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چکیده
زمینه و هدف:

عزّت نفس موجب ارتقای سالمت روان میگردد .مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری ،به خصوص جنس

مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامههای ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد .لذا ،،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
تمرینات پیالتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید.

مواد و روشها:

مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (یک سو کور) میباشد ودر سال 1393بر روی  22نفر از دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه

علوم پزشکی سبزوار اجرا شد .افراد پس از انتخاب به روش نمونهگیری در دسترس بهطور تصادفی در دو گروه آزمون ( 32نفر) و کنترل (33
نفر) قرار گرفتند .گروه آزمون تمرینات پیالتس را هفته ای دو بار به مدّت هشت هفته انجام دادند .گروه کنترل در مدّت زمان مشابه ،فعّالیّتهای
روزانه خود را داشتند .در انتها پس از سنجش مجدّد عزّت نفس ،دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS11و آمار توصیفی ،تستهای تیزوجی و
کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید .در تمام مراحل  P<3/35معنادار تلّقی شده است.

یافتهها:

میانگین نمرات عزّت نفس قبل از مداخله در گروه آزمون ( 93/39±) 1/23و در گروه کنترل ( 92/13±) 9/22بود .پس از اتمام

مداخله عزّت نفس به ترتیب در گروه آزمون وکنترل ( 133/33±)2/22و ( 93/13± )9/22شد .این تفاوت به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار
بود (.)P=3/332

نتیجهگیری:

اجرای تمرینات ورزشی پیالتس در ارتقای عزّت نفس دانشجویان دختر رشته پرستاری مؤثّر بود .لذا ،به عنوان یک روش

جذاب و فاقد عوارض جانبی جهت بهبود احساس ارزشمندی خود در دانشجویان پیشنهاد میشود.

واژه های کلیدی :عزّت نفس ،دانشجو ،پرستاری ،پیالتس.

نقش اساسی در سالمت روان ایفا میکند .عزّت نفس از

مقدّمه
یکی از ابعاد مهم سالمتی ،سالمت روانی است.

مهمترین جنبههای شخصیّت است ()1که به عنوان یک

عزّت نفس از مؤلّفههای مهم آن بوده و بهرمندی از آن

نیاز ثابت و پایدار در رابطه با ارزشیابی از محتوای
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خودپنداره ،اهمیّت دارد ( .)2در واقع این نیاز در دیدگاه

باعث ایجاد انگیزه در زندگی میشود .دانشجویانی که

روانشناسانی همچون مازلو(  )Abraham Maslowو

ورزش و فعّالیّتهای بدنی را جزو برنامههای روزانه خود

راجرز ( )Rogersبه عنوان خود ایدهآل تعریف شده است

گنجاندهاند ،به درک باالتری از خود دست یافتهاند و

( ،)3عزّت نفس به منزله یک جزو مرکزی در زندگی

احترام بیشتری برای خود قائل بودهاند ( .)11رابطهای

روزانهی افراد ،نقش دارد ( .)4در مطالعات پایین بودن

همسو بین نوع فعّالیّت ،حسّ خوب بودن و سالمتی

سطح عزّت نفس در دختران نسبت به پسران ذکر شده

برقرار است ( .)12بیحرکتی ،یکی از معضالتی است که

و همکاران ()2114

همه اقشار جامعه را متأثّر میکند ( .)13فعّالیّت ناکافی در

نشان داد که مردان درمقایسه با زنان ،عزّت نفس باالتری

کشورهای منطقه مدیترانه شرقی (که ایران نیز در آن قرار

دارند ( .)6بدون شک کلید پیشرفت و ترّقی هر کشور در

دارد) حدود %31 -71%گزارش شده است( .)14مطالعه

دستان نسل آینده به خصوص دانشجویان می باشد.

گلدفیلد ( )Goldfieldو همکاران ( )2112نشان داد،

دانشجویان گروه علوم پزشکی که با مسائل خاصّ رشته

داشتن فعّالیّت بدنی ،برای برخورداری از حسّ شایستگی

خود از جمله فشارهای روحی-روانی محیط بیمارستان،

و تصویر ذهنی مثبت از بدن خود الزم است ( .)15در

اورژانس و برخورد با مشکالت بیماران مواجه هستند،

مطالعه شیرسوار و همکاران ()1392گروه دارای تمرین

بیش از سایرین در معرض لطمه به عزّت نفس خود

ورزشی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل دارای

هستند( .)7بهطور اختصاصی مطالعه سونگ ( )Sungو

عزّت نفس باالتری ( ( p<1/111بودند ( .)16در بین نسل

همکاران ( )2111سطح عزّت نفس را در مدارس

جوان ،دانشجویان در رابطه با پرداختن به فعّالیّتهای

پرستاری پایینتر اعالم کرده است ( .)8حدود 53/3

ورزشی وضع مناسبی ندارند ( .)17از علل این امر فقدان

درصد دانشجویان پرستاری به جهت برخوردار نبودن

فرآیندهای تشویقی وعدم انگیزه و عالقه ذکر شده

سطح مطلوبی از عزّت نفس در معرض صدمه به سالمت

است( .)18از تکنیکهای جدید و جذّاب ورزشی،

روان خود ( )7و روبه رو بودن با مسائلی همچون،آسیب

پیالتس ( ) Pilatesاست که ،مجموعهای از تمرینات

تحصیلی،

درگیر کننده بدن و مغز است و در وضعیّتهای ایستا

بدرفتاری ،اختالالت جسمی -روانی هستند .لذا ،طبق

(نشسته ،خوابیده و ایستاده) و بدون طی مسافت انجام

مطالعات لزوم برنامههایی در جهت ارتقای عزّت نفس

میشود .تنفسهای عمیق و دیافراگمی طی تمرین ،سطح

ضروری دانسته شده است ( .)9دانشجویان پرستاری به

انرژی را باالبرده و اکسیژنرسانی بهتر میگردد .انجام

عنوان نیروهای متخصّص آینده در بخش بهداشت و

دسته جمعی جلسات تمرین ،میتواند به جهت

درمان ،باید با دارابودن سطح مطلوبی از احساس خود

برخورداری از تماسهای اجتماعی در افراد ،اضطراب

ارزشمندی ،به حمایت روحی-روانی از بیمارن بپردازند و

ناشی از اعتماد به نفس ضعیف را بهبود بخشد ( .)19رپا

در ارتباطات بین فردی قوی با بیماران و تیم درمانی ،در

( )Reppaدر مطالعه خود (  )2113نشان داد ،تمرینات

تشخیص مشکالت مددجویان خود مؤثّر باشند ( .)11با

ترکیبی پیالتس و یوگا باعث افزایش عزّت نفس میشود

افزایش عزّت نفس در حین دوران تحصیل میتوان در

( .)21نتایج پژوهش مختاری و همکاران ( ،)1391کاهش

جهت کسب موفّقیّت و افزایش عملکرد حرفهای آنان در

21درصدی میزان افسردگی و افزایش سطوح مختلف

آینده گامی مهم برداشت ( .)9اشتغال داشتن به فعّالیّت

کیفیّتزندگی در طی تمرینات پیالتس را به همراه داشته

ورزشی مهارتهای روانی و اجتماعی را ارتقا میبخشد و

است ( .)21با توجّه به بررسی مطالعات ،از انواع روش-

است ( .)5مطالعه زوئک

پذیری

(Zueck

دربرابراسترسها،

)

عملکردضعیف
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حسینی و همکاران

های تقویت عزّت نفس ،ورزشهای بدنی مفرّحتر و نیز

کامالً موافقم ،موافقم ،مخالفم وکامالً مخالفم نشان دهد.

مقرون به صرفهتر از لحاظ مالی و زمانی بوده و از طرف

دامنه نمرات آن  141-35بود .نمره  71-35عزّت نفس

دانشجویان نیز پذیرفتنیتر است .بدین نحو مداخله

پایین 115-71 ،عزّت نفس متوسّط و  141-116عزّت

حاضر ،با توجّه به تحقیقات محدود در این زمینه ،با هدف

نفس باال طبقه بندی میشود( .)22در ایران اعتبار و اعتماد

بررسی تأثیر به کارگیری تمرینات پیالتس بر عزّت نفس

علمی این پرسشنامه در دانشکده علوم تربیتی و

دانشجویان پرستاری اجراگردید.

روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز توسّط نیسی
( )1363از طریق همبستگی با معدل کل در دختران 1/71
و در پسران  1/94به تأیید رسید( .)23همچنین پایایی آن

مواد و روش ها
طرح این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است و

به روش بازآزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون

در سال  1393در شهر سبزوار انجام شد .جنسّیت مؤنّث،

در مطالعه غفاری و همکاران ( 1/94 )1386به دست

گروه سنّی  19-31سال،نداشتن سابقه قبلی وفعلی بیماری

آمد(.)22در این مطالعه افراد گروه آزمون تمرینات پیالتس

جسمی وروحی ،عدم بروزمسائل تنش زا در  6هفته-

را در دو جلسه  61دقیقهای در هفته برای مدّت هشت

گذشته،عدم اجرای ورزش منظم دریک ماه گذشته و

هفته به همراه مربی انجام دادند .در برنامه تمرینی پس از

باردار نبودن به عنوان معیارهای ورودی و عضویّت در

 11دقیقه گرم کردن ،تکنیکهای آمادگی پیالتس که

تیمهای دانشگاهی ،رخ دادن حوادث پیش بینی نشده طی

ایستادن پیالتسی،تنفس پیالتسی ،رساندن آهسته کف هر

مطالعه و عدم تمایل به عنوان معیارهای خروج در نظر

دو دست به زمین و برنامه حرکات سطح یک شامل :صد،

گرفته شد .نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد.

باال آمدن با پشت گرد ،دایره تک پا ،گهواره کامل،کشش

بدین صورت که پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای الزم

تک پا ،کشش دو پا ،کشش مهرهها به سمت جلو قراربود.

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،لیستی

طی این مدّت گروه کنترل فعّالیّتهای روزانه خود را

از دانشجویان تهیه و با بیان اهداف طرح ،افرادی که مایل

داشتند.در پایان ،دو گروه مجدّداً پرسشنامههای عزّت

بودند ،انتخاب شدند .بعد از اخذ رضایت نامه کتبی،

نفس را تکمیل کردند.در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها با

پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت ( )cooper – smithرا

استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 18و از طریق آمار

تکمیل نمودند.افرادی که عزّت نفس آنها در محدوده

توصیفی ،آزمونهای کایاسکوئر ،دقیق فیشر و من –

متوسّط و پایین بود ،بهطور تصادفی در دو گروه آزمون و

ویتینی ،آزمون تی و تحلیل کواریانس چند متغیّری انجام

کنترل قرار داده شدند .حجم نمونه مطالعه با درنظر گرفتن

گردید (در تمام مراحل  P<1/15معنادارتلقی شده است).

مقدار خطای نوع ااوّل 1/15 ،و مقدار خطای نوع دوم 1/1
و توان آزمون 91درصدی 62 ،نفر ( 32نفر گروه آزمون و

یافتهها

جمعآوری

تعداد کلّ افراد مورد پژوهش  62نفر بود 32 .نفر

اطّالعات از فرم اطالعات فردی و پرسشنامه عزّت نفس

در گروه آزمون و  31نفر در گروه کنترل قرار داشتند.

کوپر اسمیت استفاده شد .این ابزار دارای  35جمله است.

یافتههای حاصل از مطالعه نشان داد که در دو گروه ،افراد

توسّط استنلی کوپر اسمیت طراحی و مورد استفاده قرار

از نظر سن و شاخص توده بدنی (جدول )2وضعیّت

گرفت .طبق آن آزمودنی باید احساس واقعی خود را

تأهّل ،وضعیّت اقتصادی ،تعداد اعضای خانواده و رتبه

درباره آنها با انتخاب یکی از انتخاب یکی از  4گزینه

تولد (جدول  )1اختالف آماری معناداری نداشته و

 31نفر گروه کنترل) محاسبه شد.برای
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جدول  :1فراوانی مطلق و نسبی واحدهای پژوهش بر حسب متغیّرهای دموگرافیک
گ متغیرمت گروه غیر گروه
متغیّر
محلّ سکونت

رتبه تولد

وضعیّت اقتصادی

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

تأهّل

تعداد اعضای خانواده

گروه کنترل

گروه آزمون

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

بومی

)07(12

)12/1(27

غیر بومی

)17(9

)88/8(11

فرزند اوّل خانواده

)11/1(27

)12/1(27

فرزندان میانه

)17(21

)68/9(21

فرزند آخر

)20/1(1

)12/9(0

خوب

)7(7

)1/2(2

متوسّط

)81/1(11

)81/8(12

ضعیف

)28/0(1

)12/1(27

بیسواد

)21/1(6

)2/1(2

ابتدایی

)17(8

)16/6(22

سیکل

)18/0(22

)21/1(6

دیپلم

)27(1

)16/6(22

دانشگاهی

)17(8

)21/8(1

بیسواد

)18/0(8

)8/1(1

ابتدایی

)61/1(21

)16/6(22

سیکل

)8/0(1

)16/6(22

دیپلم

)21/1(6

)28/8(8

دانشگاهی

)27(1

)8/1(1

مجرّد

)87(28

)81/1(17

متأهّل

)67(21

)10/1(21

 6-1نفره

)62/(21

)16/6(22

 8-0نفره

)62/6(26

)61/8(21

 8نفره و باالتر

)20/1(6

)12/8(9

) 277(17

)277 (11

تعداد (درصد) کل

P-value
(آزمون)
7/771

7/889

7/280

7/711

7/718

7/867

7/817

همسان بودند .امّا ،ازلحاظ محلّ سکونت  31/2درصد

این تفاوت به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار بود

افراد ( 11نفر) درگروه آزمون و  71درصد ( 22نفر) نیز

( .)p=1/112در گروه آزمون بین میانگین نمره عزّت

درگروه کنترل بومی بودند .همچنین درگروه آزمون از نظر

نفس قبل و بعد از اجرای مداخله تقاوت آماری معنادار

تحصیالت پدر51،درصدواز نظرتحصیالت مادر25،درصد

دیده شد( .)p=1/1111امّا ،در گروه کنترل تفاوت معنادار

( 8نفر) دیپلم وباالتر بودند .در مورد گروه کنترل نیز به

نبود(( )p=1/182جدول.)2

ترتیب میزان تحصیالت پدر و مادر 31 ،درصد (9نفر) و

تحلیل کوواریانس نیز نشان داد ،حضور در گروه

 23/3درصد ( 7نفر) در سطح دیپلم و باالتربود (جدول

آزمون در مقایسه با حضور در گروه کنترل ،توانسته میزان

.)1

عزّت نفس را در انتهای مطالعه در حد  5/528نمره
میانگین و انحراف معیار عزّت نفس دانشجویان

ارتقای دهد (جدول.)3

در گروه آزمون قبل از مداخله برابر با( 91/19± )8/21و

عالوه بر آن طبق آنالیز کوواریانس سن

در گروه کنترل برابر با( 92/ 81±) 9/22بود که تفاوت

( ،)p=1/988محلّ سکونت ( ،(p=1/611میزان تحصیالت

معناداری از نظر نمرات قبل بین دو گروه وجودنداشت

پدر ( )p=1/793و مادر ( )p=1/371و نیز رتبه تولد

(. )p=0/194امّا ،پس از مداخله ورزشی میانگین و

( )p=1/156بر تغییر عزّت نفس مؤثّر نبود.

انحراف معیار عزّت نفس در گروه آزمون برابر با( )7/72
 111/34±و در گروه کنترل برابر با ( 94/11±)9/22بود.
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جدول  :2مقایسه میانگین نمره کلّی عزّت نفس گروه آزمون و کنترل در مراحل قبل و بعد از اجرای ورزش پیالتس
تی زوجی

گروه

آزرمگوهمونل

نمره کلی عزت نفس

گروه آزمون میانگین(±انحراف معیار)

''
گروه کنترل میانگین(±انحراف معیار)

p- valueتی

قبل از اجرای آزمون

(97/79±) 8/17

(91/87±) 9/11

7/796

بعد از اجرای آزمون

(277/16± )0/01

(96/±27)9/11

7/771

تی مستقل p- value

7/7772

7/781

-

جدول :3نتیجه متغیّرهای تأثیرگذار درمحاسبه عزّت نفس بعد از مداخله با استفاده ازآنالیزکوراریانس
گروه
p-value

ضریب()ß

>7/772

1/118

میزان عزّت نفس قبل از مداخله
خطای
استاندارد()SD
2/682

p-value

ضریب()ß

خطای استاندارد()SD

عزّت نفس

>7/772

7/191

7/781

عزّت نفس در بعد از مداخله

عدم تأثیرگذاری سایر حرکات در این مطالعه عدم در نظر

بحث
در این مطالعه میانگین نمرات عزّت نفس در

گرفتن توانمندی بدنی برای شروع و ادامه حرکات

واحدهای پژوهش پس از مداخله نسبت به قبل تفاوت

ورزشی با توجّه به بیمار بودن افراد و مسائلی همچون

معناداری داشت .تأثیر مثبت هشت هفته تمرینات ورزشی

پشت سر گذاشتن شیمیدرمانی و پرتو درمانی ونیز

پیالتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری نیز

انفرادی انجام شدن مداخله میباشد ( .)25اسالمی()1391

مشاهده شد .نتایج مطالعه تجربی ضرغامی و همکاران

معتقد است عزّت نفس در تنهایی بیمعناست .در واقع

( )1389نشان داد دانشجویانی که در گروه آزمون بودند و

دریافت بازخورد مثبت و تحسین در جمع در ارتقای

در برنامه ورزشی هوازی شامل دویدن  31دقیقهای برای

عزّت نفس سودمند است( .)26بر همین اساس در مطالعه

 3بار در هفته شرکت داشتند ،بهبود خلق و کاهش میزان

حاضر این مسأله مد نظر گرفته شد و کلیّه جلسات

افسردگی را تجربه کرده بودند ( .)P<1/114محقّقین ع ّلت

ورزشی بهصورت گروهی و همراه با مربی به اجرا در

را به تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از فعّالیّت ورزشی در

آمد .همچنین مطالعه حاضر با مطالعه شهباززادگان و

طول زمان نسبت داده بودند .به نظر آنها تنظیم عملکرد

همکاران ( )1387در مورد مؤثّر بودن حرکات ورزشی بر

انتقال دهنده سروتونین و آندروفینی و چندین انتقال

عزّت نفس همخوانی دارد .آنها فعّالیّت ورزشی را عاملی

دهنده دیگر به واسطه فعّالیّت ورزشی مرتبط با رفع

جهت ارتقای سالمت روان در سالمندان معرّفی کردند و

نشانههای افسردگی و بهبود خلق افراد میباشند(.)24

طی یک کارآزمایی بالینی که به بررسی فعّالیّت ورزشی

موسانتی ( )Rita Musantiدر کشور آمریکا

منظم در عزّت نفس سالمندان شهر رشت پرداخته بودند،

( )2112در پژوهش خود تأثیر معنادار و مثبت ورزشهای

میزان ارتقای عزّت

نفس را بعد از اتمام مداخلهی

مقاومتی را بعد از  12هفته در مورد عزّت نفس در زنان

ورزشی طراحی شده توسّط مربی که هر روز  31دقیقه

نجات یافته از سرطان پستان عنوان کردند (.)P=1/112

تکرار میشد ،طی یک ماه معنادار گزارش کردند (1/111

آنها در مطالعه خود تأثیر  4مدل حرکت ورزشی(هوازی،

< .)27()pنتایج مطالعه حاضر با مطالعه تجربی آقایینژاد

انعطاف پذیری ،مقاومتی و ترکیبی از حرکات مقاومتی و

و همکاران ( )1392که افزایش معنادارآماری در میزان

هوازی) را در  4گروه به طور همزمان در منزل بررسی

عزّت نفس در دانشآموزان  9-15ساله گروه آزمون پس

کردند .امّا ،به جز ورزشهای مقاومتی بقیه حرکات

از دو ماه مداخله ورزشی منظم (شامل دو ،پرش و

ورزشی در ارتقای عزّت نفس مؤثّر نبودند .یکی از دالیل

حرکات انعطاف تعادلی) با تکرار  3بار در هفته را گزارش
کردند ،همخوانی دارد( .)28همچنین در پژوهشی که رپا
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( )2113بر روی  21زن جوان  19-31ساله در شهر آتن

میزان تحصیالت پدر ( )p=1/793و مادر( )p=1/371نیز بر

انجام داد ،مشخص شد که پس از یک ماه مداخله ورزشی

تغییر عزّت نفس دانشجویان مؤثّر نبود .در مطالعه مشکی

که ترکیبی از حرکات پیالتس و یوگا بود ،افزایش معنادار

و همکاران ( )1388نیز همسو با این یافته رابطه معناداری

در میزان عزّت نفس ( )p<1/115وکاهش معنادار در

بین میزان تحصیالت والدین با عزّت نفس یافت نشد

میزان اضطراب ( (p<1/115در واحدهای پژوهش مشاهده

( .)33( )p=1/922رتبه تولد در مورد افراد مورد پژوهش

شد( .)29در مطالعه حاضر نیز مداخله ورزشی با تمرینات

در این مطالعه بر عزّت نفس مؤثّر نبود ( ،)p=1/156امّا،

پیالتس در دانشجویان جوان توانسته با گذشت مدّت

نجمی و همکاران ( )1391که به بررسی ساختار کارکردی

زمان کمی (2ماه) افزایش معناداری در میزان عزّت نفس

خانواده و عزّت نفس در دختران دبیرستانی پرداخته بود

در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل ( )p=1/112ایجاد

نفس

کند .امّا ،یافتههای این مطالعه با نتایج مطالعهی

رد ()Reed

فرزندان اوّل خانواده به طور معناداری عزّت
باالتری نسبت به بقیه داشتند (.)34( )p=1/149

و همکاران ( )2113در کشور کلمبیا همخوانی ندارد .آنها

بین میانگین نمره عزّت نفس در گروه آزمون قبل

که به مقایسه ورزش دو در فضای سبزنسبت به ورزش در

و بعد از اجرای مداخله تفاوت آماری معنادار بود .ولی،

فضای معمول آموزشی مدرسه در کودکان  11-12ساله

در گروه کنترل معنی دار نبوده است .این امر نشان دهنده

شهری به فاصله یک هفته در یک گروه  86نفره پرداختند،

تأثیر مداخله انجام شده در گروه آزمون میباشد .قبل از

نفس در دو گروه

اجرای مداخله تفاوت آماری بین گروه آزمون و مداخله

مشاهده نکردند ( .)31( )p=1/72به نظر میرسد یکی از

معنادار نبوده است .این نشان دهنده آن است که در ابتدا

دالیل احتمالی موفّق نبودن این مداخله ،در نظر نگرفتن

دو گروه از نظر سطح عزّت نفس مشابه بودهاند و

مدّت زمان مناسب برای تغییر نگرش نسبت به ارزشمندی

تغییرات در عزّت نفس افراد گروه آزمون ،به دلیل تأثیر

خود و مسألهای همچون عزّت نفس میباشد ،که نقطه

مداخله انجام شده ،بوده است.

تفاوت معناداری در میزان عزّت

قوّت مطالعه حاضر اجرای تمرینات در مدّت زمان بیشتر
(2ماه) برای کسب نتایج بوده است .یکی دیگر از موارد

نتیجهگیری

مؤثّر میتواند نامأنوس بودن کودکان با طبیعت و تمایل به

بررسی فوق تأثیر مثبت تمرینات پیالتس بر عزّت

شیوه زندگی ماشینی باشد .چراکه ،تمامی افراد مورد

نفس دانشجویان دختر پرستاری و تأیید فرضیّه هشت

پژوهش از بین کودکان شهری انتخاب شده بودند .در

هفته تمرینات یپیالتس بر افزایش عزّت نفس را نشان

رابطه با معنادار نبودن تأثیر سن بر تغییر عزّت نفس

داد .در واقع یافتهها مؤیّد آن بود که تمرینات ورزشی

دانشجویان در این مطالعه ،هاشمی و همکاران ( )1391نیز

پیالتس توانسته باعث افزایش عزّت نفس در دانشجویان

گزارش کردند سن بر تغییر عزّت نفس مؤثّر نبوده است

شود .لذا ،این سری تمرینها ،میتواند به عنوان عاملی

( ،)31( (p=1/718عالوه بر آن در این مطالعه محلّ

برای ترویج ورزش در میان جوانان به ویژه دختران و نیز

سکونت نیز بر تغییر عزّت نفس مؤثّر نبود که این یافته با

ارتقای احساس خود ارزشمندی پیشنهاد شود.

نتیجه مطالعه سرینکان ()Serınkanو همکاران ()2113
همسو نیست .آنها در مطالعه خود گزارش کردند
دانشجویانی که ساکن خوابگاه بودند به طور معناداری
عزّت نفس باالتری داشتند ( .)32( )p>1/15از طرفی
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 در پایگاه کارآزماییIRCT2014040917202N1 شمارهی

مراتب تشکر و امتنان خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه

.بالینی ثبت شده است

 این مطالعه حاصل.علوم پزشکی سبزوار به عمل آوریم
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری است و با
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Background: although, Self-esteem can improve mental health,
Arak, Medical University of Arak,
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especially in female is not desirable. Exercise may be influenced
on enhancing self-esteem. The aim of the present study was to
investigate the effects of Pilates exercises on self-esteem of
female nursing students.
Method: This randomized control trial(single blinded) study was
performed on 62 female nursing students at medical sciences
university of sabzevar 2014. After selecting participants via
convenience method, they were divided randomly into an
experimental (n= 32) and a control(n = 30) group. The
experimental group did the Pilates exercise twice a week for 2
months while, the control group continued their daily activities.
Then, self-esteem level assessed and abtained data was
analyzed by means of SPSS software (version 18) using
descriptive statistics, paired t-test and covariance test.
Result: before intervention, the average score of self-esteem in
experimental group was 90/09± (8/20) and in control group was
92/80±)9/22),whereas at the end of intervention these scores for
experimental and control groups was observed as observed as
100/34± (7/72) and 94/10±)9/22), respectively which this
difference was significant statistically (p=0/002).
Conclusions: in the present study, performance of pilates
exercise was effective to improve female nursing students' selfesteem, therefore, there is suggested to use this as an attractive
and harmless method for enhancing the students’ self-esteem
level.
Keywords: self-concept, student, nursing Pilate Based Exercises
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