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 دانشجویان دختر روي با شدت متوسط بر ترکیب بدنهفته پیاده 6تعیین اثر 
 رامین شعبانی –بهمن میرزایی  –مریم چراغی

 maryamcheraqi@yahoo.comدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات گیالن    -کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش )1(

 yahoo.com@bmirzaei٢٠٠٠دانشگاه گیالن           -استادیار گروه فیزیولوژي ورزش )2(

 shabani_msn@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن     -استادیار گروه فیزیولوژي ورزش )3(

 هدف
 . ا شدت متوسط بر ترکیب بدن و خلق و خوي دانشجویان دختربودهفته پیاده روي ب 6پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر  

 روش ها
گیري دردسترس انتخاب شده و با روش اي کوثر گنبد کاووس به روش نمونهنفر از دانشجویان دختر دانشگاه فنی و حرفه 30تعداد  

روي هاي اولیه، پروتکل تمرینی پیادهآزمونگروه تجربی پس از . تقسیم شدند) =15n( و کنترل) =15n(تصادفی به دو گروه تجربی
، گروه کنترل بدون پروتکل به اجراي )درصد 75-50(دقیقه با شدت متوسط  30جلسه و هر جلسه  3اي هفته، هفته 6را به مدت 

براي . گرفت اسمیرنف مورد بررسی قرار -ها از آزمون کولموگروفبه منظور طبیعی بودن داده. آزمون اولیه و پس آزمون پرداختند
 .استفاده شد) ٠/٠۵≥p(وابسته  tمستقل و  tها از آزمون هاي  تعیین همسانی داده

 یافته ها
درصد چربی، توده چربی، شاخص توده بدن و (نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون ترکیب بدن  

 .نشد گروه تجربی اختالف معناداري مشاهده )توده بدون چربی
توان نتیجه گرفت هر چند ورزش طوالنی مدت به عنوان یک فاکتور مهم جهت کاهش وزن شناخته  به طور کلی می :نتیجه گیري

عالوه بر آن داشتن یک . شده است، مقادیر مناسب ورزش که براي بهبود طوالنی مدت کاهش وزن الزم است هنوز جاي بحث دارد 
 .میزان انرژي مصرفی شاید از اهمیت برابري برخوردار باشدرژیم غذایی مناسب و حفظ کاهش 

 روي، درصد چربی، شاخص توده بدنپیاده :هاي کلیديواژه
 مقدمه

این . ها گردیده استي زندگی انسانهاي جدید در تفکرات و شیوههاي مختلف باعث پدیدار شدن افقپیشرفت علوم در زمینه
هاي مختلف گردیده و لزوم ارائه راهکارهاي جدید را آشکار هاي موجود در زمینهها و نقصها باعث برجسته شدن نارساییپیشرفت

روز در هفته  5دقیقه با شدت متوسط و  30حداقل فعالیت بدنی مورد نیاز براي حفظ و ارتقاي سالمتی در بزرگساالن ). 1(سازدمی
اند و به اهمیت این بدنی مناسب براي کاهش وزن معرفی کردهتروي را فعالیبسیاري از محققان پیاده). 3و  2(گزارش شده است

توان می). 4(روي ورزشی سالم، در دسترس و مورد توجه عالقه استاند؛ چرا که پیادهورزش بر پیشرفت سالمت افراد پرداخته
لند مدت بسیاري را براي قلب و ریه روي با شدت پایین مزایاي کوتاه مدت و بروي ساده بهبود بخشید، پیادهسالمتی را با یک پیاده

 ). 5. (آورد به ارمغان می
 روش پژوهش

جامعه آماري این تحقیق دانشجویان . باشد پس آزمون می –پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون 
این دانشجویان . سال بودند 22تا  18ی  بین ها دانشجویی با دامنه سنساکن در خوابگاه) گنبد(اي کوثر وحرفهدختر دانشکده فنی

در این تحقیق از دستگاه . ها تنها پروتکلی بوده که محقق اجرا کرده استسابقه ورزشی خاصی نداشته و فعالیت بدنی آن
بدن جهت تخمین شاخص هاي ترکیب بدنی استفاده و تحلیل ترکیب سنج براي تعین شدت تمرین و از دستگاه تجزیه ضربان

دقیقه با  30جلسه و هر جلسه  3اي هفته، هفته 6روي را به مدت  بعد از اجراي پیش آزمون، گروه تجربی تمرینات پیاده. دیدگر
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هاي پژوهش از آزمون کلموگراف  جهت تجزیه و تحلیل داده. ، در پیست دو و میدانی اجرا کردند)٪50-٪75( شدت متوسط
آزمون و  نیز براي مقایسه بین گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش tز آزمون اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها، ا

 .در نظر گرفته شد P  ≥ 05/0سطح معنی داري در پژوهش فوق برابر با . آزمون، استفاده گردید پس
 یافته ها

چربی، شاخص توده بدن و درصد چربی، توده (نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون ترکیب بدن 
 .گروه تجربی اختالف معناداري مشاهده نشد )توده بدون چربی

 براي مقایسه میانگین شاخص هاي ترکیب بدن بین گروههاي آزمایش و کنترل tنتایج آزمون 

مقدار  متغیر
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفاوت میانگین 
 ها

 82/3 98/0 28 71/1 درصد چربی آزمون اولیه
 76/2 175/0 28 39/1 درصد چربی ازمون نهایی

 21/4 046/0 28 08/2 توده چربی آزمون اولیه
 01/3 11/0 28 65/1 توده چربی آزمون نهایی

 41/1 326/0 28 999/0 توده بدون چربی آزمون اولیه
 72/1 233/0 28 21/1 توده بدون چربی آزمون نهایی
 85/2 04/0 28 14/2 شاخص توده بدن آزمون اولیه 
 84/2 03/0 28 24/2 شاخص توده بدن آزمون نهایی

 بحث 
درصد چربی، توده چربی، (روي با شدت متوسط بر روي ترکیب بدن هفته پیاده 6دهد که هاي انجام شده نشان مینتایج بررسی

، جردیجین )1991(گراویستگاه والتر و هیکسون هاي این نتایج با یافته. بدون تأثیر بوده است) شاخص توده بدن و توده بدون چربی
، راست )1992(، اوورند و همکاران )2004(، کانین و همکاران )1379(نیا هاي رحمانی، همخوانی دارد، و با یافته)1995(و همکاران 
حداکثر  ٪120و  ٪100در پژوهش اوورند و همکارانش شدت تمرین . همخوانی ندارد)  1390(، محمدي )1995(و همکاران 

در پژوهش حاضر، از شدت باالتر ) درصد ضربان قلب 50-75اکسیژن مصرفی در نظر گرفته شده بود که به نسبت شدت تمرین 
که به نوبه . برخوردار بوده که احتماالً در نتیجه آن هزینه کلی انرژي روزانه و متابولیسم پایه به نسبت باالتري افزایش یافته است

 . بیشتر در طول روز و کاهش معناداري در درصد چربی شده است خود موجب صرف هزینه
 منابع

. ارشدنامه کارشناسیبدنی، آمادگی جسمانی و شیوع برخورد با استرس، پایانبررسی رابطه بین فعالیت). 1485(، .خدادادي، عبداهللا )1
 .دانشگاه گیالن

٢) Hatmi, Z.N., Tahvildari, S., Gafarzadeh, Motlagh, A., et al. (٢٠٠٧). Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran, a population 
based Survey. BMC Cardiovasc Disord, ٧:٣٢. 
٣) Martines-Ros, M.T., Tormo, M.J., Navarro, C. (٢٠٠١). Extremely high prevalence of overweight and obesity in Murcia, a Mediterranean 
region in south-east Spain, International Journal of Obesity, ٢۵:١٣٨٠-١٣٧٢. 
٤) Poirier, P., J.P. Despres. (٢٠٠١). Exercise in Wieght Management of Obesity. Cardiolclin. Aug. (٣)١٩:۴۵٧٠-٩. 
٥) Imbeault, P., Saint-pierre, S., Almeras, N.,Tremblay, A. (١٩٩٧). Acute effects of exercise on energy intake and feeding behavior. Br J Nutr, 
٧٧:۵١١-۵٢١. 
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