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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير هشت هفته تمرين هوازي بر ميزان اشتها ،کالري دريافتي و رفتار تغذيهاي زنان غيرفعال
داراي اضافهوزن بود .بدينمنظور 30 ،دانشجوي داراي اضافهوزن بهصورت تصادفي به دو گروه تمرين (با ميانگين سني
 22/3±73/67سال ،قد  165/5±6/65سانتيمتر ،وزن  74/48±10/03کيلوگرم و نمايۀ تودۀ بدن  27 /50±2/47کيلوگرم بر
متر مربع) و کنترل (با ميانگين سني  22/91±2/51سال ،قد  163/73±3/55سانتيمتر ،وزن  74/83±8/15کيلوگرم و نمايۀ
تودۀ بدن  28/20±2/75کيلوگرم بر متر مربع) تقسيم گرديدند .ابتدا ،آزمودنيها پرسشنامۀ رفتار تغذيهاي ،بسامد غذايي و
ميزان اشتها را تکميل نمودند و ويژگيهاي آنتروپومتريک آنها اندازهگيري گرديد .قابلذکر است که گروه تمرين بهمدت
هشت هفته در برنامۀ تمرين هوازي با شدت متوسط شرکت کرد و گروه کنترل در اين مدت زندگي روزمرۀ خود را ادامه داد.
 48ساعت پس از آخرين جلسۀ تمرين ،آزمودنيها مجدداً پرسشنامههاي مذکور را تکميل نمودند و ويژگيهاي آنتروپومتريک
آنها اندازهگيري گشت .تحليل آماري با استفاده از آزمون تي وابسته و مستقل نشان ميدهد که تمرين سبب کاهش معنادار
( )P<0.01انرژي دريافتي در گروه تمرين ،همراه با کاهش معنادار مصرف چربي ( )P<0.01و کربوهيدرات ( )P<0.05شده
است؛ درحاليکه تغييرات انرژي دريافتي بين دو گروه تفاوت معناداري را نشان نميدهد ( .)P>0.05عالوهبراين ،هيچگونه
تغييري در ميزان اشتها در گروهها مشاهده نميشود ( .)P>0.05يافتهها بيانگر اين است که هشت هفته تمرين هوازي با شدت
متوسط منجر به کاهش انرژي دريافتي و ميزان کربوهيدرات و چربي مصرفي در گروه تمرين ميشود ،اما اين تغييرات به
اندازهاي نيست که تفاوتي با گروه کنترل داشته باشد؛ ازاينرو ،بهنظر ميرسد که ارائۀ برنامۀ غذايي يا آموزش تغذيهاي همراه با
برنامۀ ورزشي ميتواند نتايج مؤثرتري را در پي داشته باشد.

واژگان کلیدی :تمرين استقامتي ،اشتها ،رفتار تغذيهاي ،انرژي دريافتي ،اضافهوزن
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مقدمه
امروزه ،چاقي بهعنوان مشکلي جدي براي سالمتي مطرح ميباشد .اين عارضه بهدليل شيوع فراوان و
ارتباط مستقيم با بسياري از بيماريهاي ديگر ،بار فراواني را بهلحاظ هزينه و ناتواني بر جامعه
تحميل ميکند ( .)1،2پژوهشها نشان دادهاند که شيوع چاقي با جنس و سن افراد مرتبط ميباشد؛
بهطوريکه شيوع چاقي در زنان ،بيش از مردان بوده و نسبت افراد چاق در هر دو جنس با افزايش
سن ،افزايش داشته است که ميتواند در اثر برهمخوردن تعادل انرژي در بدن بهدليل کاهش تحرک
و فعاليت فيزيکي باشد ()3؛ بنابراين ،تعادل انرژي دريافتي و مصرفي ميبايست بهدقت کنترل شود.
دانش بشر دربارۀ تنظيم وزن ،اشتها و تعادل انرژي بهنحو چشمگيري توسعه يافته است .بسياري از
متخصصاني که در زمينۀ سالمت ،بهداشت و بهويژه چاقي مطالعه ميکنند ،اميدوار هستند که با
شناسايي جنبههاي مبهم و ناشناختۀ انرژي دريافتي و مصرفي و نيز عوامل مؤثر بر آنها ،به روش-
هاي درماني کارآمد و کشف داروهاي جديد مبارزه با امراضي چون چاقي دست يابند ( .)4در انسان،
سيستم هموستاز انرژي بهعنوان يک سيستم فيزيولوژيکي پيچيده ،تعادل بين انرژي دريافتي و
مصرفي را ايجاد ميکند و تنظيم اين تعادل در بدن ،تحتتأثير عوامل داخلي و خارجي قرار دارد
( .)5دراينراستا ،پيام هـاي آوران ،اطالعاتـي را بـراي دسـتگاه عصبـي مرکزي که مرکـز کنترل
سـيري ،گرسـنگي و يا جسـتوجوي غذا هستند فراهم مينماينـد ( .)6برخـي از پيامهـا بـا اثـر
آنابوليـک ،منجر به افزايـش اشـتها و درنتيجـه ،افزايـش وزن بدن ميشـوند ( .)7سـيگنالهاي
محيطـي مانند لپتين ،پروتئين وابسته به آگوتي ،گرليـن ،انسـولين و نوروپپتيدهـاي مرکزي در
هيپوتاالمـوس ،يکپارچـه شـده و اشـتهاي فـرد را مشـخص ميکننـد .ازسويديگر ،اين احتمال
وجود دارد که فاکتورهـاي بيروني از قبيـل وعدههاي غذايـي ،فعاليت جسـماني ،دما و آبوهوا بر
اشـتها تأثيرگـذار باشـند ()8؛ لذا ،اشـتها ،پاسـخي يکپارچـه اما تحـتتأثيـر عوامـل مختلـف اسـت
و سـازوکارهاي تنظيم بسـيار پيچيـدهاى دارد ( .)9عالوه بر سيستم غدد درونريز که در بدن تأثير
بهسزايي در اين فرايند دارد ،رفتار تغذيهاي که پديدهاي پيچيده شامل :اندازه و فراواني وعدههاي
خوردن و انتخاب روزمرۀ مواد غذايي در هر وعده ،ميزان کل انرژي و ريزمغذيهاي دريافت شده
است نيز بر اين تعادل اثر ميگذارد .مطالعات نشان ميدهند که رفتارهاي اشتباه تغذيهاي در ايران
بسيار شايع ميباشد و اغلب ديده شده است که تغذيه در ايـران بـه مـصرف چنـد مـادۀ غذايي
خاص محدود ميشود و تنوع در الگـوي غـذايي وجـود ندارد ( .)10بررسيها بيانگر اين هستند کـه
 50درصـد از جمعيـت ايـران دچـار کمبـود ريزمغـذيهـايي از قبيـل آهـن ،يـد ،کلـسيم و
ويتامينها بوده و  18الي  20درصـد از مـردم به اخـتالالت ناشي از افزايش بيرويۀ مـصرف
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کربوهيـدراتهـا مبتال هستند .همچنين ،سرانۀ مصرف لبنيات در ايران ( 170گـرم در روز) در
مقايـسه با کشورهاي پيشرفته ( 450گـرم در روز) بـسيار پـايين اسـت (.)11
در ميان عوامل خارجي تأثيرگذار بر تعادل انرژي در بدن ،فعاليت جسماني که مشخصۀ سبک
زندگي فعال است ،نقش مهمي را بازي ميکند .فعاليـت بدنـي بر اشتها اثرگذار ميباشد و سـبک
زندگي غيرفعـال ،تنظيـم اشـتها را با مشـکل مواجـه ميسـازد ( .)5هرچند اثر فعاليت بدني در
زمينۀ جلوگيري از افزايش وزن اثبات شده است ،اما تأثيرگذاري آن بر کاهش وزن ،بدون
محدودکردن دريافت غذا در حد متوسط ميباشد ( )12که احتما ًال بهواسطۀ اثر ورزش در افزايش
جبراني اشتها و دريافت انرژي است ( .)13تمرينات ورزشـي بلندمـدت سـبب کاهش موقت اشـتها
ميشـود ،اما ايـن بهمعناي کاهـش دريافـت غـذا پـس از ورزش نميباشد ( )14و تنها تعداد نسبتاً
محدودي از مطالعـات ،افزايش اشـتها پس از تمرين ورزشي را گـزارش کردهاند ( .)5درهرحال،
پژوهشهاي انجام گرفته در زمينۀ اثر ورزش بر اشتها ،عدم تغيير ( ،)15افزايش ( )16و کاهش اشتها
( )12،17را گزارش کردهاند .ازآنجاکه تأثيـر فعاليـت ورزشـي بر ذخايـر چربـي ،پروتئيـن و
کربوهيدرات شـناخته شـده اسـت ،احتمـال مـى رود کـه فعاليـت ورزشـي بـا تأثيـر بـر
متابوليسـم ،اشـتها را نيـز تحتتأثير قرار دهد ( ،)18اما چرايي و چگونگـي ايـن اتفاقـات ،موضـوع
پيچيدهاي اسـت کـه احتماالً بـه متغيرهـاي فيزيولوژيـک ،حالتهـاي رژيمـي و مـدت ورزش
بسـتگي دارد ( .)5چنين نتايج متناقضي (عدم تغيير ،افزايش و کاهش) در زمينۀ اثرات ورزش،
درمورد کالري دريافتي نيز وجود دارد ( .)9،14،19با وجـود ابهام در تأثيـر فعاليـت ورزشـى بـر
تغييـرات اشـتها و کالري دريافتي ،عـدم انجـام فعاليـت بدنـي ميتوانـد خطـر ابتـال به چاقـي را
افزايـش دهد .شايانذکر است که چاقـي و سـبک زندگـي غيرفعـال بـا خطـر بـاالي افزايـش
مقاومت بـه انسـولين ،بهويژه در زنان همراه ميباشد (.)17
همانطور که مالحظه شد ،تمرينات هوازي و تعديل اشتها بخش مهمي از برنامههاي تمريني براي
کنترل وزن ،چاقي و پيشگيري از خطرات ناشي از آن هستند؛ بنابراين ،تمرينات ورزشي (بهويژه
استقامتي با شدت متوسط) نقش بسيار مهمي را در جلوگيري از افزايش وزن دارند .البته ،اين آثار
بدون رعايت و بهبود رژيم غذايي ميتواند کاهش پيدا کند و حتي خنثي شود ( .)12عالوهبراين،
انجام فعاليت منظم ورزشي و رعايت رژيم غذايي هرکدام ميتوانند به آثار مفيد مؤثر بر سالمتي
منجر شوند ،اما بهنظر ميرسد که براي پايداري و ثبات نتايج حاصل از آنها ،تغيير در رفتار
تغذيهاي ميتواند نقش مهمي داشته باشد؛ بنابراين ،با توجه به عدم وجود پژوهشي که آثار تمرينات
ورزشي را بر رفتار تغذيهاي بررسي کرده باشد و نيز وجود نتايج متناقض در ارتباط با آثار تمرينات
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ورزشي بر اشتها و کالري دريافتي ،پژوهش حاضر در پي بررسي اثر تمرينات منظم استقامتي با
شدت متوسط بر اشتها ،کالري دريافتي و رفتار تغذيهاي زنان غيرفعال داراي اضافهوزن ميباشد.
روش پژوهش
آزمودنيهاي اين پژوهش 30 ،دانشجوي داراي اضافهوزن دانشگاه آزاد دماوند بودند که از طريق
اطالعيه و بهصورت تصادفي در دو گروه کنترل ( 15نفر) و تمرين ( 15نفر) تقسيم شدند .با ادامۀ
پژوهش ،چهار نفر از آزمودنيهاي گروه کنترل که عالقهاي به ادامۀ همکاري نداشتند از پژوهش
حذف گرديدند (طبق اصول اخالقي با عدم شرکت آنها موافقت شد) و تعداد آزمودنيهاي اين گروه
به  11نفر رسيد .شرايط ورود آزمودنيها به پژوهش ،داشتن نمايۀ تودۀ بدن )BMI( 1بين  25تا 30
کيلوگرم بر متر مربع  ،سالمت جسماني و عدم رعايت رژيم غذايي ويژه براي کاهش وزن بود .پس از
تشريح تمام فرايندهاي پژوهش توسط پژوهشگران ،از آزمودنيها درخواست شد که درصورت تمايل
براي ادامۀ همکاري ،فرم رضايتنامۀ شرکت در پژوهش را تکميل کرده و امضا نمايند .ويژگيهاي
توصيفي آزمودنيها در جدول شمارۀ يک گزارش شده است.
جدول 1ـ اطالعات و ويژگيهاي توصيفي آزمودنيها (ميانگين±انحراف استاندارد)
مشخصات
سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (کيلوگرم)
نمايۀ تودۀ بدن (کيلوگرم بر
مترمربع)
نسبت دور کمر به باسن
درصد چربي بدن

گروه کنترل ( 11نفر)

گروه تمرين ( 15نفر)

قبل

بعد

قبل

بعد

22/73±3/67
163/73±3/55
74/83±3/15

22/73±3/67
163/73±3/55
75/14±8/15

22/91±2/51
165/5±6/65
74/48±10/03

22/91±2/51
165/5±6/65
75/49±9/92

27/93±2/75

28/04±2/72

27/20±2/47

27/56±2/36

0/92±0/04
40/97±5/09

0/92±0/03
42/61±3/23

0/91±0/03
39/44±4/00

0/88±0/11
38/12±4/07

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نيمهتجربي است .جهت انجام پژوهش از تمامي آزمودنيهاي واجد
شرايط خواسته شد که يک هفته قبل از شروع دورۀ تمرين به محل آزمون مراجعه نمايند .در اين
جلسه ،ابتدا از آزمودنيها خواسته شد که پرسشنامۀ رفتار تغذيهاي ،پرسشنامۀ بسامد غذايي و
سنجش ميزان اشتها را تکميل نمايند .پس از تکميل پرسشنامهها ،ويژگيهاي آنتروپومتريک

1. Body Mass Index
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آزمودنيها شامل :قد (با استفاده از قدسنج ديواري سکا ،1ساخت کشور آلمان) ،وزن (با استفاده از
ترازوي ديجيتال سکا ،ساخت کشور آلمان) و ترکيب بدني (با استفاده از دستگاه اينبادي)2
اندازهگيري گرديد .سپس ،آزمودنيهاي گروه تمرين بهمدت هشت هفته در برنامۀ تمرين هوازي
شرکت نمودند و از آزمودنيهاي گروه کنترل خواسته شد که در اين مدت ،فعاليت و زندگي روزمرۀ
خود را ادامه دهند.
پس از اتمام دورۀ تمرين و  48ساعت پس از آخرين جلسۀ تمريني از آزمودنيها خواسته شد که
مجدداً در محل تمرين حضور بههم رسانند .در اين جلسه از آنها تقاضا شد که مجدداً
پرسشنامههاي مذکور را تکميل نمايند .پس از تکميل پرسشنامهها نيز ويژگيهاي آنتروپومتريک
آزمودنيها اندازهگيري شد.
پرسشنامۀ رفتار تغذيهاي از بخشهاي مختلفي تشکيل شده است .بخش اول اين پرسشنامه،
عادتهاي خوردن را بررسي ميکند .اين بخش مشتمل بر  13سؤال است که هر سؤال داراي چهار
عبارت ميباشد و آزمودني ،يکي از آنها را انتخاب ميکند .شايانذکر است که امتياز هر ماده بين
صفر تا سه تعيين شده است .عالوهبراين ،روايي صوري و محتوايي اين پرسشنامه با نظرخواهي از
اساتيد و متخصصان موردبررسي و تأييد قرار گرفت و نتيجۀ محاسبات برآورد ضريب پايايي
پرسشنامه نشان داد که مقدار ضريب آلفا ( )α=0.74در سطح قابلقبولي ميباشد (.)20
عالوهبراين ،پرسشنامۀ بسامد غذايي بر پايۀ ساختار پرسشنامۀ ويلت 3طراحي گشت ( )21و
براساس اقالم غذايي ايراني تعديل گرديد .اين پرسشنامه حاوي سؤاالتي در زمينۀ ميانگين بسامد
مصرف اقالم غذايي با توجه به اندازۀ سروينگ استاندارد و يا مقداري که بهشکل معمول براي مردم
آشناتر ميباشد ،طراحي شده است .اين پرسشنامه شامل :اقالم غذايي مانند حبوبات ،انواع گوشتها
و روغنها ،برنج و ساير مواد غذايي ميباشد .در قالب اين پرسشنامه ،افراد ميتوانستند پاسخهاي
خود را بهشکل دفعات مصرف در روز (مانند نان) ،هفته (مانند برنج و گوشت) ،ماه (مانند ماهي)،
سال (مانند گوشت احشايي) و يا بهصورت هرگز گزارش دهند .براي اندازۀ هر سهم از اقالم غذايي از
سروينگهايي مانند يک برش نان ،يک سيب متوسط و يا يک قاشق غذاخوري حبوبات ،يک عدد
ران ،سينۀ مرغ و يک بشقاب متوسط و يا پر از برنج استفاده گرديد .همچنين ،دريافت روزانۀ هريک
از اقالم غذايي از ضرب بسامد مصرف در اندازۀ هر سهم آن قلم مادۀ غذايي محاسبه گرديد و ضريب
غذاهاي فصلي از جمله ميوهها مطابق با تعداد فصولي که آن مادۀ غذايي دردسترس است تخمين

1. Seca
2. In body
3. Willet
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زده شد .درنهايت ،انرژي دريافتي توسط نرمافزار اِن  14تعديلشده با برنامۀ غذايي ايرانيان محاسبه
گرديد (.)22
عالوهبراين ،در اين پژوهش از پرسشنامۀ سنجش ميزان اشتها استفاده شد .اين پرسشنامه از چهار
سؤال تشکيل شده است؛ سؤال اول ،ميزان احساس گرسنگي فرد را ميسنجد .بدينمنظور ،خط
افقي به طول  100ميليمتر با فواصل پنج ميليمتري بين دو گزينۀ اصالً گرسنه نيستم (صفر
امتياز) و تاکنون اينقدر گرسنه نبودهام ( 100امتياز) کشيده شده بود و از فرد خواسته ميشد تا
احساس همان لحظۀ خود را با عالمتگذاري روي اين خط بيان ميکند .سؤال دوم ،احساس پري؛
سؤال سوم ،احساس سيري و سؤال چهارم ،ميل به غذا را اندازهگيري ميکند .درحقيقت ،اين
پرسشنامه اشتها را به چهار مؤلفۀ مستقل تقسيم کرده است که هرکدام مستقل از ديگري تغيير
ميکند .براي برآورد تغييرات اشتها از گزينۀ اول؛ يعني مقدار گرسنگي استفاده شد ( .)22روايي
صوري و محتوايي اين پرسشنامه با نظرخواهي از اساتيد و متخصصان موردبررسي و تأييد قرار
گرفت و نتيجۀ محاسبات برآورد ضريب پايايي پرسشنامه نشان داد که مقدار ضريب آلفا ()α=0/74
در سطح قابلقبولي ميباشد.
در اين پژوهش ،آزمودنيهاي گروه تمرين بهمدت هشت هفته و سه روز در هفته ،تمرين هوازي که
دويدن بر روي تردميل بود را اجرا نمودند .شايانذکر است که شدت تمرين براساس ضربان قلب
بيشينه ( )HRmaxو با استفاده از فرمول (سن )220-تعيين شد ( .)23فعاليت در دو هفتۀ ابتدايي با
شدت 60ـ 50درصد ضربان قلب بيشينه و بهمدت  30دقيقه آغاز شد ( .)24سپس ،جهت رعايت
اصل اضافهبار ،هر دو هفته ،پنج درصد بهشدت اضافه گرديد تا درنهايت ،در دو هفتۀ آخر تمرين اين
شدت به 75ـ 65درصد ضربان قلب بيشينه رسيد ( .)25مدت فعاليت نيز بهشکل فزاينده ،هر دو
هفته بهميزان پنج دقيقه اضافه گرديد؛ بهگونهاي که مدت فعالت در دو هفتۀ انتهايي به  45دقيقه
رسيد .همچنين ،الزمبهذکر است که  10دقيقه گرمکردن در ابتداي جلسۀ تمريني که شامل:
راهرفتن و دويدن آهسته بود و پنج دقيقه سردکردن در انتهاي برنامۀ تمريني لحاظ شده بود.
عالوهبراين ،شدت تمرينات با استفاده از دستگاه ضربانسنج (ساخت شرکت ايسات بيومديکا ،2کشور
مجارستان) کنترل شد .با افزايش و يا کاهش سرعت دويدن ،شدت تمرينات طوري تنظيم ميشد
که ضربان قلب در محدودۀ تعيينشده براي هر فرد باشد .پس از رسيدن به اين شدت ،زمان توسط
زمانسنج تردميل اندازهگيري ميگرديد.

1. N4
2. Esaote Biomedica
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پس از اتمام پژوهش ،از آمار توصيفي براي توصيف ويژگيهاي آزمودنيها استفاده شد .بررسي
طبيعيبودن توزيع دادهها نيز از طريق آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف ( )K-Sصورت پذيرفت.
عالوهبراين ،در بخش آمار استنباطي از آزمونهاي تي وابسته و تي مستقل استفاده شد .ذکر اين
نکته ضرورت دارد که تجزيهوتحليل آماري با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس 1نسخۀ  16در سطح
معناداري  P<0.05انجام شد .همچنين ،براي ترسيم نمودارها از نرمافزار اکسل نسخۀ ()2010
استفاده گرديد.
نتایج
تجزيهوتحليل آماري تغييرات وزن ،عدم تغيير معنادار آن را متعاقب دورۀ هشت هفتهاي (جدول
شمارۀ يک) در آزمودنيهاي گروه کنترل ( )P=0.77و تمرين ( )P=0.59نشان ميدهد .عالوهبراين،
درصد چربي و نمايۀ تودۀ بدن ( )BMIدر انتهاي دوره نسبت به پيش از دوره در گروه کنترل و
تمرين تغيير معناداري را نشان نميدهد ( .)P>0.05مقايسۀ ميزان تغييرات بين دو گروه در تمامي
متغيرهاي يادشده نيز نشاندهندۀ عدم معناداري ميباشد (.)P>0.05
بررسي و تحليل آماري کالري دريافتي قبل و بعد از طول مدت پژوهش با استفاده از آزمون تي
وابسته بيانگر اين است که انرژي دريافتي گروه کنترل در طول زمان تغيير معناداري نداشته است
( ،)P=0.07اما اين مورد در گروه تمرين ،بيانگر کاهش معنادار انرژي دريافتي پس از دورۀ تمرين
نسبت به زمان پيش از تمرين ميباشد ( .)P=0.005اين درحالي است که مقايسۀ ميزان تغييرات بين
دو گروه ،عدم معناداري را نشان ميدهد (( )P=0.35شکل شمارۀ يک).
عالوهبراين ،نتايج آماري تغييرات مصرف مواد مغذي مصرفي ،هيچگونه تغيير معناداري را در گروه
کنترل نشان نميدهد ( .)P=0.12بااينحال ،مقايسۀ تغييرات در گروه تمرين ،نشاندهندۀ کاهش
معنادار مصرف چربي ( )P=0.001و کربوهيدرات ( )P=0.049نسبت به زمان پيش از تمرين ميباشد.
ذکر اين نکته ضرورت دارد که تغييري در مصرف پروتئين در اين گروه مشاهده نشد (.)P=0.09
عالوهبراين ،ميزان تغييرات دو گروه بين سه مادۀ مغذي (چربي ،کربوهيدرات و پروتئين) با استفاده
از آزمون تي مستقل مقايسه شد که بيانگر عدم تفاوت معنادار تغييرات بين دو گروه بود (.)P>0.05
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شکل 1ـ ميزان تغييرات انرژي دريافتي (ميانگين±انحرافمعيار) قبل و بعد از هشت هفته تمرين استقامتي
* نشاندهندۀ تغيير معنادار نسبت به قبل از تمرين

نتايج آزمون تي وابسته در رابطه با تغييرات درونگروهي نشان ميدهد که ميزان اشتها در مقايسه با
زمان پيش از تمرين در گروه کنترل ( )P=0.723و تمرين ( )P=0.247تغيير معناداري نداشته است.
همچنين ،مقايسۀ تغييرات بين دو گروه با استفاده از آزمون تي مستقل نيز بيانگر عدم تفاوت
معنادار تغييرات بين دو گروه بود (( )P=0.309شکل شمارۀ دو).
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شکل 2ـ مقادير اشتها (ميانگين±انحراف معيار) قبل و بعد از هشت هفته تمرين استقامتي

عالوهبراين ،تجزيهوتحليل آماري تغييرات درونگروهي عادات خوردن نشان ميدهد که در مقايسه با
زمان پيش از تمرين ،در گروه کنترل ( )P=0.104و تمرين ( )P=0.857تغيير معناداري وجود نداشته
است .مقايسۀ تغييرات بين دو گروه با استفاده از آزمون تي مستقل نيز نشاندهندۀ عدم تفاوت
معنادار تغييرات بين دو گروه بود (( )P=0.442شکل شمارۀ سه).
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شکل 3ـ مقادير عادات خوردن (ميانگين±انحراف معيار) قبل و بعد از هشت هفته تمرين استقامتي

بحث و نتیجهگیری
بررسي اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها نشان داد که انرژي دريافتي ،مصرف مواد مغذي،
مصرف چربي و مصرف کربوهيدرات در گروه تمرين هوازي کاهش يافته است .با اين حال ،بين دو
گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد.
يکي از فاکتورهاي مهمي که در اين پژوهش اندازهگيري شد ،ميزان انرژي دريافتي افراد که نقش
مهمي در رفتار تغذيهاي دارد ،بود .روند کلي تغييرات انرژي دريافتي در اين پژوهش ،کاهش سطوح
آن پس از هشت هفته بود ،اما اين روند بين گروههاي کنترل و تمرين (با وجود کاهش  14درصدي
در گروه تمرين) تفاوت معناداري نداشت .همسو با نتايج اين مطالعه ،پژوهشهاي متعدد کينگ 1و
همکاران ( 1996و  )14،13( )1997و الچ 2و همکاران ( ،)26کاهش غير معنادار انرژي دريافتي را
گزارش کردند .عالوهبراين ،ابراهيمي و همکاران ( )1391در بررسي دو شدت فعاليت در پنج روز
متوالي ،تغيير معناداري را در ميزان انرژي دريافتي مشاهده نکردند ( .)27مطالعات مشابهي با طول
دورۀ هفت روزه ( )28و  14روزه ( )28انجام شده است که آنها نيز تفاوت معناداري را مشاهده
نکردهاند .با جمعبندي اين نتايج ميتوان استنباط نمود که اگرچه طول دورۀ پژوهش ميتواند عامل
مؤثري بر انرژي دريافتي باشد ،اما احتماالً شدت فعاليت و انرژي مصرفي طي يک جلسه ،عوامل
تأثيرگذارتري باشند؛ زيرا ،با وجود مشاهدۀ روند کاهشي پس از هشت هفته در هر دو گروه ،تغييرات
معناداري صرفاً در گروه تجربي مشاهده شد .اين تغييرات ميتواند ناشي از اين باشد که فعاليت با
1. King
2. Luch
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شدت متوسط منجر به مصرف انرژي بيشتري شده است؛ اما احتماالً بهدليل پايينبودن حجم کلي
فعاليت در يک جلسه ،نتوانسته است تغييراتي را ايجاد نمايد که نسبت به گروه کنترل معنادار باشد.
يکي از داليل احتمالي ديگر عدم تفاوت معنادار کاهش انرژي دريافتي در دو گروه ميتواند نوع
برنامۀ تمريني پژوهش حاضر باشد .ازآنجاکه در پژوهش حاضر ،تمرين در گروه تجربي بيشتر بر
تقويت سيستم قلبي ـ تنفسي تأکيد داشت و تقويت سيستم عضالني کمتر موردتوجه قرار گرفته
بود و نيز ازآنجاکه سهم قابلمالحظه اي از دريافت و مصرف انرژي در بدن مربوط به سيستم
عضالني ميباشد؛ لذا ،عدم تغيير قابلتوجه در اين بافت ميتواند در نتايج پژوهش مؤثر باشد (.)29
مطالعات نشان دادهاند که کيفيت و حجم مواد مصرفي مغذي ،تعيينکنندۀ اصلي ميزان انرژي
دريافتي بدن ميباشد .در اين پژوهش ،حجم مواد مغذي اصلي شامل :کربوهيدرات ،چربي و پروتئين
موجود در رژيم غذايي آزمودنيها از طريق پرسشنامۀ بسامد غذايي که طبق اقالم غذايي ايراني
تعديل شده بود ،قبل و بعد از هشت هفته اندازهگيري گرديد .نتايج نشان داد که ميزان مصرف
چربي و کربوهيدرات در گروه تجربي کاهش يافته است؛ درحاليکه پروتئين ،تغيير معناداري نداشته
است و درمجموع ،ميتوان گفت که ميزان تغييرات ايجادشده در هر سه مادۀ مغذي بين گروه
کنترل و تجربي معنادار نميباشد .عالوهبراين ،دانش و نگرش تغذيهاي ،دو عامل تعيينکنندۀ اصلي
در حجم و ميزان مصرف مواد مغذي در افراد ميباشد ( .)30در پژوهش حاضر ،قبل از شروع و يا در
طول دورۀ پژوهشي ،آموزش تغذيهاي خاصي به آزمودنيها ارائه نشد و مقادير گزارششده ،صرف ًا
نشاندهندۀ دانش و نگرش کنوني آزمودنيها به مصرف مواد مغذي است .ازآنجاکه احتماالً ديدگاه
اصلي زنان داراي اضافهوزن در پژوهش حاضر براي مشارکت در برنامۀ فعاليت بدني ،کاهش وزن
بوده است ،اقدام به پرهيز غذايي بهويژه در گروه چربيها و کربوهيدراتها نمودهاند؛ بنابراين،
تغييرات مشاهدهشده در ميزان مصرف چربي و کربوهيدرات بهويژه در گروه تمرين را احتماالً
مي توان به اين پرهيز غذايي نسبت داد و نه بهبود دانش و نگرش تغذيهاي آنها؛ چراکه تغييرات
مشاهدهشده از نظر آماري تفاوت معناداري با گروه کنترل نداشت .ازسويديگر ،نبود ارتباط معنادار
بين کاهش انرژي دريافتي با تغييرات مشاهدهشده در مصرف مواد مغذي نيز دليلي بر اين مدعا
است.
از نتايج ديگر اين پژوهش ،تغييرات ميزان اشتها و الگوي تغييرات آن در دو گروه بود .تغييرات
مشاهده شده ،نه بين دو گروه تجربي و کنترل و نه قبل و بعد از هشت هفته دورۀ پژوهش ،از نظر
آماري معنادار نبود .ازسويديگر ،الگوي تغييرات ميزان اشتها نشان داد که اين متغير در گروه
کنترل پس از هشت هفته ،افزايش اندکي دارد؛ درحاليکه در گروه تمرين ،حدود  13درصد کاهش
يافته است .وجود اين تفاوت در الگوي تغييرات ميتواند بازگوکنندۀ سازوکارهاي متفاوت در
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تغييرات اشتها در دو گروه باشد .البته ،عدم مشاهدۀ تفاوت معنادار در اشتها ،نتيجهاي است که
اغلب پژوهشگران آن را گزارش نمودهاند ( )15،27،28،31و از اين نظر ،نتايج پژوهش حاضر را
ميتوان با آن همسو دانست .چنانچه ذکر شد ،عوامل متعددي ميزان اشتها را در افراد تعيين
ميکنند که از جملۀ آنها ميتوان به هورمونهاي مختلفي مانند لپتين ،گرلين ،انسولين و پروتئين
وابسته به آگوتي اشاره کرد .تغييرات لپتين وابستگي زيادي به ميزان انرژي مصرفي يک جلسه
فعاليت و حجم کلي کار انجامشده دارد؛ لذا ،احتماالً حجم جلسات تمريني در پژوهش حاضر و
ميزان انرژي مصرفي که بايد حداقل  800کيلوکالري در يک جلسه باشد ( )32رعايت نشده است (تا
بتوان پس از يک دورۀ تمريني ،تغييرات لپتين و بهتبع آن اشتها را مشاهده کرد) .انسولين نيز از
هورمونهاي سرکوبکنندۀ اشتها ميباشد .هرچند در پژوهش حاضر انسولين اندازهگيري نشده
است ،اما الگوي تغييرات مشاهدهشده در اشتها ،نشاندهندۀ ارتباط آن با انسولين ميباشد.
ازسويديگر ،ازآنجاکه در پژوهش حاضر آزمودنيها از رژيم غذايي خاصي پيروي نکردند و حجم
غذاي دريافتي ،کيفيت و درصد مواد غذايي و نيز حجم کلي غذا در هر وعدۀ غذايي کنترل نشد
( ،)33،34نميتوان در زمينۀ تغييرات احتمالي اين عوامل در دورۀ هشت هفتهاي پژوهش و تأثيرات
احتمالي آنها در عدم تغيير اشتها با قطعيت سخن گفت .بهنظر ميرسد که تغييرات اشتها بهدليل
نياز به سازگاريهاي ساختاري و عملکردي بنياديتر در بافتهاي مربوطه ،نيازمند محرکهاي
تغذيهاي و ورزشي قويتري باشد .اطالعات ارائهشده در اين پژوهش براساس پرسشنامه بوده است و
بنابراين ،ميزان پايبندي آزمودنيها به گزارش اطالعات درست ميتواند در نتايج تأثيرگذار بوده باشد
که البته ،اين امر از محدوديتهاي پژوهش حاضر است .با توجه به عدم مشاهدۀ تفاوت معنادار در
برخي از فاکتورها و نيز با توجه به اثرگذاري حجم نمونه در توان آماري پژوهش که بهدليل وجود
گروه تجربي از محدوديتهاي ديگر اين پژوهش بود ،پيشنهاد ميشود مطالعات مشابهي با حجم
نمونۀ بيشتر انجام گيرد.
بهطورکلي ،نتايج پژوهش حاضر نشان داد که هرچند هشت هفته فعاليت هوازي با شدت متوسط
منجر به تفاوت معنادار در انرژي دريافتي و ميزان کربوهيدرات و چربي مصرفي در گروه تمرين
گرديد ،اما اين تغييرات به اندازهاي نبود که تفاوتي با گروه کنترل داشته باشد .ازسويديگر ،تغييرات
اشتها نيز با وجود الگوي متفاوت ،معنادار نبود .بهنظر ميرسد که ارائۀ برنامۀ غذايي و يا آموزش
تغذيهاي همراه با برنامۀ ورزشي ،ميتواند نتايج مؤثرتري را بر اشتها و رفتار تغذيه اي زنان غير فعال
داراي اضافه وزن داشته باشد.
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Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of 8 weeks aerobic training on
appetite, caloric intake and nutritional behavior in sedentary overweight women. For
this, 30 overweight students were selected and randomly divided: training (age:
22.73±3.67, height: 165.5±6.65, weight: 74.48±10.03, BMI: 27.5±2.47) and control
(age: 22.91±2.51, height: 163.73±3.55, weight: 74.83±8.15, BMI: 28.20±2.75). Before
the start of practice period, and 48-hr after their last exercise session subjects completed
the nutritional behavior, food frequency and appetite questionnaires and also their
anthropometric characteristics were measured. The Training group participate in 8 weeks
moderate intensity aerobic training while the control group continued their normal daily
activities. Statistical analysis of results with paired and independent t test showed that
calorie intake, fat and carbohydrate consumption were significantly decreased in training
group (P<0.05), while differences in calorie intake changes between groups was not
significant (P>0.05). Results did not show any significant differences in appetite
between groups (P>0.05). The results of this study showed that, although 8 weeks
moderate intensity aerobic training led to decrease in calorie intake, fat and carbohydrate
consumption but these changes were not significant. Possibly, offering nutritional
education and program along with exercise program can lead to more effective results.

.
Keywords: Endurance Training, Appetite, Nutrition Behavior, Energy Intake,
Overweight
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