
 چکیذُ

ّذف: ّذف ایي پضٍّص تعییي اثز یک دٍرُ توزیي پیالتس بز هیشاى داهٌِ حزکتی، قذرت عضالالًی هیال ى تٌالِ، کی یالد سًالذ ی ٍ      

 هیشاى درد هزداى هبتال بِ کوزدرد هشهي بَد. 

فزاخالَاى بالِ    تَسط 1335کِ دارای کوز درد هشهي بَدُ ٍ در س ل بَد س لِ  30-50هزد  30ًوًَِ آه ری ایي پضٍّص ض هل  رٍش:

بَد. آسهَدًی ّ ی دارای کوزدرد هشهي ب  تطخیص پشضک ٍ پزسطٌ هِ ًال تَاًی   الوپیک ضْزست ى ت لص هزاجعِ کزدُس لي ٍرسضی 

تقسین ضالذًذ. در   تجزبیٍ  ً زُ کٌتزل 15بِ طَر تص دفی در دٍ  زٍُ آسهَدًی ّ ی هَرد ًظز پضٍّص  ٍعولکزدی هطخص ضذُ 

است  دُ ضذ ٍ اس آسهَدًی ّ  آسهَى ّ ی فلکطي لگي بال  ساًالَی    زی هیشاى داهٌِ حزکتی اس  ًَی  هتپضٍّص ح ضز جْد اًذاسُ  یز

درجِ، فلکطي لگي ب  پ ی ص ف، اکستٌطي لگي، فلکطي ب التٌِ، اکستٌطي ب التٌالِ، فلکطالي کوالزی ٍ اکستٌطالي کوالز       30خن ضذُ 

 ٍ بزای سٌجص کی ید سًذ ی اس پزضسٌ هِ کی ید سًذ یک ّوچٌیي بزای اًذاسُ  یزی ضذت درد، اس پزسطٌ هِ کیَب زفتِ ضذ. 

(QOL) .جلسِ در ّ تِ ٍ ّز  3آسهَدًی ّ ی  زٍُ تجزبی در بزً هِ توزیٌی تعذیل ضذُ پیالتس بِ هذت ّ د ّ تِ ) است  دُ ضذ

بزای تجشیِ تحلیل ی فتِ ّ  اس آسهالَى   دقیقِ( ضزکد کزدًذ. در ایي هذت  زٍُ کٌتزل ّیچ فع لید ٍرسضی ًذاضتٌذ. 60ت   45جلسِ 

t  ّوبستِ بزای تغییزات درٍى  زٍّی ٍ اس آسهَىt     هستقل بزای ت  ٍت ّ ی بیي دٍ  زٍُ است  دُ ضذ. تو هی تجشیِ تحلیل ّال  بال

 اًج م ضذ. P < 05/0ب  سطح هعٌی داری  20ًسخِ  SPSSاست  دُ اس ًزم افشار 

ی فتِ ّ ی پضٍّص ًط ى داد کِ بیي ًوزات پیص ٍ پس آسهالَى ضال خص فلکطالي لگالي، اکستٌطالي لگالي، فلکطالي کوالز،          ی فتِ ّ :

ض خص ٍضالعید تغییالز ی فتالِ پالًالک ٍ ًیالش هیالشاى درد در  الزٍُ        کی ید سًذ ی ٍ  اکستٌطي کوز، داهٌِ حزکتی ج ًبی ٍ ّوچٌیي

تقل ًط ى داد کِ اختالف ًوزات بیي  زٍُ ّ  در پیص ٍ پس آسهالَى  هس  tًت یج آسهَى ّوچٌیي  تجزبی ت  ٍت هعٌی دار ایج د ضذ.

اهٌالِ حزکتالی جال ًبی    ض خص فلکطي لگي ب  پ ی ص ف، فلکطي لگي ب  ساًَی خن، اکستٌطي لگي، فلکطي کوز، اکستٌطي کوز ٍ د

 ٍ ٍضعید تغییز ی فتِ پالًک ٍ ض خص درد ت  ٍت هعٌی داری ٍجَد داضد.ض خص دراسًطسد 

فلکطي لگي، اکستٌطي لگي، فلکطالي  ت یج پضٍّص ًط ى داد کِ ّ د ّ تِ توزیي پیالتس بز بْبَد داهٌِ ی حزکتی )ً ًتیجِ  یزی:

ٍضعید تغییز ی فتِ پالًک ٍ ًیش  کال ّص هیالشاى درد   قذرت در  کی ید سًذ ی ٍ کوز، اکستٌطي کوز، داهٌِ حزکتی ج ًبی(، افشایص

 س لِ دارای کوزدرد هشهي اثز ذار اسد.   30-50هزداى 

 پیالتس، داهٌِ حزکتی، قذرت عضالًی هی ى تٌِ، کی ید سًذ ی، هیشاى درد ٍ کوزدرد هشهي.ٍاص  ى کلیذی: 

 

اثز یک دٍرُ توزیي پیالتس بز هیشاى داهٌِ حزکتی، قذرت عضالًی هی ى تٌِ، کی ید سًذ ی ٍ هیشاى درد هزداى هبتال بِ 

 کوزدرد هشهي

 علیزض  درٍیص پَر


