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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  ودپنداره بدنی زنان سالمندبر خپیالتس هفته تمرینات  8مقایسه تأثیر 

  2دکتر علی حیرانی، 1شیرین زاهدي

 واحد بروجرد  کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه آزاداسالمی -1

 دکتراي رفتار حرکتی، عضو هیات علمی دانشگاه رازي کرمانشاه  -2

 چکیده

بدنی زنان سالمند می باشد.  هفته تمرینات پیالتس بر خودپنداره 8هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر 

روش تحقیق، نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون بود که به صورت میدانی انجام شد. نمونه 

ساله بود که به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب  75تا  60نفر از زنان سالمند سالم بین  40آماري شامل 

ی (تمرینات منتخب پیالتس) تقسیم شدند. ابزار گردآوري اطالعات نفري کنترل و تجرب 20شده و به دو گروه  

توانایی ذهنی، کارآمدي خرده مقیاس  5) متشکل از 1992ماده اي تصور از خود بک( 25شامل پرسشنامه

ساعت پس  24ساعت قبل و  24بود کهشغلی، جذابیت جسمانی، مهارت هاي اجتماعی و عیب ها و حسن ها 

جلسه  3آزمودنی هاي گروه تجربی، به مدت هشت هفته ( .اختیار آزمودنی ها قرار گرفت از پایان تمرینات، در

یک ساعته در هفته) زیر نظر مربیان متخصص پیالتس ، به تمرینات منتخب پرداختند. گروه کنترل در این 

خودپنداره ساعت پس از پایان تمرینات، پرسشنامه  24ساعت قبل و  24مدت هیچ فعالیتی انجام نمی دادند. 

ها با استفاده از آزمون هاي بدنی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده

) با تکرار سنجش روي عامل زمان، 2×3هاي آماري نظیر آنالیز واریانس مرکب(کولموگروف اسمیرنف، آزمون

tهاي بین گروهی در براي تعیین محل تفاوت وابسته براي مقایسه عامل درون گروهی، آزمون تعقیبی توکی

آزمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات پیالتس بر مؤلفه آزمون و پسمرحله پیش

). بنابر الگوي نتایج تحقیق حاضر P ≥ 0001/0هاي خودپنداره بدنی زنان سالمند تأثیر معنی داري دارد(

  ظور بهبود خودپنداره بدنی زنان سالمند توصیه نمود.توان این نوع ورزش را بمنمی

  کلمات کلیدي : تصویر از خود، زنان سالمند، پیالتس
Abstract 
The aim of this study was to compare the effect of 8 weeks Pilates exercises on older women's physical self-concept Is. Research Methodology, Quasi-experimental research design 
was the pretest and post test was carried out in this field. The sample consisted of 40 healthy women aged 60 to 75 years old Who voluntarily and purposefully selected and 
divided into two groups: control and experimental 20 (Pilates exercises) were divided. Data included 25 female self Beck (1992) consists of five subscales mental ability, Job 
performance, Physical attractiveness, Social skills and diagnostics and faith in the 24 hours before and 24 hours after The end of the exercise, The subject. Subjects in the 

experimental group, For eight weeks (3 sessions of one hour per week) under the supervision of expert trainers Pilates, to exercise their choice. The control group did not perform 
any activity. 24 hours before and 24 hours after the end of the training, the physical self-concept questionnaire Subject. After ensuring that the normal distribution Kolmogorov-

Smirnov test data, ANOVA statistical tests such as compound (3 × 2) with repeated measures on the time factor, t affiliated to compare the operating Group Tukey test to 

determine the differences between groups in the pre and post-test was used. The results showed that eight weeks of training, Pilates on physical self-concept factors affect older 

women Is significant (0001/0 ≥P). But the effects of two types of Pilates on the components of physical self-concept, there is no significant difference between older women 
(0001 / 0≤ P). According to the model results can be both a training method to improve physical self-concept of older women is recommended. 
Keywords: Pilates, self image, physical self-concept, elderly women. 

  

 مقدمه 

 می تحقق او طبیعت و وجود برکت به جامعه و خانواده آسایش و است جامعه براي پربار اي سرمایه زن

 را یمختلف يها بحران شیخو رشد مراحل یط در و یزندگ طول در زن هر). 1390یاوریان و نیک اختر، (یابد
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

ی م یائسگی یروان تالمشک از. است یائسگی زنان، مرحله یزندگ در مهم مراحل از یکی. گذاردی م سر پشت

  ). 1380(رستمی،  . کرد اشاره یافسردگ و تی، عصبانيریپذکی، تحریروان اضطراب، فشار به توان

 جتماعیا ضرورت یک مرحله، نیازهاي این و مسائل به توجه که است بشر زندگی از دوران حساسی سالمندي،

 به زندگی روزانه يها فعالیت و فعالیت بدنی انجام توانایی که سالمندانی که دادند نشان اوساداو همکارانش .است

 کیفیت زا باالیی سطوح و ازافسردگی تري پایین سطوح دارند را فراغت اوقات و هاي تفریحی فعالیت همراه

   ).1995دارند (اوسادا و همکاران،  را یزندگ

  . است برخوردار خود تکاملی سیر از که است انسانی هر شخصیت از جزیی ذهنی تصویر

که  معتقدند رفتاري علوم محققین. است روانشناختی کارکرد ارزشیابی در مرکزي عاملی 1خودپنداره

 تأثیر هستند، تحت وزن کاهش برنامه هاي یا نورزش، تمری با مرتبط که محیطی عوامل بدنی، توسط خودپنداره

غرور،  عمومی ، احساس3جسمانی ارزشی خود از جمله 2جسمانی قرار می گیرد. تمرین، خود ادراکات

  ). 1999، 4بهبود می بخشد (هایس را جسمانی خود به اطمینان و رضایتمندي، شادمانی

مادگی به عنوان یک حرکت کمک کننده جهت آ بدنی است که_پیالتس یک برنامه مفید ورزشی امادگی ذهنی 

نوان عی به حرکتی ، مکمل تمرینات ورزشی و همچنین روشی است که امروزه در مراکز فیزیو تراپی و توانبخش

  ).2007یک نسخه درمانی مورد توجه و استفاده قرار میگیرد (لیسا 

ري ندان تأثیسالم تس بر خودپنداره بدنی زنانبا توجه به مطالب فوق، سوأل اصلی تحقیق آن است که آیا روش پیال

  دارد؟

  

  شناسی تحقیق روش

روش تحقیق، نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون بود که به صورت میدانی انجام شد. نمونه 

شده و  ساله بود که به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب 75تا  60نفر از زنان سالمند سالم بین  40آماري شامل 

 25نفري کنترل و تمرینات منتخب پیالتس تقسیم شدند. ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه 20به دو گروه  

توانایی ذهنی، کارآمدي شغلی، جذابیت جسمانی، خرده مقیاس  5) متشکل از 1992ماده اي تصور از خود بک (

ساعت پس از پایان تمرینات، در اختیار  24 ساعت قبل و 24بود کهمهارت هاي اجتماعی و عیب ها و حسن ها 

جلسه یک ساعته در هفته) زیر  3آزمودنی هاي در گروه تجربی، به مدت هشت هفته ( .آزمودنی ها قرار گرفت

پروتکل تمرینات پیالتس به قسمت هاي مختلف شامل نظر مربی متخصص پیالتس ، به تمرینات منتخب پرداختند.

دقیقه گرم  15د. برنامه تمرینی شامل ز بدن و انعطاف پذیري تقسیم می شمرک ،نیاندام فوقا ،کارکردن روي پا

                                                      
1 Self - Concept 
2 Self-esteem 
3 Self-concept 
4 Hayes 
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کشش تک  ،گربه ،دقیقه بدنه اصلی تمرین شامل حرکات اره 30-35 ،کردن شامل حرکات نرم و آهسته و کششی

بار  10تا  8دقیقه سرد کردن بود هر تمرین حدود  10و در نهایت  ،پیچ ستون فقرات و ....  ،شیرجه فرشته ،پا

کلیه خواهد شد. در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده .تکرار شد 

  انجام می گیرد.  SPSS 16 محاسبات آماري از طریق نرم افزار

  

  ها یافته

  تحلیل تأثیر تمرینات پیالتس بر خودپنداره بدنی زنان سالمند جدول:

 
  tمقدار  س آزمونپ پیش آزمون

سطح معنی 

 داري

 پیالتس
4/18 ± 

74/72 

5/8 ± 

3/103 
63/4 - 0001/0 

 78 ± 5/13  کنترل
8/12 ± 

7/77 
078/0 94/0 

 

  بحث و نتیجه گیري

 ینادرنتایج تحقیق نشان داد که تمرینات پیالتس توانسته است بر خودپنداره بدنی زنان سالمند تأثیر مثبت و معنی داري داشته باشد. 

) استفاده نمود. مارش بر اساس این مدل و با 2011اي ارائه شده به وسیلۀ مارش و شاولسون ( از مدل سلسله مرتبهمی توان تحلیل 

استفاده از پرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی به خوبی نشان داد که خودپندارة بدنی، ترکیبی از عوامل مربوط به آمادگی جسمانی، سالمتی، 

از ب و ظاهر بدنی است و ارتباط باالیی بین ابعاد چندگانه خودپندارة بدنی و اجزاي آمادگی جسمانی وجود دارد،لیاقت ورزشی، ترکی

، باعث بهبود تصویر بدنی افراددنی با ایجاد توازن بهتر عضالنی و افزایش کارایی بدنی در ب هاي انجام دادن ورزش و فعالیتسوي دیگر، 

کاري و بی تحرکی عضالنی و در نتیجه افزایش چربی و عدم  کفایتی که در اثر کم نفس و احساس بی شود و از عدم اعتماد به آنها می

شود. شرکت در  شود، جلوگیري کرده و موجب بهبود تصویر بدنی و خود انگاره آنها می توازن و ترکیب بدنی نامناسب در آنها ایجاد می

هاي  شده که به نوبه خود موجب تغییر نوع ارزیابی و برآورد فرد از قابلیتهاي بدنی موجب افزایش سطح توانایی بدن فرد  فعالیت

   گردد. بدنی خود می

  .شود  باعث بهبود تصویر بدنی و همچنین کاهش توده بدنی و اضطراب اجتماعی می در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد که ورزش 
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