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  چكيده

وابسـته بـه    ياز عناصر جسـمان  ياست. حفظ سطح مناسب يمختلف تحصيل يدر دوره ها ياز اهداف تربيت بدن ييك يجسمان يآمادگافزايش 

 يچون ديابت، پـوك  يتواند در كاهش امراض يم يپذير انعطافآزمون و  ي، استقامت عضالنيتنفس -ياشت مانند استقامت قلبو بهد يتندرست

شهرسـتان شـهريار   دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي  يجسمان يآمادگو مقايسه ميزان  ياستخوان و فشار خون مؤثر باشد.به منظور ارزشياب

 ينفـر مـ   1071، حجم نمونه بوده ياز نوع توصيف پژوهشروش .، اين پژوهش به اجرا درآمدياستان 77سال  و نورم يكشور 78 سال، نورم با

جهـت تهيـه    يدرصـد  يعبارتند از رتبـه هـا   پژوهشدر اين  يآمار يروشها انتخاب شده اند. يخوشه ا يو نمونه ها به صورت تصادف باشد 

 پيرسون اسـتفاده شـد.   يدانش آموزان از ضريب همبستگBMI متغيرها با  يهمبستگ تعيين يجهت مقايسه ميانگينها و برا Zنورم، نمرات 

 يهـا بـا نورمهـا    انگيننشان داد كه بين كليه ميـ  پژوهش. نتايج انجام گرديد )05.0( يمعناداردر سطح  يكليه مراحل آمار استنباط

  رهاي تحقيق هيچگونه همبستگي وجود ندارد.با متغي BMI. اما بين وجود دارد معنادارمنتخب تفاوت 

  يوابسته به تندرست يجسمان يآمادگ -يجسمان يآمادگ -: نورميكليد يواژه ها

  

  

Increasing the level of the physical fitness is one of the goals of the physical education in the different 

school courses. Saving of proper level of physical elements dependent on health and hygiene such as 

cardio-respiratory endurance, muscular endurance and flexibility can decrease chance of diseases such 

as diabetics, bone hollowness and blood pressure. 

This research was carried out in order to evaluating and comparing of physical fitness level of male 

junior high schools of Shahriar county with country norms in 1364 and 1378 and state norms in 1370 

and 1377. In this way, there are 9 hypothesis related to 6 special goals and every hypothesis includes 

some sub-thesis. Research method is descriptive sample volume is1071 person and samples were 

selected as clustered random. Statistical methods in this research are: percentiles ranks for norm 

preparation, Z-marks for means comparation and Pearson correlation coefficient for variable correlation 

determination with students height and weight. All of the deduction statistics are on the significant level 

of 05.0 . Results showed that there is significant difference between means with selected norms. 

Also correlation between BMI with tests cases are not proven. 

Key words: norm, physical fitness, physical fitness related of health. 
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  مقدمه

حفـظ   ،يحركتـ  ياست. كسـب مهارتهـا   يو روان يجسمان يها تيدن به قابلياست كه هدف آن تكامل بخش يانيجر يبدن تيترب 

  .)1مطلوب از اوقات فراغت همواره مد نظر بوده است ( يبردار همه جانبه و بهره يو سالمت يبه منظور تندرست يجسمان يآمادگ

هـاي   شود بخش اول عوامل وابسته به تندرستي است بخش دوم عوامل وابسته به مهارت آمادگي جسماني از دو بخش تشكيل مي

قل آمادگي خصوصاً در بخش اول كه از الزامات زندگي است، چرا كه بايـد بتوانـد از   باشد. براي هر شخص داشتن حدا حركتي مي

عهدة كارهاي شخصي برآيد. ولي براي ورزشكاران داشتن آمادگي در هر دو بخش آن هم در تمامي سطح باالي كيفي الزم اسـت  

وجه به آمادگي جسـماني همـه آحـاد جامعـه بايـد در      تر و باالتر از همه قرار گيرند. لذا ت خواهند سريعتر، قوي زيرا ورزشكاران مي

  .)10( بدني قرار گيرد سرلوحه كار متخصصان تربيت

ن دروس مختلـف  ياقـدام بـه تـدو    يتـ يزان تربير روند برنامه يت به شمار ميم و تربين مؤسسات تعليجا كه مدارس از مهمتر از آن

باشـد. لـذا آمـوزش     يم يت بدنيمدارس، درس ترب يبرنامه درسمندرج در  ياز دروس عموم يكياند كه  نموده يو تخصص يعموم

 يهـا  تيـ ش ظرفيو افـزا  يتـ يدر رشـد ترب  ير مثبتـ يتواند تأث يم ،يجسمان يآمادگاز  يعلم يارزشياب و يت بدنيح درس تربيصح

نـد  يد بـه فرا يـ جد يد نگـاه يـ با يبـدن  تيـ ل به اهداف تربين يد توجه داشت كه برايباآموزان داشته باشد. دانش يو روان يجسمان

 يت جسمانيقابل يريگ اندازه يها وهياز ش يكيدر مدارس  يت بدنيدرس ترب يابيم. عمل ارزشيداشته باش يبصورت علم يابيارزش

ن امـر  يـ ل ايتسـه  يبـرا  يت بـدن يـ كاران ترب ابد. دست اندريآنان بهبود  يحركت -يجسم يق قواين طريآموزان است تا از ا دانش

از جمله مشخصه هاي يـك ارزشـيابي    اند. ل ركوردها به نمره نمودهيو تبد يجسمان ياستاندارد آمادگ يها رمن نويمبادرت به تدو

عمـومي   آمـادگي  آزمونهـاي رم محلي اسـت. ويژگـي كـه از طريـق سـاخت      و، منطبق بودن آن بر اساس، نهمطلوب و برانگيزانند

  ).13( تجسماني قابل دسترسي اس

 تهيه نورم احساس مي شـود. واحد مورد سنجش قرار گيرد ضرورت  دانش آموزان با يك معيار يجسمان ياينكه سطح آمادگ يبرا

ل ركوردها به نمـره اسـت. كـه    يدر خصوص تبد يبدن تيدرس ترب يابيل در امر ارزشياستاندارد تسه يها ة نورمياز اهداف ته يكي

در  يت جسـمان يـ گاه هر فرد از نظـر قابل يآموزان، جا دانش ييايو جغراف يت فرهنگيآورد تا بر اساس موقع ين امكان را بوجود ميا

آمـوز   دانـش  يو درس يل نموده تا در كارنامه ورزشيتبد يكم يا ج حاصله را به نمرهيمشابه را مشخص كرده و نتا يها ان گروهيم

هـاي   و طبـق بخشـنامه  با توجه به نظام آموزشي مدارس راهنمايي كشور كه دو ترم تحصيلي را شامل مي شـود،   .)18(ثبت شود

موجود از سوي سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران، در هر ترم بايد دوآزمون انجام گيرد و با توجه به اهميـت آمـادگي   

بدني و نيز نمـره دهـي مطلـوبتر     جسماني، محقق اميدوار است با تهيه نورم جديد بتواند گامي در جهت رسيدن به اهداف تربيت



  

 3 

 

نتايج حاصل از اين پژوهش مي توانـد كارشناسـي تربيـت بـدني شهرسـتان را در      همچنين رامي برداشته باشد. توسط معلّمين گ

   .جهت كسب اطالع از وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان و شناسايي علل قوت و ضعف جسمي آنها ياري دهد

نشـان   متـر  20دوي رفت و برگشت چند مرحله اي  ارزشيابي دوباره اعتبارنتايج انجام دادند  1و همكاران طي پژوهشي كه كوين

از آمـار   اًي رفت و برگشت چند مرحله اي انجام شده نوعواغلب پژوهشاتي كه براي كمي سازي اعتبار آزمون، آزمون مجدد دداد 

ه اند و اثـر  نامناسب استفاده كرده اند و يا يكي از دو روش محاسبه ممكن براي پيش بيني حداكثر اكسيژن مصرفي استفاده كرد

  .عادت روي عملكر آزمون دوي رفت و برگشت چند مرحله اي را ناديده گرفته اند

كند انحراف سيستماتيك پس از اولين آزمون(بواسطه عادت) حذف شده ولـي يـك مقـدار قابـل      نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي

رسـد بـراي    اين آزمون بنظـر نمـي   هايان نمونه در م د.ندفي براساس نوع امتياز محاسبه شده همچنان باقيمااتوجهي خطاي تص

  .)19( معتبر باشد غير تصادفي به اندازه كافي هدف بررسي تغييرات حداكثر اكسيژن مصرفي بواسطه داليل

 MABCنشان مي دهد كه كودكان با مشكالت حركتي براساس نمرات بدست آمده از تست  2نتايج بدست آمده از پژوهش هاگا

جسـماني را در مقابـل كودكـان بـدون مشـكل حركتـي خواهنـد داشـت.          تـري از آمـادگي   اي سـطح پـايين  بطور قابل مشـاهده  

جسماني ضعيف سالمتي فعلي و آينده را در كودكـان تحـت تـأثير قـرار مـي دهـد. بـراي مثـال باعـث افـزايش ريسـك             آمادگي

ن فعاليت هاي جسماني ممكن است فرصت جسماني و سطح پايي هاي قلبي و عروقي و چاقي و پيشرفت غيرعادي آمادگي بيماري

  .)25( را براي گسترش مهارت هاي حركتي محدود كند

نتيجه بدست آمده نشان داد كه تعداد قابل تـوجهي از دانـش آمـوزان پايـه پـنجم و      انجام داند  3در پژوهشي كه پاول و همكاران

% دانش آموزان ناسالم اسـت، آمـادگي   30وضعيت بدني هفتم در اياالت جورجيا سطوح ناسالم آمادگي جسماني را نمايش دادند. 

پـذيري   % حداقل در دو تست از چهار تست مقاومـت ماهيچـه اي، اسـتقامت و انعطـاف    23% آنان ناسالم است، 52تنفسي  -قلبي

يـزان  نشان دهنده اين عقيده است كه عدم فعاليـت فيزيكـي منجـر بـه كـاهش م      دادههاامتياز ناسالم بودن دريافت كردند. اين 

هـاي   گردد تا اينكه فقط در وضعيت بدني و اينكـه كنتـرل تمـام مولفـه     آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي در بيشتر مناطق مي

 آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي اطالعات مفيدي را درخصوص سالمت كودكان و جوانان اياالت متحـده فـراهم خواهـد كـرد    

)22(.  

                                                                 
1 Kevin & et al  

       Haga 2  

Paul & et al 3   



  

 4 

 

هشي نتيجه گيري كرده است كه با افزايش سن، اختالف بين ميـانگين ركوردهـا در جهـت    در پژو )14(فاضلي فر 1385در سال 

بهبود ركورد پسران بيشتر مي شود. با توجه به نتايج پژوهش، پسران آمل از نظر سرعت حركت، استقامت عضالت كمربند شـانه  

كمتـري برخوردارنـد در حـالي كـه از نظـر      تنفسي) نسبت به ميانگين اسـتان و ملـي از آمـادگي     -اي و استقامت عمومي (قلبي

  استقامت عضالت خم كننده تنه نسبت به ميانگين استان و ملي آمادگي مطلوب تري دارند.

در پژوهشي كه انجام دادند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين ميزان تغييرات توان هـوازي،   )4(افتخاري و همكاران 1386در سال 

چاپكي، شاخص توده بدن، خود پنداره بدني كلي و خرده مقياس هاي خود پنـداره بـدني، در    استقامت عضالني، انعطاف پذيري،

) وجود ندارد. با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي رسد كه كـالس هـاي   p/050گروه گواه و تجربي تفاوت معني داري (

مي گردد، اثري بر عوامل آمادگي جسماني، حركتي، تركيب بدني و خـود   ورزشي تابستاني با چنين الگويي كه در اين پايگاه اجرا

  پنداره بدني ندارد و براي ساماندهي اين كالس ها بايد چاره انديشي شود.

  فرضيه هاي تحقيق

  تفاوت معني داري وجود دارد.نورمهاي منتخب،  با ساله 13و  12،11متر دانش آموزان  540ميانگين آزمون بين  -1

 تفاوت معني داري وجود دارد.نورمهاي منتخب،  با ساله 13و  12،11ن آزمون درازنشست دانش آموزان بين ميانگي -2

 تفاوت معني داري وجود دارد.نورمهاي منتخب،  با ساله 13و  12،11بين ميانگين آزمون بارفيكس دانش آموزان  -3

  تفاوت معني داري وجود دارد.اي منتخب، نورمه با ساله 13و  12،11بين ميانگين آزمون انعطاف پذيري دانش آموزان  -4

 و نتايج آزمونها در هر سه رده سني همبستگي معني دار وجود دارد.BMI 1بين  -5

  روش شناسي 

دانش آموزان در اختيار قرار  يوابسته به تندرست يجسمان ياز وضعيت آمادگ يبوده و اطالعات كامل حاضر از نوع توصيفي پژوهش

  رديگ يصورت م يو استنباط يفيآمار توص يها با استفاده از روشها دهل دايه و تحلي. تجزدهد يم

  جامعه آماري

باشند. طبق آمـار   يم 88-89ار در سال يشهرستان شهر ييآموزان پسر مقطع راهنما ه دانشيشامل كل پژوهشن يا يجامعه آمار

چـون   .باشـند  ينفر م 4723ه سوم ينفر و پا 4671ه دوم ينفر، پا 4803ه اول ينفر بوده وشامل پا 14197اداره آموزش و پرورش، 

ل ية اول، دوم و سـوم مشـغول تحصـ   يـ سـه پا  ييباشد و در مدارس راهنما يم يجسمان يآمادگ ين نورمهايتدو پژوهشهدف از 

  شركت خواهند داشت. پژوهشن يمجزا در ا يآمار ةن، سه جامعيبنابر ا ،باشند يم
                                                                 
1 Body Mass Index  
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  ابزار اندازه گيري

مورد استفاده قـرار   و آزمون دراز نشست متر 540آزمون كنترل زمان  يهن هارت ساخت كشور آلمان برا يتاليجيكرنومتر د -1

  گيرد. يم

 گيرد. يمورد استفاده قرار م آموزان قد دانش يريگ جهت  اندازه رانيساخت ا يمتر نوار -2

 گيرد. يمورد استفاده قرار م ا موكت جهت آزمون دراز نشستيك يمناستيتشك ژ -3

4- گيرد. يمورد استفاده قرار م يريپذ انعطافجهت آزمون  رانيساخت ا يفلز يريپذ ج انعطافجعبه مدر 

  گيرد. يمورد استفاده قرار م آزمون بارفيكس يجهت اجرا رانياصالح شده ساخت ا آزمون بارفيكسدستگاه  -5

  گيرد. يرار ممورد استفاده قجهت سنجش وزن دانش آموزان  ساخت آلمان soehnle يترازو -6

  متر 540آزمون 

  )9*18بال (ين واليزم اي يدانيست دو و ميپ -از:كرنومتريل مورد نيوسا

  باشد. يستاده و آماده حركت ميفرد پشت خط شروع ا حالت بدن در شروع حركت:

  كند. يدن ميرو) شروع به دو -داوطلب با عالمت (حاضر ت:يشرح فعال

  كند. يبا راه رفتن ط ين مسافت را مطابق دلخواه حتياداوطلب مجاز است كه  -1:يينكات اجرا

 كند. يرا در حداقل زمان ممكن ط متر 540آزمون نست كه يهدف ا -2

 ش به عمل آورد.يتوان از دو نفر به طور همزمان آزما يهر نوبت م -3

از ورود آزمون شونده هـا   يريلوگكند جهت ج ين زمان طيبال را در كمترين واليد ده بار دور زميدر مجموع آزمون شونده با -4

  ه كرد.يتعب ين موانعيتوان در چهار گوشة زم ين ميبه داخل زم

جـة آزمـون شـخص محسـوب     ين زمـان نت يد كه اش حظة شروع تا اتمام مسافت محاسبه خواهد ه از ليثان شده به ياز:زمان طيامت

  باشد. ين آزمون از نوع پس رونده ميشود. ركورد ا يم

  گردش خون و تنفس يي) كارايتنفس -يبدن ( استقامت قلب يعموم استقامت سنجش:

  اصالح شده آزمون درازنشست

  ا موكتي ژيمناستيكاز:كرنومتر، تشك يل مورد نيوسا
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رد. به يگ ين قرار ميزم يكه كف پاها رو يكند به طور يده، زانوها را خم ميب به پشت درازكشداوطل حالت بدن در شروع حركت:

 يگذرنـد و رو  يمـ  يهم به صورت ضربدر يمتر فاصله داشته باشد. دستها از رو يسانت 40تا  30منگاه يها با نش كه پاشنه ينحو

  شوند. يدر سطح تشك ثابت نگه داشته م يلة فرد كمكيداوطلب به وس يرند. پاهايگ يمقابل قرار مة شان

كنـد بـه    يزانوها خـم مـ   ين جدا كرده و سر و تنه را رويباال تنه را از زم عضالت خم كننده تنهداوطلب با انقباض  ت:يشرح فعال

گـردد.   يشود. پس داوطلب به حالت شروع حركـت بـر مـ    ياز محسوب ميك امتين عمل يكه آرنجها، رانها را لمس كنند. ا يطور

ـ   يكند و در هم يرو) از طرف آزمون كننده حركت را شروع م -(حاضر يدن صدايداوطلب با شن ه كـار  ن لحظه كرنـومتر شـروع ب

  .شود يست) متوقف ميقه زمان، كرنومتر با كلمة (ايك دقيكند و بعد از  يم

  .عضالت خم كننده تنهقدرت و استقامت  سنجش:

  اصالح شده بارفيكس آزمون كشش

  .يطناب كش يو مقدار يلة فلزياصالح شده به همراه م آزمون بارفيكسدستگاه كشش  از:يل مورد نيوسا

ها كامالً صاف باشند. سپس تـا   له باشد. شانهير ميكه سرش ز يده به طوريداوطلب به پشت درازكش حالت بدن در شروع حركت:

كـف دسـتگاه    يكه سر و شـانه هـا رو  يله به حالت صاف دراز كند در حاليها و انگشتان را به سمت م كه ممكن است دست ييجا

زان يمتر باالتر از ارتفاع دستها (در حالت درازكش و قبل از آميسانت 5تا  2.5ن يله را بيارتفاع م قرار دارد سپس، آزمون بارفيكس

نتر ييمتر پـا يسانت 17(حدود له قرار داشته باشدينتر از ارتفاع مييخ چهارم، پايد در عرض ميبا يم و طناب كشيده يشدن) قرار م

  .له)ياز م

  رد.يگ يقرار م يطناب كش يده و بازوها در جلوكه كف دستها رو به خارج بو يرد به طوريگ يله را ميداوطلب م - 1ت:يشرح فعال

هـا بـا كـف     گر قرار گرفته و فقـط پاشـنه  يكديد صاف در كنار يده كشش را انجام دهد. پاها بايكامالً كش يد با بدنيداوطلب با -2

 ن در تماس باشد.يزم

 برقرار كند.تماس  يكه چانه با طناب كش ييده تا جايداوطلب بدن را با خم كردن بازوها باال كش -3

  كند. ين حد توان تكرار مين عمل را تا آخريآورد و ا يزان درميداوطلب سپس بدنش را به حالت آو -4

 بماند. يد در طول انجام تست صاف باقيباال تنه و پاها با -5

ش رونـده  ينوع پـ  ن آزمون ازيركورد ا شود. ين توان فرد، شمرده شده و ركورد فرد محسوب ميح تا آخريتعداد كشش صح از:يامت

  باشد. يم

  .يا كمربند شانه ياستقامت عضالن سنجش:
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  يريآزمون انعطاف پذ

  عضالت يريانعطاف پذ يريج جهت اندازه گجعبه مدر از:يل مورد نيوسا

 53تـا  1متـر از   ياس سـانت يـ جعبه بـا مق  يباشد. رو يمتر م يسانت 30×30×53ك جعبة مكعب شكل با ابعاد ين دستگاه شامل يا

د با آن يبا يآزمودن يكه كف پا يقسمت يعني، يقسمت عمود يقاً در ابتدايمتر دق يسانت 23شود كه خط  يم يدرجه بند يورط

  رد، قرار داشته باشد.يتماس گ

رد و كـف  يند كه پاها به موازات هم قرار گيبنش ين و پشت جعبه، طوريزم يد رويبا يآزمودن حالت بدن در زمان شروع حركت:

  جعبه كامالً در تماس باشد. يبا صفحة عمود يو يهر دو پا

خود را كه به موازات  يت شروع، با خم كردن كمر و آوردن باال تنه به جلو، دستهايپس از استقرار در وضع يآزمودن ت:يشرح فعال

ن يـ ا يآزمـودن  جه بهتـر، ينان از حصول نتياطم يدهد. برا ين است، به طرف جلو امتداد مييگر قرار دارند و كف آنها رو به پايكدي

اس يبا مق يريگ دستگاه اندازه يرو ن حد ممكن كشش را نگه دارد.يه، در آخريدو در مرتبه آخر دو ثانيعمل را چهار بار تكرار نما

متر يافتن دستها به طـرف جلـو بـر حسـب سـانت     يزان امتداد ين آزمون بر اساس ميدر ا ياز آزمودنيباشد. امت يمتر مدرج ميسانت

  گردد. يم محاسبه

ه، بـه عنـوان ركـورد آزمـون شـونده محسـوب       يـ پس از چهار بار كشش، عدد بدست آمده در كشش چهارم با مكـث دوثان  از:يامت

  باشد. يش رونده مين آزمون از نوع پيشود.ركورد ا يم

  .نگ و كمر و پشتيعضالت همستر يدگيزان انعطاف و كشيم سنجش:
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  يافته هاي تحقيق:

  ميكفرض صفر 

  هاي منتخب تفاوت معنادار وجود ندارد. ساله با نورم 13ساله و  12ساله، 11آموزان پسر  متر، دانش 540بين ميانگين آزمون 

  ساله 13و  12،11در بين دانش آموزان  Zهاي منتخب بر اساس نمره  متر محقق با نورم 540مقايسه ميانگين نورم آزمون 

  ميانگين

  آزمون محقق
  مقايسه با

  ينميانگ

  

 zآزمون 

 

  سطح معني داري

P 

  سال 11

155 

 159  استاني  77نورم سال 

 

Z =- 4.37 

 
P <0. 001 

 Z =-5.47 P< 0.001 160  كشوري 78نورم سال 

  ساله 12

 153 

 158  استاني  77نورم سال 
Z  = 5.23  

 
P < 0.001 

  Z=-4.94  P= 0.001 156  كشوري 78نورم سال 

 Z  = 8.22 P< 0.001 158  استاني  77نورم سال   ساله  13
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 يدار يمحاسـبه شـده بـا سـطوح معنـ       Zكه نشان دهنده مقادير نمرات ،عات مندرج در جدول فوقاطال :فرض صفر يكم  زمونآ

)مـي باشـد بنـابراين بـا     29/3جـدول(  zر از محاسبه شده كه در تمام موارد بزرگت zبزرگتر بودن لذا با توجه به شد.با يم 001/0

ساله، با نورمهاي منتخب  13و  12،11آموزان پسر  متر دانش 540درصد مي توان ادعا كرد كه بين ميانگين آزمون  99اطمينان 

  لذا فرض صفر اول رد مي باشد.تفاوت معنادار وجود دارد.

  

  

  

  

  

  

  فرض صفر دوم

 دار وجود ندارد.اساله، با نورمهاي منتخب تفاوت معن 13و  11،12ن پسر آموزا دانش آزمون درازنشستبين ميانگين 

150  

 Z= -4.83 P< 0.001 147  كشوري 78نورم سال 
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  ساله 13و  12،11در بين دانش آموزان Zبر اساس نمره  منتخب يها محقق با نورم آزمون درازنشستن نورم يانگيسه ميمقا

  

  ميانگين

  آزمون محقق

  ميانگين  مقايسه با

  

 Zآزمون 

 

 سطح معني داري

P 

  سال 11

29 

 25  استاني  77 نورم سال
Z= 7.74  

 
P < 0.001 

 Z=-467 P<0.001 32  كشوري 78نورم سال 

  ساله 12

 31 

 27     استاني  77نورم سال 
Z  = 7.73  

 
P < 0.001 

 Z=-7.14 P<0.001 35  كشوري 78نورم سال 

  ساله 13

 33  

 29     استاني  77نورم سال 
Z = 8.78 

 
P< 0.001 

 Z=-7.35 P< 0.001 37  كشوري 78نورم سال 

 

داري  محاسـبه شـده بـا سـطوح معنـي       Zاطالعات مندرج در جدول فوق، كه نشان دهنده مقادير نمـرات  :فرض صفر دوم آزمون

)مـي باشـد بنـابراين بـا     29/3جـدول(  zمحاسبه شده كه در تمام موارد بزرگتر از  zمي باشد.لذا با توجه به بزرگتر بودن  001/0

سـاله، بـا نورمهـاي     13و  12،11آمـوزان پسـر    دانـش  درازنشسـت ادعا كرد كه بين ميانگين آزمون درصد مي توان  99اطمينان 

  لذا فرض صفر دوم رد مي باشد.منتخب تفاوت معنادار وجود دارد.

  

  

  

  

  

  

  فرض صفر سوم

    ارد.دار وجود نداساله، با نورمهاي منتخب تفاوت معن 13و  11،12آموزان پسر  دانش آزمون بارفيكسبين ميانگين 
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   ساله 13و  12،11در بين دانش آموزان  Zبر اساس نمره  منتخب يها محقق با نورم آزمون بارفيكسن نورم يانگيسه ميمقا

  

داري  محاسـبه شـده بـا سـطوح معنـي       Zكه نشان دهنده مقادير نمراتاطالعات مندرج در جدول فوق،  :فرض صفر سوم آزمون

)مـي باشـد بنـابراين بـا     29/3جـدول(  zمحاسبه شده كه در تمام موارد بزرگتر از  zمي باشد.لذا با توجه به بزرگتر بودن  001/0

ساله، با نورمهاي منتخب  13 و 12،11آموزان پسر  دانش بارفيكسدرصد مي توان ادعا كرد كه بين ميانگين آزمون  99اطمينان 

  لذا فرض صفر سوم رد مي باشد.تفاوت معنادار وجود دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  فرض صفر چهارم

  ساله، با نورمهاي منتخب تفاوت معنادار وجود ندارد. 13و  12،11آموزان پسر  بين ميانگين آزمون انعطاف پذيري دانش

  ميانگين

  آزمون محقق

  ميانگين  مقايسه با

  

 Zآزمون 

  

  سطح معني داري

P 

  سال 11

 18 

 11  استاني 77نورم سال 
Z = 18.19  

 
P < 0.001 

 Z= 9.84 P < 0.001 14  كشوري 78نورم سال 

  سال 12

 19 

 10    استاني 77نورم سال 
Z  = 22.5  

  P < 0.001 

 Z=5.35 P < 0.001 17  كشوري 78نورم سال 

  سال 13

 22 

 11    استاني 77نورم سال 
Z = 25.4  

 
P<0.001 

 Z= 5.29 P<0.001 20  كشوري 78نورم سال 
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   ساله 13و  12،11آموزان در بين دانش Zبر اساس نمره  تخبنم يها رممحقق با نو يپذير انعطاف آزمون ن نورميانگيسه ميمقا

  

داري  معنـي  محاسبه شده بـا سـطوح    Zاطالعات مندرج در جدول فوق، كه نشان دهنده مقادير نمرات :فرض صفر چهارم آزمون

)مـي باشـد بنـابراين بـا     29/3جـدول(  zمحاسبه شده كه در تمام موارد بزرگتر از  zمي باشد.لذا با توجه به بزرگتر بودن  001/0

سـاله، بـا نورمهـاي     13و  12،11آموزان پسر  درصد مي توان ادعا كرد كه بين ميانگين آزمون انعطاف پذيري دانش 99اطمينان 

  لذا فرض صفر چهارم رد مي باشد.جود دارد.منتخب تفاوت معنادار و

  

  

  

  

  

  فرض صفر پنجم

  ومتغير هاي تحقيق همبستگي وجود ندارد. bmiبين 

  

  ميانگين 

  آزمون محقق

  ميانگين  مقايسه با

  

 Zآزمون

  

  سطح معني داري

P 

  سال 11

27 

 25  استاني 77نورم سال 
Z  = 3.71  

 
P < 0.001 

 Z= -6.97 P < 0.001 30  كشوري 78نورم سال 

  سال 12

26 

 25     استاني 77نورم سال 
Z  = 3.50 

 
P= 0.001 

 Z= -11.01 P< 0.001 32  كشوري 78نورم سال 

  سال 13

31 

 25     استاني 77نورم سال 
Z = 12.76 

 
P<0.001 

 Z= -7.44 P<0.001 35  كشوري 78نورم سال 
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  رده سني
  آماره            

  متغير  

  

  بارفيكس

  

  درازنشست

  

  متر 540

  

  انعطاف پذيري

  سال 11

  ضريب همبستگي

  پيرسون
011/0  039/0  129/0  085/0  

  280/0  160/0  462/0  820/0  سطح معني داري

  سال 12

  ضريب همبستگي

  پيرسون
132/0  005/0  074/0  022/0  

  680/0  168/0  928/0  140/0  سطح معني داري

  سال 13

  ضريب همبستگي

  پيرسون
158/0  128/0  025/0  102/0  

  058/0  642/0  161/0  140/0  سطح معني داري

  

بزرگتر مي باشـد لـذا بـا     05/0معني داري حاصل از تحقيق از با توجه به اطالعات جدول فوق مالحضه مي شود كه كليه سطوح 

بـا متغيرهـاي ايـن     در سه رده سـني  ) دانش اموزان شهريارbmiدرصد اطمينان مي توان ادعا نمود بين شاخص توده بدني( 95

  تحقيق هيچگونه همبستگي وجود ندارد.

  

  

  

  ينتيجه گيرحث و ب

  دار مي باشد. بين ميانگينها معنيارد تفاوت در تمام مو ساله، 11در بين دانش آموزان  -1
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 78و نورم سال  ياستان 77سال از نورم  ،متر 540شهريار در آزمون  ساله 11دانش آموزان ، اطالعات حاصل از تحقيقوجه به ا تب

 يمبل قبول قادانش آموزان  يتنفس -يقلب يآمادگ يداشته اند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه سطح عموم يعملكرد بهتر يكشور

  باشد.

 78با توجه به اينكـه از نـورم سـال     يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77سال  از نورمدانش آموزان ، درازنشستدر آزمون 

  باشند. يدر استقامت عضالت خم كننده تنه، برخوردار نم يدر سطح پائينتر قرار دارند، لذا از وضعيت مطلوب يكشور

توان نتيجه گرفت كه از وضعيت  يداشته اند، لذا م منتخب ينورمها نسبت به يعملكرد بهتر نش آموزاندا ،بارفيكسدر آزمون 

  باشند. يكمر بند شانه، برخوردار م يدر استقامت عضالن يخوب

ائينتر پـ  يكشور 78از نورم سال  يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77، دانش آموزان از نورم سال يپذير انعطافدر آزمون 

  باشد. يبرخوردار نم يعضالت پشت و عضالت پشت پا از سطح مطلوب يپذير انعطافبوده لذا مي توان نتيجه گرفت، 

بـا   متـر  540آزمون داشته همچنين در  يهمخوان 1377 يو ميركاظم 1370فرهنگ پژوهشدر اكثر موارد با  ،پژوهشنتايج اين 

  دارد. ي، همخوان1370كاشف  پژوهشگرفته لذا با  توجه به اينكه آزمون دور زمين واليبال انجام

  

  دار مي باشد. بين ميانگينها معنيساله، در تمام موارد تفاوت  12در بين دانش آموزان  -2

 78و نورم سال  ياستان 77سال  ، از نورممتر 540ساله شهريار در آزمون  12دانش آموزان  اطالعات حاصل از تحقيق،با توجه به 

 قابـل قبـول   دانش آمـوزان   يتنفس -يقلب يآمادگ يداشته اند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه سطح عموم يبهتر عملكرد يكشور

  باشد. يم

 78با توجه به اينكـه از نـورم سـال     يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77سال  ، دانش آموزان از نورمدرازنشستدر آزمون 

  باشند. يدر استقامت عضالت خم كننده تنه، برخوردار نم ياز وضعيت مطلوب در سطح پائينتر قرار دارند، لذا يكشور

توان نتيجه گرفت كه از وضعيت  يمنتخب داشته اند، لذا م ينسبت به نورمها يدانش آموزان عملكرد بهتر ،بارفيكسدر آزمون 

  باشند. يكمر بند شانه، برخوردار م يدر استقامت عضالن يخوب

پـائينتر   يكشور 78از نورم سال  يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77، دانش آموزان از نورم سال يپذير انعطافدر آزمون 

  باشد. يبرخوردار نم يعضالت پشت و عضالت پشت پا از سطح مطلوب يپذير انعطافبوده لذا مي توان نتيجه گرفت، 

بـا   متـر  540آزمـون  همخواني داشته همچنين در  1377و ميركاظمي  1370فرهنگ پژوهشدر اكثر موارد با  پژوهش نتايج اين

  ، همخواني دارد.1370كاشف  پژوهشتوجه به اينكه آزمون دور زمين واليبال انجام گرفته لذا با 
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  دار مي باشد. بين ميانگينها معنيساله، در تمام موارد تفاوت  13در بين دانش آموزان  -3

 يعملكرد بهتر ،ياستان 77سال  ، از نورممتر 540ساله شهريار در آزمون  13وزان دانش آم اطالعات حاصل از تحقيق،با توجه به 

  باشد. يم قابل قبولدانش آموزان  يتنفس -يقلب يآمادگ يداشته اند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه سطح عموم

 78توجه به اينكـه از نـورم سـال     با يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77سال  ، دانش آموزان از نورمدرازنشستدر آزمون 

  باشند. يدر استقامت عضالت خم كننده تنه، برخوردار نم يدر سطح پائينتر قرار دارند، لذا از وضعيت مطلوب يكشور

توان نتيجه گرفت كه از وضعيت  يمنتخب داشته اند، لذا م ينسبت به نورمها يدانش آموزان عملكرد بهتر ،بارفيكس در آزمون

  باشند. يكمر بند شانه، برخوردار م يقامت عضالندر است يخوب

پـائينتر   يكشور 78از نورم سال  يدر سطح باالتر قرار دارند. ول ياستان 77، دانش آموزان از نورم سال يپذير انعطافدر آزمون 

  اشد.ب يبرخوردار نم يعضالت پشت و عضالت پشت پا از سطح مطلوب يپذير انعطافبوده لذا مي توان نتيجه گرفت، 

بـا   متـر  540آزمون همخواني داشته همچنين در  1377و ميركاظمي  1370فرهنگ پژوهشدر اكثر موارد با ، پژوهشاين  تايجن

  ، همخواني دارد.1370كاشف  پژوهشتوجه به اينكه آزمون دور زمين واليبال انجام گرفته لذا با 

  شد.همبستگي معني داري مشاهده ن bmiبين هيچيك از آزمونها با  -4
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