
 چکیده

 یُا تتذى، هِار ةیتزک ،یجظواً یتز آهادگ اپْ ّ ػارپ ک یٌیتوز ٍْیدّ ػ ظَیهقاُذف اس پژُّغ حاضز : مقدمه

  تْد. طال 8-21 ییداًغ اهْساى پظز اتتذا ییغذا نیتَ ُوزاٍ آهْسع رژ یادیتٌ یحزکت

 داًغ اس ًفز 06 تعذاد را حاضز پژُّغ آهاری جاهعَ پژُّغ حاضز اس ًْع ًیوَ تجزتی ّ هیذاًی تْد.روش: 

 تَ آهْساى داًغ اّلیا، تْطط ًاهَ رضایت تکویل اس پض. تؼکیل دادًذ فْهي ػِزطتاى هذارص اس یکی آهْساى

 ای هذاخلَ تزًاهَ در 2ّ1 تجزتی گزٍّ دّ. ػذًذ تقظین 1تجزتی ّ ،2 تجزتی کٌتزل، گزٍّ طَ تَ تصادفی صْرت

 تغذیَ طالن ُای رفتار ُای آهْسع ُوزاٍ تَ کاپْ ّ ػارپ توزیٌی ػیٍْ دّ ػاهل هذاخالت کزدًذ ػزکت ُفتَ ُؼت

 حزکت 9 ػاهل خْد کَ تْد کاپْ توزیٌی ػیٍْ اس هتؼکل 2تجزتی گزٍّ توزیٌی تزًاهَ. تْد ّالذیي ّاططَ تَ ای

 هذت تَ جلظَ ُز کَ  ُفتَ در جلظَ طَ ػذیذ، کَ تا هتْطط ػذت تا توزیٌات پایَ تز طزعتی ّ پزػی تعادلی،

 اّلیا تْطط کَ داػت تذًی فعالیت هٌشل در دقیقَ اًشدٍپ هذت تَ ُفتَ در جلظَ طَ آى تز عالٍّ. ػذ اًجام دقیق54َ

  توزیٌی تزًاهَ اس هتؼکل  دّم تجزتی گزٍّ توزیٌی تزًاهَ گزدیذ. ارطال هعلن تزای ّ ػذ گزفتَ فیلن اهْس داًغ

 طزیق اس دطتزطی قاتلیت حزکتی، ُای هِارت سیاد تکزار حزکت، حال در کؼؼی حزکات ػاهل کَ تْد ػارپ

 ّ قثل. تْد کالص در تذًی فعالیت ارتقاء ایظتادى، ّ ًؼظتي ، کاُغ(یاتذ افشایغ طخت تَ اطاى تایذ ٌاتتوزی) تفکیک

 ،(چزتی تذّى تْدٍ ّ چزتی درصذ ،BMI، WHR) تذى تزکیة ُای هتغیز گیزی اًذاسٍ هذاخالت، دّرٍ پایاى اس پض

 تٌیادی حزکتی یُا تهِار ،(ًعطافا ّ تعادل چاتکی طزعت، ُْاسی، تی تْاى ُْاسی، تْاى) جظواًی آهادگی

تْطط ًزم  ُاٍ تجشیَ تحلیل داد .ػذ گیزی اًذاسٍ آهْساى داًغ اضطزاب ّ( اًتقالی هِارت ّ ػیء کٌتزل هِارت)

 اًجام ػذ. P<64/6ی دار هعٌیتا ططح   11ًظخَ  SPSSافشار 

، تْدٍ تذّى دار هعٌیکاُغ  یز جلذًتایج ًؼاى داد  تیي ًوزات پیغ ّپض آسهْى  ػاخص تْدٍ تذى، چزتی س: نتایج

 ی ػارپ ّ کاپْ ُاٍ ، تْاى ُْاسی ّ تْاى تی ُْاسی، جاتجایی ّ کٌتزل ػی در گزّپذیزی اًعطافچزتی، تعادل، 

تْد. ًتایج تیي ًوزات پیغ ّپض آسهْى   دار هعٌی کاُغػاخص طزعت در گزٍّ کاپْ  ّ در دار هعٌیافشایغ 

.ًتایج (P<60/6در گزٍّ ػارپ را ًؼاى داد) دار هعٌیکٌتزل ّ کاُغ  در گزٍّ دار هعٌیاضطزاب  افشایغ 

ُای ػاخص تْدٍ تذى، چزتی سیز جلذ، تْدٍ تذّى  ًؼاى داد کَ تیي طَ گزٍّ در ػاخص ُاٍ ی تیي گزّدار هعٌی

 دار ّ اضطزاب تفاّت هعٌی پذیزی، تْاى ُْاسی ّ تْاى تی ُْاسی، جاتجایی ّ کٌتزل ػی چزتی، تعادل، اًعطاف

 .(P<64/6) ّجْد داػت

ُای هٌتخة  ػاخصتواهی  تا تْجَ تَ ًتایج پشُّغ حاضز ًؼاى دادٍ ػذ ُز دّ گزٍّ توزیٌی تزّی : نتیجه گیری

تزکیة تذى، آهادگی جظواًی، هِارتی ّ اضطزاب هْثز تْدًذ اها گزٍّ توزیٌی کاپْ ًتیجَ تِتزی ًظثت تَ ػارپ 

 داػت.

 ی حزکتی، اضطزاب.ُا ترپ، توزیي کاپْ، تزکیة تذى،آهادگی جظواًی، هِارداًغ آهْساى، توزیي ػاکلید واژه: 

 


