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چکیده هدف: هدف این پژوهش تعیین اثر یک دوره تمرین پیالتس بر میزان دامنه حرکتی، قدرت
عضالنی میان تنه، کیفیت زندگی و میزان درد مردان مبتال به کمردرد مزمن بود. روش: نمونه آماری

این پژوهش شامل 30 مرد 30-50 ساله بود که دارای کمر درد مزمن بوده و در سال 1395 توسط
فراخوان به سالن ورزشی المپیک شهرستان تالش مراجعه کرده بود. آزمودنی های دارای کمردرد مزمن

با تشخیص پزشک و پرسشنامه ناتوانی عملکردی مشخص شده و آزمودنی های مورد نظر پژوهش به
طور تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. در پژوهش حاضر جهت اندازه گیری

میزان دامنه حرکتی از گونیا متر استفاده شد و از آزمودنی ها آزمون های فلکشن لگن با زانوی خم
شده 90 درجه، فلکشن لگن با پای صاف، اکستنشن لگن، فلکشن باالتنه، اکستنشن باالتنه، فلکشن

کمری و اکستنشن کمر گرفته شد. همچنین برای اندازه گیری شدت درد، از پرسشنامه کیوبک و برای
سنجش کیفیت زندگی از پرشسنامه کیفیت زندگی (QOL) استفاده شد. آزمودنی های گروه تجربی در
برنامه تمرینی تعدیل شده پیالتس به مدت هفت هفته (3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه)

شرکت کردند. در این مدت گروه کنترل هیچ فعالیت ورزشی نداشتند. برای تجزیه تحلیل یافته ها از
آزمون t همبسته برای تغییرات درون گروهی و از آزمون t مستقل برای تفاوت های بین دو گروه

استفاده شد. تمامی تجزیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 با سطح معنی داری 05/0
> P فلکشن شاخص آزمون پس و پیش نمرات بین که داد نشان پژوهش های یافته :ها یافته .شد انجام

لگن، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر، دامنه حرکتی جانبی و همچنین کیفیت زندگی و
شاخص وضعیت تغییر یافته پالنک و نیز میزان درد در گروه تجربی تفاوت معنی دار ایجاد شد. همچنین
نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختالف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص فلکشن

لگن با پای صاف، فلکشن لگن با زانوی خم، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر و دامنه
حرکتی جانبی شاخص درازنشست و وضعیت تغییر یافته پالنک و شاخص درد تفاوت معنی داری وجود

داشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که هفت هفته تمرین پیالتس بر بهبود دامنه ی حرکتی
(فلکشن لگن، اکستنشن لگن، فلکشن کمر، اکستنشن کمر، دامنه حرکتی جانبی)، افزایش کیفیت

زندگی و قدرت در وضعیت تغییر یافته پالنک و نیز کاهش میزان درد مردان 30-50 ساله دارای کمردرد
مزمن اثرگذار است. واژگان کلیدی: پیالتس، دامنه حرکتی، قدرت عضالنی میان تنه، کیفیت زندگی،
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میزان درد و کمردرد مزمن.

کلمات کلیدی : پیالتس، دامنه حرکتی، قدرت عضالنی میان تنه، کیفیت زندگی، میزان درد و کمردرد
مزمن.

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 2 / 2

/fa/thesis/bodyView/7102
/fa/thesis/bodyView/7102
http://www.tcpdf.org

