ،کنترل پاسچر افراد در رده سممنی
( 20تا  )50که شامل تمرینات پیالتس در دو مرحله پیش آزمون ،پس آزمون در مدت
هشت هفته بر درد ،زاویه کایفوز و بممه ه مممراه ابزار هممای ( کممایفومتر ،صممفحه شممطرنجی،
خط کش درد) و با کمک از آزمونهای آماری بررسی می شممود .در ک نممار ا یممن مموارد
بهدلیل ساختار کایفوزی که فرد با آن در مواجه ،بر الگوی تنفسی هممم تأثیر گممذار بمموده
است .در نتیجه تمرینات پیالتس درد و زاویه کایفوز ،همچنین الگوی تنف سممی ،ا صممال
حرکتی الگوی فرد ،بد شکلی ساختار اسکلتی ،ا فممزایش تمموان ،ا فممزایش دام نممه حرک تممی
اثرگذار میباشد.
ابزار پژوهش
بمما تو جممه بممه اع مممال متغ یممر مداخ لممهای (تمری نممات پممیالتس) و انت خمماب هدفم نممد
آزمودنیها ،تحقیق حاضر از نوا نیمهتجربی بوده و بهصورت میدانی انجام شده ا سممت.
جامعه آماری تحقیق شامل بانوان جوان منطقه دو شممهر ت هممران بمما دام نممه سممنی  20تمما 50
سال مبتال به کایفوز خفیف بودند .نمونههای مورد مطالعه در ابتدا از بین جامعه آ مماری
معرفی شده به آزمونگر بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق ،همچنین از طر یممق
مشاهده عینی انتخاب شدند بهگونهای که این افراد از ن یممر ظمماهری در مقای سممه بمما سممایر
افراد دارای بیشترین خمیدگی ،وضعیت نادرست هن گممام ای سممتادن و قمموس نامنا سممب در
ناحیه پشتی خود بودند سپس با استفاده از صفحه شطرنجی افراد ممورد ن یممر رر بممالگری
شدند .نمونههای تحقیق را  30نفر تشکیل دادند که بهصورت تصادفی  15نفر آن همما در
گروه آزمایش و  15نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.
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معیارهای ورود عبارتند از:
 −بانوان جوان (دامنه سنی  20تا  50سال)
 −داشتن کایفوزیس
معیارهای خروج عبارتند از:
 −داشتن بیماریهای قلبی عروقی
 −سابقه شکستگی و عمل جراحی در اندامها
 −عدم شرکت در برنامه تمرینی  2جلسه پیاپی
تمامی این افراد دارای زاویه کایفوزیس بیشتر از  40درجه بودند .در مرحله بعد
نمونههای مورد مطالعه در تحقیق حاضر به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (15
نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .بعد از انتخاب افراد واجد شرایط ،از هر
شرکتکننده در خواست شد که رضایت خود را بهصورت کتبی اعالم نموده و
همچنین نحوه زندگی خود را تغییر ندهند.
اندازهگیری زاویه کایفوزیس:
برای اندازهگیری زاویه کایفوزیس افراد ،از آزمودنیهای گروه تجربی درخواست
شد تا با رعایت کردن شرایط الزم (نداشتن کفش و عدم پوشش در باال تنه) در مکان
مورد نیر برای اندازه گیری کایفوزیس پشتی قرار بگیرند بعد از قرار گرفتن آزمودنی
در وضعیت مناسب یعنی در حالت ایستاده ،با تقسیم برابر وزن روی هردوپا و نگاه
مستقیم رو به جلو ،در حالی که پوشش لباسی روی ستون فقرات وجود نداشت ،با
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استفاده از کایفومتر ،ابتدا نقطه میانی زوائد خاری مهرههای  T3-T4و نقطه میانی زوائد
خاری مهرههای  T11-T12و نشانهگذاری شد ،در این وضعیت ،با قرار دادن بلوک
متصل به نشانگر روی نقطه شماره  1و بلوک متصل به نقاله روی نقطه شماره  ،2زاویه
کایفوزیس اندازهگیری شد.

شکل  :1کایفومتر (کایفومتر مورد استفاده جهت اندازهگیری زاویه کایفوزیس با دقت
اندازهگیری  1درجه)

شکل  :2صفحه شطرنجی (صفحه شطرنجی جهت غربالگری کیفی ناهنجاری کایفوزیس با ابعاد
 200100سانتیمتر و دقت اندازهگیری یک سانتیمتر)
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شکل  :3اندازهگیری زاویه کایفوزیس

اندازهگیری شدت درد:
برای ارزیابی درد ،از خط کش مخصوص برای سنجش درد افراد در معیار قیاسی
دیداری 1استفاده شد که شدت را بین صفر و  10سانتیمتر مشخص میکند .یک
انتهای آن «صفر» یعنی بدون درد و انتهای دیگر آن عدد « »10یعنی شدیدترین میزان
درد ممکن در نیر گرفته میشود .بهمنیور اندازهگیری شدت درد ،از آزمودنیها
درخواست شد تا ضمن نگاه کردن به پیوستار فوق ،میزان دردی که در آن لحیه
احساس میکنند را روی آن تعیین نمایند .میزان روایی و پایایی معیار قیاسی دیداری
درد بسیار باال گزارش شده است (بیجور 2و همکاران.)2001 ،

1. Visual Analogue Scale
2. Bijor
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شکل  :4خطکش درد (خطکش درد برای اندازهگیری میزان درد ،دارای دقت اندازهگیری
 1میلیمتر)

آزمودنیهای گروه تجربی به مدت  8هفته ،هر هفته  2جلسه به مدت  45دقیقه
تحت تمرین ات پیالتس شامل تمرینات مکنزی ،ویلیامز قرار گرفتند .میزان درد و زاویه
کایفوزیس آزمودنی های هر دو گروه تجربی و کنترل ،پیش از آزمون ،یک ساعت
قبل از شروا اولین جلسه تمرینی در باشگاه و پس از آزمون ،در جلسه آخر بعد از
اتمام کالس ،در همه افراد اندازهگیری و ثبت شد .ضمن اینکه برای گروه کنترل
هیچگونه تمرین خاصی در نیر گرفته نشد اما اندازهگیری هر دو گروه در یک زمان
انجام شد.
کالس با  10دقیقه گرم کردن (شامل ورزشهای کششی ،قدرتی و تعادلی که به
صورت ایستاده انجام میشود) آراز شد ،در ادامه به مدت  30دقیقه به تمرینات
مکنزی ،ویلیامز و تمریناتی مختص عضالت پشت (به خوابیده) اختصاص داده و در
پایان کالس نیز سرد کردن و برگشت به حالت اولیه (حدود  5دقیقه) انجام شد .در
طول جلسه ورزشی ،مربی حالتهای صحیح بدن آزمودنیها در تمرینات و زاویه
صحیح مفاصل را یادآوری کرده و به آنها شیوه صحیح راه رفتن ،خوابیدن و نشستن
را نیز آموزش داد.
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از آمار توصیفی برای توصیف میانگین و انحراف معیار ،از آمار استنباطی برای
بررسی ،توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 1و توصیف از آزمون تحلیل
کوواریانس و برای بررسی میانگینها با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  26استفاده شد.
تجزیهوتحلیل یافتهها
جدول شماره ( )1یافتههای توصیفی جمعیتشناختی تحقیق حاضر نشان میدهد.
جدول  :1اطالعات توصیفی متغیرها (میانگین و انحراف معیار)

متغیر

شدت درد

زاویه کیفوز

آماره

انحراف معیار

میانگین

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل

2/2

1/7

0/9

1/2

آزمایش

3/3

1/4

1/3

1/2

کنترل

40/3

40/1

1/2

1/3

آزمایش

40/5

36/5

1/3

2/1

بممه من یممور برر سممی نر ممال بممودن م شمماهدات از آز ممون شمماپیرویلک 2ب هممره بممرده
شممد .آز ممون آز ممون شمماپیرویلک را بممرای متغ یممر تحق یممق ان جممام داده و ن تممایج در
جدول زیر آمده است:

1. Kolmogorov-Smirnov test
2. Shapyrvylk test
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جدول  :2نتایج آزمون شاپیرویلک

متغیر
شدت درد
زاویه کیفوز

گروه تجربی

کروه کنترل

پیش آزمون

0/52

0/99

پس آزمون

/68

0/90

پیش آزمون

0/88

0/84

پس آزمون

0/91

0/93

نتایج آزمون آزمون شاپیرویلک در جدول ( )2نشان میدهد که سطح معناداری
برای متغیرهای این تحقیق بیشتر از  0/05و آماره اسمیرنف در خصوص متغیرها در
سطح  0/05خطا معنادار نبوده و بر این اساس توزیع متغیرها نرمال میباشد.
میتوان از آزمون لوین برای بررسی فرض همگونی واریانسها استفاده کرد:
جدول  :3نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها

گروه
شدت درد
زاویه کیفوز

میزان تست
لوین

درجه آزادی  2درجه آزادی  1سطح معناداری

پیش آزمون

0/358

1

28

0/56

پس آزمون

0/878

1

28

0/340

پیش آزمون

0/42

1

28

0/78

پس آزمون

2/270

1

28

0/125

نتایج جدول ( )3نشان میدهد سطح معناداری در آزمون لوین 1از  0/05بیشتر و
واریانس گروهها تفاوت معناداری ندارد.
1. Levin test
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جدول  :4بررسی همگنی شیبهای رگرسیونی

( Fپیش آزمون)

سطح معناداری

0/604

0/444

شدت درد

مقدار  fبرابر  0/604و سطح معناداری برابر  0/444و از  0/05بیشتر است و معنادار
نیست و فرض همگونی شیبهای رگرسیون برقرار میباشد.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  :5تحلیل کوواریانس تک متغیره نمرههای شدت درد

نام آزمون

مجموا

میانگین

مربعات

مربعات

F

سطح
معنیداری

اندازه اثر

پیش آزمون شدت درد

14/707

14/707

22/787

0/001

0/458

گروه (گواه/آزمایش)

5/865

5/865

9/086

0/005

0/252

خطا

17/424

0/642

کل

116

ن تممایج جممدول فمموق ن شممان مید هممد بممین ن مممرات پممس آز ممون شممدت درد ا فممراد
گممروه کن تممرل و آز ممایش بمما حممذف گو نمماگونی ن مممرات پممیش آز ممون ت فمماوت
مع نممادار و جممود دارد .ا نممدازه ا ثممر یمما ضممریب ا تمما ن شممان مید هممد کممه  45/6در صممد از
تغی یممرات ن مممره پممس آز ممون شممدت درد در گممروه آز ممایش در ا ثممر  8هف تممه تمری نممات
پیالتس بوده است.
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جدول  :6بررسی همگنی شیبهای رگرسیونی

( Fپیش آزمون)

سطح معناداری

1/126

0/298

زاویه کیفوز

مقدار  fبرابر  1/126و سطح معناداری برابر  0/298و از  0/05بیشتر و معنادار
نمیباشد و فرض همگونی شیبهای رگرسیون برقرار میباشد.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در جداول ( )7ارائه شده است.
جدول  :7تحلیل کوواریانس تک متغیره بر روی نمرههای زاویه کیفوز

نام آزمون
پیش آزمون زاویه

مجموا

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

سطح
معنیداری

اندازه اثر

19/146

1

19/146

22/787

0/001

0/458

105/169

1

105/169

9/086

0/005

0/252

خطا

69/387

27

2/57

کل

44503

30

کیفوز
گروه
(کنترل/آزمایش)

ن تممایج جممدول فمموق ن شممان داد ،بممین ن مممرات پممس آز ممون شممدت درد ا فممراد گممروه
کن تممرل و آز ممایش بمما حممذف گو نمماگونی ن مممرات پممیش آز ممون ت فمماوت مع نممادار
و جمود دارد .ا نممدازه ا ثممر یمما ضممریب ا تمما ن شممان مید هممد کممه  25/2در صممد از تغی یممرات
ن مممره پممس آز ممون زاو یممه کی فمموز در گممروه آز ممایش در ا ثممر  8هف تممه تمری نممات
پیالتس بوده است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد که  8هفته تمرینات پیالتس بر تغییر درد بانوان  20تا  50سال
تأثیر معناداری دارد .نمونههای مورد مطالعه در ابتدا از بین جامعه آماری معرفی شده به
آزمونگر بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق ،همچنین از طریق مشاهده عینی
انتخاب وبرسیشدند .نتایج تحقیق با یافتههای و این نتیجه با نتایج پژوهش میلوم و
همکاران ( )1393و زمانی ( )1389همخوانی دارد .میلوم و همکاران ( )1393در
پژوهشی با عنوان مقایسه دو برنامه تمرین ثباتی و روش پیالتس بر توانبخشی بیماران
مبتال به کمر درد مزمن ریراختصاصی به این نتیجه رسید که از روش پیالتس میتوان
در کنار تمرینهای معمول توانبخشی برای تسکین درد ،افزایش دامنه حرکتی و بهبود
عملکرد بیماران مبتال به کمر درد بهره جست و محقق نین استنبار نمود که
تمرینهای توان بخشی تجویز شده توسط درمانگر در صورت اجرای صحیح ،در
نهایت به کاهش درد ،بهبود عملکرد ،افزایش قدرت و استقامت عضالنی ،بهبود
آمادگی جسمانی و همچنین ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران مبتال به این عارضه
منجر خواهد شد (استاهیل.)2008 ،1
در پژوهشی اثر هشت هفته تمرین پیالتس تعدیل شده برعملکرد ریوی و کیف یممت
زندگی جان بممازان شممیمیایی ممورد بر سممی قممرار داد نممد .شمماخصهای ا سممپیرومتریک در
جانبازان شیمیایی پایینتر از افراد سالم و نیز پایینتر از جانبازان شیمیایی بود که هنگام
حمله شیمیایی از ماسک استفاده کممرده بود نممد .مهم تممرین از جم لممه ضممایعات پو سممتی،
شمی و ریوی است .در کنار مسایل فیزیولومیک و درد هممای نا شممی از معلول یممت و از
1. Estahil
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کارافتادگی ،فشارها و استرسهای عصبی هم میتواند باعث اختالل در روند ز نممدگی
روزمره و افت کیفیت زندگی در جانبازان عالوه بر این عوامل دیگری کممه میتوان نممد
روی ،شممیمیایی شممود .د سممتگاه تممنفس تأثیر گممذار با شممند کممم تحر کممی و ا سممتفاده از
وضعیتهای نادرست بدنی ممه در هن گممام ا سممتراحت و ممه در هن گممام فعال یممت ا سمت.
اتخاذ این وضعیتها باعث فشارآوردن به قف سممه سممینه شممده و ع ضممالت تنف سممی د ممار
کوتاهی میشوند که در نتیجه آن ،قدرت و فعالیت دستگاه تنفسی کاهش یاف تممه و در
مجموا قابلیت اک سممیژنگیری خممون در شممشها تقل یممل مییا بممد .مطال عممات ز یممادی در
ارتبار با تأثیر فعالیتهای ورز شممی بممر کیف یممت ز نممدگی جان بممازان شممیمیایی و بی ممماران
انسداد ریوی انجام شممده ا سممت و ن تممایج حمماکی از آن ا سممت کممه ان جممام برنا ممه ممدون
ورزشی شامل آموزش حرکات ورزشی مالیم و برنامه ریزی شده به مدت  6ماه باعث
ارتقای ابعاد کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی ریوی میشود .در پژوهشی  8هفته انجام
تمرینات بازتوانی ریه در صبح و عصر به مدت  20دقیقه موجب بهبود کیفیت زندگی
بیماران مبتال به انسداد ریه با شدت متوسط شد .در پممژوهش دی گممری م شممخص شممد 8
هفته و هر هفته  3جلسه به مدت  60دقیقه تمرینات پممیالتس ت عممدیل شممده میتوا نممد بممه
عنوان روشی مکمل و مفید در فرآیند توانبخشی بیماران مبتال به آ سممم ممورد ا سممتفاده
قرار گیرد .همچنین در مورد تممأثیر فعالیت هممای مخت لممف ورز شممی بممر عمل کممرد ر یمموی
جانبازان شیمیایی و بیماران انسداد ریوی 4 ،هفته برنامه تمری نممی همموازی منت خممب روی
دو رخه کارسنج با شدت  70تا  %80ضربان قلب بیشینه در هر نوبت به ممدت  20تمما
 30دقیقه و  3بار در هفته میزان حداکتر حجم هوای و ظرفیت حیاتی بازدمی بمما ف شممار
در ثانیه اول جانبازان شیمیایی را به طور معنی داری تأثیرگذار بوده است .انجام ممنیم
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و مشخص ورزشهای هوازی به تنهایی یا به همراه ورزشهای مقاومتی در خانه باعث
بهبودی در عالیم حیاتی و کیفیت زندگی بیماران م بممتال بممه آ سممم خف یممف تمما متو سممط
میشود (رالمعلی قاسمی 1و همکاران.)2019 ،
در مقا لممهای دی گممر تممأثیر برنا ممه تمری نممی یکپار ممه بممر و ضممعیت بممدن در ا سممکولیوز
ایدیوپاتیک اسکولیوز نوعی تغییر شممکل سممتون ف قممرات ا سممت کممه بمما  3صممفحه موا جممه
میشود در جاییکه خم شدن جانبی ستون فقرات در صفحه پیشانی ،ممرخش مهره همما
در صممفحه اف قممی و صمماف شممدن سممتون ف قممرات در صممفحه سمماجیتال و جممود دارد .ا یممن
تغی یممرات ا سممکلتی بممهطور مع مممول بمما تغی یممر زی بممایی در ک مممر ممنعکس می شممود ،حا لممت
ریرجذاب معموال نگرانی بیشتر از تغییر شکل اساسی اسکلت بممرای بی مممار نگرانکن نممده
است .این وضعیت هر زمان که درمان نشود منجر به تغییر مکانیک بدن میشود و نتایج
آن منجر به درد ،از دست دادن انعطافپذیری ستون فقرات و از د سممت دادن عمل کممرد
یا ناتوانی میشود .اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان بهطور کلی در جوانان در سن ب لممو
ظاهر میشود و در  %2تا  %3در جمعیت عمومی رخ میدهد .عمال  %10بی ممماران م بممتال
به اسکولیوز ایدیوپاتیک به نوعی درمان احتیاج دارند و تا  %1/0نیز بهنا ار به جرا حممی
احتیاج دارند .در زنان با نسبت  7ماده شممایع تممر ا سممت 1 :ممرد .شممکل ظمماهری ع مممومی
میتواند بهویژه بممرای خانم همما م شممکالت روا نممی ای جمماد ک نممد .تمری نممات شممروت شممامل
فعالیتهای روزمره زندگی با تنفس رخشی جهت تخریب و انحراف مهرهها با هدف
اصال ناهنجاری ستون ف قممرات ا سممت .ا یممن تمری نممات نورودینام یممک بی مممار را بممه تغی یممر
کنترل حرکتی تشویق میکند .تمرینات پیالتس شامل استفاده شناختی از ع ضممالت ت نممه
1. Ghulam Ali Qasimi
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برای مت عممادل ن گممه دا شممتن ناح یممه لوم بممار -ل گممن ا سممت .یممک برنا ممه تمری نممی مت شممکل از
تمرینات شروت ،در ممان د سممتی ،انت شممار میوفا شممیال ،تمری نممات ث بممات ه سممتهای ،یو گمما و
پیالتس به مدت  6ماه با متوسط  2جلسه در هر جلسه هف تممه هممر جل سممه  120دقی قممه بممود.

تمرینات پیالتس شامل کشش ستون فقرات ،تخته روی توپ ،پا بود حر کممت م سممتعد و
جانبی ستون فقرات را بکشید .تمرینات ثبات اصلی شممامل تخ تممه روی د سممت و آر نممج،
خالی با توپ ،پل زدن با تغییر مکان لگن ،ف شممار ده یممد و بممه سمممت بمماال حر کممت کن یممد
توپ ،کرانچ اساسی ،کرانچ مورب .اثرگذاری این تمرینات در مدت  8هفته بممر زاو یممه
کاب و اسکولیوز اثبات شده است (محمود ابراهیم 1و همکاران.)2019 ،
همچنین در پژوهش زمانی ( )1389با عنوان تأثیر تمرینات پیالتس بر درد و
سالمت عمومی بیماران زن دارای کمر درد مزمن به این نتیجه رسید که تمرینات
پیالتس در بهبود درد و سالمت عمومی مؤثرتر از روشهای درمانی رایج برای بیماران
مبتال به کمر درد مزمن میباشد و محقق نین استنبار نمود که در تمرینات پیالتس با
توسعه ثبات تنه ،نیروهای اضافی آسیبرسان به ستون فقرات کاهش مییابد و موجب
کاهش درد میشود .همچنین این روش تمرینی ضمن آگاهی از راستای طبیعی ستون
فقرات و تقویت عضالت پوسچرال عمقی که این راستا را حمایت میکنند ،فشارهای
زیانآور نگهدارندههای ریرفعال ستون فقرات را کاهش میدهد .بر اساس نتایج
بهدست آمده احتماال تمرینات پیالتس با کاهش تأثیر نیروهای مضر بر روی ستون
فقرات و افزایش استقامت بدن و توانایی دستگاه عصبی و اسکلتی -عضالنی به کاهش
درد بر سالمتی ناحیه پشت بانوان کمک میکند.

1. Mahmoud Ibrahim
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نتایج تحقیق نشان داد که  8هفته تمرینات پیالتس بر زاویه کایفوزیس بانوان  20تا
 50سال بهطور معناداری تأثیرگذار است و این نتایج با نتایج یافتههای کاظمی و
همکاران ( ،)1392شیح حسینی ( )1389و گودمن 1و همکاران ( )2001همسو میباشد.
کاظمی و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان تأثیر هشت هفته تمرین با توپ فیزیو
بر اصال کایفوزیس پشتی ،تعادل و کیفیت زندگی بانوان مبتال به مصرف مواد مخدر
پس از ترک اعتیاد ،به این نتیجه رسید که برنامه تمرینی با توپ فیزیو برای بهبود
ناهنجاری کایفوزیس پشتی ،افزایش تعادل و کیفیت زندگی افراد مبتال به مصرف مواد
مخدر در حال ترک مفید است و میتواند بهعنوان یک روش درمان ریردارویی در
بازتوانی این افراد مؤثر واقع شده است و محقق نین استنبار نمود که در مورد تأثیر
برنامه تمرینی با توپ فیزیو بر روی افراد به نیر میرسد بهبود کنترل وضعیت بدن با
فعالیت بر روی توپ به این علت است که در اثر قرارگیری افراد بر روی توپ و
تعدیل وزن بدن از روی عضالت و مفاصل ،فرد میتواند دامنه وسیعی از حرکات را
بدون احتمال آسیب و افتادن به صورت تفریحی انجام دهد .نیروهای برهم زننده تعادل
که در اثر قرارگیری روی توپ ایجاد میشود ،میتواند فعالیت مناسبی برای به الش
کشیدن سیستمهای درگیر در تعادل را فراهم کند .همچنین در پژوهش شیح حسینی با
عنوان تأثیر  7هفته تمرینات اصالحی بر کایفوزیس پشتی دانشجویان مبتال به
هایپرکایفوزیس به این نتیجه رسید که تمرینات اصالحی میتواند باعث کاهش زاویه
کیفوز در دانشجویان پسر مبتال به هایپر کایفوزیس پشتی شود ولی در صورت قطع
کامل تمرینات مجددا زاویه کیفوز افزایش مییابد و محقق نین استنبار نمود که
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متعاقب اجرای تمرینات مقاومتی در عضالت اسکلتی تغییراتی از جمله افزایش کل
پروتئین قابل انقباض بهویژه در الیاف میوزین ،افزایش در مقدار و قدرت نسوج همبند
و تاندونی و رباطی ،افزایش تراکم مویرگی در هر تار عضله ،افزایش تعداد تارها در
نتیجه تقسیم طولی تارهی عضالنی و ...ایجاد میشود که باعث افزایش قدرت و
استقامت عضالنی میگردد (شیح حسینی .)1389 ،همچنین در پژوهش گودمن 1و
همکاران ( )2001تمرینهای اصالحی در خشکی بر افزایش قدرت عضالت پشت و
بهبود عارضه کیفوز مؤثر بود .نتایج این پژوهشها بر اساس مشاهدات و آزمون
گروههای آزمایش تحت بررسی و تمرینهای ورزشی بوده است و بهبود درجه
کایفوزیس در گروههای تحت تمرین به خوبی نمایان میباشد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تمرینات پیالتس بر تغییر زاویه کایفوزیس بانوان
 20تا  50سال برسالمت بانوان جوان منطقه دو شهر تهران مؤثر میباشد .نتایج نشان داد
با تأکید تمرینات پیالتس بر عضالت شکم ،کمر و ستون فقرات عالوه بر ایجاد تغییر
در زاویه کایفوزیس ،دردهای ناحیه پشت ناشی از کایفوزیس نیز درمان میشود .در
نتیجه تمرینات پیالتس درد و زاویه کایفوز ،همچنین الگوی تنفسی ،اصال حرکتی
الگوی فرد ،بد شکلی ساختار اسکلتی ،افزایش توان ،افزایش دامنه حرکتی اثرگذار
میباشد .با ورزش پیالتس ماهیچهها قویتر شده و تقویت ماهیچهها میزان پایداری از
کمر به باال را نیز افزایش میدهد به همین دلیل در درمان برخی از بیماریهای حاد و
بهبود اختالالتی همچون کایفوزیس کاربرد دارد.

1. Goodman
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