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شیوع باالی چاقی میان کودکان و نوجوانان نگران کننده است. ارزیابی ازBMI دانشآموزان توسط
مدرسه و آگاهی والدین به عنوان راهکار پیشگیری از چاقی پیشنهاد شده است. این پژوهش به بررسی

واکنش والدین در مورد رده وزنی و آمادگی جسمانی فرزندشان می پردازد. پس از اندازه گیری قد،
وزن و آزمون های آمادگی جسمانی دانشآموزان، نامه ای حاوی جزئیات نتایج BMI و آمادگی جسمانی
دانشآموزان برای والدین ارسال شد. به همراه نامه، برای والدین پرسشنامه ای ارسال شد که واکنش

والدین را در پاسخ به وضعیت وزنی و آمادگی فرزندشان ارزیابی می کرد. از آزمون خی دو برای
ارزیابی تفاوت های معنی دار براساس وضعیت وزنی و نوع مدرسه دانشآموزان و ویژگی های

دموگرافیک (تحصیالت، درآمد ماهیانه) والدین استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشتر والدین می
خواستند تا ساالنه از وضعیت وزنی و آمادگی جسمانی فرزندشان آگاه شوند. 82 درصد از والدین قصد
داشتند به منظور حفظ و یا بهبود سطح آمادگی جسمانی فرزندشان فعالیت ورزشی انان را از طریق

پیادهروی و دوچرخه سواری افزایش دهند. همچنین 1/72 درصد از والدین تمایل برای شرکت فرزندشان
در برنامه های فوق برنامه ورزشی آموزش و پرورش داشتند. در مقایسه بین والدین مدارس دولتی و

غیر انتفاعی برای استفاده از خدمات آمادگی جسمانی تفاوت معنی داری وجود نداشت اما در مورد
ثبت نام در باشگاه های ورزشی تفاوت معنی دار بود. بیشتر والدین می خواستند برای حفظ و یا بهبود
آمادگی فرزندشان کاری کنند و فرزندشان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی شرکت کند. والدین در

واکنش به نامه می خواستند اقدامی انجام دهند. آگاهی بخشی والدین از رده وزنی و آمادگی
فرزندشان می تواند روشی مفید برای پیشگیری از چاقی باشد. کلمات کليدي: آمادگی جسمانی،

واکنش پدران و مادران، چاقی
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