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Abstract
Background & Aim: Balance between mental and physical health plays an essential role in
happiness and desire for physical activities in individuals. On the other hand, Pilates and
aerobic exercises play a pivotal role in creating balance between mental and physical health,
in a way that sport activities could improve self-satisfaction and happiness. This study aimed
to evaluate the effect of eight weeks of Pilates and aerobic exercises on happiness and desire
for physical activities in inactive women.
Materials & Methods: This quasi-experimental research was conducted on 40 inactive
women in Tabriz, Iran in 2016. Subjects were selected through random sampling and were
divided into four groups of control, Pilates, aerobic, and Pilates-aerobic program. In total, the
participants attended 24 60-minute Pilates and aerobic sessions (three times per week) and
filled the questionnaire of happiness and desire for physical activities before and after the
intervention. It is notable that the reliability of the research tool was estimated at the
Cronbach’s alpha of 0.93 and 0.87, respectively. In addition, data analysis was performed in
SPSS version 20, and P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results of ANOVA and Tukey’s test, intervention caused a
significant increase in both happiness and desire for physical activities in the subjects.
However, there was no significant difference between the groups regarding the level of
improvement.
Conclusion: According to the results of the study, physical exercises and sports, specifically
Pilates and aerobic exercises, are not only valuable tools for maintaining physical health, but
also they have a close correlation with mental health and happiness of inactive women.
Therefore, it is suggested that these types of activities be applied as a solution for creating
and increasing a good mood in women’s society.
Keywords: Aerobic Exercises, Pilates Exercises, Happiness, Desire for Physical Activities,
Inactive Women
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پژوهشی

یوسف صابری

تأثیر تمرینات پیالتس و ایروبیک بر شادکامی و تمایل
به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال
4

یوسف صابری ،*1بهلول قربانیان ،2بهروز قربانزاده ،3عسگر ایرانپور
مسئول) .تلفن 24197774090 :ایمیلsaberiyousef@yahoo.com :

 -0دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 -7استادیار ،گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 -9دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ دریافت1747/29/12 :

تاریخ پذیرش1747/27/01 :

چکیده
زمینه و هدف :تعادل بین سالمتی ذهنی و فیزیکی نقش اساسی در شادکامی و میل به فعالیت بدنی افراد نقش ایفا میکند و از

طرفی تمرینات ایروبیک و پیالتس نقش اساسی در بهبود تعادل بین سالمت ذهنی و فیزیکی ایفا میکند .به طوری که فعالیت
ورزشی میتواند خودرضایتی و شادکامی را بهبود دهد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیالتس و
ایروبیک بر شادکامی و میل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی که در سال  1741در شهر تبریز انجام شد 92 .زن غیرفعال به روش تصادفی
در چهار گروه (کنترل ،پیالتس ،ایروبیک و ترکیبی (پیالتس و ایروبیک) تقسیم شدند .برنامه تمرینات پیالتس و ایروبیک 09
جلسه و هر هفته سه جلسه  02دقیقهای صورت گرفت .قبل از شروع جلسات و در پایان آخرین جلسه پرسشنامه شادکامی و میل به
فعالیت بدنی با آلفای کرونباخ به ترتیب  2/47و  2/97تکمیل شد .دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در
سطح معنیداری کمتر از  2/21با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  02صورت گرفت.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان داد که مداخله انجام شده باعث افزایش معنادار در هر دو متغیر میل به فعالیت
بدنی و شادکامی گردید؛ اما اینکه در کدام گروه تغییر نسبت به دیگری برتری داشته تفاوتی یافت نشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،تمرینات بدنی و ورزش به ویژه تمرینات ایروبیک و پیالتس عالوه بر اینکه ابزار
ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی هستند ،رابطهی نزدیکی با سالمتی روحی روانی و شادکامی زنان غیرفعال دارند؛ بنابراین
پیشنهاد میگردد که از تمرینات ایروبیک و پیالتس به عنوان راهکاری برای افزایش روحیه شاد و مفرح بخش در جامعه زنان
استفاده گردد.
واژههای کلیدی :تمرین ایروبیک ،تمرین پیالتس ،شادکامی ،میل به فعالیت بدنی ،زنان غیرفعال

مقدمه

میلیارد نفر ،از اضافهوزن برخوردارند .چاقی و

یکی از عوارض اصلی بیتحرکی چاقی و

اضافهوزن همچنین با دیابت نوع  ،0بیماریهای قلبی

اضافهوزن است .چاقی و اضافهوزن از جمله مسائل

عروقی ،پرتنشی ،آپنههای خواب ،افزایش بروز سرطان

عمده سالمتی در قرن حاضر محسوب شده است.

و مشکالت مربوط به مفاصل ارتباط نزدیکی دارد و

تبدیل شدن آن به یک اپیدمی نشان میدهد که 722

ساالنه چیزی در حدود  9/0میلیارد یورو هزینه را به

میلیون نفر در جهان مبتال به چاقی هستند و بیش از یک
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 -1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران(.نویسنده

تأثیر تمرینات پیالتس و ایروبیک بر ...

پیامدهای چاقی و اضافهوزن ،به عنوان قسمت اصلی

شرکتکنندگان در تحقیق را بهبود دهد ( .)7در بین

هرگونه اقدامی برای مهار آن تلقی میشود ( .)0با این

اقشار مختلف جامعه ،زنان به دلیل شرایط اجتماعی

وجود ،علیرغم سالها پژوهش در حوزههای علوم پایه

محدودکنندهی فعالیت و بهویژه فعالیت ورزشی در

و بالینی ،عدم اطمینان در سببشناسی چاقی همچنان به

معرض بیتحرکی قرار دارند و این بیتحرکی در

عنوان یکی از موانع عمده در راه دستیابی و طراحی

نهایت منجر به ایجاد یک حس ناراحتکننده و

راهبردهای مؤثر برای کنترل و درمان آن باقی مانده

افسردگی میگردد Siqueira .و همکاران در بررسی

است ( .)7اگرچه شواهد باارزشی وجود دارند که

اثر  9هفته فعالیت ورزشی پیالتس در آزمودنیهای

عوامل ژنتیکی ،زیستی و محیطی مرتبط با چاقی را

بزرگسال نشان دادند که اجرای اینگونه فعالیتها

نشان میدهند ،عوامل روانشناختی نیز به عنوان یک

عالئم افسردگی را کاهش میدهد ( .)9از طرف دیگر،

مؤلفه اصلی در نظریههای سببشناسی چاقی مطرح

به دلیل فراهم نبودن شرایط مدلهای گوناگون ورزشی

شده است ( .)9در واقع نتایج ناامیدکننده درمانهای

بخصوص برای زنان ،گرایش زنان به ورزش ایروبیک

متعارف چاقی ،برخی از متخصصان را بر آن داشته

و پیالتس رواج پیدا کرده است .ایروبیک ،ورزش

است تا بهجای تأکید صرف بر روی کاهش وزن از

مردمپسندی است که تلفیقی از حرکات متنوع و

طریق تغذیه ،بیشتر روی تغییرات روانی مثبت با

موزون همراه با موزیک است و در میان بانوان ایران

بهکارگیری مداخالت فعالیت بدنی تمرکز کنند ( .)1از

رواج پیدا کرده است ( .)1در تاریخ ورزش را برای

طرفی تعادل بین شرایط محیطی زندگی و نیازها و

بدن و موسیقی را برای روح مناسب دانستهاند که این

عالیق اشخاص نقش کلیدی در سالمتی ذهنی و به تبع

تعریف در ورزش ایروبیک دیده میشود .ایروبیک

آن سالمتی فیزیکی اشخاص دارد .بهبود در شرایط

باعث افزایش استقامت قلبی عروقی و تنفسی و تقویت

زندگی به دلیل فعالیت ورزشی منجر به افزایش در

و بهینهسازی عضالت بدن میشود و بهترین روش

کیفیت و امید به زندگی میگردد.

تنظیم و کاهش وزن است .بهترین مؤلفهی ایروبیک

 Iwamotoو همکاران ( )0224نشان دادند که

هماهنگی عصب و عضله است .ایروبیک بهترین تفریح

کیفیت و امید به زندگی و سالمتی ذهنی میتواند با

خانوادهها و یکی از راههای دستیابی به جامعه ایمن

اجرای فعالیت فیزیکی بهبود یابد ( .)1موافق با این

است و با افسردگی مبارزه میکند (.)11

مطالعه Macconville ،عواملی را در ایجاد شادکامی و

از دیگر ورزشهای ذهنی-بدنی که در آن تمرکز

سالمت روانی مهم دانسته که یکی از مهمترین آنها

روی کنترل حرکات ،وضعیت قرارگیری بدن و تنفس

پرداختن به ورزش و فعالیتهایی بدنی است ()0؛

است ،پیالتس نام دارد .پیالتس یا کنترولوژی ،به معنای

بنابراین ،شرکت در فعالیت فیزیکی منظم نه تنها منجر

ایجاد هماهنگی کامل بین جسم ،ذهن و روح است (.)0

به بهبودی در آمادگی و عملکرد فیزیکی میگردد،

در پیالتس فرد ابتدا از طریق کنترل به شیوهای هدفمند،

بلکه منجر به آمادگی ذهنی میگردد.

کنترل کامل جسم خود را در دست میگیرد و سپس از

در یک مطالعه متاآنالیزی که در سال  0220توسط

طریق تکرار کامل حرکات به شیوهای تدریجی ولی

 Cassilhasو همکاران صورت گرفت مشخص گردید

پیشرفتکننده به یک نوع هماهنگی طبیعی دست پیدا
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خود اختصاص میدهد ( .)1تشخیص عوامل و

که فعالیت ورزشی میتواند خودرضایتی و شادکامی

یوسف صابری

میشود ،حالتها و حرکات نادرست بدن را اصالح

اهداف تحقیق و نحوه برگزاری جلسات تمرینی با

میکند ،نیروی حیات را به بدن باز میگرداند و توان

امضای رضایتنامه کتبی در باشگاه ورزشی استاندارد

ذهنی را افزایش میدهد ( .)7پیالتس در ابتدا توسط

تعداد  72نفر از جامعه پژوهشی به صورت در دسترس

جوزف پیالتس ،بعد از جنگ جهانی اول توسعه یافت

زنان انتخاب شدند که بعداً به دلیل افت آزمودنی به 92

و توسط پزشکان به عنوان یک روش منحصر به فرد

نفر کاهش یافت .در مرحله بعدی به صورت تصادفی

آمادگی جسمانی که در آن ترکیبی از تقویت ،کشش

در چهار گروه کنترل ( 12نفر) ،گروه پیالتس (12

و تنفس عضالنی به منظور توسعه عضالت تنه و

نفر) ،گروه ایروبیک ( 12نفر) و گروه ترکیبی (پیالتس

بازگرداندن تعادل عضله ،استفاده میشود ،شناخته شد.

و ایروبیک) ( 12نفر) تقسیم شدند .معیار ورود به

برخالف ورزشهای مقاومتی سنتی که در آن عضالت

مطالعه شامل :الف) عدم شرکت در فعالیت ورزشی در

به صورت جداگانه تمرین داده میشود ( ،)9ورزش

طی  0ماه گذشته ،ب) عدم مصرف داروهای قلبی

پیالتس با یک رویکرد کلینگر ،نیازمند فعالسازی و

عروقی ،تنفسی و آرامبخشها ،ج) عدم وجود

هماهنگی چندین گروه عضله در یک زمان است .آنچه

مشکالت جسمی (مشکالت حرکتی و ارتوپدی که در

باعث میشود این ورزش ناشناخته ،امروز به یک روش

حرکت آزمودنیها اختالل ایجاد میکرد) .معیارهای

تکمیل ورزشی و به شکل همگانی و حتی خانگی

خروج از مطالعه عبارت بودند از :بیماریهایی که نیاز

تبدیل شود ،عملکرد عالی این ورزش و کاربرد آن

به استراحت بیش از یک هفته در زمان تحقیق داشتند و

برای تمام افراد از هر گروه سنی و جنسیتی از یک

غیبت بیش از دو جلسه در هفته بود.

ورزشکار حرفهای و بازنشسته تا یک خانم باردار است.

گروه کنترل در هیچ برنامۀ تمرینی و ورزشی

تمرینهای پیالتس روی پیشرفت انعطاف و قدرت در

شرکت نکرد و فقط پیگیری شدند .پروتکل تمرین

تمام اندامهای بدن تمرکز دارد ( .)4در تحقیق حاضر،

پیالتس و ایروبیک از سه قسمت گرم کردن ،برنامه

تأثیر هشت هفته تمرینات ایروبیک و پیالتس را بر

اصلی و سرد کردن تشکیل شد .گرم کردن شامل
نرم،

انجام

حرکات

کششی

و

شادکامی و میل به فعالیت را در زنان غیرفعال بررسی

دویدنهای

نمودیم تا مشخص گردد که آیا تمرینات ایروبیک و

انعطافپذیری در اندامهای باالتنه و پایینتنه ،به مدت

پیالتس به عنوان تمرینات هماهنگکننده عوامل ذهنی

 12دقیقه بود .تمرین اصلی گروه ایروبیک شامل

و بدنی بر شادکامی و میل به فعالیت به عنوان

حرکات ایروبیک که با شدت  02درصد ضربان قلب

فاکتورهای اساسی و مهم در زندگی مطلوب تأثیر دارد

بیشینه شروع و تا  91درصد ضربان قلب بیشینه (92

یا نه؟

دقیقه) ادامه داشت (جدول  .)1تمرین اصلی گروه
پیالتس شامل حرکات پیالتس (از جمله چرخش

مواد و روشها
این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیشآزمون
پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه پژوهش را زنان
غیرفعال داوطلب شهر تبریز که با فراخوان اطالعیهای

یکپا ،غلتیدن باالتنه به جلو ،ضربدری و کشش
عنکبوتی) از شدت  92درصد ضربان قلب بیشینه در
هفته اول شروع و تا شدت  72درصد تا هفته هشتم
ضربان قلب بیشینه ادامه داشت (جدول .)0
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میکند .کنترل باعث پرورش هماهنگی اجزای بدن

در سال  1741شرکت کردند .طی جلسهی آشنایی با

تأثیر تمرینات پیالتس و ایروبیک بر ...

شامل  02دقیقه تمرینات ایروبیک و  02دقیقه تمرینات

میشود .هر گویه شامل  1عبارت است که عبارت اول

پیالتس بود .در پایان نیز به مدت  12دقیقه فعالیتهای

نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ،1عبارت سوم نمره  0و

سرد کردن با استفاده از حرکات کششی و

عبارت چهارم نمره  7و عبارت پنجم نمره  9میگیرد.

انعطافپذیری و همچنین ریلکسیشن برای گروههای

بنابراین حداقل نمره هر آزمودنی ،صفر و حداکثر آن

تمرینی در سالن ورزشی انجام شد.

 10است.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :)OHIدر این

یک هفته قبل از شروع برنامههای تمرینی (پیش

تحقیق به منظور اندازهگیری متغیر شادکامی از

آزمون) و یک روز بعد از آخرین جلسه تمرینی (پس

پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شده است.

آزمون) پرسشنامههای میل به فعالیت بدنی و شادکامی

پرسش نامه شادکامی آکسفورد در سال  1442توسط

توسط آزمودنیها پر شد و همچنین برخی شاخصهای

آرجیل با معکوس کردن موارد مقیاس افسردگی بک

آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها شامل قد و

ساخته شده است .این مقیاس  04ماده دارد که بر اساس

وزن که به ترتیب با استفاده از قدسنج و ترازوی

طیف چهار درجهای از صفر تا  7نمرهگذاری میشود.

استاندارد و با دقت  2/1سانتیمتر و  2/1کیلوگرم،

هر گویه شامل  9عبارت است که عبارت اول نمره

شاخص توده بدن با استفاده از فرمول وزن بدن تقسیم

صفر ،عبارت دوم نمره  ،1عبارت سوم نمره  0و عبارت

بر مجذور قد به متر ،نسبت دور کمر به لگن از تقسیم

چهارم نمره  7میگیرد .بنابراین حداقل نمره هر

اندازه دور کمر به دور لگن و درصد چربی بدن نیز

آزمودنی ،صفر و حداکثر آن  97است .روایی این

توسط کالیپر (یاگامی ،ساخت کشور ژاپن ،با دقت 2/0

مقیاس در مطالعات مختلف ازجمله مطالعه آرجیل ولو

میلیمتر) و با استفاده از معادله سه نقطهای & Jackson

و پژوهش علی پور و نورباال تائید شده است (.)01،02

 Pollockاندازهگیری شد و همچنین اکسیژن مصرفی

همچنین برای تعیین پایایی این آزمون آرجیل و لو

با استفاده از آزمون پله کوئین به دست آمد .جهت

ضریب آلفای  42/2را با  797آزمودنی را به دست

تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه گروهها ،پس از تائید

آورده است .در ایران علی پور و نورباال با 121

توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف

آزمودنی آلفای کرونباخ  2/47را به دست آورده اند.

اسمیرنوف همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از

پرسشنامه میل به فعالیت بدنی عمومی :همچنین

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی تغییرات

برای پرسشنامه میل به فعالیت بدنی عمومی پایاننامه

به وجود آمده در گروههای مورد مطالعه با استفاده از

شهالیی ( )1742با عنوان بررسی رابطه بین میل به

نرمافزار  SPSS20در سطح معنیداری  2/21استفاده

فعالیت بدنی عمومی و ورزش و سالمت روانی با 19

شد.

سؤال و آلفای کرونباخ  2/94استفاده شد (.)12
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تمرین گروه ترکیبی هر جلسه به مدت  92دقیقه که

بر اساس طیف پنج درجهای از  2تا  9نمرهگذاری

یوسف صابری

جدول  :1پروتکل تمرینی ایروبیک

اول

 02درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

دوم

 01درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

سوم

 72درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

چهارم

 72-01درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

پنجم

 92-71درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

ششم

 92درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

هفتم

 91درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

هشتم

 91درصد ضربان قلب بیشینه

 92دقیقه

جدول  :2پروتکل تمرینی پیالتس
گرم کردن

هفته 1

هفته 0

هفته 7

هفته 9

هفته 1

هر جلسه 12

 92دقیقه

 92دقیقه

 92دقیقه

 92دقیقه

 92دقیقه

هفته 0

هفته 7

 92دقیقه

هر جلسه 12

دقیقه حرکات

19حرکت

19حرکت

19حرکت

11حرکت

11حرکت

10حرکت

10حرکت

10حرکت

دقیقه

کششی و درجا

7تکرار

7تکرار

9تکرار

4تکرار

12تکرار

11تکرار

11تکرار

10تکرار

حرکات

*

7دوره

7دوره

7دوره

7دوره

7دوره

7دوره

7دوره

کششی و

91%-92%

12%-91%

11%-91%

02%-11%

01%-11%

01%-02%

72%-01%

آرام راه

زدن

7دوره

91%-92%

 92دقیقه

هفته 9

 92دقیقه

سرد کردن

رفتن
*

هر حرکت سه دوره انجام شد.

یافتهها

آزمون بین گروههای چهارگانه تفاوت معناداری در

با توجه به نتایج موجود در جدول  ،7نمرات

هیچ یک از متغیرها وجود نداشت اما در پسآزمون

شادکامی بعد از مداخله ،به ترتیب گروه ترکیبی

تفاوت میانگینهای گروههای مورد مداخله در مقایسه

باالترین بعد از آن ایروبیک و پیالتس و کنترل قرار

با گروه کنترل معنادار است (( )P>2/21جدول .)7

دارد؛ اما در نمرات میل به فعالیت بدنی ،به ترتیب گروه

بهطوری که نتایج تحلیل واریانس و آزمون توکی نشان

ایروبیک باالترین و بعد از آن پیالتس و ترکیبی و

داد که مداخله انجام شده باعث افزایش معنادار در هر

کنترل قرار دارد .شاخصهای ترکیب بدنی وزن،

دو متغیر میل به فعالیت بدنی و شادکامی شد؛ اما اینکه

درصد چربی و شاخص تودهبدنی در گروههای مورد

در کدام گروه تغییر نسبت به دیگری برتری داشته

مداخله کاهش معنادار داشتهاند ( .)P>2/21همچنین

تفاوتی یافت نشد (جداول .)9،1

نتـایج مربوط به آنـالیز واریانـس نشـان داد که در پیـش
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هفته

شدت تمرین

زمان تمرین

تأثیر تمرینات پیالتس و ایروبیک بر ...

جدول  :3نتایج مقایسه درون گروهی و بین گروهی ،گروههای مورد مطالعه در پیشآزمون و پسآزمون
کنترل

پیالتس

ایروبیک

ترکیبی (پالتس +ایروبیک)

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

گروه /مرحله
متغیر

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

قد (سال)

119/12±0/70

110/72±1/72

102/92±9/17

114/42±0/12

وزن (کیلوگرم)

00/92±7/02

09/72±7/11

07/10±7/10

٭¥00/10±0/90

07/17±1/92

٭¥01/17±9/12

09/92±7/71

٭¥01/02±9/0

شاخص توده بدن

71/21±1/49

71/21±1/49

70/29±1/02

٭¥04/74±7/42

07/79±7/11

٭¥09/01±0/04

09/11±9/11

٭¥01/77±7/72

درصد چربی بدن

01/91±0/17

01/79±1/40

07/41±1/97

٭¥07/21±1/77

07/21±1/49

٭¥01/79±1/14

01/99±0/72

٭¥07/21±7/00

حداکثر اکسیژن

72/19±1/02

72/77±1/90

72/41±0/09

٭¥70/70±0/41

72/17±0/20

٭¥79/12±1/92

71/19±1/72

٭¥71/17±1/17

مصرفی
شادکامی

04/12±7/01

07/42±0/02

79/72±0/77

٭¥70/72±7/47

04/02±4/91

٭¥79/12±9/07

09/92±7/92

٭¥79/02±7/02

میل به فعالیت

19/72±7/47

17/22±7/10

17/92±1/29

٭¥94/22±9/09

10/02±9/20

¥12/01±1/99٭

19/02±9/97

٭¥97/72±4/11

بدنی
٭ :نشانه اختالف معنادار پسآزمون بهپیش آزمون؛  :¥نشانه اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس میل به فعالیت بدنی در گروههای چهارگانه بعد از مداخله
مقدار المبادای

گروه

ویلک

Sig

F

آزمون تعقیبی توکی

اختالف متوسط

Sig

کنترل  +پیالتس

70/22

*2/221

کنترل  +ایروبیک

77/02

* 2/221

کنترل  +ترکیبی

72/72

*2/221

ترکیبی  +پیالتس

-1/72

2/402

ترکیبی  +ایروبیک

-7/72

2/011

پیالتس  +ایروبیک

-1/02

2/470

کنترل
پیالتس

2/199

ایروبیک

71/001

*2/221

ترکیبی (پیالتس +ایروبیک)
*نشانه معناداری ()P>2/21

جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس شادکامی در گروههای چهارگانه بعد از مداخله
گروه

مقدار المبادای ویلک

F

Sig

کنترل
پیالتس
ایروبیک

2/210

109/07

*2/221

ترکیبی (پیالتس و ایروبیک)

آزمون تعقیبی توکی

اختالف متوسط

Sig

کنترل +پیالتس

-99/92

*2/221

کنترل  +ایروبیک

-90/02

* 2/221

کنترل  +ترکیبی

-12/72

*2/221

ترکیبی  +پیالتس

-1/42

2/029

ترکیبی  +ایروبیک

7/72

2/144

پیالتس  +ایروبیک

-0/02

2/974

*نشانه معناداری ()P>2/21

بحث و نتیجهگیری

بررسی گردید .یافتههای این مطالعه نشان داد که تأثیر

در این مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات ایروبیک و

هشت هفته تمرین ایروبیک و پیالتس بر شادکامی و

پیالتس بر شادکامی و میل به فعالیت در زنان غیرفعال

میل به فعالیت در مقایسهی نتایج پیشآزمون و
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سن (سال)

77/92±7/1

71/02±7/1

70/02±1/47

70/72±0/94

یوسف صابری

توجیه نمود که شاید مدت اجرای تمرین (هشت هفته)

باعث کاهش افسردگی در زنان یائسه میگردد؛ که

جهت حصول تغییرات معنیدار کافی و بسنده بوده

احتماالً دلیل این هم سو بودن را میتوان به فواید

است .سلیمانی و همکاران ( )1741در تحقیقی با عنوان

فیزیولوژیکی تأثیر تمرینات ورزشی ،از جمله آزاد

تأثیر  10هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر

شدن هورمونهای شادی (اندورفین) عنوان نمود (.)17

کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیر ورزشکار میانسال

در مقایسه پسآزمون شاخص توده بدنی و درصد

به این نتیجه رسیدند که  10هفته تمرین ایروبیک بر

چربی بدنی در بین گروههای تمرینی ایروبیک و

شادکامی زنان غیر ورزشکار میانسال تأثیر معنیداری

پیالتس تفاوت معنیداری مشاهده گردید .این یافته

دارد ( .)11یا اینکه عالوه بر فعالیت ورزشی عوامل

مشابه با یافتهی هاشمی و همکاران ( )0217در بررسی

دیگری از قبیل شرایط روحی و روانی متأثر از

اثر هشت هفته تمرین پیالتس بر سطوح کورتیزول و

وضعیتها و رخدادهای غیرقابلکنترل اجتماعی و

شاخصهای لیپیدی در زنان چاق است ( .)19در تحقیق

خانوادگی و غیره در این حس شادکامی و میل به

هاشمی و همکاران ،نتایج مقایسه پیشآزمون و

فعالیت ورزشی دخیل بودهاند .دلیل احتمالی دیگر بر

پسآزمون نیز در شاخصهای مذکور معنیدار بود.

تغییرات معنیدار پیشآزمون و پسآزمون ،مقایسهی

همچنین در پسآزمون مشخص گردید که هشت هفته

یکطرفهی تمرین ایروبیک یا پیالتس در همان

تمرینات ایروبیک و پیالتس باعث بهبودی در حداکثر

آزمودنیها با همان نوع تمرین میتواند باشد ،اگر

اکسیژن مصرفی میگردد که این امر نشاندهنده

چنانچه به روش طرح متقاطع آزمودنیهای تحقیق

سالمتی عمومی و اجرای بهتر فعالیت ورزشی بعد از

تمرینات مختلفی از قبیل اجرای فعالیت متعادلکننده

اجرای تمرینات است .مکانیسمهای احتمالی که باعث

عملکرد ذهنی و جسمی (پیالتس یا ایروبیک) در نیمه-

بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی میشود شامل ،افزایش

ی اول طرح و اجرای فعالیت تقویتکننده تکی ذهنی

در میزان هموگلوبین ( ،)10افزایش سوخت و ساز و

یا جسمی در نیمهی دوم طرح را انجام میدادند ،تأثیر

کاهش گلیکولیز ( ،)17افزایش حجم پایان دیاستولی،

تمرینات ایروبیک یا پیالتس بر شادکامی و میل به

کاهش حجم پایان دیاستولی و حجم ضربهای

فعالیت بهتر و بارزتر پایش میگردید .در مقایسه پس-

( ،)19،14افزایش تعداد و اندازهی میتوکندریها (،)02

آزمونی شادکامی و میل به فعالیت در بین گروههای

افزایش بافت عضالنی و کارایی آنها بوده باشد (.)19

تحقیق تفاوت معنیداری مشاهده گردید .این یافته

به صورت کلی عنوان میگردد که تمرینات بدنی و

گویای این مطلب است که تمرینات ایروبیک و

ورزش به ویژه تمرینات ایروبیک و پیالتس عالوه بر

پیالتس به تنهایی یا به صورت ترکیبی باعث بهبودی

اینکه روشی ساده و ارزان است ،ابزار ارزشمندی برای

در سطح شادکامی و میل به فعالیت در زنان غیرفعال

حفظ سالمت جسمانی هستند و رابطهی نزدیکی با

میگردند .این یافته تا حدودی مشابه با یافتهی رشیدی

سالمتی روحی روانی و شادکامی زنان غیرفعال دارد؛

و همکاران ( )1740است که اثر هشت هفته تمرینات

بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به نقش با اهمیت قشر

پیالتس را بر کاهش افسردگی در زنان یائسه بررسی

زنان و آسیبپذیر بودن این قشر در جامعه ،میتوان

نمودند (.)17

گفت که از این تمرینات میتوان به عنوان یک راهکار
فصلنامه پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی ،دوره چهارم ،شماره اول ،تابستان 7931

33

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 11:03 +0330 on Friday February 21st 2020

پسآزمون معنیدار بوده ،این یافته را میتوان اینطور

آنان نشان دادند که هشت هفته تمرین پیالتس

... تأثیر تمرینات پیالتس و ایروبیک بر

برای افزایش سطح تمایل به فعالیت ورزشی و مفرح
تشکر و قدردانی
از کلیهی زنان شرکتکننده در این تحقیق نهایت تشکر
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.و قدردانی را به عمل میآوریم

 از محدودیتهای پژوهش.بودن این قشر استفاده نمود
 ویژگیهای فردی و،حاضر میتوان به شرایط زندگی
.انگیزه افراد اشاره کرد
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