
 اسکلروزیس مالتیپل به مبتال زنان خستگی وضعیت بهبود بر یوگا تمرینات تأثیر
 مجری: علیرضا آقابابا

 4931عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 چکیده:

این هدف ا . ببود ام اسهدف اصلی این پژوهش یافتن تاثیر تمرینات یوگا بر بهبود وضعیت خستگی زنان مبتال به 

به دو  وانتخاب  زمودنیآنفر به عنوان  04اصفهان،  ری بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس زنانآما جامعهبین  از

 جلسه( 00)هفته هشت زمایشی آگروه برای سپس ( گروه کنترل و ازمایش  )تقسیم شدند ینفر 04 هگرو

از پرسشنامه استاندارد  .چ فعالیت مشخصی انجام ندادمد و گروه کنترل هیآاجرا در به یوگا هاتا تمرینات منتخب 

جهت اندازه گیری خستگی و خرده مقیاس های آن، شامل  (MFSIتعدیل شده)مقیاس خستگی سوالی  02

دو گروه در از  هفته هشتبعد از  شد.استفاده خستگی جسمانی،شناختی و روانی قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی 

با  ید.آتا تاثیر تمرینات یوگا بر متغییر های مورد نظر به دست  زمون مجدد گرفته شدآمتغییر های مورد نظر 

توجه به یافته های بدست آمده، در اکثر موارد)خستگی جسمانی، خستگی شناختی و خستگی کل(، داده های 

ن از بهبودی جلسه انجام تمرینات، اختالف داشته اند که نشا 00اولیه نسبت به داده های بدست آمده پس از 

داشت، ولی تغییرات معنی دار نشد. می توان  نتیجه گیری کرد که احتماال تمرینات یوگا با افزایش قدرت،  

استقامت ،توسعه انعطاف پذیری و برقراری تعادل عضالنی از یک طرف و بهبود خلق وخو و بهبود حالت های 

ناختی و  افزایش توجه از سوی دیگر توانسته باشد  روانی، رشد احساسات سودمند و بهبود تعادل و کارکردهای ش

 به ورزشی یوگا که خستگی را در آزمودنی ها کاهش دهد. بنا براین  پیشنهاد می گردد از آنجاییکه تمرینات

غیر تهاجمی ، درمانی تکمیلی و بدون عوارض جانبی برای کاهش و یا به تاخیر انداختن  درمانی روش یک عنوان

 شود . توصیه اس ام بیماران به دارو مصرف دیگر درمان های بالینی وخستگی در کنار 

 ام اس، یوگا، خستگی واژه های کلیدی:     

 


