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  چکیده

بنـابراین  کرده انـد   بزیادي را به خود جلپیالتس و یوگا از شیوه هاي تمرینی هستند که امروزه طرفداران 

 پویـاي  وتعـادل  پـذیري  برانعطاف ویوگا پیالتس تمرینات هفته تاثیرهشتهدف از پژوهش حاضر بررسی 

بصورت هدفمند و سال بودند که  50تا40زن میانسال با دامنه سنی  36ها شامل آزمودنیبود.  میانسال زنان

 نفره کنترل، تمـرین پـیالتس و یوگـا تقسـیم شـدند.     12سه گروه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 

جهـت ارزیـابی تعـادل پویـا از     (نشستن و رسیدن)و  ها از جعبه انعطافبراي اندازه گیري انعطاف آزمودنی

هاي تجربی تمرینات پیالتس و یوگـا را در  گروه) استفاده شد. TUGآزمون مدت زمان برخواستن و رفتن (

دقیقه بود. در ابتدا هر دو گروه به مدت  50د که در هر هفته سه جلسه و هر جلسه حدود هفته انجام دادن 8

-کششـی و تعـادل، اسـتقامتی   دقیقه تمرینات  30کردند؛ هر جلسه تمرینی پیالتس شامل دقیقه گرم می 10

تمرینـات تنفسـی، کششـی، تعـادلی و ریلکسیشـن       دقیقه 30 شامل یوگا نیز تمریناتتنفسی و قدرتی بود. 

پذیري و تعـادل پویـاي افـراد    دقیقه سرد کردن انجام شد. قبل و بعداز تمرینات انعطاف 10ز در پایان نیبود.

راهـه جهـت   یـک  از آزمـون آنـواي   بعد از تعیین نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک، سنجیده شد.

نتـایج نشـان داد    ها استفاده شـد. هاي بین گروهها و از آزمون پیگردي توکی براي دیدن تفاوتادهتجزیه و تحلیل د

انعطـاف پـذیري و تعـادل    نسبت به گروه کنترل بـه طـور معنـاداري     یوگاافراد گروه هاي تمرین پیالتس و 

ي در شاخص هاي تفاوت معنادر یوگا) ولی بین گروه هاي تجربی پیالتس و P≥05/0داشتند( پویاي بهتري

بنابراین می توان چنین نتیجه گیري کرد که هر دو شیوه تمرینی پـیالتس و   ).P<05/0ذکر شده دیده نشد (

  یوگا موجب بهبود سالمت زنان میانسال می شوند و احتماال این دو شیوه اثربخشی یکسانی دارند.

  میانسالواژگان کلیدي: پیالتس، یوگا، انعطاف پذیري، تعادل پویا، زنان 

Abstract 
Pilates and yoga are type of training that have attracted a lot of fans today, therefore the purpose of this 
study was to investigate the effect of 8 week of pilates and yoga training on flexibility and dynamic balance 
in middle-aged women. Subject included 36 women with range age between 40 to 50 were purposefully 
selected and randomly divided into 3 group of control, pilates and yoga (each group of 12 subject). To 
measure the flexibility of participant used sit and reach test and to assessment of dynamic balance used 
timed up and go test (TUG). The experimental groups carried out pilates and yoga exercise for 8 week that 
in 3 session per week and each session was 50 minutes. At first both group warmed up for 10 minutes. Each 
session of pilates consists of 30 minutes of stretching and balance, endurance - breathing and power 
exercises. Yoga also includes 30 minutes of breathing, stretching, balance and relaxation exercises, at the 

  طب ورزشی



end done 10 minutes cool down. Before and after training Flexibility and dynamic balance were examined. 
After assessment of normality by Shapiro- wilk test. Used one-way ANOVA test and Tukey post hock test 
to analyze variants between groups. The result showed that pilates and yoga groups rather than control 
group have better flexibility and dynamic balance significantly. Also there was no significant different 
between pilates and yoga in Measures listed. Therefore it can be concluded that both Pilates and yoga 
training methods improve the health of middle-aged women, and probably these two method have the same 
effect.  
Key word: Pilates, Yoga, Flexibility, Dynamic Balance, Middle- aged Women 

  مقدمه 

اسـکلتی   سیسـتم  ازجملـه  بـدن  مختلف هاي درسیستم زوال یابدومی سن کاهش افزایش با وضعیتی کنترل

افتد، بنابراین افت قابل توجهی در اجراي مهارت هاي حرکتـی نظیـر انعطـاف پـذیري و     می اتفاق عضالنی

).امروزه اثرات مفید ورزش و فعالیت بدنی بر 2006کنترل تعادل بدن ایجاد می شود (سگیزاتو و همکاران، 

د پذیرش همگان قرار گرفته است. یکی از این تمرینات، تمرینات پیالتس جنبه هاي متعددي از سالمت مور

بدن و کنترل  -هاي نوین تمرینی می باشد که روش مناسبی براي تمرین آگاهی ذهنمی باشد که از رویکرد

). از طرفـی یوگـا   2012عضالنی باالست (چري و همکاران،  -هاي عصبیحرکات پاسچرال با درخواست

 به عضالت،اعصاب بخشیدن نیرو گیردوباعثمی صورت وآرامش درحالت سکون که است نتمری نوعی نیز

). تمرینات 2007دهند (یانگ،  انجام را توانندآن می درهرسن وموقعیتی وافراد شودمی داخلی هايارگان و

جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف پذیري و قدرت عضـالنی را افـزایش مـی دهـد، بـه عـالوه آرام سـازي و        

رهاسازي مدیتیشن در یوگا باعث تثبیت سیستم عصبی اتونومیک و کنترل عواطف و در نهایت باعث بهبود 

).علیرغم اینکه تحقیقات گذشته تاثیرات مثبت هـردو نـوع   2006احساس سالمتی در فرد می شود (لنینگر، 

ـ  اکنون اثربخشـی ایـن دو   تمرین پیالتس و یوگا بر روي سالمت جسمانی افراد میانسال نشان داده اند، اما ت

شیوه در یک پژوهش واحد با یکدیگر مقایسه نشده است، بنابراین رهیافت این پژوهش در پی پاسـخگویی  

به این سوال است که تمرینات پیالتس در مقایسه با یوگا بـر روي انعطـاف پـذیري و تعـادل پویـاي زنـان       

  میانسال به چه صورت می باشد؟

  شناسی تحقیق  روش

هـاي ایـن   باشـد. آزمـودنی  آزمون مـی پس -آزمونکاربردي با طرح پیش-تجربیر تحقیقی نیمهتحقیق حاض

سال بودند بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به  50تا40زن میانسال با دامنه سنی  36مطالعه شامل 

ابقه بیماري ها سنفره کنترل، تمرین پیالتس و یوگا تقسیم شدند. این آزمودنی12طور تصادفی در سه گروه 

ها از خاصی را نداشتند و بارضایت کامل در این پژوهش شرکت کردند. براي اندازه گیري انعطاف آزمودنی

هـا روي جعبـه بـر حسـب     جعبه انعطاف (نشستن و رسیدن) استفاده شد که بیشترین مقدار کشـش دسـت  

تعادل پویـا از آزمـون مـدت زمـان     ها کامال صاف هستند. جهت ارزیابی متر در حالی پاها دراز و زانوسانتی

برگشت در مسیر سه متري به عنوان امتیاز فـرد ثبـت   و) استفاده شد که زمان رفتTUGبرخواستن و رفتن (

هفته انجام دادند. که در هر هفته سـه جلسـه و هـر     8هاي تجربی تمرینات پیالتس و یوگا را در شد. گروه

کردنـد؛ هـر جلسـه تمرینـی     دقیقـه گـرم مـی    10روه به مدت دقیقه بود. در ابتدا هر دو گ 50جلسه حدود 



سـازي، حرکـات کششـی و    دقیقه تمرینات پایه وضعیتی، شناسایی وضعیت طبیعـی، آرام  30پیالتس شامل 

تمرینات تنفسی، کششی، تعـادلی و   دقیقه 30 شامل یوگا نیز تمریناتتنفسی و قدرتی بود. تعادل، استقامتی

پـذیري و تعـادل   دقیقه سرد کردن انجام شد. قبل و بعداز تمرینات انعطاف 10یز در پایان ن ریلکسیشن بود.

پویاي افراد سنجیده شد. از آزمون شاپیروویلک براي تعیین نرمال بودن داده ها، و از آزمون آنواي یک راهه 

هاي آماري با استفاده کلیه آزمون و پیگردي توکی براي تجزیه و تحلیل داده ها در بین گروه ها استفاده شد.

  انجام شد. α=05/0در سطح معناداري  19نسخه  SPSSاز نرم افزار 

  ها یافته

  انعطاف پذیري و تعادل پویاي گروه ها در مرحله پس آزمونحلیل واریانس یک راهه براي آزمون تنتایج . 1 جدول

  متغیر وابسته
درجه 

  آزادي
F  اندازه اثر سطح معنی داري  

  54/0 *001/0  35/16  2  انعطاف پذیري

  47/0 *001/0  56/8  2  تعادل پویا

  

  بحث و نتیجه گیري

نتایج تحقیق نشان داد هر دو شیوه تمرینی پیالتس و یوگا باعث بهبود معناداري در انعطاف پذیري و تعـادل  

پویاي زنان میانسال شد این دو شیوه اثربخشی یکسانی دارند. براي تفسیر نتایج مربوط به پیالتس می تـوان  

تس، تمرینات مکرر کشش عضالت احتماال یکی از علل افزایش انعطاف پذیري ناشی از تمرینات پیالگفت 

به صورت فعال و غیر فعال و همچنین تمرکز بر روي عضالت مرکزي تنه می باشد. همچنین بـراي بهبـود   

تعادل پویا نیز می توان گفت که تمرینات پیالتس با ایجاد سازگاري هاي فیزیولوژیـک مناسـب، فراخـوانی    

ی و بهبود به کارگیري عضالت نقـش مهمـی را در   بهتر واحد هاي حرکتی، افزایش شکل پذیري قشر حرکت

بهبود  و درحفظ یوگا هاي ایجاد تعادل ایفا می کند. همچنین در رابطه با آثار یوگا نیز می توان گفت تمرین

 فقرات،ویژگـی  سـتون  پـذیري  حرکتی مفصـل،انعطاف  شامل:دامنه عضالنی اسکلتی دستگاه عملکردصحیح

هـاي  همچنین یوگا ضعف. )2007می باشد (نورا،  مؤثر عضالت بین بیومکانیک و ارتباطات عضالنی هاي

که بـه بهبـود تعـادل     عضالنی را تقویت و باعث تنظیم هماهنگی و بهبود عملکرد اندام ها می شود -عصبی

کمک می کند؛ همچنین به دلیل آنکه در یوگا از کشش هاي فعال ایستا یا دامنـه حرکتـی بـه طـور متنـاوب      

و بر پایه مبانی نظري علمی، این تمرینات باعث افزایش انعطاف پذیري می شود. همچنـین  استفاده می شود 

در یوگا کشش ها و حرکات با تمرکز انجام می گیرد که در آن ذهن به بدن اجازه می دهد تا در کـل دامنـه   

  خود حرکت کند و در نتیجه باعث افزایش انعطاف پذیري می شود.

با توجه به اینکه تحقیق حاضر اثرات مثبت هردو نوع تمـرین پـیالتس و   علمی پژوهش:   -پیام اجرایی

-پذیري و تعادل پویاي زنان میانسال را نشان داد، به مربیان و درمانگران توصـیه مـی  یوگا را بر انعطاف



شود جهت بهبود وضعیت تندرستی زنان میانسال از این نوع تمرینات که به راحتی قابل انجـام هسـتند   

  نمایند.استفاده 
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