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بزرسی میشان آمادگی جسماوی ي تُیٍ وًرم آن بزای  

 داوشجًیان داوشگاٌ آساد اسالمی ياحد فسا

، شیراز، میدان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فساکارشناس ارشد تربیت بدنی و )- محمد عسکری -1

       m.askari1355@yahoo.com:     آدرس ایمیل09122058458: ، تلفه َمرا109ٌاطلسی، کًچٍ پشت َتل اطلس، پالک 

 (کبرشىبس ارشد تربیت بدوی ي عضً َیئت علمی داوشگبٌ آزاد اسالمی ياحد مريدشت)- اکبر جمشیدی -2

 چکیدٌ   

تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى عغح ٍ ٍضؼیت آهادگی خغواًی تِ دالیل هختلف اػن اس ًَع فزٌّگ، ٍضؼیت هؼیؾتی، ًَع تغذیِ، 

ّذف پضٍّؼ حاضز، تزرعی هیشاى . ارتفاع اس عغح دریا، ًَع آب ٍ َّا ًَرم ّا تایذ ٍیضُ یک هکاى یا خاهؼِ خاؿ تاؽذ

تحقیق حاضز اس ًَع تحقیقات . آهادگی خغواًی ٍ تْیِ ًَرم آى تزای داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا هی تاؽذ

 داًؾدَی دختز اس تیي 388 داًؾدَی پغز ٍ 452تذیي هٌظَر تؼذاد . پیوایؾی ٍ تِ فَرت هیذاًی اعت- تَفیفی

ٍاحذ تزتیت تذًی ػوَهی یک را اًتخاب 1389  ٍ تزم تاتغتاى 88-89  ٍ 87-88داًؾدَیاًی کِ در عی عالْای تحقیلی 

عپظ هیشاى آهادگی خغواًی آسهَدًی ّا تا اعتفادُ اس . کزدُ تَدًذ، تا اعتفادُ اس ًوًَِ گیزی تقادفی عادُ اًتخاب ؽذًذ

 هتز تزای آقایاى، ؽٌا رٍی کف دعت، دراس ٍ ًؾغت، ًؾغتي ٍ خن 1600 هتز تزای خاًن ّا ٍ دٍی 800 دٍی آسهَى ّای

پظ اس .  رفت ٍ تزگؾت ٍ پزػ عَل خفت پا عٌدیذُ ؽذ4*9 هتز ، دٍی 45، دٍی عزػت (اًؼغاف پذیزی)ؽذى تِ خلَ 

. خوغ آٍری ٍتدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا، ًَرم ٍیضُ ای تزای ارسیاتی آهادگی خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ فغا تٌظین ٍ تْیِ ؽذ

ّوچٌیي ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ  اعتقاهت ػضالًی تٌِ، تَاى ػضالت پا ٍ چاتکی داًؾدَیاى دختز داًؾگاُ فغا تْتز اس 

داًؾدَیاى دختز تیزخٌذ هی تاؽذ در حالی کِ داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ تیزخٌذ ٍ سًداى در ایي فاکتَرّا قَی تز اس 

در ًْایت، ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ در فاکتَر عزػت داًؾدَیاى داًؾگاُ فغا تغیار ضؼیفتز . داًؾدَیاى پغز فغا تَدًذ

                                                

. ایي پضٍّؼ تِ ػٌَاى عزح تا حوایت هالی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا اًدام ؽذُ اعت-  

 ػضَ ّیات ػلوی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا- 

 ػضَ ّیات ػلوی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ هزٍدؽت- 
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اس ّوتایاى تزسیلی ٍ صاپٌی خَد تَدًذ در حالی کِ رکَرد داًؾدَیاى پغز ایي داًؾگاُ تْتز اس رکَرد عزػت خَاًاى افزیقایی 

 .تَد

 آهادگی خغواًی، ًَرم :ياصٌ َای کلیدی

مقدمٍ 

در توام خَاهغ اًغاًی اهزٍس ٍرسػ تِ ػٌَاى یک اهز . حزکت ٍ فؼالیت خغواًی السهِ عالهت ػوَهی تذى اعت

 تزتیتی هَرد تَخِ اعت ٍ در خاهؼِ ها ًیش تا تَخِ تِ تافت خَاى ٍ خوؼیتی ٍ تغییز ًگزػ ّای هثثت –اًغاًی 

(. 1383گائیٌی ٍ رخثی، )ًغثت تِ ٍرسػ ، ایي هْن رٍ تِ تَعؼِ ٍ گغتزػ اعت

ِ ّای تحقیلی تیاًگز اّویت ّویي هَضَع  ٍخَد درط تزتیت تذًی ػوَهی در لیغت درٍط داًؾگاّی توام رؽت

اس آًدایی کِ اهز آهَسػ تذٍى ارسؽیاتی هفَْهی ًذارد ٍ تٌْا تا اًدام ارسؽیاتی فحیح ٍ هٌاعة اعت کِ . اعت

ارسػ آهَسػ تؼییي هی ؽَد، تٌاتزایي یکی اس ٍظایف هْن هذرعاى ٍ اعاتیذ تزتیت تذًی ارسؽیاتی ٍ ًوزُ دادى 

(. 1365ّادٍی، )داًؾدَیاى اعت 

تاثیز ٍرسػ تای چی چَاى را تز رٍی عالهت رٍاًی ٍ خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ هَرد  (2004)ٍاًگ ٍ ّوکاراًؼ 

ًتایح ًؾاى داد کِ پظ . آًْا داًؾدَیاى را در هذت عِ هاُ تحت توزیٌات ایي ٍرسػ قزار دادًذ. تزرعی قزار دادًذ

. اس عِ هاُ ، عالهت رٍاًی، عالهت ػوَهی ٍ درک اس سًذگی در داًؾدَیاى تْثَد چؾوگیزی یافتِ تَد

ِ ّای تزتیت تذًی ٍ ٍرسػ ٍ تؾخیـ هیشاى هَفقیت ٍ یا ؽکغت در حقَل ایي اّذاف، هْن  تؼییي اّذاف در تزًاه

ِ ّای  . ٍ هغتلشم تالػ گغتزدُ ای اعت ِ ای کِ تِ هؼلن ٍ هزتی اهکاى هی دّذ تا تزًاه ؽایذ تتَاى گفت تٌْا ٍعیل

ِ تٌذی، تؼییي خایگاُ ٍ . خَد را هٌغثق تا اّذاف هَردًظز دًثال ًوایذ، اًذاسُ گیزی اعت سیزا هی تَاى تا عثق

ِ ّا را ارسؽیاتی کزد  در حال حاضز، ارسؽیاتی درط تزتیت تذًی ػوَهی یک .اًذاسُ گیزی رًٍذ پیؾزفت افزاد، تزًاه

در داًؾگاّْا یکی اس ؽیَُ ّای اًذاسُ گیزی قاتلیت ّای خغواًی داًؾدَیاى اعت تا ضوي ایداد اًگیشُ، پزداختي تِ 

تا تَخِ  .فؼالیت ّای حزکتی ٍ ٍرسؽی در آًاى تقَیت ؽذُ ٍ اس ایي عزیق قَای خغواًی ٍ حزکتی آًاى تْثَد یاتذ

ٍضؼیت آهادگی خغواًی داًؾدَیاى : تِ هغالة گفتِ ؽذُ، تحقیق حاضز در پی پاعخ دادى تِ ایي عَاالت اعت

دختز ٍ پغز داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا چگًَِ هی تاؽذ؟ ًَرم آسهَى ّای آهادگی خغواًی در ایي ٍاحذ 
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داًؾگاّی تِ چِ فَرت هی تاؽذ؟ هیشاى آهادگی خغواًی دختزاى ٍ پغزاى داًؾدَ در ایي داًؾگاُ ًغثت تِ 

ِ ّا ٍ گزٍُ ّای دیگز چگًَِ هی تاؽذ؟  داًؾگاّْا ٍ خاهؼ

 

ريش شىاسی 

 452) ًفز 840تذیي هٌظَر تؼذاد . پیوایؾی ٍ تِ فَرت هیذاًی اعت- تحقیق حاضز اس ًَع تحقیقات تَفیفی

 88-89 اٍل ، 87-88اس تیي داًؾدَیاًی کِ در عی ًین عال تحقیلی دٍم  ( داًؾدَی دختز388داًؾدَی پغز ٍ 

 ٍاحذ تزتیت تذًی ػوَهی یک را اًتخاب کزدُ تَدًذ، تا اعتفادُ اس ًوًَِ گیزی تقادفی عادُ 1389ٍ تزم تاتغتاى 

. اًتخاب ؽذًذ

 

ابشار اوداسٌ گیزی متغیزَا 

تٌفغی پغزاى -  هتز تزای آقایاى خْت ارسؽیاتی اعتقاهت قلثی1600اتشارّای اًذاسُ گیزی ایي پضٍّؼ ؽاهل دٍی 

تٌفغی دختزاى ، ؽٌا عَئذی خْت ارسؽیاتی -  هتز تزای خاًن ّا خْت ارسؽیاتی اعتقاهت قلثی800ٍ دٍی 

اعتقاهت ػضالًی کوزتٌذ ؽاًِ ٍ دعت، دراس ٍ ًؾغت خْت ارسؽیاتی اعتقاهت ػضالت ؽکن، ًؾغتي ٍ خن ؽذى 

 یارد 50خْت ارسؽیاتی اًؼغاف پذیزی ػضالت پؾت پا ٍ پاییي کوز، دٍی عزػت  (تغت اًؼغاف پذیزی)تِ خلَ 

 رفت ٍ تزگؾت خْت ارسؽیاتی چاتکی ٍ پزػ 4*9خْت ارسؽیاتی ؽتاب گیزی ٍ عزػت دٍیذى، دٍی  ( هتز45)

. عَل خفت پا خْت ارسؽیاتی تَاى ػضالت پا هی تاؽذ

 

وتایج ي یافتٍ َا 

ًتایح هزتَط تِ هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًذارد هتغیزّای تحقیق داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ آساد اعالهی فغا 

  . ارائِ ؽذُ اعت2 ٍ 1تتزتیة در در خذاٍل 

 شاخص َای آماری امتیاسات آمادگی جسماوی داوشجًیان پسز: 1جديل

 حداقل حداکثز اوحزاف معیار میاوگیه شاخص َای آماری
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 30/10 40/5 31/1 74/7 (دقیقٍ،ثاویٍ) متز1600ديی 

 7 52 11/12 00/28 (تکزار)شىا سًئدی

 15 57 00/12 42/32 (تکزار)دراس ي وشست

 15 40 86/7 90/26 (ساوتیمتز)اوعطاف پذیزی

 85/11 80/8 96/0 23/10 (ثاویٍ) 4*9تست 

 245 175 86/20 00/208 (ساوتیمتز)پزش جفت

 45/7 05/5 65/0 14/6 (ثاویٍ) متز سزعت45ديی 

 

شاخص َای آماری امتیاسات آمادگی جسماوی داوشجًیان دختز : 2جديل

 حداقل حداکثز اوحزاف معیار میاوگیه شاخص َای آماری 

 27/4 50/2 41/0 42/3 (دقیقٍ،ثاویٍ) متز800ديی 

 5 50 98/11 38/27 (تکزار)شىا سًئدی

 8 53 29/12 76/30 (تکزار)دراس ي وشست

 11 37 58/6 52/25 (ساوتیمتز)اوعطاف پذیزی

 97/13 50/9 26/1 48/11 (ثاویٍ) 4*9تست 

 100 220 36/34 33/168 (ساوتیمتز)پزش جفت

 05/10 22/6 13/1 74/7 (ثاویٍ) متز سزعت45ديی 

 

ًَرم ّای آهادگی خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا تِ تفکیک پغز ٍ دختز، تا اعتفادُ اس رٍػ 

 تِ تزتیة ًَرم ّای آهادگی خغواًی پغزاى ٍ 4 ٍ 3خذٍل ّای .   تِ دعت آهذZهحاعثِ ًوزُ ّای اعتاًذارد 

 .ارائِ هی دّذ (1) را تزای ارسیاتی درط تزتیت تذًی ػوَهی فغادختزاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ 

وًرم آمادگی جسماوی داوشجًیان پسز داوشگاٌ آساد اسالمی ياحد فسا : 3جديل 

ًوزُ ًوزُ ًوزُ رتثِ  هتز 45دٍی پزػ تغت اًؼغاف دراسًٍؾغت ؽٌای دٍی 
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هتز 1600

 (ثاًیِ/دقیقِ)

دی ئعَ

 (تکزار)

پذیزی  (تکزار)

 (عاًتیوتز)

9*4 

 (ثاًیِ)

خفت

 (عاًتیوتز)

عزػت

 (ثاًیِ)

 20درفذی 

ارسؽی 

5 

ارسؽی 

4 

ارسؽی 

40/5 52 57 40 80/8 245 05/5 100 20 5 4 

05/6 47 51 39 95/8 240 15/5 95 19 75/4 8/3 

21/6 42 46 37 15/9 235 30/5 90 18 50/4 6/3 

39/6 39 43 35 25/9 230 50/5 85 17 25/4 4/3 

49/6 37 41 34 30/9 225 50/5 80 16 0/4 2/3 

07/7 35 39 33 35/9 223 55/5 75 15 75/3 0/3 

13/7 33 38 31 50/9 220 00/6 70 14 50/3 8/2 

24/7 32 36 30 55/9 220 05/6 65 13 25/3 6/2 

34/7 30 35 29 05/10 215 10/6 60 12 0/3 4/2 

44/7 29 33 28 15/10 210 15/6 55 11 75/2 2/2 

54/7 28 32 27 20/10 205 20/6 50 10 50/2 0/2 

59/7 26 31 25 30/10 200 30/6 45 9 25/2 8/1 

09/8 24 30 24 44/10 200 35/6 40 8 0/2 6/1 

16/8 23 28 23 55/10 195 45/6 35 7 75/1 4/1 

27/8 22 26 22 00/11 190 45/6 30 6 50/1 2/1 

37/8 20 23 21 10/11 185 47/6 25 5 25/1 0/1 

01/9 18 21 19 20/11 195 50/6 20 4 0/1 8/0 

20/9 17 18 18 30/11 190 55/6 15 3 75/0 6/0 

34/9 14 17 17 50/11 190 05/7 10 2 50/0 4/0 

01/10 10 16 16 60/11 185 10/7 5 1 25/0 2/0 

30/10 7 15 15 85/11 175 45/7 0 0 0 0 

 

  وًرم آمادگی جسماوی داوشجًیان دختز داوشگاٌ آساد اسالمی ياحد فسا4جديل 

ًوزُ ًوزُ ًوزُ رتثِ هتز 45دٍی پزػ خفت4*9تغت اًؼغاف پذیزی ًؾغت  ٍ دراسدی ٍئؽٌای ط هتز 800دٍی 
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عزػت (عاًتیوتز) (ثاًیِ)  (عاًتیوتز) (تکزار) (تکزار) (ثاًیِ/دقیقِ)

 (ثاًیِ)

 20درفذی 

ارسؽی 

 4 ارسؽی 5

ارسؽی 

50/2 50 53 37 50/9 220 22/6 100 20 5 4 

02/3 48 50 33 00/10 215 37/6 95 19 75/4 8/3 

08/3 44 49 33 06/10 210 43/6 90 18 50/4 6/3 

12/3 40 45 32 14/10 205 55/6 85 17 25/4 4/3 

18/3 38 40 31 33/10 195 64/6 80 16 0/4 2/3 

20/3 34 38 30 63/10 195 90/6 75 15 75/3 0/3 

25/3 32 36 29 70/10 190 93/6 70 14 50/3 8/2 

27/3 30 35 28 84/10 185 14/7 65 13 25/3 6/2 

30/3 28 33 28 92/10 180 22/7 60 12 0/3 4/2 

33/3 27 31 27 00/11 175 40/7 55 11 75/2 2/2 

37/3 27 29 27 16/11 175 53/7 50 10 50/2 0/2 

37/3 26 28 26 31/11 170 55/7 45 9 25/2 8/1 

40/3 24 27 25 79/11 165 00/8 40 8 0/2 6/1 

45/3 22 27 24 04/12 155 35/8 35 7 75/1 4/1 

49/3 21 24 23 32/12 150 48/8 30 6 50/1 2/1 

51/3 20 23 22 45/12 145 70/8 25 5 25/1 0/1 

57/3 19 22 20 57/12 140 84/8 20 4 0/1 8/0 

01/4 17 20 18 79/12 130 95/8 15 3 75/0 6/0 

10/4 14 17 17 13/23 125 20/9 10 2 50/0 4/0 

15/4 10 11 15 50/13 110 38/9 5 1 25/0 2/0 

27/4 5 8 11 97/13 100 05/10 0 0 0 0 
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بحث ي وتیجٍ گیزی 

تغَر کلی ایي عزح تِ تزرعی ٍضؼیت آهادگی خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا پزداخت ٍ تا 

تَخِ تِ هتفاٍت تَدى عغح ٍ ٍضؼیت آهادگی خغواًی تِ دالیل هختلف اػن اس ًَع فزٌّگ، ٍضؼیت هؼیؾتی، ًَع 

ایي عزح یک ًَرم آهادگی خغواًی ٍیضُ ایي داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد .... تغذیِ، ارتفاع اس عغح دریا، ًَع آب ٍ َّا ٍ 

اعالهی ٍاحذ فغا تْیِ ًوَد تا تِ هذرعاى ٍ اعاتیذ هزتَعِ کوک ًوایذ تا تا دقت ٍ ػذالت تیؾتزی ًوزُ 

. داًؾدَیاى خَد را درج ًوایذ ٍ داًؾدَیاى ًیش اس ارسیاتی یکغاًی تزخَردار ؽًَذ

 هتز دختزاى 800  ٍ هیاًگیي دٍی 74/7 هتز پغزاى 1600یکی اس ًتایح تحقیق ًؾاى هی دّذ کِ هیاًگیي دٍی 

 تِ تؼذ در 1364اکثز تحقیقات در ایي سهیٌِ حاکی اس افشایؼ فاکتَر اعتقاهت قلثی ػزٍقی اس عال .  هی تاؽذ42/3

ضوي ایٌکِ تاالتزیي رکَرد هزتَط تِ فاکتَر . (1370، اهیزتاػ 1383؛ ّادٍی، 1372کاؽف، )داخل ایزاى هی تاؽذ

سًداًی در . (1370؛ آفزیٌؼ، 1365ّادٍی، ) عال هی تاؽذ21 تا 19اعتقاهت قلثی ػزٍقی هزتَط تِ ردُ عٌی 

.  عی تحقیق تِ تزرعی ٍضؼیت آهادگی خغواًی داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ ػلَم پشؽکی سًداى پزداخت1374عال 

 تِ 1371افضل پَر در عال .  هتز هی تاؽذ2560ٍی دریافت کِ هیاًگیي آسهَى اعتقاهت ػوَهی ایي داًؾدَیاى 

ارسیاتی ٍضؼیت خغوی ٍ تْیِ ًَرم آهادگی خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ تیزخٌذ پزداخت ٍ هیاًگیي رکَرد دٍی 

تا تَخِ تِ ًتایح دیگز تحقیقات، فاکتَر .  اػالم کزد23/2 ٍ 59/1 هتز داًؾدَیاى پغز ٍ دختز را تتزتیة 540

. اعتقاهت قلثی ػزٍقی در داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا در عغح خَتی قزار دارد

 یکی دیگز اس ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي آسهَى ؽٌای عَئذی داًؾدَیاى پغز ٍ دختز تِ تزتیة 

تا ًین ًگاّی تِ تحقیقات گذؽتِ در سهیٌِ ارسیاتی اعتقاهت ػضالًی کوزتٌذ ؽاًِ ٍ .  هی تاؽذ38/27 ٍ 00/28

ٍ یا   (1380؛ گائیٌی، 1370اهیز تاػ،  )دعت هتَخِ هی ؽَین کِ هحققاى خْت ایي ارسیاتی یا اس آسهَى تارفیکظ

اها . اعتفادُ کزدُ اًذ (2004 ٍ ّوکاراى، اًگ ایت؛ 2004ٍهز ٍ ّوکاراى، ع؛ ات1374َسًداًی،  )اس ؽٌای عَئذی

آًچِ ٍاضح ٍ آؽکار هی تاؽذ ایي اعت کِ هیشاى خغا در ؽٌای عَئذی ًغثت تِ  تارفیکظ تغیار کوتز هی تاؽذ 

 ًؾاى داد کِ اعتقاهت کوزتٌذ 1372کاؽف در عال .ضوي ایي کِ ؽٌای عَئذی ًیاسی تِ اهکاًات خافی ًذارد
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تا ًگاّی تِ آهار ؽٌای عَئذی داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد .  افشایؼ یافتِ اعت60 ًغثت تِ دِّ 70ؽاًِ ای در دِّ 

اعالهی ٍاحذ فغا هؾخـ هی ؽَد کِ داًؾدَیاى پغز در عغح ضؼیفی قزار دارًذ اها ٍضؼیت داًؾدَیاى دختز در 

. ایي سهیٌِ هٌاعة هی تاؽذ

 76/30ّوچٌیي ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي رکَرد داًؾدَیاى پغز ٍ دختز در آسهَى دراس ٍ ًؾغت تِ تزتیة 

 عی تحقیقی تِ ارسیاتی فاکتَرّای آهادگی خغواًی داًؾدَیاى پغز 1374سًداًی در عال .  هی تاؽذ42/32ٍ 

 هی تاؽذ کِ 31داًؾگاُ ػلَم پشؽکی سًداى پزداخت ٍ ًؾاى داد کِ هیاًگیي رکَرد دراس ٍ ًؾغت داًؾدَیاى پغز 

ّوچٌیي . ایي رکَرد تفاٍت چٌذاًی تا هیاًگیي رکَرد دارس ٍ ًؾغت داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا ًذارد

 افضل پَر خْت تْیِ ًَرم تِ تزرعی آهادگی خغواًی داًؾدَیاى داًؾگاُ تیزخٌذ پزداخت ٍ 1381در عال 

کِ ایي ًتایح .  اػالم ًوَد4/29 ٍ 24/39هیاًگیي رکَرد دراسٍ ًؾغت داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ را تتزتیة 

ًؾاى هی دّذ کِ اعتقاهت ػضالًی داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ تیزخٌذ ًغثت تِ داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی 

. ٍاحذ فغا تْتز اها ایي هیشاى در داًؾدَیاى دختز ٍاحذ فغا ًغثت تِ داًؾدَیاى تیزخٌذ تْتز هی تاؽذ

ًتیدِ دیگزی اس ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي رکَرد داًؾدَیاى پغز ٍ دختز  در آسهَى اًؼغاف پذیزی تتزتیة 

تا ًگاّی تِ گذؽتِ درهی یاتین کِ هتاعفاًِ در اکثز ًَرم ّا ٍ تحقیقات داخلی .  عاًتیوتز هی تاؽذ52/25 ٍ 90/26

فاکتَر اًؼغاف پذیزی عٌدیذُ ًؾذُ اعت کِ تا تَخِ تِ ایي کِ یکی اس فاکتَر ّای آهادگی خغواًی هزتثظ تا 

  1380گائیٌی در عال . عالهت اًؼغاف پذیزی هی تاؽذ ایي ػذم عٌدؼ در ًَع خَد تغیار خالة هی تاؽذ

ٍی دریافت کِ . اًؼغاف پذیزی داًؼ آهَساى دختز ٍ پغز عزاعز کؾَر پزداخت ٍ آى را تا ًَرم هلی هقایغِ ًوَد

ضوي ایٌکِ ایي هیشاى تا افشایؼ عي تغییزات . هیشاى اًؼغاف پذیزی افزاد در اعتاى ّا تْتز اس ًَرم هلی هی تاؽذ

 کِ ٍضؼیت اًؼغاف پذیزی در داًؾدَیاى پغز ٍ دختز در ایي تحقیق ًیش هؾاّذُ ؽذ. غیز یکٌَاختی داؽتِ اعت

.  داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا اس ٍضؼیت هتَعغی تزخَردار هی تاؽٌذ

داًؾدَیاى پغز ٍ دختز تِ  (آسهَى چاتکی) هتز 4×9یکی دیگز اس ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي تغت 

 فاکتَر چاتکی داًؾدَیاى را تا اعتفادُ اس تغت 1370اهیزتاػ در عال .  ثاًیِ هی تاؽذ48/11 ٍ 23/10تزتیة 

 هیشاى ایي فاکتَر چِ در پغزاى ٍ چِ در دختزاى رٍ تِ افشایؼ 60 هَرد ارسیاتی قزار داد در یافت کِ در دِّ 4×9
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 را 4×9 در تزرعی داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هیاًگیي تغت 1374سًداًی در عال . خشئی هی تاؽذ

 در داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ فغا هؾخـ هی 4×9تا هقایغِ ایي رکَرد تا هیاًگیي تغت .  ثاًیِ گشارػ ًوَد20/10

 1381افضل پَر در عال . ؽَد کِ هیشاى چاتکی داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ فغا تا داًؾدَیاى سًداى تفاٍتی ًذارًذ

تا .  گشارػ دادُ اعت04/12 ٍ 9/9داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ تیزخٌذ را تتزتیة  (4×9تغت )هیاًگیي چاتکی

 تیي داًؾدَیاى داًؾگاُ تیزخٌذ ٍ فغا هؾخـ هی ؽَد کِ پغزاى داًؾگاُ تیزخٌذ تْتز 4×9هقایغِ هیاًگیي تغت 

. اس پغزاى داًؾگاُ فغا ٍ دختزاى داًؾگاُ آساد فغا تْتز اس دختزاى داًؾگاُ تیزخٌذ هی تاؽٌذ

ّوچٌیي ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي آسهَى پزػ خفت در داًؾدَیاى پغز ٍ  دختز داًؾگاُ آساد ٍاحذ فغا 

 عی تحقیق ًؾاى داد کِ هیشاى تَاى 1370اهیز تاػ در عال .  عاًتیوتز هی تاؽذ32/168 ٍ 00/208تتزتیة 

 ّن در پغزاى ٍ ّن در دختزاى 1370 تِ عوت عال 60در دِّ  (اًذاسُ گیزی ؽذُ تا آسهَى پزػ خفت)ػضالت پا

.  عاًتیوتز گشارػ ًوَدُ اعت235 هیاًگیي پزػ خفت را 1374سًداًی در عال  حکوی .کاّؼ ًغثی یافتِ اعت

کِ ایي ًؾاى هی دّذ کِ تَاى ػضالت پا در داًؾدَیاى ػلَم پشؽکی سًداى تغیار تاالتز اس داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد 

 عی تحقیق هیاًگیي پزػ خفت در داًؾدَیاى پغز ٍ دختز 1381ّوچٌیي افضل پَر در عال . فغا هی تاؽذ

کِ تا هقایغِ هیاًگیي ّا هؾخـ هی ؽَد کِ .  عاًتیوتز گشارػ ًوَدُ اعت154 ٍ 231داًؾگاُ تیزخٌذ را تتزتیة 

تَاى ػضالت پای داًؾدَیاى پغز داًؾگاُ تیزخٌذ قَی تز ٍلی تَاى پای داًؾدَیاى دختز داًؾگاُ تیزخٌذ ضؼیف 

. تز اس داًؾدَیاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ فغا هی تاؽذ

 هتز عزػت در داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ آساد 45 یکی دیگز اس ًتایح ایي تحقیق ًؾاى داد کِ هیاًگیي آسهَى 

 عی تحقیقی ًؾاى داد کِ 1381افضل پَر در عال .  ثاًیِ هی تاؽذ72/7 ٍ 14/6اعالهی ٍاحذ فغا تِ تزتیة 

تذیي .  هی تاؽذ64/9 ٍ 6/6 هتز داًؾدَیاى پغز ٍ دختز داًؾگاُ تیزخٌذ تتزتیة 45هیاًگیي رکَرد عزػت دٍی 

تزتیة هؾخـ هی ؽَد کِ هیشاى عزػت داًؾدَیاى داًؾگاُ فغا تْتز اس هیشاى عزػت داًؾدَیاى تیزخٌذ هی 

. تاؽذ

مىابع 
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