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 هفته تمرینات پیالتس 61بدون چربی زنان یائسه با انجام  درصد چربی و توده تغییراتررسی ب

 
 6، بیکران، مینا3زاده بدولی، توحید، همت2، پورنعمتی، پریسا6ابوطالبی، سیده الهام

 

 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی  -3 استادیار دانشگاه تهران، -2کارشناس ارشد دانشگاه تهران،  -1

1. elham_abutalebi@yahoo.com 
 مقدمه

های قطع خونریزی قائدگی به دنبال تمام شدن فعالیت فولیکول یعنییائسگی  بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت

ن به هورمون تواپیشنهاد شده است که از آن جمله می ی مختلفی برای کاهش عالئم یائسگیشیوه های درمان (.1)تخمدانی 

پیشرفت صنعتی و زندگی ماشینی ، فعالیت بدنی انسان را در  همچنین (2) و شرکت در فعالیت های ورزشی اشاره کرددرمانی 

طی چندین سال اخیر به حداقل خود رسانده است و بشر را با فقر حرکتی روبرو کرده است. فقر حرکتی مشکالت بزرگتری به 

انجام  (3ان هوازی را به دنبال دارد که امروزه بسیاری از افراد با آن دست به گریبان هستند. )نام چاقی و اضافه وزن کاهش تو

فعالیت بدنی مستمر، اثرات مطلوبی بر شاخص روانی تصویر بدنی زنان یائسه دارد و زنان یائسه می توانند با انجام تمرینات 

. با توجه به ضرورت سالمت زنان جامعه و با آگاهی از (4)دهند.ورزشی مستمر اثرات مخرب ناشی از یائسگی را در خود تقلیل 

مشکالت زنان در دوران یائسگی وکم تحرکی و به دنبال آن چاقی که باعث افزایش درصد چربی و کاهش توده خالص بدنی می 

چربی زنان یائسه موثر آیا تمرینات پیالتس بر میزان درصد چربی و توده ی بدون که  شودمحقق با این سوال مواجه می شود 

 خواهد بود؟

 شناسیروش

کیلوگرم به  57 ± 14.5متر و وزن سانتی 145 ± 4.5، قد 44 ± 4.4نفر از زنان یائسه با میانگین و انحراف استاندارد سن  44

ی  ازمطالعه صورت هدفمند و با رضایت به عنوان آزمودنی انتخاب شدند با درنظر گرفتن معیارهای ورود و خروج تحقیق ، برخ

هفته تمرینات  16آزمودنی ها به طور تصادفی به دوگروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت حذف شدند. 

در اوایل تمرینات با شدت و تکرار کم شروع شده و رفته رفته تکرارها افزایش یافت.  دند.تعدیل شده ی پیالتس را انجام دا

پیش از آزمون و پس از آزمون چربی زیر پوستی از سه نقطه عضله ی سه سر بازو و ران و فوق خاصره با کالیپر اندازه گیری 

از آمار توصیفی جهت به  مودنی ها محاسبه گردید.شد و سپس با استفاده از نرم افزارمیزان درصد چربی و توده بدون چربی آز

دست آوردن میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و از آمار استنباطی )آنالیز واریانس مکرر چند عاملی( برای مقایسه 

های شده ودادهانجام  p<0.05با سطح معناداری  spssمیانگین گروه ها استفاده شد. تمامی آزمونها با استفاده از نرم افزار 

  تجزیه و تحلیل شدند. T-testها با استفاده از روش آماری وزن، درصد چربی و توده بدون چربی آزمودنی

 هایافته
 حراف معیار وزن، درصد چربی و توده بدون چربی زنانه یائسه در گروه کنترل، قبل و بعد از تمرینات پیالتس. میانگین و ا1جدول 
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 گیریبحث و نتیجه

هفته تمرینات پیالتس و توده بدون چربی و درصد چربی زنان  11با توجه به یافته های بدست آمده ارتباط معناداری بین 

را بر پیالتس را هفته تمرینات  7که اثر  Gibson و  Rogersنتایج تحقیق یافته های تحقیق حاضر با . یائسه مشاهده گردید

بررسی کردند همسو ناحیه از بدن، درصد چربی( انعطاف پذیری و استقامت عضالت شکم  3روی ترکیب بدنی )وزن، محیط 

هفته، می تواند باعث کاهش  7نتایج امیدعلی و همکاران نیز نشان داد که انجام تمرینات پیالتس به مدت همچنین  (4بود )

و  Ferreira نتایج نیزو و همکارانش  Wolkodoff با نتایج  حاضر نتایج تحقیق (1) چربی، توده چربی شود.درصد 

Carraiho  اما با نتایج  همخوانی داشتSegal  .همخوانی نداشت 

 علمی پژوهش -پیام اجرایی

نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه تمرینی پیالتس می تواند در کاهش درصد چربی بدن زنان یائسه موثر باشد لذا پیشنهاد 

یائسه در برنامه شان گنجانده شود . همچنین این شیوه می شود که شیوه تمرینی پیالتس برای بهبود کیفیت زندگی زنان 

 وم ورزشی و پزشکان قرار بگیرد.و مربیان عل تمرینی مورد توجه متخصصان

 تسچربی، پیالیائسگی، درصد چربی بدن، توده بدون های کلیدی: واژه
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