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 چکيده

مهمی است که باعث افزایش توانایی افراد در پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء کیفیت مراقبت از   سواد سالمت، مهارت مقدمه:

تعیین همبستگی سواد سالمت با سطح آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی در دانش هدف از پژوهش حاضر،  خود می شود.

 بود. آموزان دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن

دانش آموز دختر دبیرستانی  143 شیوه مقطعی انجام شد، نمونه ای متشکل از به مطالعه  همبستگی کهدر این روش شناسي:  

انتخاب شدند و از آن ها به صورت  به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ایدارای اضافه وزن اسالمشهر تهران، 

-متر )استقامت قلبی 845های آمادگی جسمانی شامل: دوی انفرادی پرسشنامه سنجش سواد سالمت نوجوانان و مجموعه آزمون 

تنفسی(، درازو نشست )قدرت و استقامت عضالت شکم(، انعطاف پذیری )رساندن دست در حالت نشسته به پنجه پاها(، بارفیکس 

رسیون خطّی در با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگ  )قدرت و استقامت عضالت کمربند شانه( گرفته شد. داده ها

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  %8 سطح آلفای 
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نتایج نشان داد بین عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی همبستگی مثبت و معنادار با سواد سالمت وجود دارد. یافته ها: 

 .ندسواد سالمت را دارنتایج تحلیل رگراسیون نشان داد تمامی عوامل آمادگی جسمانی قدرت پیش بینی کنندگی میزان 

نتایج پژوهش از این دیدگاه حمایت می کند که برخورداری از سطح باالتری از آمادگی جسمانی  بحث و نتيجه گيری:

  مرتبط با سالمتی نقش موثری در ارتقاء سواد سالمت دانش آموزان دارد.

 آموزان دختر، اضافه وزن: سواد سالمت، آمادگی جسمانی مرتبط با سالمتی، دانش کليدی هایوازه
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