
 

 دهیچک

 تیدر ارتقاء سالمت افراد، شواهد موجود نشان دهنده وضع هیو تغذ یبدن تیشناخته شده فعال تیاهم رغمیعل و هدف: نهیزم

و  یبیرکت نیاثر برنامه تمر یپژوهش بررس نیرو، هدف از ا نیبزرگساالن هستند. از ا هیتغذعادات و  یبدن تینامناسب فعال

 .کرده داراي اضافه وزن و چاق بود نیاي زنان تمر هیو رفتار تغذ یهاي مرتبط با تندرست یژگیبر و ییعادات غذا میتنظ

به دو گروه  یاضافه وزن و چاق انتخاب و به صورت تصادف يزن دارا 03 ،یتجرب مهیپژوهش ن نیدر ا :یشناس روش

( و شاهد )شاخص توده بدن: سال 33/97±91/7، سن: بر متر مربع لوگرمکی 08/92±81/0مداخله )شاخص توده بدن: 

سه  يا به مدت هشت هفته، هفته یبیترک نیشدند. تمر می( تقسسال 00/97±20/1، سن: بر متر مربع لوگرمکی 87/0±45/92

زمان مصرف، اصالح عادات،  يها هیشامل توص يا هیمداخالت رفتار تغذ ن،یانجام شدند. همچن قهیدق 23جلسه، هر جلسه 

زنان قبل و پس  يا هیاشتها و رفتار تغذ ،یجسمان یبدن، آمادگ بیترک يریگ بود. اندازه تعداد دفعات و مقدار غذاي مصرفی

کمتر از  p زانیاستفاده و م 95 خهنس SPSS از نرم افزار يآمار لیو تحل هیدوره مداخله انجام شد. به منظور تجز انیاز پا

 .دار در نظر گرفته شد یمعن ياز نظر آمار34/3

، BMI  (33/3=p)، (p=33/3ه )تن نیی، قدرت پا(p=39/3) ، قدرت باالتنه(p=33/3)ي توان هواز دار یبهبود معن جینتا :جینتا

از عوامل  ی، خوردن ناش(p=38/3) یجانیخوردن ه(، p=330/3) موثر بر خوردن يعوامل مهار(، p=33/3) یدرصد چرب

 نینشان داد. با ا یرا در گروه تجرب (p=38/3) و تصور از خوردن (p=337/3) يریس(، p=39/3) ی، گرسنگ(p=39/3) یرونیب

 (.p=34/3) در گروه شاهد وجود نداشت يدار یمعن رییحال تغ

بهبود  يبرا ییعادات غذا میو تنظ یبیترک نیرسد که  برنامه تمر یبدست آمده به نظر م جیبا توجه به نتا :یکل یریگ جهینت

 .کرده داراي اضافه وزن و چاق موثر است نیزنان تمر يا هیبدن، اشتها و رفتار تغذ بیترک ،یجسمان یآمادگ

 بدن، اشتها بیترک ،یجسمان یآمادگ ،يا هیتغذ يرفتار ها ،یبیترک نیتمر واژه ها: دیکل

 

 

 

 

 


