
  

  

  تاثیر یک دوره تمرین پیالتس بر ترکیب بدنی دختران دانشجو غیر ورزشکار

  فاطمه امیدعلی- 1

  دانشگاه ایت اهللا بروجردي(ره)  - مربی  -کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش- 1

  چکیده 

 نامناسبی وضعیت داراي بدنی لحاظ از که می شوند مشاهده زیادي افراد انسان روزمره زندگی در: مقدمه

 میان این در .دهند نمی اهمیت آن حتی به و نیستند آگاه خود طبیعی غیر وضعیت از ها آن شاید  اغلب و اند

تاثیر یک  بررسی حاضر تحقیق از هدف .داشت اشاره آن متعاقب هاي ناهنجاري و اضافه وزن به توان می

  دانشجو غیر ورزشکار بود.دوره تمرین پیالتس بر ترکیب بدنی دختران 

بدون گروه کنترل،  و آزمون پس - آزمون پیش طرح در این مطالعه  نیمه تجربی  با   :تحقیق روش شناسی

شرکت داشتند. افراد مورد مطالعه تمرینات پیالتس را به  ،سال 23- 18دانشجو غیرورزشکار با دامنه ي سنی  36

 بعد و آزمودنی ها با اندازه گیري متغییرهاي تن سنجی در دوره قبلجلسه در هفته انجام دادند.  3هفته،  6مدت 

  -هاي کولموگروف از آزمون استفاده با ها داده تحلیل و مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه تمرین از

  ). p≥0.05( شد انجام وابسته تی و اسمیرنوف

 ،) پس از تمرینp≥0.000چربی( ) و درصدp≥0.000بدنی( تودة )، شاخصp≥0.010( یافته ها: وزن بدن

  به طور معنا داري افزایش یافت. p( LBM≥0.004(و توده بدون چربی  یافت کاهش داري معنی طور به

  موثر باشد.تناسب اندام دختران غیر ورزشکار نتیجه گیري: انجام تمرینات پیالتس می تواند در 

  توده بدون چربی، غیر ورزشکار  چربی، درصد پیالتس، :کلیدي کلمات

  مقدمه:

 بیماري یک چاقی .است داشته جامعه مختلف اقشار میان در چشمگیري افزایش چاقی اخیر دهه هاي در

 بر مهمی اثر چاقی که است شده داده نشان براین عالوه .است شده تعریف قوي ژنتیکی مولفه یک مزمن با

 تحقیقات ).1میشوند( مواجه بارداري خالل در زیادي خطرات با چاق زنان طوریکه به .دارد باروري زنان

 نشان مقابل در .شود منجر بیماریها مختلف انواع به میتواند تحرك عدم و بودن فعال غیر اند که داده نشان

 به توجه با ).2دارد( نیاز هفته در بدنی فعالیت روز 5 به انسان بدن جنس و سن از صرفنظر استکه شده داده

تاثیر یک دوره تمرین پیالتس بر ترکیب بدنی دختران دانشجو غیر  حاضر تحقیق هدف انجام شده مطالعات

  ورزشکار بود.

که واحد تربیت بدنی را  دانشجو دانشگاه ایت اهللا بروجردي(ره) 36 تعداد منظور بدینتحقیق:   روش شناسی

 و درصد چربی ضخامت وزن قد، هاي شاخص از آزمون شرکت نمودند. پیش پژوهش این اخذ کرده در

جکسون و پوالك براي  هاي نقط سه معادله و ران و بازو سر سه اي، خاصره فوق نقاط در پوستی زیر چربی

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



 10که شامل  جلسه در هفته  3هفته،  6افراد مورد مطالعه تمرینات پیالتس را به مدت  ).3زنان محاسبه شد(

 جلسه آخرین از بعد .انجام دادنددقیقه سرد کردن بود، 5دقیقه برنامه پیالتس و  40- 20دقیقه گرم کردن، 

هاي  از آزمون استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه هاي تن سنجی مجددا اندازه گیري شد. شاخص تمرین

  ).p≥0.05( شد انجام وابسته تی و اسمیرنوف  -کولموگروف

  بحث: و نتایج

می دهد.  نشان چربی را درصد و وزن، شاخص توده بدنی، توده بدون چربی به مربوط داده هاي 1 جدول

 بودند. نرمال آزمون پس و آزمون پیش در داده که داد نشان اسمیرنوف - کلموگروف آزمون آماري تحلیل

هفته تمرین به طور معنی داري  6از درصد چربی، وزن، شاخص توده بدنی بعد  که داد نشان نتایج براین، عالوه

 داده اند نشان تحقیقات .)p≥0.004(به طور معنی داري افزایش یافت LBM. توده بدون چربی کاهش یافت

 به افراد تا میکند بلکه کمک می دهد قرار مطلوبی وضعیت در را بدن ترکیب تنها نه منظم بدنی فعالیت که

تناسب اندام دختران انجام تمرینات پیالتس می تواند در .  به طور کلی )4باشند( تندرست و شاد طوالنی مدت

 .موثر باشدغیر ورزشکار 

  )1جدول شماره (

  معنی داري  انحراف معیار ±میانگین   زمان اندازه گیري  متغییر

  0.010  55.36 ± 8.02  پیش آزمون  وزن

  54.94  ± 7.74  پس آزمون

  0.000  25.90  ± 5.95  پیش آزمون  درصد چربی

  22.96  ± 5.39  پس آزمون

  0.004  40.20  ± 4.17  پیش آزمون  توده بدون چربی

  41.54  ± 4.11  پس آزمون

  0.000  21.81 ± 3.15  پیش آزمون  شاخص توده بدنی

  21.39  ±3.06  پس آزمون
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