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 چکیده

 عنوان: بررسی تاثیر ورزش پیالتس بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان یائسه 

یائسگی به واسطه عالئم و مجموعه عوارض خود بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی به : زمینه و هدف

ود دارد. های درمانی جهت کنترل این عالئم وجگذارد. طیف وسیعی از روشعنوان جزء مهم آن تاثیر می

های غیر داروئی تغییر سبک زندگی و فعالیت بدنی است، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر یکی از روش

 ورزش پیالتس بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان یائسه انجام شد.

کننده به دو مرکز سال مراجعه 40-60خانم یائسه  90تجربی بر روی این مطالعه نیمه روش تحقیق:

گیری به روش آسان و در دسترس و تا تکمیل در این مطالعه نمونه داشتی درمانی شهر تهران انجام شد.به

در هر دو گروه پیش از  FSFIو شاخص عملکرد جنسی زنان SF36ها در هر گروه بود. پرسشنامه تعداد نمونه

وه مداخله، افراد کنندگان تکمیل شد. در گرهفته بعد با پایان مداخله توسط شرکت 12مداخله و 

هفته( شرکت و افراد گروه کنترل به  12بار در هفته به مدت  2دقیقه،  60های ورزش پیالتس)درکالس

و برای مقایسه  20ویرایش  SPSSها از نرم افزارجهت تجزیه و تحلیل دادهفعالیت معمول خود ادامه دادند. 

 ANCOVAزوجی و مستقل و  tگروه  از آزمون ها قبل و بعد از مداخله در هر گروه و نیز بین دو داده

 شد.استفاده

داری در نمره کل کیفیت زندگی و شاخص عملکرد هفته مداخله تفاوت معنی 12نتایج در پایان  ها:یافته

دهد ها را در گروه ورزش پیالتس به نسبت گروه کنترل نشان میجنسی به جز در برخی خرده مقیاس

(05/0>P.) 

های یج پژوهش حاضر به مزیت نسبی تمرینات پیالتس در تغییر و بهبود خرده مقیاسنتا گیری:نتیجه

کار و شاخص عملکرد جنسی زنان  و لزوم توجه بیشتر به آن به عنوان یک راه SF36شاخص کیفیت زندگی 

 درمانی موثر و فعالیت بدنی اشاره دارد.

 ائسگیورزش پیالتس، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، ی ها:کلیدواژه
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Abstract 
Title: The effect of Pilates exercise on quality of life and sexual function in postmenopausal 

women 

Introduction and aim: Menopause affects its quality of life and sexual function as an 

important component through its symptoms and complications. There are a wide range of 

treatments available to control these symptoms. One of the non-pharmacological methods is 

lifestyle change and physical activity, so this study aimed to the effect of Pilates exercise on 

quality of life and sexual function in postmenopausal women. 

Method and material: This quasi-experimental study was performed on 90 postmenopausal 

women aged 40-60 years who referred to two health centers in Tehran. In this study 

sampling method is convenience and until the number of samples in each group was 

completed. SF36 questionnaire and FSFI Female sexual function index in both groups 

were completed by the participants before the intervention and 12 weeks after the end of the 

intervention. In the intervention group, subjects participated in Pilates exercise sessions (60 

minutes, twice a week for 12 weeks), and the control group continued their routine activities. 

Data analysis were by SPSS 20 and paired and independent t-test and ANCOVA were used 

to compare data before and after intervention in each group. 

Results: Results at the end of 12 weeks of intervention showed a significant difference in 

total score of quality of life and sexual function index except in some subscales in Pilates 

exercise group compared to control group (P <0.05). 

Conclusion: The results of this study indicate the comparative advantage of Pilates exercises 

in changing and improving the SF36 Quality of Life Index and Female Sexual Function 

Index and need to pay more attention to it as an effective therapeutic strategy and physical 

activity. 
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