مجمىعه مقاالت همایش یافته های پژوهشی در علىم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

ثزرسي ميشان ضيًع وبَىجبريُبي اوذام فًقبوي يتبثيز يك ثزوبمٍ يرسضي (اصالحي)مىتخت ريي
وبَىجبري كيفًس داوص آمًسان پسز 21تب 21سبل در مىطقٍ فزيذن
هْذي كثاؽ لٌگشٍدي .ػضَّيات ػلوي داًـىذُ تشتيت تذًي داًـگاُ آصاداػالهي ٍاحذاكفْاى ( خَساػگاى )

مقذمٍ
لاتليت ٍ تَاًايي يه فشد دس اخشاي فؼاليتْاي ٍسصؿي تِ ٍضؼيت تذًي اٍ تؼتگي داسد تِ عَسي وِ ٍضؼيت تذًي هثٌاي وليِ
حشوات دس اًؼاى تِ ؿواس هي سٍد.چٌاًچِ ٍضؼيت تذًي سا تشتية لشاس گشفتي اًذاهْاي هختلف تذى ًؼثت تِ يىذيگش دس ًظش تگيشين دس
ايي تيي ػتَى فمشات هْوتشيي آًْا تِ ؿواس هي سٍد .ػتَى هْشُ ّا تا تغيشات غيش عثيؼي خَد هي تَاًذ ٍضؼيت ّاي هختلفي سا تِ تذى
اًؼاى دادُ ٍدس ًتيدِ سٍي ػولىشد فشد تاثيش تگزاسد .تذٍى ؿه تَخِ تِ ػَاسم ٍ ًاٌّداسيْاي ػتَى فمشات ،ػَاهل تِ ٍخَد آٍسًذُ
آًْا ٍاسائِ پيـٌْادات اكالحي دس ايي صهيٌِ ػالٍُ تش تاهيي ػالهتي ٍ واّؾ آػية ّاي احتوالي ٍضؼيت كحيح تذًي سا ًيض دس پي
خَاّذ داؿت .ػتَى فمشات تخؾ تؼياس هْوي اص ػاختاس اػىلتي تذى اًؼاى اػت وِ تِ ؿىل حشف  Sتاص ؿذُ اًگليؼي هي تاؿذ .ايي
تخؾ حوايت اكلي اص تذى سا دس فؼاليتْاي هختلف تش ػْذُ داسد ٍ ًمؾ اكلي سا دس ساػتاي تذى ايفا ًوَدُ ٍاص چْاس لَع تـىيل ؿذُ
اػت  .ايي لَع ّاي فيضيَلَطيه دٍ لَع تِ ؿىل تشاهذگي( تحذب ) دس ًاحيِ لفؼِ ػيٌِ ٍ دًثالچِ ٍ دٍ لَع تِ كَست فشٍ سفتگي
( تمؼش ) دس ًاحيِ گشدى ٍ ووش هي تاؿذ (هحشٍسي )1381
هداٍست ٍ اتلال لَع ووش تا اػتخَاى لگي خاكشُ هَلؼيت خاكي سا تشاي ػتَى هْشُ اي تَخَد هي آٍسد تِ گًَِ اي وِ
حشوات اػتخَاى لگي خاكشُ تَيظُ چشخؾ لذاهي ٍ خلفي آى تش سٍي لَع ووش تاثيش هي گزاسد ٍ هيضاى آى سا ون يا صياد هي وٌذ وِ
ايي تغييشات لَع ووش هَخة تغييشات لَع ّاي ػتَى هْشُ اي دس ًاحيِ ي پـت هي ؿَد  .چٌيي تغييش ؿىل ّايي هوىي اػت دس
افشادي وِ داساي لذ تلٌذ ّؼتٌذ ًيض هـاّذُ ؿَد  .تشاي هثال داًؾ آهَصاًي وِ داساي لذ تلٌذتشي ًؼثت تِ ػايش ّن والػي ّاي خَد
ّؼتٌذ اص هيضًٍيوىت هـاتِ تا آًاى اػتفادُ هي وٌٌذ تٌاتشايي دس ٌّگام ًَؿتي تيؾ اص حذ تِ ػوت خلَ خن هي ؿًَذ ٍ يا دس ٌّگام
ايؼتادى ٍ كحثت وشدى تا ّن والػي ّاي خَد وِ داساي لذ وَتاُ تشي ّؼتٌذ تيؾ اص حذ تِ خلَ خن هي ؿًَذ ٍ لَع پـتي خَد سا
افضايؾ هي دٌّذ وِ ايي اهش هي تَاًذ هَخة افضايؾ اًحٌاي ًاحيِ ي پـتي ػتَى فمشات (ويفَص) ؿَد ( .ػخٌگَيي ) 1379
تحميك حاضش تا اسايِ تىاس گيشي ته تشًاهِ توشيٌي هٌتخة ،تاثيشتشتيت تذًي ٍ توشيٌات اكالحي سٍي ًاٌّداسي ويفَص ػيٌِ اي ٍ
هتؼالة آى اكالح لَع ّاي غيش عثيؼي ػتَى فمشات سا دس داًؾ آهَصاى تشسػي ًوَدُ اػت.

ثيبن مسئلٍ
تشتيت تذًي تخؾ اليٌفه آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت ٍ داساي واسوشدّاي هختلف آهَصؿي ٍ تشتيتي هي تاؿذ تشسػي ّا ًـاى دٌّذٓ
تغيش ؿىل ّاي تذًي ٍٍخَد ًاٌّداسي ّاي اػىلتي دس تيي داًؾ آهَصاى ؿايغ هي تاؿذ ( .لشاخاًلَ ) 1368
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اص ًظش هتخلليي ،اهشٍص ًمؾ تاسص تشتيت تذًي ٍ فؼاليت ّاي حشوتي تِ ػٌَاى ػاهل تؼْيل وٌٌذُ سؿذ عثيؼي ٍ فيضييَ لَطيىي
اًؼاى ( تِ ٍيضُ دس دٍساى سؿذ ) پزيشفتِ ؿذُ اػت .اص ػَي ديگش ًمؾ ايي همَلِ دس ووه تِ اكالح ٍتشعشف ًوَدى ًاٌّداسي
ٍػَاسم اػىلتي هَسد لثَل هتخلليي حيغِ حشوت دسهاًي ٍ تَاًثخـي هي تاؿذ .تٌاتش ايي يىي اص اّذاف اكلي تشتيت تذًي ٍٍسصؽ
دس هذاسع ،تشتيت تذًي اكالحي اػت 0هؼلن تشتيت تذًي تايذ عشص لشاسگشفتي تذى داًؾ آهَصاى دس فؼاليت ّاي هختلف سٍصاًِ سا
آهَصؽ دّذ ٍ عثيؼي تَدى ٍضؼيت اػىلتي ٍهف لل سا هَسد تَخِ ٍتاييذ لشاس دّذ ٍ تذاًذ وِ فشم خاكي اص لشاس گشفتي تش واسآيي ٍ
ػولىشد تذى تاثيش داسد 0كحيح ساُ سفتي خَب ًـؼتي خَب ايؼتادى ٍاًدام فؼاليت ّاي حشوتي تش اػاع اكَل تيَ هىاًيىي
ٍهؼياسّاي تْذاؿتي ػالٍُ تش آًىِ ايي حشوات س اصيثا تش هي وٌذ تلىِ تا واسآيي تيـتش ٍخؼتگي ووتش ًيض ّوشاُ اػت.
ٍلي ٍخَد ػيَب ٍ ًاٌّداسيْاي اػىلتي هي تَاًذ تش ايي فاوتَسّا تاثيش هؼتمين ٍغيش هؼتمين تگزاسد تا تَخِ تِ تفاٍتْاي فشدي اص
لحاػ آًاتَهيىي هلضم ًوَدى اًؼاى ّا تِ پيشٍي اص يه لالة اص پيؾ تؼييي ؿذُ تِ ػٌَاى عشص لشاس گشفتي خَب كحيح تِ ًظش ًوي سػذ
تٌاتشايي خْت فشم لشاسگيشي تذى ًوي تَاى اص اػتاًذاسدّاي خْاًي اػتفادُ وشد لزا تْيِ ٍاسايِ فشهْاي اػتاًذاسد تايذ تش اػاع ٍيظگي
ّاي هحيغي ٍ فشٌّگي ّش خاهؼِ كَست پزيشد ٍ تش اػاع آى اگش تغييشات غيش عثيؼي دس ٍضؼيت تذى ايداد گشددتايذاص عشيك حشوات
اكالحي ًؼثت تِ تشعشف وشدى آى تالؽ وشد.
دس تحميك حاظش هحمك دس ًظش داسد تاثيش يه تشًاهِ توشيٌات ( اكالحي ) هٌتخة سٍي ًاٌّداسي ويفَص سا دس داًؾ آهَصاى  12تا
 14ػال پؼش هٌغمِ فشيذى هَسد اسصياتي لشاس دّذ.

اَميت يضزيرت تحقيق
اّويت اًدام ايي تحميك اص دٍ تؼذ خؼوي ٍ سٍاًي لاتل تاهل ٍتشسػي اػت وِ دس اكل ّش يه اص ايي اتؼاد هىول تؼذ ديگش اػت
اگش ؿخلي عشص ايؼتادى ،ساُ سفتي ًـؼتي ٍ خَاتيذى كحيح سا سػايت ًٌوايذػثة تشٍص اختالالتي دس اػضا ٍخَاسح خَد خَاّذ ؿذ
ػَاهل ٍؿشايظ عثيؼي اص لثيل ػَءتغزيِ ،ػادات غلظ حشوتي ،اػتفادُ اص ٍػايل غيش اػتاًذاسد خْت ًـؼتي هغالؼِ ًوَدى ٍخَاتيذى اص
خولِ ػَاهل هؤثش دس تشٍص ايي اختالالت خلَكا ضؼف ٍ اختالل دس تاال تٌِ ٍػتَى فمشات تـواس هي سٍد .اص تؼذ سٍاًي تايذ ارػاى
ًوَد وِ داسا تَدى يه پَػچش خؼواًي هغلَب ،فشد سا تشاي داؿتي سٍاى ػالن تش آهادُ هي وٌذ افشاد ساػت لاهت ػوَها اػتواد تِ ًفغ
تيـتشي دس خَد احؼاع هي وٌٌذ ٍافشادي وِ داساي هـىل احؼاػي ٍرٌّي ّؼتٌذ اػاػاػغح آهادگي خؼواًي آًْا پاييي اػت.
(يضداًي فشد )1374
اص هغالة فَق چٌثي تش هي آيذ وِ اهش پيـگيشي اص ًاٌّداسي ّاي اػىلتي هٌَط تِ تشًاهِ سيضي اكَلي هي تاؿذ .افشاد تِ ٍيضُ
خَاًاى ًٍَخَاًاى تِ دليل داؿتي ٍيظگي ّاي خاف تذًي ًياصهٌذ تَخِ تيـتشي هي تاؿذ.
پيـگيشي سا تايذ اص هذاسع ٍ دس ػاػات ٍسصؽ آغاص ًوَد ٍ ايي اهش اص ٍظايف ٍ هؼؤليت ّاي خغيش هؼلويي ٍسصؽ ٍ تشتيت تذًي
هيثاؿذ .دس ايي ساػتا تايذ تا ؿٌاػايي داًؾ آهَصاى داساي ًاٌّداسي ٍػپغ تا اسايِ توشيٌات اكالحي حشوتي خاهؼِ داًؾ آهَصي سا تِ
ػَي تٌذسػتي سٌّوَى ػاخت ٍ تذيي ٍػيلِ اص كشف ّضيٌِ ّاي دسهاًي صياد خلَگيشي ًوَد.

2

مجمىعه مقاالت همایش یافته های پژوهشی در علىم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگان(اصفهان)

اَذاف تحقيق
الف –َذف كلي
تاثيش يه تشًاهِ ٍسصؿي اكالحي هٌتخة سٍي ًاٌّداسي اػىلتي داًؾ آهَصاى پؼش 12تا  14ػالِ هٌغمِ فشيذى
ةَ-ذف اختصبصي
 - 1تؼييي دسكذ ؿيَع ًاٌّداسي ّاي اػىلتي تاالتٌِ ( افتادگي ؿاًِ -لَسدٍص -ويفَص -ػش تِ خلَ ) دس خاهؼِ تحت هغالؼِ.
 - 2تاثيشتشًاهِ ٍسصؽ اكالحي هٌتخة سٍي ًاٌّداسي ويفَصداًؾ آهَصاى پؼش  12تا 14ػال هٌغمِ فشيذى.

فزضيٍ َبي تحقيق:
الف-فزضيٍ كلي
تشًاهِ ٍسصؿي اكالحي هٌتخة اسايِ ؿذُ سٍي واّؾ تْثَد ٍ اكالح ًاٌّداسيْاي اػىلتي داًؾ آهَصاى پؼش  12تا 14ػال هتغمِ
فشيذى تاثيش هثثتي داسد.
ة-فزضيٍ فزعي
 - 1تشًاهِ ٍسصؿي اكالحي سٍي واّؾ ٍ اكالح ًاٌّداسيْاي ويفَص دس تيي داًؾ آهَصاى پؼش  12تا  14ػال هٌغمِ فشيذى
تاثؼيش داسد.
 - 2تشًاهِ ٍسصؿي اكالحي سٍي افضايؾ لذ داًؾ آهَصاى پؼش 12تا 14ػال هٌغمِ فشيذى تاثيش داسد.

پيطيىٍ تحقيق
هْذٍي ًظاد (  ) 1371دس تحميمي تاثيشات فؼاليت حشوتي سٍي اكالح ًاٌّداسي ّاي ٍضؼيتي ػتَى فمشات پؼشاى سا تشسػي
ًوَدً .تايح ًـاى داد وِ توشيٌات وــي ٍيظُ دس تاصگـت ًؼثي ػضالت وَتاُ ؿذُ هؤثش تَدُ اػت .ايي تشًاهِ ؿاهل ّ 8فتِ توشيي تا
فشواًغ  2خلؼِ دس ّفتِ ٍ ّش خلؼِ  90دليمِ تَد وِ تشاي اكالح ًاٌّداسي ّاي ويفَص – ؿاًِ گشدٍ -ػش تِ خلَ تدَيض ٍهَسد
اػتفادُ لشاس گشفت.
هشؿذي (  ) 1374دس تحميمي تشسػي هيضاى ًاٌّداسي ّاي ٍضؼيتي تاالتٌِ داًؾ آهَصاى پؼش هذاسع هتَػغِ ؿْشػتاى تشٍخشد سا
هغالؼِ ًوَدُ اػت .هْوتشيي ًتايح تحميك ٍي ػثاستٌذ اص :
 39/87 - 1دسكذ اص افشاد خاهؼِ تحميك تِ ًاٌّداسي ّاي ٍضؼيتي تاالتٌِ هثتال ّؼتٌذ.
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 - 2تيـتشيي هيضاى ؿيَع ًاٌّداسي ّاي تاالتٌِ ػاسضِ افتادگي ػش تِ خلَ تا  85/14دسكذ ٍ ووتشيي آى ػاسضِ اًحشاف خاًثي لگي
تِ 21دسكذ هي تاؿذ.
 - 3تيي ػادت خَاتيذى ٍتشٍص ػاسضِ لَسدٍص ووشي استثاط هؼٌي داسي ٍخَد ًذاسد.
 - 4تيي اػتفادُ اص دػت تشتش ٍ ػاسضِ اػىَليَص استثاط هؼٌي داسي هـاّذُ ًگشديذُ اػت .
 - 5تيي ػادت ًـؼتي دس هٌضل ٍ هيضاى اتتال تِ ًاٌّداسي ويفَص پـتي تا اعويٌاى 95دسكذ استثاط هؼٌي داسي هـاّذُ ًـذ.
لشاخاًلَدس ػال (  ) 1386تحميمي تحت ػٌَاى تشسػي هيضاى ٍ ػلل ًاٌّداسي ّاي اػىلتي دس داًؾ آهَصاى پؼش  12تا  15ػالِ
ؿْش تْشاى اًدام دادوِ ًتايح حاكلِ ًـاى هي دّذ فمظ  13/74دسكذ افشادخاهؼِ تحميك اص ٍضؼيت تذًي عثيؼي تشخَسداسًذٍحذٍد
 86/25دسكذ دچاس يىي اص ًاٌّداسي ّاي اػىلتي تَدُ اًذ.
فشصام دس ػال (  ) 1373تحميمي تحت ػٌَاى اثش يه دٍسُ توشيٌات اكالحي تش تْثَد ًؼثي لَسدٍص ووشي داًؾ اهَصاى پؼش  14تا
 17ػالِ ؿْش وشهاى اًدام داد ٍ تِ ايي ًتيدِ سػيذ وِ تشًاهِ ي توشيٌي اسايِ ؿذُ دس تْثَد لَسدٍص ووشي هؤثش هي تاؿذ .ػالٍُ تش ايي
تيي هياًگيي لذ آصهَدًي ّا لثل ٍ تؼذ اص دٍسُ ي توشيي تفاٍت هؼٌي داسي ٍخَد داسد .
تْثَدي دس ػال (  ) 1374عي تحميمي دس داًـگاُ تْشاى تاثيش يه دٍسُ حشوات اكالحي ٍيظُ سٍي داًؾ آهَصاى دختش  15تا 18
ػالِ ؿْشػتاى وشج سا تشسػي ًوَد.
ًتايح ًـاى داد :
_ توشيٌات اكالحي سٍي ظشفيت حياتي آصهَدًي ّا تاثيش هؼٌي داسي داسد .
_ تيي هياًگيي لذ آصهَدًي ّا لثل ٍ تؼذ اص توشيي تماٍت هؼٌي داسي ٍخَد داسد .
_ تيي هيضاى اكالح ويفَص ٍضؼيتي ٍ هيضاى ظشفيت حياتي پيؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى ساتغِ ي هؼٌي داسي ٍخَد داسد .
اػتشٍػىا ٍّوىاساى دس ػال (  ) 2003تحميمي تحت ػٌَاى ٍضؼيت تذًي وٌْؼاالى داساي صًذگي فؼال اًدام دادًذ .گشٍُ هَسد
هغالؼِ ً 34فش هشد تيي  60تا  80ػالِ تَدًذ وِ دس ّفتِ تِ  2خلؼِ توشيي 2ػاػتِ هي پشداختٌذ  .اعالػات تِ دػت آهذُ ايي
خلَكيت سا تاييذ وشد وِ ػتَى فمشات تغَس عثيؼي توايل تِ تغييش داسد اها ػَاهلي هوىي اػت ايي توايل سا وٌذ يا تٌذ ًوايذ .
پيضٍتيلَ دس ػال (  ) 2004تحميمي تحت ػٌَاى " دسهاى لَص تذٍى ػول خشاحي دس داًؾ آهَصاى" دس وـَس اهشيىا اًدام داد وِ
آصهَدًي ّا توشيي ّايي تشاي واّؾ ؿذت اًمثاضات ٍ تمَيت ػاختواى ػضالت وَتاُ ؿذُ دس حالت ايؼتادُ ٍ ًـؼتِ اًدام دادًذ ٍ
توشيٌات حاكل تاػث واّؾ اًحٌا دس ويفَص داًؾ آهَصاى گشديذ.
خيي ٍّوىاساًذس ػال (  ) 2005تاثيش ٍسصؽ ّاي هٌظن سٍي ًاٌّداسي ويفَص سا هغالؼِ وشدًذ .هٌاتغ ًـاى هي دّذ اًدام
ٍسصؿْاي لذستي ( تمَيتي ) هي تَاًذ اثشات لاتل تَخْي تش اكالح ويفَص داؿتِ تاؿذ ٍفـاسّاي ٍاسد تش لفؼِ ػيٌِ سا ون وٌذ ٍتِ ػتَى
فمشات ثثات تخـذ.
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ريش تحقيق
تا تَخِ تِ هَضَع تحميك وِ تاثيؼش يه تشًاهِ ٍسصؿي اكالحي هٌتخة سٍي ًاٌّداسي اػىلتي داًؾ آهَصاى پؼش  12تا  14ػالِ
دس هٌغمِ فشيذى اػت سٍؽ تحميك ًيوِ تدشتي اػت ٍ تا اػتفادُ اصپيؾ آصهَى ٍپغ آصهَى دسدٍگشٍُ ؿاّذٍتدشتي اػت.

جبمعٍ آمبري
خاهؼِ آهاسي دسايي تحميك ػثاست اػت اص ول خوؼيت ً 6000فشي داًؾ آهَصاى پؼشؿْشػتاى فشيذى وِ دسػال  1384 -85تِ
تحليل اؿتغال داؿتٌذ.

ومًوٍ آمبري
تؼذاد ً 60فش داًؾ آهَصاى وِ تيـتشيي همذاس ويفَص سا داؿتِ اًذ تِ دٍ گشٍُ تدشتي ٍ ؿاّذ تِ عَس تلادفي ٍ هؼاٍي تمؼين
گشديذُ تؼذاد ً 30فش تِ ػٌَاى گشٍُ ؿاّذ دس پغ آصهَى ٍپيؾ آصهَى هَسد هؼايٌِ لشاس وشفتٌذ.

آسمًدوي َب يوحًٌ گشيىص آوُب
آسهَدًي ّا دسايي تحميك تِ كَست تلادفي اًتخاب ؿذًذٍاص عثمات هختلف فشٌّگي اختواػي ٍ التلادي تَدُ ٍ هحمك ّيچگًَِ
اػوال ًظشي دس گضيٌؾ آًْا ًذاؿتِ اػت .سٍؽ ًوًَِ گيشي اص ًَع تلادفي خَؿِ اي تَد وِ اتتذا هذاسع ساٌّوايي ؿْشػتاىّ ،وِ دس
اًتخاب ؿشوت دادُ ؿذُ اًذ ٍاص تيي آى ّا  4هذسػِ خْت اًدام هؼايٌات تِ كَست لشػِ وـي اًتخاب گشديذًذٍ ػپغ وليِ داًؾ
آهَصاى هؼايٌِ ؿذًذ .الصم تِ روش اػت تؼذاد افشاد هَسد هؼايٌِ خوؼا ً 600فش تَدًذ وِ  %10اص خاهؼِ آهاسي سا تـىيل هي دّذ .تؼذاد
ول ًوًَِ ّا ً 60فش اص داًؾ آهَصاى داساي ًاٌّداسي ويفَص پـتي تَدُ اًذ وِ تِ عَس تلادفي تِ دٍ گشٍُ ً 300فشُ تدشتي ٍ ؿاّذ
تمؼين گشديذًذ.

اثشارييسبيل اوذاسٌ گيزي
 - 1كفحِ ؿغشًدي :ايي كفحِ چْاسچَتي تِ اتؼاد ( )100*200ػاًتي هتش اػت وِ تِ ٍػيلِ ًخ ّاي تاسيىي وِ اص عَل ٍ
ػشم ايي چْاسچَب دس فَاكل دليك  5ػاًتي هتش هيگزسد هـثه ٍدليما ٍػظ آى تَػظ يه ؿالَل ًٍخ سًگي هـخق هيتاؿذ
وِ خْت تشسػي هيضاى ٍضؼيت ػتَى فمشات هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .ايي ٍػيلِ ػاخت ايشاى تش اػاع چاست ػاصهاًي آصهَى
ًيَيَسن هي تاؿذ.
- 2هتش :خْت اًذاصُ گيشي لذ آصهَدًي ّا .
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- 3فشم ثثت ًتايح آصهَى ًيَيَسن :فشم تشسػيٍضؼيت تذًي وِ تحت ػٌَاى واست هؼايٌِ اًحشافات ػتَى فمشات ؿٌاختِ هيؿَد
ٍٍضؼيت ػتَى فمشات سا اصديذپْلَ ٍدسػِ ػغح الف  :ضؼيف ياغيشعثيؼي ب  :هتَػظ ياغيشعثيؼي خفيف ج  :عثيؼي ياخَب
هَسدتشسػي لشاس هي دّذ.

مكبن يسمبن تحقيق
هحل اًدام توشيٌات اكالحي دس هشوض حشوات اكالحي ( ػالي ٍسصؿي پَسياي فشيذى) تَدوِ ايي توشيٌات اص آرس هاُ 84آغاص ٍدس
تْوي هاُ  84وِ تِ هذت ّ 12فتِ تَد خاتوِ يافت .صهاى اخشاي توشيٌات ػاػت  3الي  5تؼذاصظْش سٍصّاي ؿٌثِ دٍؿٌثِ ٍچْاسؿٌثِ ّش
ّفتِ تَدُ اػت.

مزاحل اجزاي آسمًن
الف -هحل اخشا اعاق تْذاؿت يا ًواصخاًِ هذاسع
ب -اًدام آصهَى ػالهتي خؼوي تَػظ پضؿه
ج -تىويل سضايت ًاهِ ٍلي داًؾ آهَص
د -تىويل پشػـٌاهِ لثل اص اًذاصُ گيشي
ُ -اسصياتي ٍضؼيت تذًي ٍػتَى فمشات تَػيلِ كفحِ ؿغشًدي
ٍ -تشسػي ٍضؼيت تاالتٌِ اص ًواي خاًثي اصعشيك كفحِ ؿغشًدي ٍاػتفادُ اص ؿالَل

ثزوبمٍ تمزيه
اتتذاگشم وشدى تلَست ػوَهي ٍاختلاكي تِ هذت  12دليمِ دس ّش خلؼِ اًدام هي ؿذ ػپغ تشًاهِ اكلي توشيي وِ ؿاهل
توشيٌات وــي تشاي افضايؾ عَل ػضالتي وِ دس ًاحيِ لذاهي فَلاًي لفؼِ ػيٌِ وَتاُ ؿذُ تِ ؿشح ريل اًدام هي ؿذ .فشد سٍي ؿىن
هي خَاتذ ٍدػتْاسا دس پْلَ لشاس هيذّذ ٍػپغ ػشٍ ػيٌِ سا اص صهيي تلٌذ هي وٌذ ٍ تشاي چٌذ لحظِ دس ايي ٍضؼيت هيواًذ.
- 1فشد تِ پـت دس حالي وِ يه پذ دس صيش وتف ّاي اٍتَد هي خَاتيذ ٍػش سا تِ عشف ػمة هي تشد تا تِ صهيي ًضديه ؿَد.
- 2فشد اص هيلِ ي تاسفيىغ آٍيضاى هي ؿَد.
- 3فشد دس حالت ايؼتادُ حشوت ػمة تشدى وتف ّا سا اًدام هي دّذ.
تَخِ :وــْا غالثا تيي  10 -30ثاًيِ اػت ٍ ّشتوشيي  13تاس تىشاس هي ؿذ ( گاخغ ٍّوىاساى ٍ ) 1993دس پاياى ّش حشوت
وــي اػتشاحت تِ هذت  1دليمِ تِ آصهَدًي ّا دادُ هيـذ.
تشاي تمَيت ٍافضايؾ لذست ػضالت اًذام فَلاًي  -خلفي توشيٌات تمَيتي تِ ؿشح ريل اًدام گشديذ.
 .1فشد سٍي ؿىن هي خَاتيذ ٍيه دػت سا تاال هي آٍسد ٍدػت ديگش سادسپْلَ لشاس هيذاد ٍ ػول تاالآٍسدى ػش ٍػيٌِ سا اًدام هي دادٍ
دس توشيٌات تؼذ دػتْا سا خاتدا هي وشد.
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 .2فشد سٍي ؿىن هي خَاتيذ ٍ دػت ّا سا وـيذُ دس تاالي ػش لشاس هي داد ٍ ػش ٍ ػيٌِ سا اص صهيي تلٌذ هي وشد ٍ توشيي تؼذ دػتْا تِ
كَست وـيذُ دس پْلَ لشاس هي گشفت.
 .3فشد سٍي ؿىن هي خَاتيذ ٍ دػت ّا سا پـت ػش تِ يىذيگش لفل هي وشد ٍ ػول تاال آٍسدى ػش ٍ ػيٌِ سا اًدام هي داد.
 .4فشد سٍي ؿىن هي خَاتيذ ٍ ػش ٍ ػيٌِ سا تاال هي اٍسد ٍ فشد ووىي ديگشي دس ًاحيِ پـت ػتَى فمشات تا دػت هماٍهت ايداد
هيوشد ( .ػخٌگَيي )1379
تش اػاع ًظشيِ هَلش تشاي افضايؾ لذست ،تؼذاد تىشاس ّاي توشيٌات تيي  5تا  10تاس تَد دس پاياى ّش خلؼِ حشوات وــي ػادُ
ّوشاُ تا ساُ سفتي تشاي تشگـت تِ حالت اٍليِ اًدام هي ؿذ (.ػخٌگَيي )1379

ريضُبي آمبري
تشاي تدضيِ ٍ تحليل اعالػات اص سٍؽ ّاي آهاسي تَكيفي ٍ اػتٌثاعي اػتفادُ گشديذ  .دسآهاس تَكيفي اص ؿاخلْايي ًظيش
هياًگيي هياًِ اًحشاف هؼياس ٍ خذاٍل ٍ ًوَداسّاي هشتَعِ اػتفادُ ؿذ  .دس ػغح آهاس اػتٌثاعي تشاي آصهَى فشضيِ ّا ي تحميك اص آصهَى
ٍيل واوؼَى ٍ تحليل وٍَاس ياًغ ٍ آصهَى  tخْت همايؼِ دس گشٍُ ّاي هؼتمل ٍ ٍاتؼتِ اػتفادُ گشديذ .

تحليل آمبري يبفتٍ َبي تحقيق
الف) تًصيف دادٌ َب
.2حذٍد ً 522فش(  78دسكذ ) اص افشاد ّفتِ اي يه خلؼِ ٍسصؽ هي وشدًذ .
.1حذٍد ً 86فش ( 14 /3دس كذ) اص ايي افشاد داساي ًاٌّداسي ويفَص تَدًذ .
.3حذٍد ً 170فش ( 28/4دسكذ ) اص ايي افشاد داساي ًاٌّداسي لَسدٍص تَدًذ.
.1حذٍد ً 284فش ( 47/3دسكذ) اص ايي افشاد داساي ًاٌّداسي افتادگي ؿاًِ تَدًذ( .تيـتشيي ًاٌّداسي)
.5حذٍد ً 84فش( 14دسكذ) اص ايي افشاد داساي ًاٌّداسي ػش تِ خلَ تَدًذ( .ووتشيي ًاٌّداسي)
ة)استىجبط آمبري ي اسمًن فزضيٍ َب
فشضيِ  -1تشًاهِ ٍسصؿي اسايِ ؿذ  .سٍي اكالح ٍ تْثَد ًاٌّداسي ويفَص داًؾ آهَصاى پؼش  12تا  18ػالِ هٌغمِ فشيذى هؤثش اػت .
فشضيِ  -2تشًاهِ ٍسصؿي اسايِ ؿذُ سٍي افضايؾ لذ داًؾ آهَصاى پؼش  12تا  14ػال هٌغمِ ي فشيذى هؤثش اػت .
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فشضيِ ي  1همايؼِ ي هياًگيي ويفَص دس دٍ گشٍُ ؿاّذ ٍ تدشتي دس ػغح  p <0/01هؼٌي داس تَدُ تٌاتشيي تيي ٍضؼيت ويفَص دس
آصهَى ّاي آهَصؽ ديذُ ٍ آهَصؽ ًذيذُ تماٍت هؼٌي داس يَخَد داسد تِ ػثاست ديگش ويفَص دس آصهَدًي ّاي گشٍُ تدشتي تا حذٍدي
اكالح ؿذُ اػت .
فشضيِ  2هياًگيي لذ آصهَدًي ّاي گشٍُ تدشتي دس تؼذ اص توشيي ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ افضايؾ يافتِ اػت .همايؼِ ي هياًگيي لذ دس
ّش دٍ گشٍُ ؿاّذ ٍ تدشتي ٍ ػغح ً p <0/01ـاى هيذّذ وِ تفاٍت هَخَد تيي لذ دٍ گشٍُ ؿاّذ ٍ تدشتي هؼٌي داس هي تاؿذ .

ثحث ي وتيجٍ گيزي
_ هياًگيي ويفَص دس گشٍُ تدشتي دس پغ آصهَى واّؾ هؼٌي داس يافتِ تَد ٍ تٌاتشيي هي تَاى اصػاى ًوَد وِ تشًاهِ توشيٌي اًدام ؿذُ دس
تْثَد ويفَص اثش هثثت داؿتِ اػت .
ايي يافتِ تا يافتِ ّاي تحميمات لثلي (لشاخاًلَ( ٍ )1368هشؿذي ( ٍ )1374هْذٍي ًظاد ( ٍ ) 1371فشصام ( ٍ)1373اػتشٍػىا
( ٍ )2003پيضٍتيلَ ( ٍ )2004خيي ّ )2005وخَاًي داؿتِ اػت.
_تا تشسػي هياًگيي لذ آصهَدًي ّاي گشٍُ تدشتي لثل ٍ تؼذ اص توشيي t ،هـاّذُ ؿذُ دس ػغح  p<0/01هؼٌي داس هي تاؿذ .تٌاتشيي
تيي هياًگيي لذ آصهَدًي ّا دس لثل ٍ تؼذ اص توشيي هماٍهت هؼٌي داسي ٍخَد داسد تِ ػثاست ديگش لذ آصهَدًي ّا تؼذ اص توشيي اضافِ
ؿذُ اػت وِ ايي ًتايح تا ًتايح (تْثَدي ( ٍ )1374فشصام ّ )1373وخَاًي داسد  .تا تَخِ تِ ًتايح تحميمات فَق تِ ًظش هيشػذ اكالح
لَع پـتي(ويفَص)دس آصهَدًي ّاي گشٍُ تدشتي ػثة افضايؾ لذ ؿذُ اػت .

محذيديت َبي تحقيق
ػذم وٌتشل هتغيشّاي تاثيش گزاس تَيظُ تشًاهِ حشواتي ٍ فؼاليت سٍصاًِ ٍ سطين غزايي آصهَدًي ّا

تًصيٍ ثٍ مسؤليه
.1تاػيغ هشوض هـاٍسُ ػالهت خؼوي داًؾ آهَصاى دس هذاسع
 .2تَخِ تِ حشوات اكالحي دس تشًاهِ ّاي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
 .3تشسػي ٍ تدْيض هذاسع تِ ٍػايل تـخيق ًاٌّداسي ّا
 .4تْثَد ػاصي كٌذلي ّا ٍ هيض ّاي هذاسع

تًصيٍ ثٍ محققيه
 .1ايي تحميك دس ؿشايظ ػٌي ديگش اًدام گيشد .
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 .2ايي تحميك دس هَسد داًؾ آهَصاى دختش اًدام گيشد .
 .3تحميك هـاتِ دس هَسد ديگش ًا ٌّداسيْا ي ػتَى فمشات اًدام گيشد .
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مىبثع ي مآخذ
تْثَدي -1374 .تشسػي تاثيش يه دٍسُ حشوات اكالحي تشسٍي ويفَص داًؾ آهَصاى دختش 15تا18ػالِ دس ؿْشػتاى وشج .پاياىًاهِ واسؿٌاػي اسؿذداًـگاُ تْشاى
ػوٌىَيي .اي .1379.حشوات اكالحي .داًـگاُ تَاًثخـي داًـگاُ ػلَم پضؿىي ايشاىفشصام .م .1373 .اثش يه دٍسُ توشيٌات اكالحي تش اكالح ًؼثي لشدٍص ووشي داًؾ آهَصاى پؼش 14 -17ػالِ وشهاى .پاياى ًاهِواسؿٌاػي اسؿذ داًـگاُ تْشاى
لشاخاًلَ .س .1368 .تشسػي هيضاى ػلل ًاٌّداسي ّاي ػتَى فمشات داًؾ آهَصاى پؼش 12تا 15ػالِ تْشاى .پاياى ًاهِ واسؿٌاػياسؿذ داًـگاُ تْشاى
هْذٍي ًظاد.س .1371 .تاثيش فؼاليت ّاي حشوتي ٍٍسصؽ تش اكالح ًاٌّداسي ّاي ٍضؼيتي ػتَى فمشات داًؾ آهَصاى پؼش .پاياىًاهِ واسؿٌاػي اسؿذ داًـىذُ تشتيت تذًي داًـگاُ تشتيت هذسع تْشاى
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