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هدف از پژوهش حاضر مقایسه تمرین پیالتس با یوگا بر ترکیب بدن، عوامل منتخب آمادگی جسمانی،
شاخص نسبی کارقلبی و سالمت عمومی زنان غیر فعال بود. جامعه آماری شامل30 نفر زن غیرفعال

به دو گروه 15 نفره تقسیم شده اند. برای یک گروه تمرینات پیالتس و برای گروه دیگر تمرینات یوگا در
نظر گرفته شده است. پروتکل تحقیق به مدت 8 هفته،3 جلسه در هفته(زمان برای پیالتس 60 دقیقه و

زمان برای هر جلسه تمرین یوگا 90 دقیقه) در نظر گرفته شده است. قبل و بعد از 8 هفته تمرین از
آزمودنی ها تست های شنای سوئدی، توان هوازی، WHR و درصد چربی، تعادل پویا، انعطاف پذیری

پایین تنه، چابکی، ضربان قلب استراحتی، فشارخون سیستولی گرفته شد. با توجه به میزان t و سطح
معنی داری مشخص شد که بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص قدرت باالتنه، چابکی، نسبت دورکمر

به لگن، درصد چربی بدن، توان بی هوازی، استقامت عضالنی و ضربان قلب استراحت، سالمت عمومی
و توان هوازی در گروه یوگا و پیالتس تفاوت معنی دار ایجاد شد. بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص
تعادل در گروه یوگا تفاوت معنی دار بود. بین نمرات پیش وپس آزمون شاخص انعطاف پذیری در گروه

یوگا و تجربی تفاوت معنی دار ایجاد نشد. نتایج اختالف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص
قدرت باالتنه، چابکی، تعادل، توان بی هوازی و سالمت عمومی تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج

اختالف نمرات بین گروه ها در پیش و پس آزمون شاخص استقامت عضالنی و انعطاف پذیری و نسبت
دورکمر به لگن، درصد چربی بدن، ضربان قلب و توان هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه

گیری: نتایج نشان داد یک دوره تمرین یوگا و پیالتس بر روی شاخص های آمادگی جسمانی، ضربان قلب
و سالمت عمومی مفید است
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