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Abstract
The aim of this study was to construct physical fitness Norms for women aged 18-60
years of Isfahan and it was descriptive normative research.
Methods & Materials: A number of 372 women, (Mean: 39.48 ±12.64 years; Height:
159.15±6.66 cm; Weight: 67.44±10.19kg; BMI: 26/71±4/27 kg/m2), were randomly
selected as subjects. The measurement tools of this study were physical fitness standard
tests including Flexibility sit & Reach, Rockport 1 mile walking/Running, curl up, hand
grip and push up tests, that have been used for construction of norms. Descriptive
statistics and computation of Z scores and point percentages were used to construct
norms.
Results: The analysis of research findings revealed that cardiovascular endurance means
(38.34± 9.42ml.kg.min), body fat percent (30.30± 7.78), Handgrip (21.27±6.74kg),
Endurance of shoulder girdle muscles (6.87±7.75 push-up), flexibility (30.45±7.66 cm)
and endurance of abdominal muscles of subjects (13.74±13.48 curl-up) were
respectively. Conclusions: Compared to available norms in this area and other countries,
findings of results revealed that in cardiovascular endurance, endurance of abdominal
muscles and handgrip strength, subjects were in weak conditions, also in endurance of
shoulder girdle & body fat percent, subjects’ conditions were moderate, but in flexibility
of body, they have nearly optimal conditions. Generally, physical fitness status and
regular physical activity of subjects were not optimal.
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Extended Abstract
Background and Purpose
One of the most important issues in public health today is the lack of physical
activity. Physical activity is associated with a variety of chronic diseases (1).
According to statistics,80% of chronic diseases occur in developing countries,
including Iran. One of the goals of the national health system in developed
countries is to prevent chronic diseases. Promoting physical activity is important
to reduce the incidence of chronic diseases (2). Health-oriented physical fitness
includes cardiorespiratory endurance, body composition, muscle strength, and
endurance and flexibility (3). One practical way to reduce treatment costs is to
pay more attention to health by updating health-related fitness norms, and using
this information to identify people at risk (4). The important question is what is
the level of women's physical abilities in Isfahan? The present study also seeks
to provide more accurate criteria for comparing norms of physical fitness with
those of peers, and thus to develop practical strategies for developing people's
health.

Materials and Methods
The statistical population consists of women aged 60-18 years in Isfahan, and
the statistical sample of 396 women was randomly selected in different age
ranges (18-29, 39-30, 49-40 and 60-50 years). the number of samples is
calculated using the available current and the following equation.(5, 6)

The sampling method was randomly clustered To select the clusters on the map
of Isfahan city, the northern, southern, western, eastern, central, southeastern,
southwestern, northeastern, and northwestern areas were divided and identified
to determine the height, weight, and ratio of the lumbar environment to the
pelvic environment based on the presented protocols to determine the strength of
the subjects' hand-held dynamometer, to determine the cardiovascular endurance
of the subjects from the one-mile walk / Rockport test, to measure the endurance
of the abdominal muscles from the curl-up test, to measure muscle endurance.
The push-up test was used to measure the endurance of the muscles in the girdle
area. Caliper Harpenden was used to determine the percentage of body fat in the
subjects, the subcutaneous fat layers of the chest, abdominal and middle thighs
were measured, and then the body fat levels were measured using special
equations for adult women. Physical flexibility measuring boxes were also used
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to measure the flexibility of the subjects' bodies. In this research, from the
descriptive statistics, Z formula and calculation of percentage points in each test
and from percentages to physical fitness factors, norm was prepared. Data were
analyzed using SPSS statistical software.

Findings
Based on the research findings, the average cardiovascular endurance of the
subjects (38.14±9.49 ml/kg / min), body fat percent (30.77±7.37), body mass
index (26± 4 kg / m2), abdominal muscle endurance (13.43±13.47 curl-up),
shoulder girdle muscle endurance (6.85±7.82 push up), mean right wrist strength
( 21.32 ± 6.73 kg), left wrist strength (20.11±5.99 kg) and the average flexibility
of the research subjects' trunk (30.38±7.64 cm) were measured. The results of
research on the variable ratio of lumbar to pelvic environment in subjects show
that the mean of this variable in different age groups is approximately 0.93.

Conclusion
In more than 60% of the population, do not have regular physical activity and
have a sedentary lifestyle (7). Changing the attitude of people in the community
towards
regular
sports
activities
requires
careful
planning.
Mohaghegh hopes that by developing physical fitness norms related to health for
18-60-year-old women in Isfahan, he will play a small role in describing the
current situation.

Article Message
It is suggested that more serious measures be taken to increase public awareness
through various media. Using the information of the present research, the public
sports boards should train the coaches and, according to the special needs of
people of different ages, should perform regular sports exercises in particular.
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مقالة پژوهشي
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 .1دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان
 .2استاد گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان (نویسندۀ مسئول)
 .3دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان
 .4استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،ایران
تاريخ دريافت4531/40/41 :

تاريخ پذيرش4533/43/43 :

چکيده
اهداف :اين پژوهش با هدف تدوين نُرمهاي عوامل آمادگي جسماني براي زنان سنين  04-41سالة شهر اصفهان
انجام شد.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع توصيفي بود .تعداد  512نفر از زنان با ميانگين سن  53/11 ± 42/01سال ،قد
 433/41 ± 0/00سانتيمتر ،شاخص تودۀ بدن  20/14 ± 1/21کيلوگرم /مترمربع ،و وزن 01/11 ± 44/43
کيلوگرم ،نمونة آماري پژوهش را تشکيل دادند که به شکل تصادفي در طبقات سني مختلف تقسيم شدند .از
آزمونهاي دويدن /راهرفتن راکپورت براي اندازهگيري استقامت قلبي-عروقي ،شناي روي زمين تعديلشده براي
سنجش استقامت عضالت کمربند شانهاي ،آزمون دراز و نشست براي سنجش استقامت عضالت ناحية شکم،
نيروسنج دستي براي سنجش قدرت عضالت مچ دستي ،آزمون بشين و برس براي تعيين انعطاف ناحية کمري و
عضالت همسترينگ ،چين پوستي سهناحيهاي و معادلة جکسون و پوالک براي تخمين درصد چربي بدن استفاده
شد .از آمار توصيفي ،معادلة  Zو محاسبة نقاط درصدي ،بهتفکيک آزمونهاي مختلف آمادگي جسماني نُرم تهيه
شد.
يافتهها :نتايج نشان داد که ميانگين استقامت قلبي-عروقي آزمودنيها (51/51 ± 3/12
ميليليتر/کيلوگرم/دقيقه) ،درصد چربي ( ،)54/54 ± 0/11قدرت مچ دست راست ( 24/21 ± 0/11کيلوگرم)،
قدرت مچ دست چپ( ،)24/44 ± 3/31استقامت عضالني ناحية شکم (تعداد  45/11 ±45/11دراز و نشست)،
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انعطاف بدني ( 54/13 ± 1/00سانتيمتر) ،استقامت عضالني ناحية کمربند شانهاي (تعداد  0/11 ± 1/13شناي
سوئدي اصالحشده) بود.
نتيجه گيری :در مقايسة ميانگين و نُرمهاي افراد همسال کشورهاي ديگر در متغيرهاي استقامت قلبي-عروقي،
استقامت ناحية شکمي ،درصد چربي بدن ،شناي سوئدي و انعطاف بدني ،آزمودني ها در وضعيت مطلوب بودند و
در متغير قدرت مچ دستي و  WHRدر وضعيت ضعيف قرار داشتند .بهطورکلي ،وضعيت آمادگي جسماني و
ميزان فعاليت ورزشي منظم آزمودنيها در حد بهينه نبود.
واژگان کليدی :نُرم ،آمادگي جسماني ،زنان ،اصفهان.

مقدمه
امروزه نبود فعالیت فیزیکی یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی جامعه مدرن محسوب میشود؛
این در حالی است که نبود فعالیت فیزیکی با انواع بیماریهای مزمن مرتبط است ( .)1طبق آمار،
 08درصد از این بیماریها در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران روی میدهد .برآورد سازمان
بهداشت جهانی نشان میدهد که بیش از  08درصد از بزرگساالن ،فعالیت بدنی کافی برای حفظ
سالمت عمومی ندارند .در ایران ،کمتحرکی  08درصد تا  08درصد از جمعیت را در بر میگیرد (.)2
یکی از اهداف اصلی سیستم بهداشت ملی در کشورهای توسعهیافته ،پیشگیری از بیماریهای مزمن
است .در میان راهبردهای سبک زندگی برای بهبود سالمت افراد ،ارتقای فعالیت جسمانی بهمنظور
کاهش ابتال به بیماریهای مزمن و جلوگیری از مرگ زودرس از اهمیت زیادی برخوردار است (.)3
داشتن آمادگی جسمانی مناسب برای انجامدادن کارهای روزمره با کمترین انرژی و بدون احساس
خستگی میتواند ما را در داشتن سبک زندگی سالم یاری رساند ( .)4آمادگی جسمانی را میتوان
به آمادگی مهارتهای حرکتی و آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی تقسیم کرد .آمادگی جسمانی
سالمتمحور شامل استقامت قلبی -تنفسی ،ترکیب بدن ،قدرت عضالنی و استقامت و انعطافپذیری
میشود (.)5 ،0
بهطورکلی ،فرض بر این است که بهبود در هریک از اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با
خطر کمتر توسعۀ بیمارها همراه است؛ با وجود این ،مقادیر آستانه برای خطر بحرانی سالمت مرتبط
با هریک از این مؤلفهها مشخص نشده است .از سوی دیگر ،دادههای هنجاری بر طبق نتایج آزمون
تناسب اندام فردی برای جمعیتی خاص ،تفسیرشدنی است .قراردادن فرد در رتبهبندی هنجاری،
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بهطور مستقیم به خطر بیماری یا وضعیت سالمتی فرد مربوط نیست ،اما شناخت موقعیت خود در
برابر توزیع جمعیت برای ایجاد انگیزه بهمنظور بهبود سالمتی میتواند مؤثر باشد (.)0
در زمینۀ بررسی سطوح آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و تدوین نُرمهای مختلف منطقهای و ملی
برای اقشار گوناگون جامعه ،پژوهشهای ملی متعددی در اغلب کشورها و در دامنههای سنی متفاوت
انجام شدهاست که به برخی از آنها اشاره میشود .مارملیرا 1و همکاران پژوهشی با عنوان «فعالیت
فیزیکی و آمادگی جسمانی ساکنان پرستاری با اختالل شناختی» انجام دادند .در این پژوهش40 ،
بزرگسال سالمند مبتال به اختالل شناختی ( 03/9 ± 0/0سال 02/9 ،درصد زنان) و  22نفر بدون
اختالل شناختی ( 02/2 ± 0/0سال و  54/5درصد زنان) مطالعه شدند .فعالیت فیزیکی با استفاده از
شتابسنج و اجزای آمادگی جسمانی (قدرت عضالنی ،انعطافپذیری ،تعادل ،ترکیب بدن و زمان
واکنش) با آزمونهای میدان آمادگی جسمانی سنجش شد .ساکنان خانههای پرستاری که اختالل
شناختی داشتند ،تنها یک دقیقه در روز را صرف فعالیت بدنی متوسط و  09دقیقه را صرف فعالیت
بدنی سبک میکردند .آمادگی جسمانی شرکتکنندگان بهطور چشمگیری کم بود و براساس برآورد
تفسیر ،تعداد زیادی از ساکنان خانههای پرستاری درمعرض خطر ابتال به مشکالت بهداشتی و
اختالالت عملکردی قرار داشتند .عملکرد شرکتکنندگان در برخی از آزمونهای آمادگی جسمانی
با فعالیت فیزیکی ارتباط مثبت داشت .شرکتکنندگان بدون اختالل شناختی دارای سطوح باالتری
از فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی در مقایسه با همتایان خود با اختالالت شناختی بودند .این نتایج
نشان میدهد که ساکنان خانههای پرستاری ،به خصوص افرادی که دارای اختالل شناختی هستند،
سطح فعالیت بدنی کمتری دارند و مقدار زیادی از روز را در رفتار بیثبات و روزمره صرف میکنند
( .)0پاسدار و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان فعالیت فیزیکی و تأثیر آن بر ترکیب
بدن و کیفیت زندگی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  181 »1392نفر از
کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را بررسی کردند .ترکیب بدن و وضعیت آمادگی
جسمانی با استفاده از آزمونهای مرتبط اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها از آزمونهای ضرایب
همبستگی ،تی و کایدو استفاده شد .نتایج نشان داد هرچه میزان درصدچربی و نمایۀ تودۀ بدن
بیشتر باشد ،افراد سطح آمادگیجسمانی و کیفیت زندگی پایینتری دارند ( .)0نیکبخت و همکاران
پژوهشی با عنوان «ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سالمت عمومی دختران دبیرستانی
دارای اضافهوزن» انجام دادند .آنها  181دانشآموز دختر دبیرستانی دارای اضافهوزن شهرستان
1. Marmeleira
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ورامین را با استفاده از شاخصهای استقامت عضالت شکم ،انعطافپذیری ،استقامت قلبی-تنفسی،
چابکی ،استقامت عضالت کمربند شانهای ،دوی سرعت و ترکیب بدنی اندازهگیری و بررسی کردند.
برای بررسی وضعیت سالمت عمومی از پرسشنامۀ سالمت عمومی استفاده شد .تحلیل دادهها نشان
داد در میان اجزای ترکیب بدنی ،فقط بین جرم بدون چربی و جرم چربی بدن با سالمت عمومی و
شاخص تودۀ بدن با عالئم کارکرد اجتماعی رابطۀ معنادار وجود داشت .بین آمادگی جسمانی با
خردهمقیاسهای سالمت عمومی رابطۀ معنادار مشاهده نشد .بین انعطافپذیری و استقامت قلبی-
تنفسی با برخی از خردهمقیاسهای سالمت عمومی رابطۀ معنادار وجود داشت ( .)9ضیائی و
همکاران پژوهشی با هدف ارتباط شاخص تودۀ بدنی و آمادگی جسمانی در  513دانشجوی پزشکی
انجام دادند .در این پژوهش 340 ،دختر و  105پسر در بدو ورود به دانشگاه مطالعه شدند .شاخص
تودۀ بدنی و چربی زیرپوستی در چهار ناحیه اندازهگیری شد .میزان آمادگی جسمانی با استفاده از
آزمون یوروفیت ارزیابی شد .نتایج نشان داد میانگین تودۀ بدنی  22/3کیلوگرم بر مترمربع بود.
میزان الغری  20/1درصد و میزان وزن بیش از حد طبیعی  10/1درصد و میزان چاقی  3/0درصد
بود .میزان چاقی در دانشجویان پسر بیشتر بود .همچنین همبستگی معنادار معکوسی بین آزمون-
های آمادگی جسمانی با وزن ،شاخص تودۀ بدنی ،درصد چربی بدن و نسبت دور کمر به دور هیپ
وجود داشت .بهطورکلی ،با توجه به رقابت کنکور بهنظر میرسد شرکت دانشجویان گروه علوم
پزشکی در فعالیت فیزیکی مؤثر قبل از ورود به دانشگاه ،کم باشد (.)2
یکی از راهکارهای کاربردی برای کاهش هزینههای درمانی و افزایش بهرهوری اقشار گوناگون
جامعه ،توجه بیشتر به سطح تندرستی آنها از طریق برنامهریزیهای دقیق و بهروزرسانی نُرمهای
آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ،بهبود وضعیت موجود و بهکارگیری این اطالعات برای
شناسایی افراد درمعرض خطر در زمینههای مختلف تندرستی است .نُرمهای آمادگی جسمانی افراد
در سنین مختلف باید حدوداً هر پنج سال بهروز رسانی شوند .در ژاپن بهدلیل اهمیت موضوع هر سه
تا پنج سال این مقادیر نُرم بهروزرسانی میشود ( .)18در حال حاضر ،سؤال مهم این است که سطح
تواناییهای جسمانی زنان سنین  08-10سالۀ شهر اصفهان چگونه است؟ در پژوهش حاضر قصد بر
آن است تا با تهیه و تدوین نُرمهای آمادگی جسمانی در فاکتورهای استقامت قلبی-عروقی ،قدرت
مچ دست ،استقامت عضالت نواحی شکم و کمربندشانهای ،درصد چربی و انعطافپذیری برای زنان
شهر اصفهان ،ضمن بهروزرسانی نُرمهای موجود ،معیارهای جامع و دقیقتری برای مقایسۀ آنها با
همساالن ارائه شود و زمینهای برای تدوین راهکارهای عملی برای توسعۀ سطح تندرستی افراد
جامعه تدوین شود.
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روش پژوهش
با توجه به اهدافی که در این پژوهش دنبال میشود ،روش پژوهش از نوع توصیفی برای تدوین نُرم
بود .هدف اصلی آن ،تعیین سطوح آمادگی جسمانی و تدوین نُرمهای آمادگی جسمانی مرتبط با
تندرستی استفادهشدنی برای جمعیت آماری زنان  08-10سالۀ شهر اصفهان بود .زنان  08-10سالۀ
شهر اصفهان جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند و نمونۀ آماری حاوی  390زن ،بهصورت
تصادفی طبقهای در دامنههای سنی مختلف ( 48-49 ،39-38 ،29-10و  08-58سال) انتخاب
شدند .تعداد نمونهها با استفاده از جداول موجود و معادلۀ زیر محاسبه شده است (.)11 ،12

روش نمونهبرداری بهصورت تصادفی خوشهای بود ،و برای انتخاب خوشهها روی نقشۀ شهر اصفهان،
نواحی شمال ،جنوب ،غرب ،شرق ،مرکز ،جنوب شرقی ،جنوب غربی ،شمال شرقی ،و شمال غربی
تقسیمبندی و مشخص شدند .سپس در درون هر خوشه بلوک یا بلوکهایی بهعنوان نمونۀ انتخاب
استفاده شد .بلوک به مجموعهای از ساختمانها و اماکن مسکونی تجاری یا زمینهای محصور گفته
میشود که از چهار طرف به معابر عمومی راه داشته باشد .از هر بلوک ،نُه نفر بهصورت تصادفی در
چهار گروه سنی  49-48 ،39-38 ،29-10و  08-58ساله انتخاب شدند.
در ابتدا با ارائۀ پرسشنامۀ ویژۀ پژوهش به آزمودنیها و ذکر توضیحات الزم دربارۀ اجرای آزمونها،
افرادی که داوطلب شرکت در آزمون بودند ،مشخص شدند .سپس با ارائۀ فرم گزارش تندرستی و
رضایتنامۀ شرکت در پژوهش که آزمودنیها در منزل تکمیل میکردند ،اطالعات الزم دربارۀ سطح
تندرستی و سابقۀ فعالیت جسمانی گردآوری شد و رضایت کتبی برای شرکت داوطلبانه در آزمونها
دریافت شد .به آزمودنیهای پژوهش تذکر داده شد که در هر مرحله از اندازهگیریها ،بهویژه اندازهگیری
استقامت قلبی-عروقی ،در صورتی که ب هطور کلی درد خاصی در ناحیۀ سینه و اندامهای مختلف بدن
احساس کردند ،از ادامۀ آزمون میتوانند منصرف شوند .آزمودنیها با هماهنگی قبلی و زمان مقرر در
ورزشگاه یا سالنهای ورزشی نزدیک به محل سکونت آنها حضور یافتند و براساس پروتکلهای
موجود آزمونها انجام شد .برای تعیین قد ،وزن و نسبت محیط کمر به محیط لگن براساس
پروتکلهای ارائهشده ،اندازهگیریها انجام شد .برای اندازهگیری و تعیین قدرت پنجهدستی
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آزمودنیها از دینامومتر دستی ،برای تعیین استقامت قلبی -عروقی آزمودنیها از آزمون یک مایل
راهرفتن/دویدن راکپورت ،برای اندازهگیری استقامت عضالت ناحیۀ شکم از آزمون دراز و نشست با
زانوی خمیده ،برای سنجش استقامت عضالت ناحیۀ کمربند شانهای از آزمون شنای سوئدی ،برای
تعیین ترکیب بدن و درصدچربی بدن آزمودنیها ،الیههای چربی زیرپوستی نواحی سینهای ،شکمی
و بخش میانی ران اندازهگیری شد .سپس با استفاده از معادلههای ویژۀ زنان بزرگسال ،میزان چربی
بدن آنها برآورد شد .همچنین برای اندازهگیری میزان انعطاف تنۀ آزمودنیها از جعبۀ اندازهگیری
انعطاف بدنی استفاده شد ( .)18 ،13 ،14در این پژوهش از آمار توصیفی ،فرمول  Zو محاسبۀ نقاط
درصدی در هر آزمون و از روی مرتبههای درصدی به تفکیک عوامل آمادگی جسمانی ،نُرم تهیه شد
( .)11دادهها با استفاده از نرمافزارآماری اسپیاساس 1نسخۀ  28تحلیل شد.
نتايج
در جداول شمارۀ یک تا شمارۀ  ،10اطالعات توصیفی و نُرمهای حاصل از اندازهگیری متغیرهای
مختلف در دامنۀ سنی  08-10سال و همچنین به تفکیک نشان داده شده است .گفتنی است توزیع
طبیعی دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 2بررسی شد و مشخص شد که دادههای
اندازهگیریشده توزیع طبیعی داشتند.
جدول  -4اطالعات توصيفي حاصل از اندازهگيري متغيرهاي مختلف در آزمودنيهاي  04-41سالة شهر اصفهان
(تعداد =  514نفر)
Table 1- Descriptive information obtained from measuring different variables in
)subjects aged 18-60 years in Isfahan (number = 381 people
مقادير حداکثر
انحراف معيار مقادير حداقل
ميانگين
متغيرهاي اندازهگيريشده
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
میزان فعالیت هفتگی (دقیقه)
چربی بدن (درصد)
شاخص تودۀ بدن (کیلوگرم /مترمربع)
استقامت عضالت شکم-

39.48
159.15
67.44
53.37
30.30
26.71
13.74

12.64
6.66
10.19
28.85
6.78
4.27
13.48

18
140
42
30
14.56
16.61
0

60
178
101
120
45.24
44.74
46

1. SPSS
2. Kolmogorov-Smirnov
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

454

کالنتري :تدوين نُرمهاي عوامل آمادگي جسماني براي زنان سنين...
دراز و نشست (تعداد)

ادامة جدول  -4اطالعات توصيفي حاصل از اندازهگيري متغيرهاي مختلف در آزمودنيهاي  04-41سالة شهر
اصفهان (تعداد =  514نفر)
Table 1- Descriptive information obtained from measuring different variables in
)subjects aged 18-60 years in Isfahan (number = 381 people
ميانگين انحراف معيار مقادير حداقل مقادير حداکثر
متغيرهاي اندازهگيريشده
استقامت عضالت کمربند شانهای-
شنای سوئدی (تعداد)
قدرت پنجۀ دست راست (کیلوگرم)
قدرت پنجۀ دست چپ (کیلوگرم)
استقامت قلبی-عروقی ()ml/kg/min
انعطافپذیری (سانتیمتر)

6.87

7.75

0

39

21.27
20.10
38.34
30.45

6.74
5.98
9.42
7.66

5
5.5
12.46
2

39.2
38
64.06
54.4

براساس جدول شمارۀ یک ،میانگین استقامت قلبی-عروقی کلی آزمودنیها (30/34 ± 9/42
میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه) ،درصد چربی ( ،)38/38± 0/00شاخص تودۀ بدن ( 20/01 ± 4/20کیلوگرم/مترمربع)،
استقامت عضالت ناحیۀ شکم (تعداد  13/04 ± 13/40دراز و نشست) ،استقامت عضالت ناحیۀ کمربند شانهای
(تعداد  0/00 ± 0/05شنای سوئدی اصالحشده) اندازهگیری شد .میانگین قدرت مچ دست راست (21/20 ± 0/04
کیلوگرم) ،قدرت مچ دست چپ ( 28/18 ± 5/90کیلوگرم) و میانگین انعطاف تنۀ آزمودنیهای پژوهش (± 0/00
 38/45سانتیمتر) بود .در جدول شمارۀ دو ،مشخصات توصیفی مربوط به متغیر استقامت قلبی-عروقی آزمودنیها
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین استقامت قلبی-عروقی آزمودنیها در سنین 29-10
ساله بیشترین مقدار ( )40/01میلیلیتر/کیلوگرم /دقیقه و آزمودنیهای گروههای سنی  39-38ساله 49-48 ،ساله
و  08-58ساله با مقدار  30/20 ،48/44و  20/98میلیلیتر /کیلوگرم /دقیقه ،بهترتیب استقامت قلبی-عروقی
کمتری داشتند که با توجه به سن آزمودنیها و وضعیت آمادگی بدنی در طول عمر ،این محاسبات توزیع طبیعی
داشت.
جدول  -2مشخصههاي توصيفي مربوط به استقامت قلبي-عروقي آزمودنيها (ميليليتر/کيلوگرم/دقيقه) (تعداد
= 514نفر)
Table 2 - Descriptive characteristics of cardiovascular endurance of subjects
)(ml/kg/min) (number = 381 people
آمارهها
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین

29.08

36.26

40.49
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انحراف معیار

5.31

5.72

7.06

6.56

میانه

28.59

36.08

40.31

47.06

جدول  -5نُرمهاي استقامت قلبي-عروقي زنان سنين  04-41سالة اصفهان
(ميليليتر/کيلوگرم/دقيقه)(تعداد = 514نفر)
Table 3 - Cardiovascular endurance norms in women aged 18-60 years in Isfahan
)(ml/kg/minute) (number = 381 people
18-29
30-39
40-49
50-60
درجهبندي
نمرات درصدي
Years
Years
Years
Years
عالی
90-100
58-64
48-61
44-53
36-44
خوب
75-89
52-57
43-47
39-43
33-35
متوسط باال
60-74
48-51
41-42
37-38
31-32
متوسط
45-59
46-47
39-40
35-36
29-30
متوسط پایین
30-44
44-45
37-38
33-34
27-28
24-26

30-32

34-36

41-43

15-29

ضعیف

19-23

26-29

28-33

36-40

0-14

بسیار ضعیف

در جدول شمارۀ سه ،نُرمهای استقامت قلبی-عروقی زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب نمرات
درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
در جدول شمارۀ چهار ،مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر استقامت عضالنی در ناحیۀ
کمربند شانهای نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،در بین گروههای سنی مذکور،
گروه سنی  29-10ساله دارای میانگین بیشتری در مقایسه با سایر گروهها بود و گروه سنی  08-58ساله
کمترین میانگین قدرت و استقامت عضالنی را در ناحیۀ کمربند شانهای داشت .با توجه به سن آزمودنیها
و وضعیت آمادگی بدنی در طول عمر ،این مقادیر پیشبینیشدنی است .در جدول شمارۀ پنج ،نُرمهای
قدرت و استقامت عضالنی زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب نمرات درصدی و درجهبندی
متداول آنها ارائه شده است.
(تعداد = 514نفر)
جدول  -1اطالعات آماري مربوط به استقامت ناحية کمربند شانهاي آزمودنيها
Table 4 - Statistical information about the endurance of the shoulder girdle of the
)subjects (number = 381 people
آمارهها
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین
انحراف معیار
میانه

2.28
4.62
0.00

5.84
7.31
4.00

8.61
7.45
8.50
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جدول  -3نُرمهاي استقامت عضالت کمربند شانهاي (شنا روي زمين) زنان سنين  04-41سالة اصفهان (تعداد
= 514نفر)
Table 5- Shoulder belt endurance norms (pushup) Women aged 18-60 years old in
)Isfahan (number = 381 people
30-39
40-49
درجهبندي
 18-29 Yearsنمرات درصدي
50-60 Years
Years
Years
عالی
90-100
22-39
20-22
20-24
10-15
خوب
75-89
16-21
15-19
10-19
2-9
متوسط باال
60-74
12-15
10-14
6-9
1-2
متوسط
45-59
10-11
7-9
3-5
0
متوسط پایین
30-44
5-9
3-6
1-2
0
ضعیف
15-29
2-4
1-2
0-1
0
بسیار ضعیف
0-14
0-1
0
0
0
جدول  -0مشخصههاي توصيفي مربوط به چربي بدن آزمودنيها (برحسب درصد) (تعداد = 514نفر)
Table 6- Descriptive characteristics related to the subjects' body fat (in
)percentage)(number = 381 people
آماره
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین
انحراف معیار
میانه

33.51
5.53
33.95

32.48
5.98
32.62

30.40
5.99
31.22

25.24
6.26
24.29

در جدول شمارۀ شش ،مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر درصد چربی بدن آزمودنیها
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین درصد چربی بدن اندازهگیریشده برای
آزمودنیها در سنین  29-10ساله کمترین مقدار ( )25/24و در سنین  08-58ساله بیشترین مقدار
( )33/51را دارد .شایان توجه اینکه در متغیر ترکیب بدنی معموالً با افزایش سن درصد چربی بدن
افزایش نشان میدهد.
در جدول شمارۀ هفت ،نُرمهای مربوط به درصد چربی بدن زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب
نمرات درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
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جدول  -1نُرمهاي چربي بدن زنان سنين  04-41سالة اصفهان (برحسب درصد) (تعداد = 514نفر)
)Table 7- Norms of body fat in women aged 18-60 years old in Isfahan (in percentage
)(number = 381 people
40-49
درجهبندي
 18-29 Years 30-39 Yearsنمرات درصدي
50-60 Years
Years
عالی
90-100
15-16
19-21
22-25
25-26
خوب
75-89
17-21
22-27
26-28
27-29
متوسط باال
60-74
22-23
28-29
29-30
30-31
متوسط
45-59
24-25
30-31
31-33
32-34
متوسط پایین
30-44
26-28
32-33
34-35
35-37
ضعیف
15-29
29-32
34-36
36-39
38-40
بسیار ضعیف
0-14
> 33
> 37
> 40
> 41

در جدول شمارۀ هشت ،مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر استقامت عضالنی در ناحیۀ
شکم نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین استقامت عضالنی ناحیۀ شکم
آزمودنیها در سنین  29-10ساله بیشترین مقدار ( )25/40و در سنین  08-58ساله کمترین مقدار
( )5/50را دارد .با توجه به سن آزمودنیها و آمادگی بدنی در طول عمر ،این مقادیر پیشبینیشدنی
است.
در جدول شمارۀ نُه ،نُرمهای استقامت عضالنی ناحیۀ شکم زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب
نمرات درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
جدول  -1مشخصههاي توصيفي مربوط به استقامت عضالني ناحية شکم آزمودنيها (تعداد = 514نفر)
'Table 8- Descriptive characteristics related to the muscular endurance of the subjects
)abdominal area (number = 381 people
آماره
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین
انحراف معیار
میانه

5.85
10.10
0.00

9.34
11.25
5.00

13.51
11.15
12
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جدول  -3نُرمهاي استقامت عضالت ناحية شکم (دراز و نشست) براي زنان سنين  04-41سالة اصفهان (تعداد
= 514نفر)
Table 9 - Abdominal muscle endurance norms (sit-up) for women aged 18-60 years in
)Isfahan (number = 381 people
18-29
30-39
40-49
درجهبندي
نمرات درصدي
50-60 Years
Years
Years
Years
عالی
90-100
42-45
30-37
26-34
22-33
خوب
75-89
36-41
20-29
16-25
8-21
متوسط باال
60-74
30-35
15-19
9-15
2-7
متوسط
45-59
24-29
10-14
0-8
0-1
متوسط پایین
30-44
17-23
5-9
0-1
0
ضعیف
15-29
12-16
2-4
0
0
بسیار ضعیف
0-14
4-11
0-1
0
0

در جدول شمارۀ  ،18مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر انعطاف بدنی آزمودنیها نشان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین آزمودنیها در سنین  29-10ساله بیشترین
مقدار ( )32/32و در سنین  08-58ساله کمترین مقدار ( )20/00را دارد .با توجه به سن آزمودنیها و
وضعیت آمادگی بدنی در طول عمر ،این مقادیر پیشبینیشدنی است.
در جدول شمارۀ  ،11نُرمهای انعطاف تنۀ آزمودنیهای سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب نمرات
درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
جدول  -44مشخصههاي توصيفي مربوط به انعطاف تنة آزمودنيها (سانتيمتر) (تعداد = 514نفر)
Table 10 - Descriptive characteristics related to the flexibility of the subject’s
)trunk (cm) (number = 381 people
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years

آماره

میانگین

28.77

30.64

30.16

32.32

انحراف معیار

7.21

8.04

7.41

7.74

میانه

29.00

30.00

31

32.35
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جدول  -44نُرمهاي انعطاف تنه (بشين و برس) زنان سنين  04-41سالة اصفهان (سانتيمتر) (تعداد = 514نفر)
Table 11- Norms of torso flexibility (sit and reach) of women aged 18-60 years in
)Isfahan (cm)(number = 381 people
40-49
درجهبندي
 18-29 Years 30-39 Yearsنمرات درصدي
50-60 Years
Years
عالی
90-100
42-48
40-42
41-43
38-41
خوب
75-89
36-41
35-39
37-40
33-37
متوسط باال
60-74
34-35
33-34
33-36
30-32
متوسط
45-59
32-33
30-32
29-32
27-29
متوسط پایین
30-44
29-31
26-29
26-28
24-26
ضعیف
15-29
25-28
23-25
24-25
22-23
بسیار ضعیف
0-14
18-24
17-22
20-23
15-21

در جدول شمارۀ  ،12مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر قدرت مچ دست راست آزمودنیها
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،عضالنی آزمودنیها در سنین  39-38ساله
بیشترین مقدار ( )23/20و در سنین  08-58ساله کمترین مقدار ( )10/50را دارد.
در جدول شمارۀ  ،13نُرمهای قدرت مچ دست زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب نمرات درصدی
و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
جدول  -42مشخصههاي توصيفي مربوط به قدرت مچ دست راست آزمودنيها (کيلوگرم) (تعداد = 514نفر)
)Table 12 - Descriptive characteristics of the subjects' right wrist strength (kg
)(number = 381 people
آماره
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین

18.58

انحراف معیار
میانه

6.59
19

20.59
6.12
20.5

23.28
6.31
24
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جدول  - 45نُرمهاي قدرت مچ دست (راست) زنان سنين  04-41سالة اصفهان (کيلوگرم)(تعداد =514
نفر)
Table 13 - Norms of wrist strength (right) in women aged 18-60 years old in
)Isfahan (kg) (number = 381 people
40-49
درجهبندی
نمرات درصدی
18-29 Years 30-39 Years
50-60 Years
Years
عالی
90-100
32-33
31-34
29-32
28-30
خوب
75-89
28-31
28-30
24-28
23-27
متوسط باال
60-74
24-27
25-27
22-23
21-22
متوسط
45-59
22-23
23-24
20-21
19-20
متوسط پایین
30-44
20-21
21-22
17-19
15-18
ضعیف
15-29
16-19
17-20
14-16
11-14
بسیار ضعیف
0-14
11-15
12-16
12-13
8-10

در جدول شمارۀ  ،14مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر قدرت مچ دست چپ آزمودنیها
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،عضالنی آزمودنیها در سنین  29-10ساله
بیشترین مقدار ( )22/28و در سنین  08-58ساله کمترین مقدار ( )10/52را دارد.
در جدول شمارۀ  ،15نُرمهای قدرت مچ دست چپ زنان سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب نمرات
درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
جدول  -41مشخصههاي توصيفي مربوط به قدرت مچ دست چپ آزمودنيها (کيلوگرم) (تعداد = 514نفر)
Table 14 - Descriptive characteristics related to the left wrist strength of the
)subjects (kg) (number = 381 people
آماره
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین
انحراف معیار
میانه

17.52
5.09
17.5

19.08
5.70
18.5

21.66
5.75
22
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جدول  - 43نُرمهاي قدرت مچ دست (چپ) زنان سنين  04-41سالة اصفهان (کيلوگرم)(تعداد = 514نفر)
)Table 15 - Norms of wrist strength (left) in women aged 18-60 years old in Isfahan (kg
)(number = 381 people
درجهبندي
 18-29 Years 30-39 Years 40-49نمرات درصدي
50-60 Years
Years
عالی
90-100
30-32
28-31
28-29
24-27
خوب
75-89
26-29
26-27
24-27
21-23
متوسط باال
60-74
24-25
24-25
20-23
19-20
متوسط
45-59
22-23
22-23
18-19
17-18
متوسط پایین
30-44
20-21
20-21
16-17
15-16
ضعیف
15-29
14-19
15-19
13-15
12-14
بسیار ضعیف
0-14
12-13
11-14
11-12
10-11

در جدول شمارۀ  ،10مشخصات توصیفی و نتایج پژوهش دربارۀ متغیر نسبت محیط کمر به لگن
( )WHRآزمودنیها نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین این متغیر در
آزمودنیهای گروههای مختلف سنی تقریباً  8/93است.
در جدول شمارۀ  ،10نُرمهای مربوط به  WHRآزمودنیها در سنین  08-10سالۀ اصفهان برحسب
نمرات درصدی و درجهبندی متداول آنها ارائه شده است.
جدول  -40مشخصههاي توصيفي مربوط به  WHRآزمودنيها (تعداد = 514نفر
)Table 16 - Descriptive characteristics of WHR subjects (number = 381 people
آماره
18-29 Years
30-39 Years
40-49 Years
50-60 Years
میانگین

0.89

0.87

0.85

0.84

انحراف معیار

0.06

0.07

0.07

0.10

میانه

0.89

0.89

0.86

0.84
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جدول  -41نُرمهاي نسبت محيط شکم به لگن ( )WHRزنان سنين  04-41سالة اصفهان(تعداد = 514نفر)
Table 17- Abdominal to pelvic ratio (WHR) norms of women aged 18-60 years in
)Isfahan (number = 381 people
18-29
30-39
40-49
درجهبندي
نمرات درصدي
50-60 Years
Years
Years
Years
عالی
90-100
0.95-0.98
0.95-0.96
0.96-0.97
0.97-1.00
خوب
75-89
0.89-0.94
0.90-0.94
0.93-0.95
0.93-0.96
متوسط باال
60-74
0.86-0.88
0.87-0.89
0.91-0.92
0.91-0.92
متوسط
45-59
0.82-0.85
0.85-0.86
0.89-0.90
0.89-0.90
متوسط پایین
30-44
0.78-0.81
0.81-0.84
0.85-0.88
0.85-0.88
ضعیف
15-29
0.75-0.77
0.77-0.80
0.79-0.84
0.83-0.84
بسیار ضعیف
0.-14
0.68-0.74
0.7-0.76
0.74-0.78
0.78-0.82

بحث و نتيجهگيری
در این پژوهش نُرمهای آمادگی جسمانی مرتبط با متغیرهای استقامت قلبی-عروقی ،درصد چربی بدن،
شاخص تودۀ بدن ،استقامت عضالت کمربند شانهای ،قدرت مچ دستی و استقامت عضالت ناحیۀ شکم،
به تفکیک برای گروههای سنی  10تا  08ساله در بخشهای قبل ارائه شد .طبق نتایج پژوهش حاضر،
آزمودنیها ب هطورکلی و بدون تفکیک برحسب گروههای سنی مختلف ،از نظر برخی عوامل مختلف
آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در وضعیت مطلوب قرار نداشتند .اطالعات حاصل از آزمودنیهای
پژوهش نشان میدهد که بیش از  05درصد از آزمودنیها دارای برنامۀ فعالیت جسمانی منظم برای
توسعۀ سطح تندرستی خود نبودند .برخی افراد ساعاتی از وقت خود را هنگام صبح برای نرمشهای
صبحگاهی اختصاص میدهند ،اما ب هدلیل نداشتن اطالعات کافی دربارۀ شیوههای صحیح اجرای
فعالیتهای ورزشی با توجه به سن و وضعیت جسمانی خود ،دارای آمادگی جسمانی مطلوب نبودند و
این اطالعات از طریق ابزارهای پرسشنامهای طرح حاصل شد.
آزمودنیهای پژوهش از نظر متغیر قلبی-عروقی با میانگین  30/34میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه که از طریق
آزمون راهرفتن یک مایل و معادلۀ ویژۀ آن محاسبه شد ،نسبت به نُرمهای موجود در برخی جوامع،
اندکی ضعیفتر و در مقایسه با برخی نُرمهای کشورهای دیگر در وضعیت بهتری قرار داشتند .در
مقایسۀ میانگین این قابلیت جسمانی با مقادیر مربوط به آزمودنیهای مرد کشورهای کره و کرواسی
تفاوت چشمگیری وجود نداشت ( .)11 ،13-10در این قابلیت جسمانی ،زنان آمریکایی و کانادایی با
میانگین  40/90میلیلیتر /کیلوگرم /دقیقه در مقایسه با زنان همسان دارای استقامت قلبی-تنفسی
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بهتری بودند و آزمودنیهای بررسیشده تنها از آزمودنیهای همسان کشور کرواسی دارای وضعیت
نسبتاً بهتری بودند ( .)10-19از دالیل این موضوع میتواند حجم نمونۀ بسیار زیاد برای تدوین نُرمهای
آمادگی جسمانی در برخی کشورها و همچنین انتخاب آزمودنیها از شهرهای مختلف در دیگر کشورها
باشد که با پژوهش حاضر متفاوت بود .این قابلیت جسمانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تندرستی
در نظر گرفته میشود ،اما در کشور ما بهویژه در افراد میانسال و سالمند بسیار کمتر به آن توجه شده
است .گفتنی است تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی میتواند علت تفاوت یافتهها باشد .از طرف
دیگر ،شرکتکنندگان در پژوهش حاضر دارای سبک زندگی منحصربهفرد خود ،شرایط تغذیهای،
میزان تحصیالت و سطح فعالیت بدنی غیرسازمانیافتۀ متفاوت بودند.
در جدول شمارۀ پنج نُرمهای مربوط به متغیر استقامت عضالت کمربند شانهای که برای زنان و در
کشورهای مختلف از طریق آزمون شنای روی زمین سوئدی اندازهگیری میشود ،ارائه شده است.
آزمودنیهای پژوهش با میانگین تعداد  0/00شنا روی زمین ،از نظر استقامت عضالت ناحیه کمربند
شانهای در مقایسه با نُرمهای جوامع اروپایی و آمریکایی ازجمله نُرمهای کشورهای آمریکا ( )15/3و
کانادا ( )11/0در وضعیت نسبتاً بهتری قرار داشتند ،اما در مقایسه با نُرمهای کرۀ جنوبی ( )20/09در
ردۀ پایینتری قرار داشتند ( .)13 ،10 ،19-23استقامت عضالت ناحیۀ کمربند شانهای اغلب از طریق
آزمونهای بارفیکس و شنای سوئدی اندازهگیری میشود و در پژوهش حاضر نیز از روش استاندارد
آزمون شنای روی زمین (تعدیلشده) و متداول در تدوین نُرمهای این متغیر جسمانی استفاده شد.
استقامت عضالنی در ناحیۀ کمربند شانهای بهعنوان یکی از عوامل مهم در انجامدادن امور روزمره،
کاهش پوکی استخوان ،پیشگیری از بسیاری از ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی و همچنین کاهش
صدمات دوران سالمندی مطرح است ( ،)22 ،23اما بهدلیل آگاهینداشتن اقشار زیادی از افراد جامعه،
عقیده بر این است که قدرت و استقامت عضالنی صرفاً برای ورزشکاران اهمیت دارد و دیگر افراد
جامعه به آن نیاز ندارند؛ بنابراین تالش زیادی برای توسعۀ این قابلیت نمیشود.
برای اندازهگیری استقامت عضالت ناحیۀ شکم ،آزمون دراز و نشست در وضعیت پاها خمیده به کار
گرفته شد .نُرمهای استقامت عضالنی آزمودنیها در ناحیۀ شکم از طریق شمارش تعداد دراز و
نشست آزمودنیها در یک دقیقه برآورد و تدوین شد (جدول شمارۀ نُه) .آزمودنیهای پژوهش با
میانگین تعداد  13/04دراز و نشست در دقیقه (جدول شمارۀ یک) در مقایسه با اغلب نُرمهای
موجود ازجمله نُرمهای کشورهای کانادا ( ،)20/0آمریکا ( )24/34و کرۀ جنوبی ( )23/03ضعیفتر
بودند و در مقایسه با نُرمهای برخی کشورها مانند کرواسی ( )15/54در وضعیت بهتری قرار داشتند
( .)19 ،23-20قدرت و استقامت در عضالت ناحیۀ شکم بهعنوان یکی از عوامل مهم در پیشگیری از
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کمر درد و ناراحتیهای مختلف عضالنی–اسکلتی مطرح است و افرادی که دارای ضعف عضالنی
هستند ،اغلب از کوفتگی عضالنی رنج میبرند و بهآسانی مستعد آسیبهای متعدد هستند .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که آزمودنیهای پژوهش احتماالً اطالعات کافی دربارۀ تمرینات قدرتی
برای توسعۀ این قابلیت جسمانی نداشتهاند و عموماً هیچگونه تمرین قدرتی یا استقامتی انجام
ندادهاند .در صورتی که تقویت قدرت و استقامت عضالت ناحیۀ شکم بهعنوان یکی از عوامل مهم
آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و کاهش عوارض مختلف ازجمله کمردرد مطرح شده است
( .)10 ،23با توجه به اینکه در جامعۀ ما اطالعات کافی از نحوۀ تقویت عناصر مهم آمادگی جسمانی
مانند قدرت و استقامت عضالت تنه کمتر وجود دارد ،صاحبنظران عرصۀ فیزیولوژی ورزشی باید به
تبیین موضوع و آموزش عموم مردم از طریق رسانههای گروهی و همچنین ایستگاههای ورزش
صبحگاهی و باشگاهها بپردازند.
در جدول شمارۀ شش نُرمهای مربوط به درصد چربی بدن آزمودنیهای این پژوهش ارائه شده است.
برای تخمین درصد چربی افراد از روشهای مختلفی استفاده میشود که هریک از نظر دقت،
پیچیدگی و هزینهها مزایا و معایب خاص خود را دارند .در پژوهش حاضر برای تعیین درصد چربی
آزمودنیها با توجه به پیشینۀ پژوهشها و تعداد نمونهها از طریق اندازهگیری الیههای چربی
زیرپوستی اقدام شد .سپس از طریق معادلههای مناسب با توجه به نژاد ،جنسیت و سن آزمودنیها
میزان درصد چربی آزمودنیها تخمین زده شد و نُرم تهیه شد ( .)23 ،24میانگین درصد چربی
آزمودنیهای پژوهش حاضر  38/38درصد و در مقایسه بین نُرمهای موجود ،دارای درصد چربی
بیشتری بودند و تنها در مقایسه با نُرمهای درصد چربی بدن زنان کشور کره وضعیت بهتری داشتند
( .)10در مقایسه با نُرمهای کارگران ایرانی ردۀ سنی  08-10ساله با میانگین  24درصد ،آزمودنی-
های پژوهش دارای ترکیب بدنی نسبتاً مناسبی بودند ( .)20درهرحال ،چاقی یکی از علل اصلی
اغلب بیماریهای قلبی-عروقی شناخته شده است و در پژوهشهای متعددی بر رابطۀ بین درصد
چربی بدن و تندرستی افراد تأکید شده است ( ،)20اما اغلب افراد جامعه به این موضوع توجه ویژه
نمیکنند.
در جدول شمارۀ  18نُرمهای مربوط به انعطاف بدنی آزمودنیها نشان داده شده است .آزمودنیهای
پژوهش از نظر انعطافپذیری بهعنوان یکی از متغیرهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ،دارای
میانگین  38/45سانتیمتر در آزمون بشین و برس بودند که در این متغیر جسمانی در مقایسه با
نُرمهای موجود از کشور کرۀ جنوبی ( ،)11/38کرواسی ( )4/08و ایاالت متحدۀ آمریکا ( )19/15در
ردههای سنی بزرگساالن و سالمندان در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشتند ( .)23 ،25از دالیل توسعۀ
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این قابلیت جسمانی در آزمودنیها احتماالً انجامدادن تمرینات کششی و انعطافپذیری نیست؛ زیرا
این آزمودنیها با انجامدادن حرکات کششی و تمرینات انعطافپذیری آشنایی کافی نداشتند (از طریق
پرسشنامه و گزارش سابقه و میزان فعالیت هفتگی نتیجهگیری شد) و احتماالً شغل ،شیوۀ نشستن و
عادات روزمره بر این متغیر تأثیرگذار بودند .همانگونه که ذکر شد ،این آزمون نیز دارای محدودیت-
هایی است و طول دستها و پاها اثر مستقیم بر اندازهگیریها میتواند داشته باشد .افرادی که طول
دستهای بلندتری دارند ،میزان انعطاف بدنی آنها در ناحیۀ لگن و عضالت همسترینگ بیشتر تخمین
زده میشود؛ بنابراین در این باره تفسیر نتایج با احتیاط بیشتری باید انجام شود و در صورت امکان از
آزمون بشین و برس تعدیلشده برای اندازهگیری انعطاف بدنی این ناحیه از بدن استفاده شود (،38
.)12 ،29
نُرمهای مربوط به قدرت مچ دستی نیز در جداول شمارههای  12و  14ارائه شده است .آزمودنیهای
پژوهش از نظر قدرت مچ دستی بهعنوان یکی از متغیرهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی ،با
میانگین  21/20کیلوگرم در آزمون قدرت مچ دستی با دینامومتر (با دست راست) در این متغیر
جسمانی در مقایسه با نُرمهای موجود از کشور کرواسی ( )55/08و ایاالت متحدۀ آمریکا ( )50/15در
وضعیت نامناسب و ضعیف قرار داشتند ( .)31برای این متغیر با وجود اینکه این آزمون برآورد دقیق و
بسیار معتبری برای قضاوت دربارۀ قدرت کلی بدن ارائه نمیکند ،بهعنوان آزمونی ساده و معتبر میزان
قدرت مچ دستی را اندازهگیری میکند و در شناسایی قدرت ناحیۀ دست که برای حمل و نگهداشتن
اشیاء و همچنین انجامدادن کارهای روزمره است ،بسیار مهم است و به کارگرفته میشود .گفتنی است
در صورتی که امکان اندازهگیری قدرت در سایر گروهای عضالنی بزرگ وجود داشت ،پژوهشگر آنها را
اندازهگیری میکرد ،اما با توجه به تعداد زیاد شرکتکنندگان پژوهش و اینکه در برخی پژوهشهای
گذشته از قدرت دست بهعنوان شاخص قدرت کل بدن استفاده شده است ،با این استدالل که بیشتر
کارهای قدرتی با دست صورت میگیرند ،پژوهشگر صرفاً به اندازهگیری قدرت دست اکتفا کرد.
در حال حاضر بهرغم وجود شواهد مستدل دربارۀ نقش فعالیت جسمانی منظم در توسعۀ سطح تندرستی
و کیفیت زندگی افراد مسن ،بیش از  08درصد از افراد جامعه در ساعات اوقاتفراغت خود فعالیت منظم
جسمانی ندارند و زندگی غیرفعال و کمتحرکی دارند ( .)25 ،20دانشکدۀ طب ورزشی آمریکا و برخی
مؤسسات معتبر مرتبط با تندرستی و پیشگیری از بیماریها ،توصیه میکنند که افراد حداقل 38دقیقه
فعالیت ورزشی منظم با شدت متوسط برای  5روز هفته باید انجام دهند .همچنین برای بهرهمندی از
سودمندی فعالیتهای ورزشی منظم ،افراد جامعه باید درک صحیح و مناسبی از برنامههای ورزشی و
فعالیتهای جسمانی منظم داشته باشند .در مراحل اولیۀ اجرای فعالیتهای ورزشی ،افراد جامعه و بهویژه
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

کالنتري :تدوين نُرمهاي عوامل آمادگي جسماني براي زنان سنين...

415

افراد مسن مشکالت متعددی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین برنامهریزی دقیق و جامع برای نیل به اهداف
و توسعۀ سطح تندرستی افراد جامعه بسیار اهمیت خواهد داشت (.)25 ،32
تغییر دیدگاه و رفتار افراد جامعه دربارۀ انجامدادن فعالیتهای ورزشی منظم و تشویق آنها به اختصاص
بخشی از اوقاتفراغت خود به انجامدادن فعالیتهای جسمانی ،به برنامهریزی دقیق و جامع نیاز دارد و در
این میان همکاری و مساعدت متخصصان تندرستی و ورزشی ،سازمانها و مؤسسات مختلف دولتی و
غیردولتی اجتنابناپذیر خواهد بود .از سوی دیگر ،بهبود کیفیت زندگی ،کاهش بیماریها و هزینههای
درمانی مرتبط و وابستهنبودن به افراد دیگر برای امور زندگی روزمره ،به آمادگی جسمانی مطلوب فرد
بستگی دارد .خطمشی کلی نهادها و سازمانهای مرتبط با تندرستی و بهداشتی ،توسعۀ سطح تندرستی
افراد مختلف جامعه است؛ بنابراین در این راستا ترویج و توسعۀ فعالیتهای جسمانی منظم و فراهمکردن
امکانات و فضاهای ورزشی در اولویت برنامههای این مؤسسات و نهادها باید قرار گیرد.
پژوهشگر امیدوار است این پژوهش با تدوین نُرمهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای زنان
 08-10سالۀ شهر اصفهان ،نقش اندکی در توصیف وضعیت موجود و اهمیت توسعۀ سطح تندرستی افراد
جامعه داشته باشد .پیشنهاد میشود ،برای افزایش دانش و آگاهی افراد جامعه از طریق رسانههای مختلف
اقدامات جدیتری انجام گیرد .با استفاده از اطالعات و نُرمهای پژوهش حاضر ،هیئتهای ورزش همگانی
اقدام به آموزش مربیان ورزشهای صبحگاهی کنند و به نیازهای ویژۀ افراد در سنین مختلف برای توسعۀ
استقامت قلبی-عروقی ،قدرت و استقامت عضالنی بهطور خاص اقدام به انجامدادن تمرینات ورزشی
منظم کنند؛ بر این اساس الزم است هرچند سال یکبار ،نرمهای فعالیت بدنی بررسی و بازنگری شود .در
پژوهش حاضر نرمهای جدید برای جمعیت زنان  08-10سال بررسی شد؛ ازاینرو ضمن حضور آزمودنی ها
در فضاهای ورزشی مناسب و دعوت از آنها به شرکت ،آزمونهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت از
آنان گرفته شد و پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،از تکنیکهای آماری برای ایجاد نرم های مناسب و دقیقتر
برای آزمونها استفاده شد.
پيام مقاله
به طور کلی می توان این نتیجه را گرفت که استقامت قلبی عروقی و انعطاف پذیری زنان ساکن
شهر اصفهان در وضعیت خوب و استقامت عضالت کمربند شانه ای در وضعیت متوسط قرار دارد.
این در حالیست که وضعیت فاکتورهایی همچون درصد چربی ،استقامت عضالت شکم و قدرت
دست در وضعیت ضعیفی قرار دارند همچنین با توجه به مقدار  WHRمی توان گفت زنان ساکن
شهر اصفهان در وضعیت خطر ابتال به بیماری های قلبی قرار دارند .با این نتایج زنان شهر اصفهان
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.نیازمند آگاهی بیشتر در زمینه نقش ورزش و فعالیت جسمانی در بهبود کیفیت زندگی هستند
عالوه بر این در اختیار گذاشتن امکانات و فضای مناسب بیشتر جهت انجام فعالیت ورزشی می تواند
.در بهبود وضعیت سالمتی زنان موثر باشد
مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش
. رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان در پژوهش کسب شده است،در مطالعه حاضر
حامي مالي
این پژوهش با حمایتهای مالی و معنوی پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی بهعنوان بخشی از
. انجام شد1395 طرح «تدوین و بهروزرسانی نُرمهای ملی آمادگی جسمانی ایرانیان» در سال
تعارض منافع
. این مقاله تعارض منافع ندارد،بنابر اظهار نویسندگان
تشکر و قدرداني
مراتب سپاس و تشکر خود را به مسئوالن محترم پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی تقدیم میکنیم
 امید است.که با توجه خاص و حمایتهای مادی و معنوی امکان انجامشدن این پژوهش را فراهم کردند
اینگونه حمایتهای بیدریغ به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر پژوهش در کشور ایران اسالمی منجر شود
. مردم عزیز ایران بهرهمند شوند،و از نتایج ارزشمند این پژوهشها که حاصل تالش پژوهشگران است
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