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بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان  54-65سالة شهر اصفهان
و مقايسه آنها با هنجارهای موجود
.1وازگن میناسیان  .2 – 1سیدمحمد مرندی .9-حسین مجتهدی –  .1غالمعلی قاسمی
1و9و .1استاديار دانشگاه اصفهان.2 ،دانشیار دانشگاه اصفهان
چکیده
هدف كلي این تحقیق ،بررسي سطوح آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي برای مردان  65-56سالة شهر اصفهان بود 586 .نفر از
مردان غیر ورزشکار  65-56سالة شهر كه به طور تصادفي انتخاب شدند (میانگین سن  63/35 ± 4/56سال ،قد753/44 ± 5/54سانتي متر و
وزن  35/88 ±4/46كیلوگرم) نمونة آماری تحقیق را تشکیل ميدادند .اندازهگیریهای ،درصد چربي بدن ،آزمونهای انعطاف پذیری بشین و
برس ،راه رفتن راكپورت ،دراز و نشست و شنای سوئدی انجام گرفت .برای تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان
داد كه آزمودنيهای مورد بررسي در متغیرهای استقامت قلبي -عروقي (  88/73± 4/56میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه) ،درصد چربي
بدن ( ،)%84/35±5/74قدرت و استقامت عضالني ناحیة شکم ( 74/33 ±3/34تعداد دراز و نشست) و قدرت و استقامت عضالت ناحیة كمربند
شانه ( ±6/44تعداد 77/64شنای سوئدی) در مقایسه با هنجارهای موجود و داده های حاصل از برخي تحقیقات وضعیت مناسبي
ندارند .اما در انعطاف بدني ،آزمودني های تحقیق با میانگین (78/88±4/66سانتي متر) ،وضعیت به نسبت خوبي داشتند .اگرچه
سودمندی اجرای فعالیت های جسماني منظم بر كسي پوشیده نیست ،احتماالً دالیل مختلفي ازجمله ناآگاهي از نقش فعالیت
بدني در بهبود كیفیت زندگي ،كمبود امکانات و فضاهای مناسب برای فعالیت ورزشي افراد سالمند ،نداشتن وقت ،انرژی ،انگیزه و
دیدگاههای فرهنگي -رفتاری مانع مشاركت افراد مسن در فعالیتهای جسماني منظم ميشود.

واژههای كلیدی
آمادگي جسماني ،مردان سنین  65-56سال  ،اصفهان

 -1نويسندة مسئول  :تلفن 43192424936:

Email:vazgenmin@yahoo.com
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مقدمه
آمادگي جسماني مطلوب ،نقش مهمي در تندرستي افراد جامعه ایفا ميكند ،بهطوریكه در اغلب موارد بیماریها
و ناراحتي های جسماني و رواني افراد ،نتیجة زندگي ماشیني ،فقر حركتي و آمادگي جسماني كم آنهاست .نداشتن
آگاهي كافي از سطح آمادگي جسماني و تندرستي افراد مختلف جامعه ،امکان برنامهریزی برای توسعة سطح تندرستي
افراد ،مسئوالن و برنامه ریزان كشور را با مشکل مواجه كرده است( .)4،85همچنین دولت و نهادهای مختلف ساالنه
برای درمان بیماری ها و ناراحتيهای مختلف هزینه های سنگیني را متقبل ميشوند ،كه باید از طریق ارائة راهکارهای
مختلف به ویژه توسعة سطح تندرستي افراد جامعه ،از این هزینه ها كاسته شود تا بودجة بیشتری برای پروژه های
عمراني و پیشگیری فراهم آید ( .)5دركشورهای مختلف در زمینة بررسي سطوح آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي
افراد سنین مختلف تحقیقات متعددی انجام گرفته است كه در اینجا به برخي از آنها اشاره ميشود.
جان دی یونگ 7و همکاران ( )8555در تحقیق خود با عنوان" تمرینات استقامتي و كیفیت زندگي مرتبط
با تندرستي در افراد بزرگسال  65-56سالة " 744زن و مرد بزرگسال غیر فعال را مورد مطالعه قرار دادند .در
این تحقیق سه شیوة تمریني مختلف به مدت یک سال برای توسعة آمادگي جسماني و سطح تندرستي رواني
آزمودنيها مورد استفاده قرار گرفت .نتایج تحقیق حاكي از آن است كه افرادی كه در طول یک سال فعالیتهای
ورزشي بیشتری داشتند ،دارای وضعیت آمادگي بدني بهتری بودند .در این گروه از آزمودني ها بین نوع و شدت
تمرینات با سطح آمادگي جسماني رابطه وجود داشت(.)73
استفان 8وهمکاران ( )8554تحقیقي با هدف تدوین معیارهای آمادگي جسماني برای مردان و زنان 66-56
سالة زاگرب انجام دادند .در این تحقیق 875 ،زن و مرد شركت داشتند كه  775نفر دارای فعالیت جسماني
منظم بودند .آزمون های تركیب بدن ،استقامت هوازی ،تعادل ،قدرت و استقامت عضالت در حركت درازو نشست،
انعطافپذیری و پرش ارتفاع اجرا گردید .آزمودنيهای فعال نسبت به افراد غیرفعال در  6متغیر آمادگي جسماني
و حركتي به طور معني داری نتایج بهتری نشان دادند و در مقایسه با معیارهای اروپایي افراد مسن مورد تحقیق
در وضعیت متوسط و به نسبت مطلوبي قرار داشتند(.)78
1 - Johan de Jong
2 - Stephan
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تحقیق ذواالكتاف و همکاران( )7583از جمله تحقیقات جامع داخلي و مرتبط با موضوع تحقیق است كه در آن
وضعیت تركیب بدني و آمادگي قلبي تنفسي كارگران زن و مرد كشور بررسي و معیارهای ملي آمادگي جسماني
برای آنها تدوین شده است .در این تحقیق  8445كارگر از  6استان منتخب ،در رده های سني مختلف شركت
داشتند .آمادگي قلبي -تنفسي این گروه از آزمودني ها در آزمون راكپورت مردان 45/85±3/85میلي
لیتر/كیلوگرم/دقیقه و در زنان  58/68±3/85میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه و درآزمون پله كوئین مردان44/43±6/48
میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه و زنان 53/54 ±5/87میلي لیتر /كیلوگرم /دقیقه گزارش شده است .میانگین درصد چربي
كارگران زن و مرد نمونه تحقیق به ترتیب  47/53 ±5/55و  85/58 ±5/88درصد برآورد شده است(.)8،5
یکي از راهکارهای كاربردی كاهش هزینه های درماني و همچنین افزایش بهره وری اقشار مختلف جامعه به
ویژه افراد در سنین نزدیک به بازنشستگي و باالتر ،توجه بیشتر به پیشگیری و توسعة سطح تندرستي آنها است.
به عقیدة جامعه شناسان و متخصصان علوم انساني ،سنین بازنشستگي و پس از آن به مفهوم خاتمة فعالیت و
خانهنشیني افراد نیست ،بلکه آنها با توجه به تجربة كاری و تخصص خود مي توانند نقش بسیار مهمي در توسعة
اجتماعي ،اقتصادی و سالمت خانواده آنها ایفا كنند .شركت در فعالیتهای اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،ورزشي،
تفریحي و نهضت های داوطلبي ،نقش مهمي در توسعه و حفظ سالمت شخصي افراد مسن جامعه خواهد داشت
كه اغلب این مشاركتها در مفاهیم اقتصادی به آساني قابل اندازهگیری نیست(.)73،87،85
یکي از راهکارهای اساسي درحفظ مشاركت فعال افراد مسن در فعالیت های اجتماعي و اقتصادی ،توسعه
سطح تندرستي آنهاست .در حال حاضر مسئلة مهم این است كه افراد مسن در سنین نزدیک به بازنشستگي چه
توانایي های دارند .ازاین رو تحقیق حاضر برآن است كه با بررسي وضعیت آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي
مردان  65-56سالة شهر اصفهان و مقایسه آنها هنجارهای موجود در فاكتورهای استقامت قلبي -عروقي ،قدرت
و استقامت عضالني ،درصد چربي و انعطافپذیری آگاهي بیشتری كسب نماید.
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روش تحقیق
هدف اصلي پژوهش ،بررسي وضعیت آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان  65-56سالة شهر اصففهان
و مقایسة آنها با هنجارهای در دسترس بود .شایان ذكر است كه این هنجارهفا از مجفالت علمفي وكتفب معتبفر
استخراج شدهاند و در دامنة سني آزمودنيهای این تحقیق بودند .برخي از این هنجارهای مربوط بفه یفک یفا دو
شهر پرجمعیت از یک كشور و در برخي موارد جدولهای هنجار مربوط به كشور در كتفب ارائفه شفده اسفت و
اطالعاتي با جزئیات دقیق در دسترس نبود( .)77،74،75جامعة آماری تحقیق حاضر را مردان  65-56سالة غیر
ورزشکار شهر اصفهان تشکیل ميدهند .نمونة آماری تحقیق  586مرد بودند كه بهصورت تصادفي بفا اسفتفاده از
معادلة زیر انتخاب شدند(.) 84

=
در ابتدا با ارائة پرسشنامة ویژة تحقیق به آزمودنيها و ارائة توضیحات الزم در خصوص روند اجرای آزمونها،
افرادی كه داوطلب شركت در آزمون بودند ،مشخص شدند .سپس با ارائة پرسشنامة گزارش تندرستي و رضایت نامة
شركت در تحقیق كه آزمودني ها در منزل به كمک افراد خانواده تکمیل كردند ،اطالعات الزم در خصوص سطح
فعالیت و تندرستي نسبي آنها به دست آمده و موافقت كتبي آنها دریافت شد .در مرحلة دوم با ارجاع آزمودنيهای
داوطلب به پزشک مربوط با هماهنگي قبلي ،پزشک ضمن معاینة كلي آزمودنيها ،سطح فشار خون آنها را اندازهگیری
كرد و درصورتي كه با توجه به اطالعات حاصل از فرمهای مربوط و معاینات پزشکي ،فرد قادر به اجرای آزمونها
بود ،در وقت مقرر و هماهنگي قبلي در ورزشگاه حضور مي یافت و براساس پروتکل های معین ،آزمون ها انجام
گردید .به دلیل محدودیت های موجود و هماهنگي كامل با آزمودني های تحقیق ،اجرای آزمون ها در ماه های
اردیبهشت و خرداد ،در ساعت  75-78به اجرا درآمد ،و سعي شد كلیة آزمون ها درشرایط یکسان به عمل آید.
اطالعات الزم در خصوص زمان صرف ناهار و تغذیة مناسب به آزمودنيهای تحقیق داده شده بود ،اما كنترل نوع
تغذیه ،مقدار خواب و فعالیت آزمودنيها به طور دقیق قابل كنترل نبود .در این تحقیق سعي شد از پروتکلهایي
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كه برای تدوین هنجارهای آمادگي جسماني در تحقیقات و منابع موجود به كار گرفته شده بود ،در اندازه گیری
متغیرهای تحقیق استفاده شود ،تا امکان مقایسة نتایج فراهم آید.
برای اندازه گیری استقامت قلبي  -عروقي آزمودني ها از آزمون یک مایل راه رفتن راكپورت و معادله زیر
برای تخمین استقامت قلبي  -عروقي آنها استفاده شد.
(معادلة راكپورت برای تخمین استقامت قلبي  -عروقي؛ وزن برحسب پوند ،زمان= دقیقه و صدم ثانیه ،جنسیت مرد= ،7سن برحسب سال)
(زمان ( + )5/576 7( – )5/8544سن( – )5/5833 وزن(VO2max = 758/865 – )5/5354 میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه)
(ضربان قلب – )5/7656 

برای اندازه گیری قدرت و استقامت عضالت ناحیه شکم آزمون های درازونشسفت متعفددی بفا پروتکفلهفای
خاص وجود دارد كه در این تحقیق با توجه به پیشینة تحقیقات موجود در زمینة سطوح آمادگي جسماني جوامع
اروپایي و آمریکایي ،از شیوه دراز و نشست در وضعیت پاها خمیده ،دسفتهفا بفه شفکل ضفربدری روی سفینه و
رساندن آرنج ها به زانوها استفاده شده است .قدرت و استقامت عضفالني آزمفودنيهفا در ناحیفة شفکم از طریفق
شمارش تعداد دراز و نشست آزمودني ها در یک دقیقه برآورد شده است ( .)77،74،75،84برای سنجش قدرت و
استقامت عضالت ناحیة كمربند شانه ای از آزمون شنای سوئدی ،استفاده شد و برای تعیین تركیب بدن و درصد
چربي بدن ،با استفاده از كالیپر هارپندن در چهار ناحیه اندازهگیری الیههای زیر پوستي انجام گرفت و با استفاده
از معادلة دورنین و مرسلي ،7درصد چربي بدن آنها برآورد شد ( .)7،6،76،83همچنین برای اندازهگیری انعطفاف بفدني
آزمودنيها از جعبة اندازهگیری انعطاف بدني استفاده شفد .در ایفن تحقیفق از آمفار توصفیفي و بفرای تحلیفل و
مقایسه دادهها از روش آماری  tمستقل استفاده شد( .)3،88دادهها با استفاده از نرمافزار آمفاری  SPSSنسفخه
 75/6تجزیه و تحلیل شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
در جدول 7اطالعات توصیفي حاصل از اندازهگیری متغیرهای مورد بررسي نشان داده شده است.
1- Durnin & Womersley
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جدول  – 1مشخصههای آماری و متغیرهای مورد اندازهگیری در آزمودنیهای تحقیق (تعداد )985
آماره

میانگینSD±

حداكثر

حداقل

سن (سال)

51/19±1/65

65

54

قد (سانتیمتر)

161/31±6/41

181

152

وزن (كیلوگرم)

16/88±3/15

141

59

چربی بدن (درصد)

23/14±6/11

11/43

14/19

استقامت عضالنی ( دراز و شست -تعداد)

11/11±1/13

95

4

قدرت عضالنی -شنای سوئدی(تعداد)

11/51±5/31

28

4

آزمون راكپورت (دقیقه/ثانیه)

11/81±1/93

18/14

12

استقامت قلبی – عروقی (میلی لیتر/كیلوگرم/دقیقه)

28/11±1/45

14/38

24/44

انعطافپذيری (سانتیمتر)

18/82±3/55

15

1

متغیرها

در شکل 7قدرت و استقامت عضالت ناحیة شکم آزمودنيهای در ردههای سني  65تا  55سفال بفا اطالعفات
حاصل از تحقیقات تقریباً مشابه دركشورهای دیگر مقایسه شده است .در این تحقیق سعي شد تا حد امکان دادههفا
و میانگین مقادیر از آزمونهای یکسان و مشابه تحقیق حاضر انتخاب شوند تفا امکفان مقایسفه میفانگین هفا وجفود
داشته باشد.
همان گونه كه در شکل  7نشان داده شده است ،بین میانگین تعداد دراز و نشست مردان  65 -56ساله با میفانگین
این قابلیت جسماني در آزمودنيهای مرد كشورهای كره ،آمریکا و كرواسي از نظر آماری تفاوت معني داری وجود دارد.
در این قابلیت جسماني مردان كره ای با میانگین تعداد  74/55دراز ونشست ،نسبت بفه مفردان همسفال ،قفدرت و
استقامت بهتری در ناحیه شکم داشتند }t )8545(=77/48، p =5/57{،مردان آمریکایي نیز در رتبة بعدی قرار داشتند
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و آزمودنيهای مورد تحقیق تنها از آزمودنيهای همسان كشور كرواسي دارای وضعیت به نسبت بهتفری بودنفد{=5/57
.}t )345(=8/44، p

شکل  – 1مقايسة قدرت و استقامت عضالت شکم در آزمودنیهای مختلف

در شکل  8میانگین قدرت و استقامت عضالت كمربند شانهای آزمودنيهای مورد بررسي بفا اطالعفات حاصفل از
تحقیقات تقریباً مشابه در كشورهای دیگر مقایسه شده است.
همان گونه كه درشکل  8نشان داده شده است ،بین میانگین تعفداد شفنا روی زمفین مفردان  65 -56سفاله ،بفا
میانگین این قابلیفت جسفماني در آزمفودنيهفای مفرد كفرهای{ }t )8545(=58/45، p =5/57و آمریکفایي {p =5/57
 }t )8488(=75/54،از نظر آماری تفاوت معنيداری وجود دارد .اما بین تعداد شنا روی زمین و قدرت عضالت كمربنفد
شانه آزمودنيهای مرد كانادایي و آزمودنيهای تحقیق تفاوت معني داری وجود نفدارد{.)}t )3433(=5/54، p =5/78
دراین قابلیت جسماني مردان كرهای با میانگین تعفداد  83/84شفنا روی زمفین ،نسفبت بفه مفردان همسفال ،قفدرت و
استقامت بهتری در ناحیة كمربند شانهای داشتند و آزمودنيهای مورد تحقیق تنها در حد آزمودني های همسان كشفور
كانادا و دارای وضعیت به نسبت ضعیفتری بودند (.)75،74،74،85
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شکل  – 2مقايسة قدرت عضالت كمربند شانهای در آزمودنیهای مختلف

میانگین استقامتی قلبی – عروقی )(ml/kg/min

شکل  – 9مقايسة استقامت قلبی – عروقی در آزمودنی های مختلف

همان گونه كه در شکل 5نشان داده شده است ،بین میانگین استقامت قلبي  -عروقي مردان  65 -56سالة
با میانگین این قابلیت جسماني در آزمودني های مرد كره ای{ ، }t )8545(=75/67، p =5/57آمریکایي{p =5/57
 }t )8488(=77/64،و كروات { }t )345(=3/44، p =5/57از نظر آماری تفاوت معنيداری وجود دارد .در این قابلیت
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جسماني مردان كره ای با میانگین توان هوازی 57/34میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه ،نسبت به مردان همسان دارای
استقامت قلبي  -تنفسي بهتری بودند و آزمودنيهای مورد تحقیق تنها از آزمودنيهای همسان كشوركرواسي وضعیت
به نسبت بهتری داشتند (.)77،74،75

شکل  - 1مقايسة انعطافپذيری در آزمون بشین و پرس در آزمودنیهای مختلف

همان گونه كه در شکل 4نشان داده شده است ،بین میانگین انعطاف بدني مفردان  65 -56سفالة ایفن تحقیفق بفا
میفانگین ایفن قابلیفت جسفماني در آزمفودنيهفای مفرد كفرهای { }t )8545(=76/44، p =5/57و كفروات{p =5/57
 }t )345(=87/43،از نظر آماری تفاوت معني داری مشاهده شد .در این قابلیت جسماني مفردان اصففهاني بفا میفانگین
انعطاف بدني 84/35سانتي متر ،نسبت به مردان همسان دارای انعطاف بدني بهتری در ناحیة تنه و قسفمت خلففي ران
بودند و آزمودنيهای مورد تحقیق تنها از آزمودنيهای همسان آمریکایي { }t )8488(=7/55، p =5/77اندكي ضعیفتر
بودند كه البته تفاوت مورد مشاهده معنيدار نبود (.)77،74،75
همان گونه كه در شکل 6نشان داده شده است ،بین میانگین درصد چربفي مفردان  65 -56سفاله بفا میفانگین ایفن
قابلیت جسماني در آزمودنيهای مرد هلندی{ ، }t )548(=4/35،p =5/57آمریکفایي{ }t )8488(=76/88، p =5/57و
كروات{ }t )345(=76/33، p =5/57از نظر آماری تفاوت معنيداری مشفاهده شفد .در ایفن قابلیفت جسفماني مفردان
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كروات با میانگین 88/48سانتي متر ،نسبت به مردان همسال دارای درصد چربي بهتری در نواحي مختلف بدن بودنفد
و آزمودنيهای مورد تحقیق از آزمودنيهای همسان هلندی ،وضعیت به نسبت بهتری داشتند.

شکل  - 5مقايسة درصد چربی بدن در آزمودنیهای مختلف

بحث و نتیجهگیری
همان گونه كه در جدولها و تحلیلهای آماری نشان داده شده است ،قابلیتهای جسماني آزمفودنيهفا در برخفي
عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي قابل مقایسه با افراد همردیف دیگر كشورهای مختلف جهفان اسفت ،امفا در
برخي عوامل ،آمادگي جسماني آزمودنيها ،نیز ضعیف ارزیابي شد .از آنجا كفه هفدف تحقیفق حاضفر ،بررسفي وضفعیت
آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي مردان  65-56سالة اصففهان و مقایسفه آنهفا بفا هنجارهفای بفود ،علفل و عوامفل
احتمالي مرتبط با این قضیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آزمودنيهای تحقیق از نظر متغیر قلبي  -عروقي با میانگین  88/73میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه كه از طریق آزمفون
راه رفتن یک مایل و معادلة ویژة آن محاسبه شد ،نسبت به میانگین های موجود در جوامع مختلفف انفدكي ضفعیف تفر
بودند .از دالیل این موضوع مي توان به حجم بسیار گسترد نمونة مورد مطالعه در برخي كشفورها و همچنفین انتخفاب
آزمودنيها از شهرهای مختلف در دیگر كشورها اشاره كرد كه با تحقیق حاضر متفاوت بود( .)85ایفن قابلیفت جسفماني
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به عنوان یکي از مهمترین عوامل تندرستي در نظر گرفته ميشود ،اما در كشور ما به ویفژه در اففراد میانسفال و سفالمند
بسیار كمتر به آن توجه شده است.
آزمودنيهای تحقیق با میانگین تعداد  77/6شنا روی زمفین ،از نظفر قفدرت و اسفتقامت عضفالت ناحیفة كمربنفد
شانه ای نسبت ب ه مقادیر میانگین مربوط بفه جوامفع اروپفایي و آمریکفایي دارای وضفعیت مناسفبي نبودنفد .قفدرت و
استقامت عضالت ناحیه كمربند شانهای اغلب از طریق آزمونهای بارفیکس و شنای سوئدی اندازهگیری قرار ميشفود و
در تحقیق حاضر نیز از روش استاندارد آزمون شنا روی زمین و متداول در بررسي این متغیفر جسفماني اسفتفاده شفده
است ( .)7،74،85همچنین قدرت و استقامت در ناحیه كمربند شانه ای به عنوان یکي از عاملهای مهفم و اساسفي در
اجرای امور روزمره ،كاهش پوكي استخوان ،پیشگیری از بسیاری از ناراحتيهای اسکلتي -عضفالني و همچنفین كفاهش
صدمات ناشي از سقوط افراد در دوران سالمندی مطرح است ( ،)55اما متاسفانه به دلیل ناآگاهي اقشفار زیفادی از اففراد
جامعه ،عقیده بر این است كه قدرت عضالني صرف ًا برای ورزشفکاران اهمیفت دارد و دیگفر اففراد جامعفه بفه قفدرت و
استقامت عضالني نیازی ندارند.
در متغیر قدرت و استقامت عضالت ناحیة شکم ،آزمودني های تحقیق با میانگین تعفداد  74/33دراز ونشسفت در
دقیقه نسبت به اغلب افراد همسان كشورهای كانادا ،آمریکا ،كره و برخي كشورهای اروپایي ضعیفتفر بودنفد و نسفبت
به معیارهای برخي كشورها مانند كرواسي در وضعیت بهتری قرار داشتند ( .)74قدرت و استقامت در عضالت شکم بفه
عنوان یکي از عوامل مهم در پیشگیری از كمر درد و ناراحتيهای مختلف عضالني– اسکلتي مطرح است و اففرادی كفه
دچار ضعف عضالني هستند  ،اغلب از كوفتگي عضالني رنج مي برند و به آساني مسفتعد آسفیب هفای متعفدد هسفتند.
اطالعات حاصل از پرسشنامة تحقیق نشان ميدهد كفه آزمفودنيهفای تحقیفق اطالعفات كفافي در خصفوص اجفرای
تمرینات قدرتي برای توسعة این قابلیت جسماني ندارند و اغلب هیچ گونه تمرین قدرتي یا استقامتي انجام نمفي دهنفد.
در صورتي كه قدرت و استقامت عضالت ناحیة شکم به عنوان یکفي از عامفلهفای مهفم آمفادگي جسفماني مفرتبط بفا
تندرستي در نظر گرفته ميشود(.)88،84
امروزه چاقي ،یکي از علل اصلي اغلب بیماریهای قلبي  -عروقي شناخته شفده و تحقیقفات متعفددی درخصفوص
رابطة بین درصد چربي بدن و تندرستي افراد انجام گرفته است و یافتههای حاصل بر كاهش درصد چربفي بفدن تاكیفد
دارند( .)4،87اما متاسفانه اغلب افراد جامعه به این موضوع توجه نميكنند .در تحقیق حاضر برای تعیفین درصفد چربفي
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آزمودنيها با توجه به پیشینه تحقیقات و تعداد نمونهها از طریق اندازهگیری الیفه هفای چربفي زیرپوسفتي اقفدام شفد.
سپس با استفاده از معادلههای مناسب با توجه به نژاد ،جنسیت و سن آزمفودنيهفا میفزان درصفد چربفي آزمفودنيهفا
برآورد شد .در بهترین شرایط این روشها برای تخمین درصد چربي بدن همراه با  5-4درصد خطا خواهند بفود (.)8،74
میانگین درصد چربي آزمودنيهای تحقیق حاضر  84/35درصد بود و در مقایسه بین مقادیر میانگین موجود ،آزمفودني
های تحقیق دارای درصد چربي بیشتری بودند و تنها در مقایسه با معیارهای درصد چربي بدن مردان هلنفدی وضفعیت
بهتری داشتند.
آزمودنيهای تحقیق از نظر انعطافپذیری در ناحیة كمفر و عضفالت همسفترینگ بفه عنفوان یکفي از متغیرهفای
آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي ،دارای میانگین78/85سانتي متر در آزمون بشین و برس بودند كفه در ایفن متغیفر
جسماني نسبت به مقادیر میانگین موجود وضعیت به نسبت بهتری داشفتند .بفه عبفارت دیگفر در مقایسفههفای انجفام
گرفته ،انعطاف بدني آزمودنيهای تحقیق حاضر بهتر از میانگینهای موجود بود .اجفرای تمرینفات كششفي و انعطفاف
پذیری از دالیل توسعه این قابلیت جسماني در آزمودنيها نیست  ،زیرا این آزمودنيها بفا حركفات كششفي و تمرینفات
انعطاف پذیری آشنایي كافي نداشتند .احتماالً شغل و نوع فعالیت ،شیوه نشستن و عادات زندگي روزمره در این متغیفر
تاثیرگذار بوده است (.)7،74،86
بررسي یافتههای تحقیق نشان ميدهد كه در شهر اصفهان و جامعة مورد تحقیفق آزمفودنيهفا از نظفر فاكتورهفای
مختلف آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي در وضعیت مطلوبي قرار نداشتند .بررسي یافتههای تحقیق نشان مفيدهفد
كه اغلب آزمودنيها دارای برنامة فعالیت جسماني منظم برای توسعة سطح تندرستي خود نیستند .به طور كلي اگرچفه
برخي افراد ساعاتي از وقت خود را هنگام صبح به نرمشهفای صفبحگاهي اختصفاص مفيدهنفد ،بفه علفت ناآگفاهي از
شیوههای صحیح و مناسب اجرای فعالیتهای ورزشي بفا توجفه بفه سفن و وضفعیت جسفماني خفود ،دارای آمفادگي
جسماني مطلوب نیستند(.)88
اگرچه سودمندی اجرای فعالیتهای جسماني منظم بر كسي پوشیده نیست به دالیل مختلفف از جملفه نداشفتن
آگاهي كافي از نقش ورزش و فعالیت بدني در بهبود كیفیت زنفدگي ،كمبفود امکانفات و فضفاهای مناسفب بفه منظفور
اجرای فعالیت ورزشي برای افراد سالمند ،آسیبهای جسماني كه اغلب در سنین پایینتر به دلیل فقر حركتفي و ضفعف
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عضالني به وجود آمدهاند ،نداشتن وقت ،انرژی ،انگیزه ،بیماری ،ترس از آسیب ،نداشتن مهارت ،دیدگاه هفای فرهنگفي-
اجتماعي و رفتاری مانع مشاركت كهنساالن در فعالیتهای جسماني منظم شده است.
یافتههای تحقیقات مختلف حاكي از آن است كه از میان موانع یاد شده ،یکي از مهمترین مواردی كفه بایفد بیشفتر
مورد توجه قرار گیرد ،آگاهي و دیدگاه رفتاری سالمندان تغییر دیدگاه و رفتفار سفالمندان در خصفوص اجفرای فعالیفتهفای
ورزشي منظم و تشویق آنها به اختصاص دادن بخشي از اوقات فراغت خود به فعالیتهفای جسفماني ،بفه برنامفهریفزی
دقیق و جامع نیاز دارد ،و در این میان همکاری و مساعدت متخصصفان تندرسفتي و ورزشفي ،سفازمانهفا و موسسفات
مختلف دولتي و غیر دولتي اجتنابناپذیر خواهد بود ( .)6ایجاد زمینه و امکانات مناسب توسط نهادهفای مربفوط صفرفاً
بخشي از برنامهریزی خواهد بود و مشاركت دستاندركاران و سازمان های مختلف در ایجاد آگاهي و دانش الزم در ایفن
موضوع و تغییر رفتار و دیدگاه افراد جامعه ،نقش مهمي در توسعة سطح تندرستي اففراد جامعفه و بفه ویفژه سفالمندان
خواهد داشت.
سالمندی و بازنشستگي دورة فرسودگي و پایان كار وتالش نیست ،بلکة دورهای اسفت كفه سفالمند بایفد از اوقفات
فراغت بیشتر خود به بهترین نحو استفاده كند و همچنین تجربیات ارزندة خود را به نسل جوان انتقال دهد .اما این امفر
محقق نخواهد شد مگر اینکه فرد سالمند در تمام طول عمر از تندرستي و آمادگي جسماني مناسب بهره منفد باشفد .از
سوی دیگر بهبود كیفیت زندگي ،كاهش بیماریها و هزینههای درماني مرتبط و عدم وابستگي به اففراد دیگفر در مفورد
امور زندگي روزمره ،به آمادگي جسماني مطلوب فرد بستگي دارد .خط مشفي كلفي نهادهفا و سفازمانهفای مفرتبط بفا
تندرستي و بهداشت ،توسعة سطح تندرستي افراد مختلف جامعه اسفت .از ایفن رو در ایفن راسفتا تفرویج فعالیفتهفای
جسماني منظم و فراهم نمودن امکانات و فضاهای ورزشي باید در اولویفت برنامفههفای ایفن موسسفات و نهفادهفا قفرار
گیرد(.)85،88
پژوهشگران امیدوارند كه با بررسي وضعیت آمادگي جسماني مرتبط با تندرسفتي مفردان  65 -56سفالة اصففهان،
نقش اندكي در توصیف وضعیت موجود و اهمیت توسعة سطح تندرستي افراد جامعه داشته باشفند .از ایفن رو پیشفنهاد
ميشود ،برای افزایش دانش و آگاهي افراد جامعه و به ویژه سالمندان از طریق رسانههای مختلفف اقفدامات جفدیتفری
انجام گیرد و با استفاده از نتایج و اطالعات تحقیق حاضر متخصصفان ورزشفي اقفدام بفه آمفوزش مربیفان ورزشهفای
صبحگاهي كنند و با توجه به نیازهای ویژة سالمندان برای توسعة انعطافپذیری ،قدرت و استقامت عضفالني اقفدام بفه
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اجرای تمرینات ویژه كنند .اجرای تحقیقات معین در خصوص موانفع شفركت مفردان و زنفان سفالمند در فعالیفتهفای
ورزشي منظم و ارائة راهکارهایي برای رفع این معضل نیز ضروری است.
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