ارتباط میزان آمادگی جسمانی و شادکامی دانشجویان دختر و پسر
- 1محمد عسکری -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
- 2اکبر جمشیدی -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

ٞذف پژٞٚص ضاضش ،تشسسی استثاط آٔادٌی خسٕا٘ی  ٚضادوأی دا٘طدٛیاٖ دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاضذ فسا ٔی تاضذ .تطمیك ضاضش
اص ٘ٛع تٛغیفی  ٚسٚش ٕٞثستٍی است .تذیٗ ٔٙظٛس تؼذاد ٘ 840فش ( 452دا٘طدٛی پسش  388 ٚدا٘طدٛی دختش) تا استفاد ٜاص
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی تػادفی ساد ٜاص تیٗ دا٘طدٛیاٖ ا٘تخاب ضذ٘ذ .سپس آصٔٛد٘ی ٞا پشسطٙأ ٝضادوأی آوسفٛسد سا تىٕیُ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ
ٔیضاٖ آٔادٌی خسٕا٘ی ٞش وذاْ تا استفاد ٜاص آصٔٞ ٖٛای دٚی ٔ 800تش تشای خا٘ٓٞا  ٚدٚی ٔ 1600تش تشای آلایاٖ ،ضٙا سٚی وف
دست ،دساص ٘ ٚطست٘ ،طستٗ  ٚخٓ ضذٖ ت ٝخّ( ٛا٘ؼغاف پزیشی) ،دٚی سشػت ٔ 45تش  ،دٚی ٔ 4 ×9تش سفت  ٚتشٌطت ،پشش عَٛ
خفت پا سٙدیذ ٜضذ٘ .تایح تطّیُ آٔاسی پیشس٘ ٖٛطاٖ داد و ٝآٔادٌی خسٕا٘ی تا ضادوأی استثاط داسد تغٛسی و ٝتا افضایص ٔیضاٖ
آٔادٌی خسٕا٘یٔ ،یضاٖ ضادوأی افشاد افضایص ٔی یاتذٕٞ .سٙیٗ ٘تایح ایٗ تطمیك ٘طاٖ داد و ٝدا٘طدٛیاٖ دختش ٘سثت ت ٝپسشاٖ
اص ٔیضاٖ ضادوأی تیطتشی تشخٛسداس ٞستٙذ(  .)P≤0/05دس ٟ٘ایت٘ ،تایح ایٗ تطمیك ٘طاٖ داد و ٝدٚی ٔ 800 ٚ 1600تش  ٚپشش
ع َٛتا ػضت ٘فس ،ا٘ؼغاف پزیشی  ٚزاتىی تا سالٔت سٚا٘ی  ٚخّك ٔثثت استثاط تیطتشی داس٘ذ.
واژه های کلیدی :آٔادٌی خسٕا٘ی ،ضادوأی ،دا٘طدٛیاٖ دختش  ٚپسش

 -ایه پژوٌش بً عىوان طرح با حمایت مالی داوشگاي آزاد اسالمی واحد فسا اوجام شدي است.

مقدمه
اص دٚساٖ تاستاٖ ،تطش ٕٛٞاس ٜت ٝد٘ثاَ ساٟٞا یی تشای دستیابی ت ٝین ص٘ذيی سضایت تخص تٛد ٜاست  ٚتش ا یٖ اساس فالسفٚ ٝ
ا٘ذیضٕٙذاٖ غشبی  ٚضشقی تش ا یٖ ٔسأِ ٝاتفاق ٘ظش داس٘ذ و ٝخستدٛی ضادی  ٚتٟضیستیٞ ،ذف ٟ٘ایی ص٘ذٌاٖی تطش است  ٚخػایظی
ٕٞس ٖٛػطك ،تؼمُ  ٚاستمالَ سا ػٙاغش اغُی ضادٔاٖی ْیدا٘ستٙذ (دی٘ش2002 ،؛ ت٘ ٝمُ اص تشدتاس.)1385 ،
ٚاضص است و ٝتؼّیٓ  ٚتشتیت اص د ٚخٙث ٝسٚا٘ی  ٚخسٕا٘ی تشخٛسداس است  ٚایٗ دٕٞ ٚس ٖٛتاِٟای پش٘ذ ٜای ٞستٙذ و ٝتذ ٖٚیىی اص
آٟ٘ا ،پشٚاص  ٚسسیذٖ ت ٝاٚج تشایص أىاٖ پزیش ٕ٘ی تاضذ .دس ضمیمت پشٚسش ر ٚ ٗٞخسٓ خذا اص یىذیٍش ٕ٘ی تاضٙذ؛ ٚ ٚخٛد یىی اص
آٖ پیص ٘یاصی است تشای دیٍشی ،زٙا٘س ٝافالعٔ ٖٛی ٌٛیذ :ر ٚ ٗٞخسٓ ٕٞس ٖٛد ٚاسة یه اسات ٝا٘ذٔ ،ادأی و ٝیىی اص آٟ٘ا
دزاس ٘مع ضٛد ٞشٌض اسات ٝتٔ ٝمػذ ٕ٘ی سسذ (ضٕایت عّة.)1382 ،
ادٚاسد دی٘ش ت ٝا یٖ ٘تیخ ٝسسید ٜاست و ٝضادواْی ٘ ٚطاط ،تشنیبی است اصٚ :خٛد ػاعفٔ ٝثثت ای خٛضای٘ذ٘ ،ثٛدٖ ػاعفٙٔ ٝفی یا
٘اخٛضای٘ذ ،ص٘ذيی تسیاس سضایتٕٙذا٘ ٚ ٝادسان خُطٛٙد وٙٙذ ٜفشد اص ص٘ذيی (.دٚآٖ ضِٛتس ،تشخٕ ٝيیتی خٛضذَ)1373 ،
سالٔت سٚا٘ی ٚ ،ضغ سٚا٘ی فشدی است و ٝاضساس سضایت ،ساضتی  ٚآسایص ٔی ٕ٘ایذ  ٚدس ایٗ ضاِت ٔی تٛا٘ذ دس اختٕاع ت ٝساضتی
 ٚتذ ٖٚاضىاَ فؼاِیت داضت ٝتاضذ .دس ٚالغ سغص ساصش پزیشی سٚا٘ی فشد  ٚفمذاٖ ٘طا٘ٞ ٝای آسیة ضٙاختی سٚا٘ی ،تؼییٗ وٙٙذٜ
ٚضؼیت سالٔت سٚا٘ی ٔطسٛب ٔی ضٛد (لاسٕی ٚ 1384 ،تاضه.)1384 ،
داضتٗ سالٔت ،استثاط جیذ ید ٜای تا ضادی داسد .سالٔت ْی تٛا٘ذ ضشط الصْ (أّا ٘ ٝوافی) تشای ضادی تاضذ .افشاد سآِ ،اغّة ضاد
ٞستٙذ؛ ٌشز ٝآٖ سا ٌاٌ ٜا ٜی اص عش یق ػٛأُ ضاد ی صا ت ٝدست ْی آٚس٘ذ؛ أّا افشاد ٘اسآِ (بیٔاس ) ت ٝدَیَ ػٛأُ ٔتؼذد٘ ،اضادتش
ی ای تش٘أ٘ ٝأٙاسة غزا یی ای تذخٛابی  ٚای ٘ذاضتٗ تطشّن خسٓی الصْ ْ ی تٛا٘ذ ت ٝافسشدي ی فشد  ٚاص
ٞستٙذٕٞ .سٗیٖ سٚء تغز ٜ
ْیاٖ سفتٗ ٘طاط ا ٚوٕه وٙذٌّ (.ضاسی)1381 ،
ضادی ٕٔىٗ است تٚ ٝسیِ ٝتغییس ٍ٘شضٟا  ٚای ضشایط اختٕاعی دزاس دٌشٌٖٛی ضٛد .ػادت ت ٝین تش٘أٚ ٝسصشی ٔ ٚغاِؼاتی (ٔغاِؼٝ
ػّٓی ٕٞشا ٜتا تفىّش  ٚتطُیَ ) ٌ ٚفتٍٛی سٚصا٘ ،ٝتا ٞذفِ داضتٗ آٔاديی خسٓا٘ی ٔ ٚتؼادَ ٍ٘ ٝداضتٗ دستٍاٟٞا  ٚا٘ذأٟا ی تذٖ ٚ
ی فؼّاَ ٍ٘ ٝداضتٗ رْ ،ٗٞی تٛا٘ذ تسیاس سٛدٔٙذ تاضذ(افضُی ساد1378 ،؛ عشیل ٝداس.)1382 ،
ٖص
فشا٘سیس ٕٞ ٚىاساٖ (  )1998دس پژٞٚص خٛد و ٝدس اٍّ٘ستاٖ ،آٔشیوا  ٚاستشاَای  ٚوا٘ادا ا٘داْ داد٘ذ ،تٝایٖ ٘تیخ ٝسسید٘ذ و ٝتفاٚت
ٔؼٗی داسی بیٖ د ٚخٙس دس ٕ٘ش ٜوُی پشسطٙأ ٝضادواْیآوسفٛسد ٚخٛد ٘ذاسد  .تشػىس دس تشظ ی پژٞٚص ٞا دی د ٜضذ ٜوٝ
ی2002 ،؛ ت٘ ٝمُ اص ٔغّة صاد )1383 ،ٜدس پژٞٚص خٛد تش 119
ی 1997 ،؛ اضٙایدس  ِٛ ٚص
ضادواْیدس ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ ٔتفاٚت است ( ٚص
دا٘طدٛی  19تا  26ساِ ٝت ٝا یٖ ٘تیخ ٝسسید٘ذ و ٝبیٖ ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ اص ٘ظش ضادی تفاٚت دیدٔ ٜی ضٛد( ٘2001( ٚٛ٘ ٚ ٚٛ؛ ت٘ ٝمُ اص
ٔغّة صاد.)1383 ،ٜ
واتشیٕٞ ٚ ٝٙىاسا٘ص دس ساَ  2009فاوتٛسٞای دس٘ٚی  ٚتیش٘ٚی ٔٛثش تش ضادوأی ٚسصضىاساٖ ٘خث ٝدا٘طٍاٞی سا ٔٛسد تشسسی لشاس
داد٘ذ  ٚدسیافتٙذ و ٝیىی اص ػٛأُ اغّی و ٝتا ضادوأی استثاط داسدآٔادٌی خسٕا٘ی است .تغٛسی و ٝتا افضایص آٔادٌی خسٕا٘ی،
ٔیضاٖ ضادوأی افشاد ٘یض افضایص ٔی یاتذ(واتشیٕٞ ٚ ٝٙىاسا٘ص.)2009 ،
آ٘ ٝتٛس٘ ٝدس ساَ  2008استثاط فؼاِیت ٞای خسٕا٘ی  ٚضادوأی دس تضسٌساالٖ سا ٔٛسد تشسسی لشاس دادٚ .ی عی ایٗ تطمیك دسیافت
و ٝاستثاط ٔؼٙی داسی تیٗ ضادوأی  ٚفؼاِیت ٞای خسٕا٘ی تاال ٚخٛد ٘ذاسدٕٞ .سٙیٗ ٘تایح ٘طاٖ داد و ٝص٘اٖ ضادوأتش اص ٔشداٖ
ٔی تاضٙذ(آ٘ ٝتٛس٘ش.)2008 ،
ٚاً٘ ٕٞ ٚىاسا٘ص (  )2004تاثیش ٚسصش تای زی زٛاٖ سا تش سٚی سالٔت سٚا٘ی  ٚخسٕا٘ی دا٘طدٛیاٖ دا٘طٍاٛٔ ٜسد تشسسی لشاس
داد٘ذ .آٟ٘ا دا٘طدٛیاٖ سا دس ٔذت سٔ ٝا ٜتطت تٕشیٙات ایٗ ٚسصش لشاس داد٘ذ٘ .تایح ٘طاٖ داد و ٝپس اص سٔ ٝا ،ٜسالٔت سٚا٘ی،
سالٔت ػٕٔٛی  ٚدسن اص ص٘ذٌی دس دا٘طدٛیاٖ تٟثٛد زطٍٕیشی یافت ٝتٛد (ٚاً٘ ٕٞ ٚىاسا٘ص.)2004 ،
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ضٕایت عّة(ٔ )1382یضاٖ ضادوأی  ٚسالٔت سٚا٘ی دا٘طدٛیاٖ دختش ٚسصضىاس  ٚغیش ٚسصضىاس دا٘طٍاٟٞای تٟشاٖ  ٚپیاْ ٘ٛس سا
ٔمایس ٝوشد٘ذ٘ .تایح ٘طاٖ داد وٌ ٝشٚ ٜٚسصضىاس دس ٔمایس ٝتا ٌش ٜٚغیش ٚسصضىاس اص ػضت ٘فس ،سضایتٕٙذی،واسآٔذی ،سالٔت سٚا٘ی
 ٚتغٛس وّی اص ضادوأی تاالتشی تشخٛسداس٘ذ (ضٕایت عّة.) 1382 ،
تٞ ٝش ضاَ ضاد تٛدٖ  ٚضادوأی غشف ٘ظش اص زًٍ٘ٛی ت ٝدست آٚسدٖ آٖ ْیتٛا٘ذ سالٔت خسٕاٖ ی سا تٟثٛد تخطذ .افشاد ضاد،
یضتش ی ٞستٙذ ٘ ٚسثت ت ٝوساٖی و ٝتا آ٘اٖ
ی ٔطاسوت ب
اضساس أٗیت بیضتش ی ْیوٙٙذ ،آساٖ تش تػٕیْ ْیيیس٘ذ ،داسای سٚش ٜ
ص٘ذيی ْیوٙٙذ ،بیضتش اضساس سضا یت ْیوٙٙذ(ٔایسص  2002 ،ت٘ ٝمُ اص سشیْ ی .)1386 ،همه جوامع خواستار شادی ،سعادت و
سالمت روانشناختی اعضای خود هستند .بزا ی رسیدن بها ین خواسته ،ضزور ی است که تا حد امکان عوامل تأثیر گذار
بز سالمت و بهداشت روان و شادکامی را شناخت.
روش تحقیق
پژٞٚص ضاضش اص ٘ٛع تٛغیفی  ٚسٚش ٕٞثستٍی ٔی تاضذ .تشای خٕغ آٚسی داد ٜدس ایٗ پژٞٚص اص پشسطٙأٔ ٝطخػات فشدی ٘ ٚیض
پشسطٙأ ٝضادوأی آوسفٛسد و ٝضاٚی  29سٛاَ زٟاسٌضی ٝٙای ٔی تاضذ( ٔ ٚ )r;0/93طتٛای آٖ ضأُ ػضت ٘فس ،سضایت اص
ص٘ذٌی ،واسآٔذی ،خّك ٔثثت  ٚسالٔت سٚا٘ی ٔی تاضذ استفاد ٜضذ ٜاست .اتتذا وُ آصٔٛد٘ی ٞا پشسطٙأ ٝضادواْ ی آوسف ٚسد سا
تىٓیَ ٕ٘ٛد٘ذ ْ ٚیصاٖ آٔاديی خسٕاٖی ٞش وذاْ تا استفاد ٜاص آصٔٞ ٖٛا ی دٚی ٔ 800تش تشا ی خا٘ٓٞا  ٚد ٚی ٔ 1600تش تشا ی
یی) ،دٚی سشػت ٔ 45تش  ،دٚی ٔ 4×9تش سفت ٚ
آلایاٖ ،ضٙا س ٚی وف دست ،دساص ٘ ٚطست٘ ،طستٗ  ٚخٓ ضذٖ ت ٝخّ( ٛا٘ؼغاف پز س
تشٌطت  ٚپشش ع َٛخفت پا سٙحید ٜضذ .تشای تدضی ٚ ٝتطّیُ دادٞ ٜای ٌشد آٚسی ضذ ٜاص سٚش آٔاسی پیشس ٖٛاستفادٌ ٜشدیذ.

جامعه و نمونه آماری
خأؼ ٝپژٞٚص ضاضش،وُ دا٘طدٛیاٖ دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاضذ فسا ٔی تاضٙذ .تذیٖ ٔٙظٛس تؼذاد ٘ 840فش (  452دا٘طد ٛی پسش ٚ
یت تذٖی ػْٕٛی ین سا ا٘تخاب وشد ٜتٛد٘ذ ،تا استفاد ٜاص ٕ٘ ٝ٘ٛي یس ی تػادفی ساد ٜا٘تخاب
 388دا٘طدٛی دختش) وٚ ٝاضذ تشب
ضذ٘ذ.
نتایج و یافته های تحقیق
ٔیاٍ٘یٗ ٔتغیشٞای تطمیك دس خذ َٚضٕاس٘ 1 ٜطاٖ داد ٜضذ ٜاست.
جديل :1میاوگیه امتیاسات آمادگی جسماوی ي ضادکامی داوطجًیان دختز ي پسز
میانگین

شاخص های آماری
متغیر (واحد)

دختر

پسر

ديی  800یا  1600متز(دقیقه،ثاویه)

3/42

7/ 74

ضىا سًئدی(تکزار)

27/38

28/ 00

دراس ي وطست(تکزار)

30/76

32/ 42

اوعطافپذیزی(ساوتیمتز)

25/52

26/ 90

تست  4×9متز (ثاویه)

11/48

10/ 23

پزش جفت(ساوتیمتز)

168/33

208/ 00

7/74

6/ 14

ديی  45متز سزعت(ثاویه)
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عشت وفس

3/21

2/25

رضایت اس سودگی

19/20

13/49

کارآمدی

6/52

3/99

خلق مثبت

14/12

11/11

سالمت رياوی

9/62

7/61

ضادکامی

52/67

38/45

٘ 2طاٖ داد ٜضذ ٜاستٕٞ .ا٘غٛس ؤ ٝالضظٔ ٝی وٙیذ ٘تایح

استثاط تیٗ آٔادٌی خسٕا٘ی تا ضادوأی ِٛٔ ٚفٞ ٝای آٖ دس خذَٚ
آصٔ ٖٛتٕاْ فشضیات ٔؼٙی داس ٔی تاضٙذ.

جديل  :2ارتباط بیه آمادگی جسماوی با ضادکامی ي مًلفه های آن

P

R

وتیجهگیزی


متغیز پیصبیه

متغیز مالک

0/632

رد فزض صفز

آمادگی جسماوی

ضادکامی

0/000

رد فزض صفز

آمادگی جسماوی

عشت وفس

0/000

0/554

آمادگی جسماوی

رضایت اس سودگی

0/000

0/452

رد فزض صفز

آمادگی جسماوی

کارآمدی

0/001

0/219

رد فزض صفز

آمادگی جسماوی

خلق مثبت

0/022

0/162

رد فزض صفز

آمادگی جسماوی

سالمت رياوی

0/000

0/902

رد فزض صفز

در جدول  3به مقایسه شادکامی دانشجویان دختز و پسز حاضز در تحقیق پزداخته شده است .همانطور که مالحظه می
شود دانشجویان دختز نسبت به دانشجویان پسز شادکامتز می باشند.
جديل  :3مقایسه ضادکامی داوطجًیان دختز ي پسز

ٚسصضىاساٖ ٔیاٍ٘یٗ

t
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P

پسز

0/000 838 12/39 38/45

دختز

52/67

بحج و نتیجه گیزی
تطمیك ضاضش ت ٝتشسسی استثاط آٔادٌی خسٕا٘ی تا ضادوأی ِٛٔ ٚفٞ ٝای آٖ دس دا٘طدٛیاٖ دا٘طٍا ٜآصاد اسالٔی ٚاضذ فسا پشداختٝ
است .تذیٖ ٔٙظٛس تؼذاد ٘ 840فش ( 452دا٘طدٛی پسش  388 ٚدا٘طدٛی دختش) اص بیٖ دا٘طدٛیاٖی وٚ ٝاضذ تشبیت تذٖی ػٕ ْٛی
ی ی تػادفی ساد ٜا٘تخاب ضذ٘ذ .وُ آصٔٛد٘ی ٞا پشسطٙأ ٝضادواْ ی آوسف ٚسد سا
ین سا ا٘تخاب وشد ٜتٛد٘ذ ،تا استفاد ٜاص ٕ٘ ٝ٘ٛيس
تىٓیَ ٕ٘ٛد٘ذ ْ ٚیصاٖ آٔاديی خسٕاٖی ٞش وذاْ سٙدیذ ٜضذ٘ .تایح پژٞٚص ٘طاٖ داد و ٝآٔادٌی خسٕا٘ی تا ضادوأی ِٛٔ ٚفٝ
ٞای آٖ استثاط ٔؼٙی داسی داسد٘ .تید ٝتدضی ٚ ٝتطّیُ فشضی ٝاغّی ایٗ تطمیك تا ٘تایح تطمیمات تیّٛس  ٚساِیس ( ٛ٘ ،)1985سیس
(ِٛ ،)1992ت ٝاس زالٌش (ٌ ،)2004اضٍٛسٍا (ٚ ،)2004اً٘ (  ،)2004اتٛأش ( ،)2004دسٛسیٞ ٚ ٛاتٕٗ ( ٔ ،)2004أشی
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(٘ٚ ،)2004ذَ ( ٚ )2004وٛسٖ سیر  ٚدیٛٙت ( )2005وٞ ٝش وذاْ ت٘ ٝطٛی تاثیش فؼاِیت خسٕا٘ی سا تش سالٔت سٚا٘ی تشسسی
ٕ٘ٛد٘ذ ٕٞخٛا٘ی داسد .تشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛوٛسٖ سیر  ٚدیٛٙت (  )2005تاثیش فؼاِیت خسٕا٘ی ٔٙظٓ ٔ ٚیضاٖ آٔادٌی خسٕا٘ی تش سالٔت
سٚا٘ی  ٚخسٕا٘ی سا ٔٛسد تشسسی لشاس داد٘ذ ٘ ٚطاٖ داد٘ذ و ٝفؼاِیت خسٕا٘ی ٔٙظٓ ،استشس  ٚاضغشاب سا واٞص ٔی دٞذ  ٚدس وُ
سالٔت سٚا٘ی  ٚضادوأی سا تٟثٛد ٔی تخطذ (وٛسٖ سیر  ٚدیٛٙتٕٞ .)2005 ،سٙیٗ اتٛأش ٕٞ ٚىاسا٘ص (  )2004ت ٝتشسسی ساتغٝ
تیٗ سالٔت سٚا٘ی  ٚفؼاِیت خسٕا٘ی دس خٛأغ اسٚپایی پشداختٙذ ٘ ٚطاٖ داد٘ذ افشادی و ٝفؼاِیت خسٕا٘ی تیطتشی داس٘ذ ،اص سالٔت
سٚا٘ی تاالتشی تشخٛسداس٘ذ  ٚیه ساتغٔ ٝؼٙی داسی تیٗ سغص فؼاِیت خسٕا٘ی ٔ ٚیضاٖ سالٔت سٚا٘ی سا ٌضاسش وشد٘ذ ،و ٝتا ٘تایح
تطمیمات لثّی ٕٞخٛا٘ی داضت(اتٛأش ٕٞ ٚىاسا٘ص.) 2004 ،
ٔأشی ٕٞ ٚىاسا٘ص (  )2004دس تطمیمی تش سٚی افشاد تضسٌساَ ت ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ٘ذ و ٝافشادی و ٝدس عٞ َٛفت ٝفؼاِیت خسٕا٘ی
ٔٙظٓ داس٘ذ٘ ،سثت ت ٝافشادی و ٝتی تطشن ٞستٙذ  ٚیا فؼاِیت زٙذا٘ی ٘ذاس٘ذ ،اص سالٔت سٚا٘ی تاالتش  ٚاص ضادوأی تٟتشی
تشخٛسداس٘ذ(ٔأشی ٕٞ ٚىاسا٘ص.)2004 ،
٘ٛسس ٕٞ ٚىاسا٘ص ( )1992تشای تؼییٗ ایٙى ٝآیا ضشوت دس فؼاِیت خسٕا٘ی تاثیشی تش سالٔت سٚا٘ی ٘ٛخٛا٘اٖ دتیشستا٘ی داسد یا ٘،ٝ
دست ت ٝتطمیك ٌستشد ٜای صد٘ذ ٘ ٚطاٖ داد٘ذ وسا٘ی و ٝاص ٘ظش خسٕا٘ی تٟتش ٔی تاضٙذ ،اص فاوتٛسٞای سالٔت سٚا٘ی تیطتشی ٘یض
تشخٛسداس٘ذ  ٚػٛأّی ٔثُ اضغشاب  ٚاستشس و ٝسالٔت سٚا٘ی سا واٞص ٔی دٞذ دس آٟ٘ا وٕتش ٔی تاضذ (٘ٛسس ٕٞ ٚىاسا٘ص،
.)1992
ٕٞسٙیٗ ضفاسد  ٚسیفیٗ ( )2002پژٞٚطی سا سٚی ٘ٛخٛا٘اٖ دتیشستا٘ی إِٓا٘ی ا٘داْ داد٘ذ  ٚدسیافتٙذ و ٝافشادی و ٝت ٝعٛس ٔٙظٓ
دس فؼاِیت خسٕا٘ی ضشوت ٔی وٙٙذ سالٔت سٚا٘ی تٟتش داس٘ذ  ٚضادوأتش ٔی تاضٙذ (ضفاسد  ٚسیفیٗ.)2002 ،
ی دس ساَ 2002
ٕٞسٙیٗ ٘تایح ٘طاٖ داد و ٝضادوأی دا٘طدٛیاٖ دختش ٘سثت ت ٝدا٘طدٛیاٖ پسش تیطتش ٔی تاضذ .اضٙا یدس  ِٛ ٚص
دس پژٞٚص خٛد تش  119دا٘طدٛی  19تا  26ساِ ٝت ٝا یٖ ٘تیخ ٝسسید٘ذ و ٝبیٖ ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ اص ٘ظش ٔیضاٖ ضادی تفاٚت د یدٔ ٜی
ضٛد.
دس وُ تطمیك ضاضش  ٚاوثش تطمیمات ٌزضت ٝدس ساتغ ٝتا ایٗ ٔٛضٛع ٘طاٖ ٔی دٙٞذ و ٝآٔادٌی خسٕا٘ی ٔی تٛا٘ذ ٘مص تسضایی دس
ضادوأی ،ػضت ٘فس ،سالٔت خسٕی  ٚسٚا٘ی افشاد ،تٚ ٝیژ ٜدا٘طدٛیاٖ و ٝدائٕاَ تطت فطاسٞا  ٚتٙص ٞای ضاغُ اص دسس ٔ ٚطیظ
ٔی تاضٙذ ،داضت ٝتاضذ .تٙاتشایٗ پیطٟٙاد ٔی ضٛد و ٝتشای دا٘طدٛیاٖ یه تش٘أ ٝفؼاِیت خسٕا٘ی ساصٔاٖ یافتٙٔ ٚ ٝظٓ تذاسن دیذٜ
ضٛد و ٝتا تٛخ ٝت٘ ٝیاصٞا ی سٚا٘ی ٚخسٕا٘ی آٟ٘ا تاضذ  ٚدس ٘تیدٛٔ ٝخثات سالٔت خسٕا٘ی  ٚسٚا٘ی آٟ٘ا  ٚاِثت ٝپیطشفت تطػیّی
آٟ٘ا سا فشإ٘ ٓٞایٙذ.
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