
                                     
 
 

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  دانشكده پرستاري و مامايي

ماران يزان خستگي بي بر م توام با هوازير ورزش هاي هوازي و كششييسه ي تاثيمقا
  1386-87اس شهر تهران در سال .س مراجعه كننده به انجمن اميپل اسكلروزيمولت

  
  ) جراحي–آموزش داخلي (ي ارشد پرستاري جهت اخذ درجه كارشناس

  
  

  :استاد محترم راهنما
  سركار خانم مرضيه شبان

  )مربي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(
  

  :استاد محترم مشاور
  سركارخانم معصومه ذاكري مقدم

  )م پزشكي تهرانمربي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علو(
  

  :استاد محترم مشاور آمار
  جناب آقاي عباس مهران

  )مربي عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(
  
  

  :دانشجو
  مرضيه پازكيان

  1387شهريورماه سال 



  : چكيده
   مركزي است كه ناشي از دميلينه شدن سيستم عصبي )MS( بيماري مولتيپل اسكلروزيس : و هدفزمينه

اگرچه ورزش . مي تواند منجر به صدمه سيستم حركتي ،افزايش خستگي و كاهش فعاليت زندگي روزانه شود
اس توصيه شده است اما مقايسه انواع ورزش ها روي ميزان شدت خستگي انجام نشده .به بيماران مبتال به ام

  .است
 و هوازي بر ميزان شدت خستگي در هوازي توام با اين پژوهش جهت مقايسه تاثير ورزش هاي كششي

  . اس ايران طراحي گرديده است.اس مراجعه كننده به انجمن ام.بيماران مبتال به ام
هدف كلي مقايسه ي تاثير ورزش  است باو بعد  تجربي قبل  اين پژوهش يك مطالعه:روش پژوهش 

صورت گرفته 1386اس درسال .ام برميزان خستگي بيماران مبتال به توام با هوازي هاي هوازي و كششي
  .است

 كه اس در شهرتهران بودند.اس مراجعه كننده به انجمن ام. نفر از بيماران مبتال به ام120پژوهش نمونه ي 
 بوده، به روش نمونه گيري آسان مطابق با 0-5/5 آن ها بين  )1EDSS( ميزان شدت ناتوانينمره 

)  ، هوازي و كنترل  توام با هوازيكششي( به سه گروه معيارهاي ورود انتخاب و سپس به طور تصادفي
  . تقسيم شدند

 بخش بود كه بخش اول شامل مشخصات دموگرافيك و 2ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل 
ورزش ها به مدت  . بودFSS(2(اطالعات مربوط به بيماري و بخش دوم شامل مقياس اندازه گيري خستگي 

 FSSميزان شدت خستگي با مقياس  بعد از اتمام جلسات  مجدا بالفاصلهجام شد وان) جلسه 18( هفته 6
و تحليلي با استفاده از نرم   تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفيجهت. سنجيده شد

 كاي دو و رسمتي زوج ، تي مستقل و ،ANOVAوآزمون هاي آماري نظير 5/11نسخه  SPSSافزار
 . جهت دستيابي به اهداف استفاده گرديدwordارتوسط نرم افزجداول 
توام با   جدول خالصه گرديده و بيانگر آن است در گروه كششي43 يافته هاي اين پژوهش در :يافته ها

خستگي خفيف، در گروه هوازي % ) 5/12(خستگي متوسط و % ) 35(خستگي شديد، % ) 5/52 (هوازي
خستگي شديد را قبل مطالعه داشتند در حالي % ) 25(يف، خستگي خف% ) 5/32(خستگي متوسط، % ) 5/42(

توام  در گروه كششي%) 5/92(در گروه هوازي ، % ) 5/52(كه بعد از مطالعه بيشتر درصد واحد هاي پژوهش 
به % ) 40( شدت خستگي در حد خفيف را داشتند و در گروه كنترل بيشترين واحدهاي پژوهش با هوازي

آزمون آناليز واريانس نشان داد بين سه گروه از نظر شدت خستگي بعد از .باقي مانندهمان حال قبل از مطالعه 
  ).>0P /001(مطالعه اختالف معني دار وجود دارد

 نتايج اين پژوهش مبتني بر اين است كه ورزش چه از نوع هوازي و چه از نوع كششي در :نتيجه گيري
اگرچه ورزش هوازي به همراه كششي در  ذار است،اس تاثير گ.كاهش شدت خستگي بيماران  مبتال به ام

كاهش خستگي موثر تر از هر كدام به تنهايي است احتماال ورزش هاي هوازي به همراه ورزش كششي 
عالوه بر افزايش انرژي باعث برطرف شدن اسپاسم عضالت و ميزان آسيب قبل و بعد از ورزش را كاهش مي 

  .و انعطاف پذيري فرد را افزايش مي دهد و بدين ترتيب در كاهش خستگي موثرتر نددهد 
  هوازي، مولتيپل اسكلروزيس، خستگي   ورزش  ورزش كششي،:واژه هاد كلي

                                                 
1 ) Expanded Disability Status Scale 
2 )Fatigue Severity Scale 



Abstract:   
Background: Multiple Sclerosis is a demyelization disease of the central nervous 

system that can result in impaired motor system, increased symptomatic fatigue and 

affected activity of daily living. Although exercise is administered to MS patients, 

comparison type of exercise on the fatigue level has not been established. This 

research has been conducted to evaluate the comparison of stretching & aerobic  

exercise training on fatigue levels patients in Iranian MS Society. 

 Materials and Methods: In this study three-group before-after (Experimental study), 

120 patients were Expanded Disability Status Scale severity (EDSS) between 0-5/5. 

Selected with no probability convenience sampling according to specific criteria. The 

data gathering tools were questionnaire includes demographic variables, disease data 

& fatigue severity scales (FSS). Exercise was done for 6 weeks has 18 sections. After 

that they completed questionnaire (level of fatigue) again. The gathering data is 

analyses using SPSS software descriptive & deductive statistical method (paired& 

independent T, chi-square, ANOVA) are used to achieve the results. 

Results: the research finding are summarized in 43 tables that indicate that majority 

of the research samples in stretching together aerobic group is (52/5%)severity 

fatigue, (35%)medium fatigue,(12/5%)low fatigue, in aerobic group(25%) severity 

fatigue,(42/5%) medium fatigue,(32/5%) low fatigue& in control group(22/5%) 

severity fatigue,(40%) medium fatigue,(37/5%) low fatigue level before study. 

ANOVA test show that There are significant difference between experiment groups & 

control (P<0.001). Fatigue was significantly reduced in patients (P<0.001) .the 

finding show that the majority of the research samples in three group suffer from 

sever & medium fatigue before study while most of stretching together aerobic group 

(92/5%), in aerobic group (52/5%) & in control group (20%) low level fatigue is 

reported after study. 

Conclusion: base on the research finding it can be concluded that using aerobic & 

stretching exercise reduce the fatigue .although stretching & aerobic exercise together 

is  more  effective  than of each alone . likely aerobic & stretching exercise together 

cause in addition to energy conservation, improved spasm in bladder& other Parts of 

body .  
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