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 چکیده

به دلیل این که عادت ، چاقی دوران کودکی استهاي  کننده زمان مهمی براي بررسی تعیین دوره دبستان: مقدمه و هدف 

، نیز می باشدگیرد، این موضوع نگرانی اصلی   متخصصان سالمت  اي در این دوران شکل می هاي تغذیه به فعالیت بدنی و عادت

ندگی و پیشگوي قوي براي افزایش  مرگ ومیر و ناخوشی در ز شود به دوران بزرگسالی کشانده می دوران کودکی زیرا چاقی

لویت سالمت عمومی براي کاهش شیوع قابل توجه و در حال واز سوي دیگر، بهبود آمادگی جسمانی یک ا .باشد بزرگسالی می

. سواد باشد در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته مینظیر اضافه وزن و چاقی با سبک زندگی  هاي مرتبط افزایش بیماري

، دانش و یجسم یستگی، اعتماد به نفس، شایزهانگ يدارا ، که در آن فرد با سواد بدنی ستا يساختار جامع و چند بعد بدنی، یک

ظرفیت فرد براي داشتن  به معنیبدنی  است سواد یدر طول دوره زندگ جسمانیهدفمند  یت هايو فعال ارزشیابی يدرک برا

لویت سالمت عمومی براي کاهش شیوع قابل و. از سوي دیگر، بهبود آمادگی جسمانی یک ااست بدنی زندگی سالم و فعالسبک 

هدف پژوهش . باشد با سبک زندگی در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته می هاي مرتبط توجه و در حال افزایش بیماري

اثر یک دوره تمرین هوازي منتخب ترکیب بدنی و افزایش سواد حرکتی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی داراي حاضر بررسی 

 افه وزن و چاق بود. اض

پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل  – آزمون پژوهش حاضر از نوع کاربردي و به روش نیمه تجربی با طرح پیش روش شناسی: 

وزن و چاقی با شاخص  سال( مبتال به اضافه 11تا  7آموزان دختر مقطع ابتدایی ) بود. جامعه آماري مورد بررسی، شامل همه دانش

نفر در نظر گرفته  13(، شهرستان رباط کریم بودند. روش نمونه گیري از نوع  هدفمند بود و حجم نمونه 12تا  22بین توده بدنی ) 

 نفره کنترل قرار گرفتند.  12نفره آزمایش ویک گروه  12شد و به طور تصادفی در یک گروه 

ورزشی هوازي پرداختند. قبل و بعد از مداخله مقیاس جلسه یک ساعته ) سه جلسه در هفته( به تمرین فعالیت  12گروه تجربی در 

پرسشنامه سواد بدنی توسط آزمودنی ها تکمیل و وضعیت ترکیب بدنی) قد، وزن، درصد چربی، درصد توده عضالنی، ( اندازه گیري 

 SPSSاستفاده از نرم افزار ها با شد. براي مقایسه بین گروهی از آزمون آنالیز کوواریانس )آنکوا( استفاده شد. تجزیه تحلیل داده

  انجام شد. ≥32/3αو در سطح  11نسخه 

سطح سواد بدنی، درصد توده  باعث افزایش معنادار نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که  برنامه فعالیت هوازي منتخب یافته ها:

 (. P ≤32/3عضالنی و کاهش معنادار وزن کل بدن، شاخص توده بدنی و درصد چربی آزمودنی ها می شود)
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تاثیر ، هوازي فعالیت ورزشیگیري کرد که  توان نتیجه هاي پژوهش حاضر می طورکلی، براساس یافته بهبحث و  نتیجه گیری: 

بهبود ترکیب بدن )کاهش وزن کل بدن، شاخص توده بدنی، درصد نتیجه طبیعی آن بسزایی در افزایش سطح سواد بدنی، که 

تواند  افراد می سواد بدنی یشافزا  .عضالنی در دانش آموزان دختر داراي اضافه وزن و چاق، دارد افزایش درصد توده چربی بدن( و

با افزایش سطح سواد  .در نظر گرفته شود یبدن يها یتو مداوم در فعال یشتراز مشارکت ب یتدر حما یديفرصت کل یکعنوان   به

چاقی و اضافه وزن گام برداشت. پیشنهاد می شود در پژوهش هاي  بدنی می توان در زمینه پیشگیري و درمان کودکان مبتال به

 دیگر سایر متغیرهایی که با سواد بدنی سروکار دارند سنجیده شوند.
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Abstract  

Background and Objective: Physical literacy means a person's capacity to have a healthy and physically 

active lifestyle. The aim of this study was to investigate the effect of a selected Aerobic Exercise on 

Body Composition and Increasing Physical Literacy of Elementary School Girls with Overweight and 

Obesity.  

Materials and Methods: In this quasi-experimental study with a pre-test-post-test design and control 

group, 30 elementary school girl students (7 to 13 years old) with overweight and obesity were 

selected by purposive sampling method and randomly divided into two groups of 15 experimental and 

control were replaced. The experimental group practiced exercise in 12 one-hour sessions (three 

sessions per week). Before and after the intervention, the physical literacy questionnaire scale was 

completed by the subjects and the body composition status (height, weight, fat percentage, muscle 

mass percentage) was measured. Data analysis was performed using analysis of covariance and 

dependent t-test.  

Results:  The results show a significant increase in body literacy level and muscle mass percentage and a 

significant decrease in total body weight, body mass index and fat percentage of the subject P< 0.05. 

Conclusion:   It can be concluded that the intervention of selected sports activities has been effective in 

improving the physical literacy and body composition of students 

 

Keywords: Physical literacy, body composition, overweight and obesity, sports activity 

 

mailto:talebi@shahed.ac.ir

