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تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت باال ،بر توان هوازی ،ترکیب بدنی و خلق
خوی کودکان ٧تا  10ساله
فاطمه مریدی  ،1هما شیخانی شاهین  ،2محمد حسین

سلیمانیان3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم ورزشی ،موسسه آموزش عالی زند شیراز ،شیراز ،ایران.
 -2استادیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،موسسه آموزش عالی زند شیراز ،شیراز ،ایران(0نویسنده مسئول)
- 3کارشناس تربیت بدنی

چکیده
به موازات افزایش جهانی شیوع اضافه وزن و چاقی ،اختالالت خلقی در دوران کودکی در حال افزایش است .از این رو هدف این
مطالعه بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت باال ،بر توان هوازی ،ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان ٧تا  10ساله
بود .بدین منظور 24 ،دانش آموزان پسر چاق (شاخص توده بدنی بیش از  ) 28دبستان تمدن سازان شهرستان فسا با دامنه
سنی  ٧تا  10سال ،به دو گروه تجربی ( 12نفر) و کنترل ( 12نفر) تقسیم بندی شدند .توان هوازی از طریق آزمون شاتل
سنجیده شد  .وزن بدن ،شاخص توده بدنی و دور کمر به عنوان برآورد ترکیب بدنی و استفاده از پرسشنامه تنظیم خلق منفی
به عنوان برآورد خلق و خو مورد استفاده قرار گرفت .پروتکل برنامه تمرینی به صورت چهار وهله  150ثانیه ای با  240ثانیه
استراحت بین وهله ها در سه جلسه در هفته و به مدت شش هفته انجام شد .تغییرات از طریق آزمون کوواریانس و تی
همبسته در سطح معنی داری پنج صدم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد شش هفته تمرینات  HIITموجب کاهش
معنی دار در وزن ( ، )P=0/001شاخص توده بدنی ( )P=0/001و دور کمر ( )P=0/001شد .همچنین این تمرینات موجب
افزایش  )P=0/001( VO2maxو بهبود خلق و خوی ( )P=0/001کودکان  ٧تا  10شد .تمرینات  HIITبا شدت باال پتانسیل
زیادی در بهبود خلق و خو ،ترکیب بدن و افزایش  VO2maxکودکان  ٧تا  10سال دارد.
واژههای کلیدی :تمرینات تناوبی با شدت باال ،چاقی ، max2VO ،خلق و خو
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مقدمه
چاقی دوران کودکی و عوارض سالمتی مرتبط با آن یک نگرانی عمده سالمت جهانی است [ .]1چاقی در
بزرگسالی یک عامل خطر عمده برای ابتال به بیماری های مزمن و مرگ در سراسر جهان است  ،چاقی در
دوران کودکی به عنوان یک پله مهم در این مسیر در نظر گرفته شده است .با این حال ،چاقی در سالهای
اولیه کودکی یک پیشبینیکننده ضعیف برای چاقی بزرگسالی است و میزان خطر نسبی پایینی دارد .عالوه بر
این ٧0 ،درصد از بزرگساالن چاق در دوران کودکی چاق نبودند [ .]2منحنی  BMIبرای سن یک پیش بینی
بهتر از وضعیت وزن خاص در دوران کودکی است .این منحنی فازهای صعودی و نزولی را نشان می دهد که
منعکس کننده مراحل رشد چربی بدن در کودکان است .پس از دوران نوزادی ،این منحنی سقوط می کند،
سپس دوباره شروع به افزایش می کند .سن مربوط به پایین ترین نقطه آن منحنی ،بازگشت چاقی است [.]3
معموالً بازگشت چاقی بین  5تا  ٧سالگی اتفاق می افتد و هر چه زودتر رخ دهد ،خطر چاقی بزرگسالی بیشتر
می شود [.]5 ,4
عوامل خطر برای زمانبندی اولیه بازگشت چاقی عبارتند از محیط جنین ،استراتژیهای تغذیه والدین
[ ]6و تغذیه و رژیم اولیه [ .]8 ,٧یکی دیگر از عوامل خطر ممکن است خلق و خو باشد ،یعنی تفاوت های
مبتنی بر بیولوژیکی کودکان در واکنش پذیری و خودتنظیمی [ .]9ویژگی های خلق و خو شامل احساسات
منفی ،فعالیت ،برون گرایی ،منظم بودن یا خویشتن داری و کمرویی یا بازداری است [ .]10 ,9احساسات منفی
شامل واکنش پذیری باال به استرس است که به صورت ترس یا خشم بیان می شود .فعالیت شامل فعالیت
حرکتی و همچنین بیقراری است .برون گرایی (یا اجباری ،اجتماعی بودن) خود را به عنوان جستجو و لذت
بردن از فعالیت ها و روابط اجتماعی نشان می دهد .خویشتن داری و منظم بودن با پشتکار و تکانشگری کم
مشخص می شود [.]2
اضافه وزن و چاقی دوران کودکی دیگر غیرعادی نیست .با وجود فواید شناخته شده فعالیت بدنی ،کم
تحرکی در کودکان بسیار رایج است [ .]11علیرغم تالشهای گسترده آموزش عمومی در مورد پیامدهای
سالمت چاقی و عدم تحرک ،شیوع چاقی در تنگنای یک بیماری همهگیر ملی و مشکل بهداشت عمومی قرار
دارد [ .]12با وجود این ،هنوز مشخص نیست که کدام نوع فعالیت بدنی و ورزش می تواند بیشترین فواید
سالمتی را برای کودکان چاق به همراه داشته باشد .به طور سنتی ،تمرینات استقامتی با شدت کم تا متوسط
رایجترین نوع تمرینی است که برای بهبود ترکیب بدن ،ظرفیت بدنی و پارامترهای کلی مرتبط با سالمت افراد
سالم و چاق (مانند فشار خون ،مقاومت به انسولین ،پروفایل لیپیدی) توصیه میشود [ .]14 ,13با این حال،
اخیراً ،حجم رو به رشدی از مطالعات  ،اثربخشی تمرینات تناوبی با شدت باال ( )HIITدر ارتقاء اثرات مرتبط 1با
سالمت در کودکان سالم [ ]16 ,15و بزرگساالن [ ]18 ,1٧و افراد مبتال به سندرم متابولیک [ ]19و نارسایی
احتقانی قلب [ ]20را نشان میدهند .
 HIITشامل تمرینات ورزشی با شدت باال است که با یک دوره فاصله بین ست ها مشخص می شود .مزیت
ادعا شده  HIITبه این واقعیت متکی است که این نوع آموزش نسبت به تمرینات استقامتی زمان کمتری دارد،
در حالی که سازگاری های مفید قابل مقایسه را ایجاد می کند .در یک بررسی اخیر ،گیباال و مکگی بیان کردند
که در افراد جوان سالم با تناسب اندام متوسط HIIT ،یک استراتژی کارآمد از نظر زمان برای تحریک تعدادی از
سازگاری عضالت اسکلتی است که با تمرینات استقامتی سنتی قابل مقایسه است [ .]18با این حال ،سواالت
اساسی در مورد حجم ورزش الزم برای بهبود ترکیب بدن ،سالمت روان و بهبود فیزیولوژیکی در جمعیت
)interval training (HIIT
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کودکان چاق باقی میماند .از این رو در این مطالعه به بررسی تاثیر تمرینات  HIITبر توان هوازی ،ترکیب بدنی
و خلق و خوی کودکان  ٧تا  10ساله پرداخته می شود .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر شش هفته تمرینات
 HIITبر توان هوازی ،ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان ٧تا  10ساله است.
روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که به صورت میدانی اجرا گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر را
کلیه دانش آموزان پسر چاق (شاخص توده بدنی بیش از  )28دبستان تمدن سازان شهرستان فسا با دامنه
سنی  ٧تا  10سال تشکیل داده اند .ابتدا اطالعات مورد نیاز در مورد اهمیت و چگونگی اجرای مطالعه به
کودکان و اولیا آن ها داده شد و با اخذ رضایت نامه آگاهانه از اولیاء آنها ،تعداد  24نفر از کودکان چاق به طور
تصادفی به دو گروه تجربی ( 12نفر) و گروه کنترل ( 12نفر) تقسیم شدند .احراز صالحیت آزمودنی ها شامل
عدم استفاده از الکل ،مواد نیروزا و غیر مجاز وعدم داشتن شرایط غذایی و دارویی خاص ،عدم سابقه کاهش
وزن سریع ،بیماری های متابولیکی و بیماری های قلبی تنفسی قبل از ورود به مطالعه توسط یک پزشک
عمومی بررسی و تایید شد.
قبل از شروع دوره تمرینی توسط گروه تجربی ،همه آزمودنی ها از نظر توان هوازی ،ترکیب بدنی و
پرسشنامه خلق و خو مورد ارزیابی قرار گرفت .در طول دوره تمرین ،گروه کنترل به زندگی عادی خود
پرداختند .توان هوازی با مشورت پزشک عمومی تعیین شد .شدت تمرینات از طریق ضربان سنج پوالر کنترل
شد .همچنین یک کالس توجیهی برای آزمودنی ها (گروه کنترل و تجربی) به همراه اولیا آنها برگزار و یک
برنامه غذایی صرفا شامل اصالح عادات غذایی به آزمودنی ها توصیه شد و تاکید گردید حتی االمکان مطابق این
برنامه غذایی عمل کنند .رژیم غذایی آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه یادداشت تغذیه ای سه روزه کنترل
شد .همه آزمودنی ها به هن گام تمرین بدنی هیچ محدودیتی در رابطه با دسترسی و نوشیدن آب نداشتند .الزم
به ذکر است هیچ یک از آزمودنی ها سابقه فعالیت هوازی منظم نداشتند.
پرسشنامه تنظیم خلق منفی
پرسشنامه خلق منفی یک مقیاس  30سوالی بوده و توسط کاتانزار و میرز ( )1990تهیه شده است .این
پرسش نامه ،انتظار کلی برای کاهش خلق منفی را در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای از یک (کامال مخالفم) تا
( 5کامال موافقم) اندازه گیری میکند .نمره باال در این پرسش نامه نشانگر این باور قوی است که فرد میتواند
خلق منفی خود را با استفاده از روش های غیر دارویی کاهش دهد .ضریب آلفای کرونباخ  0/85برای این
پرسشنامه گزارش شده است [.]21

آزمون شاتل
برای بر آورد توان هوازی از آزمون شاتل استفاده شد .بدین منظور ابتدا آزمودنی ها به ابتدای خط بین
متر فراخوانده شده و سپس با شنیدن اولین آهنگی که از دستگاه الکترونیک شاتل ران نواخته شد ،شروع به
دویدن به انتهای خط بیست متر کردند .آنها همزمان با نواخته شدن آهنگ به انتهای بیست متر رسیده و
دوباره به نقطه آغاز برگشتند .در دقیقه اول آزمون ،این رفت و برگشت ها با سرعت  8کیلومتر بر ساعت و در
دقیقه دوم با سرعت نُه کیلومتر بر ساعت اجرا شد ،اما از دقیقه سوم به بعد در هر دقیقه  0/5کیلومتر بر ساعت
بر سرعت دویدن افزوده شد و تا زمانی ادامه یافت که آزمودنی ها دیگر نتوانستند خود را همزمان با نواخته
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شدن آهنگ به فاصله سه متری خطوط نشانه برسانند و زمانی که این اتفاق دوبار متوالی رخ داد ،آزمون خاتمه
یافت.
برنامه تمرینات HIIT

همه آزمودنی ها با هدف آشناسازی و افزایش آمادگی اولیه در یک برنامه تمرین تداومی هوازی با شدت
 65-60درصد ضربان قلب ذخیره به مدت نیم ساعت ،سه جلسه در هفته و به طول دو هفته شرکت کردند.
سپس گروه تجربی پروتکل تمرینات را مطابق جدول  1اجرا کردند .آزمودنی ها زیر نظر یک مربی تحت تمرین
قرار گرفتند .این پروتکل بر اساس مطالعات قبلی صورت گرفته بر روی کودکان و نوجوانان طراحی شده است
[ .]22هر جلسه از تمرینات با گرم کردن به مدت ده دقیقه و سرد کردن شامل شش دقیقه حرکات کششی نرم
بود 48 .ساعت قبل و  48ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی ،توان هوازی ،ترکیب بدن (قد ،وزن ،شاخص توده
بدنی ،دور کمر) و پرسشنامه خلق و خو مورد ارزیابی قرار گرفت.

جدول  1پروتکل ورزشی تدوین شده در پژوهش حاضر
گروه تمرینی

بلند مدت

پارامتر

هفته اول تا دوم

هفته سوم و چهارم

هفته پنجم تا ششم

تعداد وهله ها

3

4

6

مدت کار (ثانیه)

150

150

150

مدت استراحت (ثانیه)

2٧0

240

210

شدت کار

 90-95درصد حداکثر
سرعت

 90-95درصد حداکثر
سرعت

 90-95درصد حداکثر
سرعت

نوع استراحت

شدت  45درصد حداکثر
سرعت

شدت  45درصد حداکثر
سرعت

شدت  45درصد حداکثر
سرعت

مدت تمرین (دقیقه)

16/5

26

36

جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها (میانگین و انحراف استاندارد) به ترتیب با استفاده از آزمون شاپیرو
ویلک و تحلیل کواریانس برای بررسی تفاوت بین دو گروه و آزمون تی همبسته برای بررسی تفاوت در دو
مرحله پیش و پس آزمون استفاده شد .از آزمون تی مستقل نیز جهت بررسی همگنی گروه ها در مرحله پیش
آزمون استفاده شد .همه تحلیل و بررسی ها در سطح معناداری پنج صدم با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 23انجام شد.

یافته ها
تفاوت آماری معناداری در مقایسه شاخص های ترکیب بدن و  VO2maxوجود نداشت و از این نظر گروه
ها همگن بودند.
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جدول  2میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی ها
گروه کنترل

گروه تجربی

سن (سال)

9/66 ± 0/98

9/91 ± 0/99

p-value
0/543

وزن ()Kg

٧9/16 ± 5/95

81/33 ± 6/54

0/405

قد ()cm

159/5 ± ٧/68

162/5 ± ٧/45

0/342

)BMI (kg/m2

31/19 ± 2/54

30/82 ± 1/98

0/693

به دنبال بررسی تاثیر شش هفته تمرینات  HIITبر ترکیب بدن (وزن BMI ،و دور کمر) و خلق و خوی
کودکان معنادار بود .نتایج حاصل از بررسی آماری در جدول  3گزارش شده است .عالوه بر این ،به دنبال
بررسی تاثیر شش هفته تمرینات  HIITبر توان هوازی نشان داده شد این تغییرات در گروه سنی  ٧تا  10سال
معنادار است (نمودار .)1
جدول  3نتایج حاصل از آزمون نرمالیته و آنالیز کواریانس متغییر های پژوهش در دو گروه تجربی و کنترل طی دو
مرحله پیش و پس آزمون
شاخص
وزن()Kg
)BMI (kg/m2
دور کمر ()cm
خلق منفی

مرحله

گروه کنترل

گروه تجربی

آزمون
شاپیروویلک

پیش آزمون

٧9/16 ± 5/95

81/33 ± 6/54

0/449

پس آزمون

٧8/58 ± 5/٧4

† ٧5/91 ± 5/٧9

0/982

پیش آزمون

31/19 ± 2/54

30/82 ± 1/98

0/120

پس آزمون

31/00 ± 2/9٧

† 28/٧9 ± 2/19

0/421

پیش آزمون

101/83 ± 5/09

101/16 ± 9/55

0/233

پس آزمون

102 ± 4/6٧

† 98/16 ± 9/55

0/095

پیش آزمون

85 ± 8/14

89/33 ± 8/5٧

0/246

پس آزمون

86/08 ± 8/5٧

† 104/08 ± 8/٧5

0/464

آزمون کوواریانس
F

P

50/180

*0/001

89/692

*0/001

140/230

*0/001

315/603

*0/001

* تفاوت معنادار در سطح p≥0/05؛ † تفاوت معنادار در سطح  p≥0/05در مقایسه با مرحله پیش آزمون.
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*

نمودار  1میانگین تغییرات  VO2maxدر دو گروه و در طی دو مرحله پژوهش * .تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
()p> 0/05

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرینات  HIITبر توان هوازی ،ترکیب بدنی و خلق خوی
کودکان ٧تا  10ساله ،به اندازه گیری توان هوازی ،ترکیب بدن ( ،BMIوزن و دور کمر) و تغییرات خلق و خو
پرداخت .در این مطالعه نشان داده شد انجام شش هفته تمرینات  HIITموجب بهود تغییرات  ،BMIوزن و دور
کمر کودکان  ٧تا  10سال شد.
در کنار مشاوره غذایی ،ورزش سنگ بنای اصلی مدیریت چاقی نوجوانان در نظر گرفته شده است .با این
حال ،نوع تمرین بهینه ای که بتواند مهم ترین فواید سالمتی را برای کودکان چاق به همراه داشته باشد ،مورد
بحث است .در این زمینه HIIT ،اخیراً به عنوان یک روش جایگزین برای فعالیت ورزش استقامتی جهت بهبود
وضعیت متابولیک و قلبی عروقی برای جمعیتهای وسیع ،از بزرگساالن جوان [ ]23تا بیماران نارسایی قلبی
مسن [ ]20پیشنهاد شده است .در جمعیت های اطفال سالم HIIT ،نشان داده است که اوج  ،VO2حداکثر
سرعت در آزمون فزاینده [ ،]15عملکرد متناوب با شدت باال ،بیشینه و زیر بیشینه [ ]24و عملکرد ریوی
استراحت و پاسخ تهویه به ورزش را بهبود می بخشد .با توجه به این یافته های قبلی ،تازگی مطالعه حاضر دو
جنبه داشت )1 :بررسی کودکان چاق غیرفعال از نظر آمادگی جسمانی و  )2ارزیابی سایر پارامترهای مرتبط با
سالمت (به عنوان مثال ،معیارهای ترکیب بدن) مورد بررسی قرار گرفت.
این نتایج با یافته های مطالعات باکوت و همکاران [ ،]15استارکوف و همکاران [ ]25همسو بود.
استارکوف و همکاران نشان دادند تمرینات تناوبی با شدت باال (دو ست دو دقیقه ای با شدت  90تا  95درصد
ضربان قلب بشینه که با استراحت های فعال کوتاه مدت یک دقیقه ای همراه بود) بیش از دو بار در هفته و به
مدت شش هفته ،توانست اکسیژن مصرفی کوکان را افزایش دهد [ .]25نکته مهم و قابل توجه در مطالعه
حاضر ،پایین بودن  VO2maxاز مقادیر نُرم استاندارد است (برای مردان  4٧تا  ،56برای زنان  38تا  46میلی
لیتر در کیلوگرم در دقیقه) [ . ]26در بررسی دیگر ،نشان داده شد چهار هفته تمرین تناوبی با شدت باال توانست
حداکثر اکسیژن مصرفی مطلق و نسبی را افزایش دهد ،اما تغییری در وزن یا درصد چربی آزمودنی ها دوازده تا
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 18سالته دارای اضافه وزن ایجاد نکرد [ .]2٧این محققان طول کوتاه دوره تمرینات را دلیل عدم تغییرات
ترکیب بدنی عنوان کردند .وکیلی و همکاران [ ]22طی مطالعه ای نشان دادند هشت هفته تمرینات کوتاه مدت
نُه وهله ای سی ثانیه ای با  150ثانیه استراحت بین وهله ها و گروه بلند مدت با چهار وهله  150ثانیه ای با
 240ثانیه استراحت بین وهله ها ،موجب افزایش دور ران ،دور بازو ،کاهش درصد چربی شد اما هیچ تغییری
در شاخص توده بدنی و وزن آزمودنی ها نداشت [ .]22به نظر میرسد یافتههای ادبیات علمی در سالهای اخیر
این روند را تأیید میکند که این متغیر نسبت به استفاده از روش  HIITدر جمعیت نوجوان حساس است ،اما با
توجه به معیارهای ما ،به شدت تحتتاثیر سطح شدت توسعهیافته است .موضوعات در طول پروتکل آموزشی به
عنوان یک روش فشرده  ،کنترل این شدت ضروری 2
است تا اطمینان حاصل شود که آزمودنی ها به آستانه
کافی در تمرینات خود می رسند زیرا اگر شدت خیلی کم باشد ،مزایای مورد انتظار به دست نمی آید [.]28
مکانیسم های دقیق سلولی و مولکولی افزایش  VO2maxدر این بررسی ناشناخته است ،اما یک دلیل احتمالی
میتواند تقویت و افزایش عملکرد میتوکندری ها باشد که اغلب در پاسخ به تمرینات  HIITدر بزرگساالن غیر
چاق نشان داده می شود [.]29
در مطالعه حاضر نشان داده شد اجرای شش هفته تمرینات  HIITموجب بهبود ترکیب بدن کودکان  ٧تا
 10ساله شد .با یافته های موریس و همکاران [ ، ]30استارکوف و همکاران [ ]25ناهمسو بود .موریس و
همکا ران نشان دادند تفاوتی در بین گروه های دریافت کننده رژیم غذایی و برنامه تمرینی ،ترکیب بدن ،آگاهی
از سبک زندگی سالم یا متغییرهای روانی ارتباطی وجود نداشت [ .]30آنها دلیل این عدم ارتباط را تعداد
آزمودنی و قومیت مورد مطالعه دانستند ،آنها بیان کردند برای بدست آوردن نتایج دقیق تر کنترل تغذیه
والدین و بررسی تغذیه در مدارس میتواند راهگشا باشد .همچنین آنها بیان کردند طول دوره کوتاه تر مداخله
تاثیر گذاری کمتری بر میزان تغییرات  BMIو دور کمر داشت .این در حالی است که به نظر می رسد شدت
فعالیت صورت گرفته مهم تر از طول دوره مداخله باشد .در مطالعه حاضر نشان داده شد طول دوره کوتاه (شش
هفته) با شدت باال میتواند تغییرات معناداری در ترکیب بدنی و ظرفیت هوازی کودکان  ٧تا  10سال داشته
باشد .این یافته ها با کاهش وزن BMI ،و دور کمر افراد گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تایید شد .این
نتایج از روند مشابهی پیروی می کند که توسط نتایج مطالعات قبلی در جمعیت های مشابه ارائه شده است
[ .]31افزایش قابل توجه در  FFMهمچنین ممکن است منعکس کننده سازگاری های متابولیکی مهم باشد که
منجر به افزایش حساسیت به انسولین می شود [ .]32ثانیاً ،در این مطالعه روش عملکردی  HIITنیز تمرینی
است که ظرفیت قلبی تنفسی شرکت کنندگان را بهبود می بخشد .این شرایط در مطالعات قبلی[]34 ,33
مشاهده شده بود.
به این ترتیب ،روش  ،HIITبا حجم تمرین فشردهتر ،مزایای سالمتی را برای دانشآموزان بهدست میآورد،
این شکل از تمرینات میتواند به رفع مشکل فعلی در ارتباط با زمان محدود زنگ ورزش کمک کند .زمان
واقعی کالس ورزش محدود است ،به همین دلیل یافتن محتوایی که بتواند تأثیر مثبتی بر وضعیت جسمانی
سالم در دانشآموزان داشته باشد ،میتواند مشکالت مربوط به فقر حرکتی و عدم فعالیت بهینه را کاهش دهد.
یکی دیگر از نتایج مطالعه حاضر بهبود خلق و خوی کودکان متعاقب اجرای تمرینات  HIITبود .این یافته
ها با نتایج مطالعه بنت و همکاران ( ]1[)2019همسو است .تحقیقات در کودکان و بزرگساالن نشان داده است
که خلق و خو و کنترل مهاری با وزن بدن ،رفتار غذایی و مصرف غذای میان وعده مرتبط است [ .]1با توجه به
intensive
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نتیجه گیری تاموثاران و همکاران ( )2013مبنی بر اینکه معیارهای رفتاری احتماالً روابط قابل توجهی با نتایج
وزن دارند [ .]35با وجود کار قبلی که چنین رابطه ای را نشان داده است ،یافته های مطالعه حاضر نیز این
فرضیه که ورزش قادر به تغییرات رفتاری با معیارهای چاقی است؛ تایید میکند .اعمال مداخله ،بررسی تغذیه
آزمودنی ها و بررسی تغییرات سالمتی روان از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر بود.
استفاده از پرسشنامه تنظیم خلق منفی در کودکان  ٧تا  10سال نشان میدهد که اجرای برنامه های
ورزشی همچون  HIITبه توانایی تنظیم خلق منفی کمک کرده و میانگین نمرات حاصل از پرسشنامه را افزایش
میدهد که به بهبود یادگیری و کنترل شرایط مختلف کمک میکند .این یافته ها نشان میدهد خلق منفی،
مشکالت خلقی بیشتر و مشکالت در زمینه ی رفتاری در مقایسه با گروه کنترل ،با اجرای پروتکل ورزشی رو به
بهبود است .مشکالت خلقی و رفتاری با ایجاد اختالل در یادگیری مواجهاند [ .]36کودکان مبتال به ناتوانی های
یادگیری در رفتار های همراه با رفتار درونگرایی و گوشه گیری و همچنین در خلق منفی ،از جمله غمگینی،
ناامیدی ،افسردگی و بد خلقی این کودکان ،تا حدودی نتیجه عدم موفقیت تحصیلی و اجتماعی آنها نقش دارد.
از این رو ،مشکل کنت رل رفتارهای منفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری نسبت همسن و ساالن فعال خود
بروز می دهند [ . ]3٧بنابراین یکی از دالیل افزایش تنظیم خلق منفی کودکان این است که کودک به این باور
میرسد که نمیتواند در موقعیت های حساس  ،احساس منفی ،تالش مضاعف داشته و کم کم به سمت
افسردگی و به انزوا کشیده می شود؛ در نتیجه ظرفیت الزم برای تنظیم خلق منفی از شکست مکرر تحصیلی و
اجتماعی را نخواهد داشت.

نتیجه گیری نهایی
با توجه به عوارض چاقی مانند بلوغ زودرس ،فشار خون و بیماری های قلبی عروقی در کودکان ،مطالعه
حاضر نشان داد اجرای برنامه تمرینی  HIITمیتواند به بهبود ترکیب بدن و آمادگی قلبی تنفسی کودکان کمک
کند .عالوه بر این بهبود خلق خوی در این کودکان از طریق تمرینات ورزشی و ارتقا سطح سالمت آنها حاصل
می شود .مطالعه حاضر به دلیل محدودیت های که داشت نتوانست رژیم غذایی یک دست برای افراد تجویز و
پیگیری کند .از این رو به نظر می رسد مطالعات آینده به بررسی اهمیت رژیم غذایی یک دست هم در محیط
مدرسه و خانه میتوانند این خالء را جبران کنند .عالوه بر این ،به نظر می رسد بررسی پروفایل های لیپیدی،
آدیپوکاین ها ،عوامل آنتی اکسیدانی و التهابی میتواند اثر بخشی و تغییرات حاصل از تمرینات  HIITرا بهتر
نمایان سازد .این مطالعه نشان داد اجرای یک دوره کوتاه مدت تمرینات  HIITمیتواند موجب بهبود ترکیب بدن
و یک استراتژی امیدوار کننده برای مبارزه با چاقی و سبک زندگی کم تحرک در کودکان  ٧تا  10سال باشد.
بطوری که این تمرینات با توجه به زمان محدودی که دارند میتواند گزینه خوبی برای زنگ های ورزش مدارس
نیز باشد.

تقدیر و تشکر
از تمامی والدین و کودکان شرکت کننده در این پژوهش و مدیریت دبستان تمدن سازان شهرستان فسا
که نهایت همکاری را در اجرای پروتکل داشتند ،تقدیر و تشکر میشود.
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