
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقارزشی نوین،ورزش حرفهاولین همایش ملی علوم و
 

  

 

  هشت هفته تمرینات پیالتس متعاقب زنان چاقسرمی تغییرات شاخص هاي اضطراب و کورتیزول 
  5مجتبی میرسعیدي، 4، مهدي رامشینی3احسان میر، 2سلما رمرودي، 1پروین میر

  اس کارشن - 4 یورزش يولوژیزیف يدکتر يدانشجو -3 یورزش يولوژیزیف يدکتر يدانشجو -2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی - 1
   کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی -5تربیت بدنی 

 یدانشگاه علوم پزشک -5 آموزش و پرورش شهرستان کالله -4دانشگاه فردوسی مشهد  -3مشهد  یدانشگاه فردوس -2دانشگاه گلستان  - 1
  گرگان

  
      

  :چکیده
 یائسه زنان چاقدر کورتیزول سرم  اضطراب و بر التسیپ نیهشت هفته تمر ریتاث یهدف پژوهش حاضر، بررس :زمینه و هدف

تــوده  هنمایــ سال، 78/52±75/2زن داوطلب چاق (سن  20است. تعداد  یتجرب مهیاز نوع ن مطالعه نیا روش ها: مواد و بود.
) 02/1±09/0 لگن دور به کمر نسبت و درصد 86/41±75/2  یبر متر مربع، درصد چرب لوگرمیک 25/2±27/33  (BMI) یبدن
جلســه در  3را  التسیپ يها نیهفته تمر 8 التسیکنترل قرار گرفتند. گروه پ و یتجرب ينفر 10در دو گروه  یتصادف طور به

 سطوح سرمی شاخص اضطراب و .شدند يریگیگروه کنترل فقط پ کهیاجرا کردند، در حال قهیدق 60هفته و هر جلسه به مدت 
همبسته و به منظــور  t ياز روش آمار یدرون گروه سهیمنظور مقابه  .اندازه گیري شدند قبل و بعد از دوره تمرینکورتیزول 

  ).P> 05/0مستقل استفاده شد( t ياز روش آمار یگروه نیب سهیمقا
در زنان چاق  شاخص اضطراب و سطوح سرمی کورتیزول درهشت هفته تمرین هاي پیالتس باعث کاهش معناداري  ها: یافته
  ترل شد.گروه تمرین در مقایسه با گروه کنیائسه 

  .شود یم چاق یائسه در زنان کورتیزول سطوح اضطراب و بهبودباعث  التسیپ ناتیتمر یک دوره :يریگ جهینت
  کورتیزول، اضطراب التس،یپ نیتمر :يدیکل يها واژه

Abstract 
Background: The aim of this study was assessing the effect of 8 weeks pilates exercise on 
anxiety and cortisol serum level in obese postmenopausal women.. 
Materials and methods: This study was a semi-experimental research. twenty obese volunteer 
women (age 52.78±2.75 yr, body mass index 33.27±2.25 kg/m2, fat percentage 41.86±2.75% 
and waist-hip ratio 1.02±0.09 (means ±sd) were randomly divided into two equal groups 
(each with 10 individuals), experimental and control. pilates group were performed pilates 
exercises 3 times per week for 8 weeks, each session 60 min, while control group just were 
followed. anxiety and cortisol serum levels were measured in two groups before and after 
intervention. for inter group comparison, paired t-test and between group comparison 
independent-t test was used (significance level p<0.05). 
Results: 8 weeks pilates significantly reduced anxiety and cortisol serum levels in obese 
postmenopausal women in the exercise group compared with the control group.  
Conclusion: A period pilates training, improve anxiety and cortisol levels in obese 
postmenopausal women. 
Keywords: Pilates training, Cortisol, Anxiety. 
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  مقدمه
شــیوع فــراوان یافتــه اســت. در افراد مختلف بویژه افراد چاق  اضطراب به عنوان پایه و اساس یکی از مشکالت روانی

دارو درمانی بوده است و این روش در کنار اثرات مثبتی که دارد مشــکالت و عــوارض درمان اضطراب معموال بصورت 
ا خود به دنبال دارد. فعالیت هاي ورزشی بدلیل سازگاري هاي مثبتی که در هورمون هــاي مختلــف مختلفی را نیز ب

غده فــوق کلیــوي  .)4( استرسی از جمله کورتیزول و فعالیت لکوسیت ها ایجاد می کند مورد توجه قرار گرفته است
وتروپین نــام دارد، هورمــون یکی از غده هاي درون ریز است که تحت تاثیر هورمون محرك خــود کــه آدرنوکورتیکــ

کورتیزول را ترشح می کند. هورمون کورتیزول اثرات زیادي روي استرس، متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین 
تحقیقــات مختلفــی در زمینــه سیستم عصبی مرکزي، دستگاه گردش خــون و التهــاب دارد. و نیز تاثیر فراوانی روي 

ضطراب پس از فعالیت هاي ورزشی صورت گرفته است و نتایج مختلفی بدست تغییرات هورمون کورتیزول و میزان ا
آمده است بطوري که اغلب نشان داده شده است که هورمون کورتیزول با افزایش شدت تمرین افزایش یافته است و 

گــذار بــر در فعالیت هاي با شدت پایین کاهش نشان داده است و بنابراین شدت و مدت تمرین به عنوان عوامل تاثیر
برخــی از  .نتــایج متفــاوتی را نشــان داده انــد این هورمون شناخته شده اند. در رابطه با عامل اضطراب نیز مطالعــات

بــر اثــر ضــد افســردگی و ضــد اضــطرابی محققــان محققان کاهش اضطراب و برخی افزایش را نشان داده اند. برخی 
اران با بررسی تاثیر فعالیت ورزشی دویدن با شدت بیش از تمرینات ورزشی تاکید داشته اند. بطوریکه سالمون و همک

هورمون کــورتیزول  افزایش درصد اکسیژن مصرفی بیشینه نشان دادند که این تمرینات باعث افزایش اضطراب و 50
 یزنــان چــاق مشــکل و حتــ ژهیاز افراد بو یدر برخ يهواز ناتیتمر ژهیبو ناتیتمر یچون انجام برخ  .)3( می شود

 یبدون طــ دهینشسته و خواب ستاده،یا يدر حالت ها التسیپ ناتیتمر نکهیرسد و با توجه به ا یبه نظر م نرممکیغ
کــاربرد داشــته باشــد. و چــون تــاکنون  نوع افــراد نیا يتواند برا یشتر میب ردیگ یمسافت و پرش و جهش انجام م

ه باشد توسط محقق یافت نشد، محقق بر آن تحقیقی که تاثیر این این نوع تمرینات را بر این شاخص ها بررسی کرد
  شد تا تاثیر هشت هفته تمرینات پیالتس را بر اضطراب و هورمون کورتیزول در زنان چاق بررسی کند.   

  
  مواد و روشها

دو گروه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند.  این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که
نفر زنان چاق  بودند که به روش نمونــه گیــري انتخــابی در دســترس و هدفــدار  20ري این تحقیق شامل نمونه آما

انتخاب شدند. در مرحله نخست افراد با ماهیت و نحوه همکاري با اجراي پژوهش آشــنا شــدند. معیارهــاي ورود بــه 
ستعمال دخانیات و عدم شرکت در مطالعه شامل: سالم بودن بر اساس پرسشنامه تندرستی، عدم مصرف دارو، عدم ا

ماه پیش از شرکت در برنامه تمرینات این تحقیق بود. آزمودنی هــا بــر اســاس شــرایط  2هیچ برنامه تمرینی حداقل 
تحقیق به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و فرم رضایت نامه را امضــا نمودنــد. ســپس نمونــه هــا بــه طــور 

 55تــا  50نفر) دسته بندي شدند. دامنه سنی آزمودنی هــا بــین  10( ) و کنترلنفر 10تصادفی در دو گروه تجربی (
براي ارزیابی ترکیبات بدن به ترتیب طول قد آزمودنی ها  کیلوگرم بر مترمربع بود. 35تا  30سال و نمایه توده بدنی 

مــابیس/ ژاپــن) بــا میلی متر، محــیط باســن و کمــر بــا متــر نــواري ( 5با قدسنج سکا (ساخت کشور آلمان) با دقت 
گرم و بــا اســتفاده از دســتگاه بیوالکتریکــال ایمپــدنس  100میلی متر، درصد چربی بدن و وزن با دقت  5حساسیت 

/ کره جنوبی) اندازه گیري شد. از تقسیم محیط کمر به محیط باسن، نسبت دور کمر به باسن In body-720(مدل 
توده بدن بر حسب کیلوگرم بر متر مربع به دست آمد. جهت انــدازه  و از تقسیم وزن بدن بر مجذور قد به متر، نمایه

گیري دور کمر به باسن آزمودنی ها، محقق دور کمر را با یک نوار متري در کمترین نقطه (بین انتهاي پایینی قفسه 
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گیــري  سینه و ناف) بر حسب سانتی متر به دور باسن (در عریض ترین محل، روي کفل) بر حسب سانتی متر اندازه
براي اندازه گیــري میــزان اضــطراب کرد و از تقسیم نسبت دور کمر به دور باسن هر یک از آزمونی ها تعیین گردید. 

شنامه اضطراب کتل در اختیار آزمودنی ها قرار داده شد و اطالعات جمــع آوري سآزمودنی ها قبل و بعد از آزمون پر
ســاعته از ســیاهرگ  12ساعت قبل و بعد از آزمون و در حالت ناشــتایی  24. براي اندازه گیري کورتیزول نیز گردید

با اســتفاده از  به روش االیزا و دست چپ آزمودنی ها در حالت نشسته خونگیري بعمل آمد و سطح سرمی کورتیزول
  ري شد. اندازه گی ساخت کشور آلمان با دقت نانوگرم بر میلی لیتر IBLکیت 

اجــرا شــده در  یبود. حرکات اصــل قهیدق 60جلسه و هر جلسه به مدت  3هفته و هر هفته  8شامل  ینیپروتکل تمر
تکــرار)،  20-15تکرار)، کشش پــا بــه عقــب ( 10تکرار) گهواره ( 10و تکرار آن ها کشش پا به پهلو ( التسیکالس پ

تکــرار)، دراز و  60-50تکرار)، چرخش ستون مهره ها ( 30-25( مهیتکرار)، دراز و نشست تا ن 30-25حرکت گربه (
 5مرحلــه گــرم کــردن ( ناتیتکرار) بود. مراحل انجام تمر 60-50پاها ( رهیتکرار) و حرکت دا 60-50نشست کامل (

مانند گهواره کامل، کشش تک پــا کشــش ســتون مهــره،  التسیانواع حرکات پ یاصل يها تی) که در آن فعالقهیدق
. در ) بــودقهیدق 5شد و مرحله سرد کردن ( ی) انجام مقهیدق 50( رهیدو پا، پا دوچرخه و غ تابباز، پر يگهواره با پا

تجزیه و تحلیــل شــدند. پــس از کســب اطمینــان از  15نسخه  SPSSجمع آوري شده با نرم افزار   يپایان داده ها
و همگنی واریانس ها توسط آزمون لــون از  نرمال بودن توزیع نظري داده ها با استفاده از آزمون آماري شاپیروویلک

استفاده شد. سطح معنــی داري  یگروه نیب سهیمقا يمستقل برا Tو  یدرون گروه سهیمقا يهمبسته برا Tآزمون 
  در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 
  :  یافته ها

و ســطوح ســرمی  نمرات اضــطرابکه تغییرات میانگین هاي درون گروهی در متغیرهاي  نتایج جدول نشان می دهد
ا یــو کنتــرل  یدو گروه تجرب نیب سهیدر مقا نی)؛ همچنP>05/0( در گروه تجربی معنی دار بود ،هورمون کورتیزول

   ).P>05/0( دار شد یبدست آمده معن راتییشاخص ها تغ این در زین یگروه نیب راتییهمان تغ
 

خص ھای فیزیکی و بیوشیمیایی شا: مقایسھ تغییرات واریانس درون گروھي و بین گروھي در ١جدول 
  زنان چاق

- گروه متغیرھا
 ھا

 تغییرات ی خونیھانمونھ

 *پس آزمون *پیش آزمون
 یبین گروھ ھیدرون گرو

سطح معنی 
 داری

سطح معنی 
 داری

 وزن (کیلوگرم)
 *٠٤٢/٠ ١٦/٨٢±٩٠/٣ ٢٥/٨٦±٢/٤ تجربي

٠٢٨/٠* 
 ٢٦٠/٠ ٨٥/٨٧±٢/٣ ١١/٨٦±٥/٤ کنترل

 رابنمرات اضط
 *٠٢١/٠ ٤/٢٤±٧/٣ ١/٢٨±٥/٣ تجربي

٠١١/٠* 
 ١٢٥/٠ ٤/٢٨±١/٢ ٤/٢٧±٤/٢ کنترل

 کورتیزول
)ng/ml( 

 *٠٠١/٠ ٥١/١٣٥±١٣/١٧ ٢٨/١۵۶±٤٥/١٦ تجربي
٠٢٩/٠* 

 ٤١٥/٠ ٢٤/١٥٨±٤٤/٢١ ١١/١٦١±٧٥/١٩ کنترل

در  P>٠٥/٠: سطح معنی داری † میانگین نشان داده شده است.±براساس انحراف معیار ھاداده: *
 نظر گرفتھ شده است.
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  بحث و نتیجه گیري:
اضــطراب در گــروه تجربــی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین پیالتس موجب کــاهش معنــی دار

 نــاهمخوان اســتکــارول و همکــاران  جیسالمون و همکاران همخوان، اما با نتا جیبا نتاکه  نسبت به گروه کنترل شد
بیــان شــده  ادیــ يپژوهش ها ناتیتمر وهیتوان به تفاوت در نوع و ش یرا م یناهمخوان نیا لیاز دال یکیکه . )1و3(

آزادســازي  نمود چرا که شواهد بیوشیمیایی نشان می دهد که انجام فعالیت هاي با شدت ســبک و متوســط موجــب
سرخوشی و از بین رفتن تنش  یکی از هورمون هاي آرام بخش به نام آندورفین در مغز می شود که باعث ایجاد حس

و اضطراب می گردد. در این پژوهش نیز نوع تمرین احتماال با شدت مطلوبی بوده است که باعــث کــاهش اضــطراب 
ســطوح دار  یموجب کاهش معنــ التسیپ نیپژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمر جینتاهمچنین شده است. 

کارول و همکــاران نــاهمخوان با نتایج  وو همکاران همخوان،  مونسالد که با نتایج وشمی  سرمی هورمون کورتیزول
کی از دالیل این ناهمخوانی را می توان به تفاوت در نوع و شیوه تمرینات پژوهش هاي یاد شده با پــژوهش ی که بود

منــابع . عالوه بر این مکانیزم تاثیرات تمرینات مختلف بر سطوح کورتیزول خــون بــدلیل تفــاوت در حاضر اشاره کرد
سوختی مورد نیاز در طی فعالیت هاي هوازي و بی هوازي بخاطر اختالف آنها در اتکــاي بــه چربــی متفــاوت اســت. 

 يسطح انرژ شیو منجر به افزاود ش نیتمر یدر ط یافراگمیو د قیعم يتنفس ها می تواند موجب التسیپ ناتیتمر
و  قیــعم يتــنفس هــا نیــکننــد و ا یمصــرف مــ يانــرژ زین یعالوه بر عضالت فعال، عضالت تنفس کهی؛ بطورگردد

 شتریب شیتواند موجب اکسا یامر م نیشود که ا یبه عضالت فعال م شتریبهتر و ب یرسان ژنیموجب اکس یافراگمید
ترشــح  تغییــراتاز ســازوکارهاي دیگر یکی  .در نتیجه لزوم ترشح هورمون کورتیزول کاهش می یابد .شود زین یچرب

ترشح محــرك هورمــون غــده  تغییراتی درآدرنال است که موجب  -هیپوفیز -ر هیپوتاالموساز طریق محو کورتیزول
ترین عامــل تحریــک ترشــح مهم يویافزایش ترشح محرك هورمون غده فوق کل ).2( شوداز هیپوفیز می يویفوق کل

ه تغییــرات حجــم که مــی تــوان بــ کورتیزول در اثر ورزش به عوامل متفاوتی وابسته است تغییراتو  کورتیزول است
بطور کلی نتــایج ایــن پــژوهش حــاکی از آن  .پالسما و الکترولیت ها، رطوبت نسبی و تغییر درجه حرارت اشاره کرد

است که تمرینات انجام گرفته در آن، داراي ویژگی هاي مناسبی براي بهبود عواملی چون اضطراب و کورتیزول خون 
 در آزمودنی هاي موردنظر بوده است.
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