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 بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی

 شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران

 3سمیه محمدي زاد2دکتر محمد جوادي پور1دکتر ابراهیم صالحی عمران

  چکیده

تحقیق حاضر، با هدف بررسی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل و ارتباط آنها با هم  :مقدمه و هدف

اگرچه وضعیت آمادگی جسمانی گروهاي سنی مختلف در برخی استان ها تعیین شده است، اما سطوح شاخص هاي مختلف . بوده است

هدف مطالعه حاضر بررسی . ژه استان با استفاده از آزمون اصالح شده بست ایفرد مشخص نبوده استآمادگی جسمانی در نواحی وی

 .با هم بوده است آنهامیزان آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل و ارتباط 

- سال شهرستان بابل تشکیل می 12و11دانش آموز دختر و پسر ابتدایی در دو گروه سنی  10330جامعه آماري این تحقیق را  :روش

هاي اصالح آزمونآمادگی جسمانی دانش آموزان با استفاده از . اي تصادفی انتخاب شدندنفر به صورت طبقه 370دادندکه از بین آنها 

مقادیر جهت تحلیل  .مورد سنجش قرار گرفت متر، انعطاف پذیري، دراز نشست و کشش بارفیکس 540دو شده آمادگی جسمانی ایفرد،

براي مقایسه وضعیت هر . ساله استان مازندران استفاده شد11و 10از نورم استاندارد شده دختران و پسران گروه سنی به دست آمده

  .استفاده شده است t شاخص آمادگی جسمانی دانش آموزان شهرستان بابل در مقایسه با نورم استانی از آزمون

تحقیق حاضر . آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل بیشتر از حد متوسط  نورم استان مازندران بوده است :هایافته

کمتر از حد نورم استانی، در ) متر 540دو (وضعیت دانش آموزان مازندرانی را نسبت به نورم استانی در قابلیت هاي قلب و عروقی

آمادگی جسمانی دختران و همچنین بین میزان . ز نشست و انعطاف پذیري  بیشتر از نورم استانی استبارفیکس در حد متوسط، در درا

متر کمتر از حد متوسط  540آزمون دو  زمینهپسران در  .شتسال در شهرستان بابل تفاوت وجود دا 11و 10پسران در دو رده سنی 

متر و دراز  540در آزمونهاي دو  نیزساله 11دختران . اندمتوسط عمل کرده از حدیا بیشتر آزمونها در حد متوسط بقیه استانی، ولی در 

ساله در همه  10کمتر از حد متوسط عمل کرده اند، اما دختران  انعطاف پذیري و بارفیکس هاياز حد متوسط و در آزمونبیشتر نشست 

 . آزمونها کمتر از حد متوسط نورم استانی عمل کرده اند

توان عنوان نمود که میزان آمادگی جسمانی  دانش آموزان دوره ابتدایی هاي  تحقیق میبا توجه به یافته :نتیجه گیريبحث و 

هاي مورد اگر چه عملکرد موجود نشان از وضعیت مناسب زمینه. شهرستان بابل بیشتر از حد متوسط  نورم استان مازندران بوده است

رفت آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان کشور و تجدید نورم هاي استانی و ملی دهد ولی همچنان اطالع از میزان پیشبررسی می

  .آمادگی جسمانی در اولویت قرار گیرد

  

  .ایفرد ،تربیت بدنی ،دوره ابتدایی،آمادگی جسمانی:واژه هاي کلیدي
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 : مقدمه

هاي دوره سال. است گیري و تکوین شخصیت دانش آموزان ترین مراحل رشد، شکلدوره دبستان یکی از حساس

بدیهی . هاي طالیی براي کشف و توسعه استعدادهاي حرکتی و بدنی کودکان به حساب می آیندابتدایی، سال

است که در این سنین،کودکان و نوجوانان نیاز مبرمی به فعالیت هاي بدنی دارند تا انرژي هاي جسمانی خود را به 

بهترین وسایل سازنده، مفید وکم خرج، همانا پرداختن نوباوگان به از این رو یکی از . طریق طبیعی تخلیه کنند

امروزه نیز عملکرد دانش آموزان در زمینه ورزش و . )1(فعالیت هاي جسمانی از طریق تربیت بدنی و ورزش است

از آنجایی که معناي . )2(فعالیت هاي جسمانی مقوله اي مهم و مورد توجه دست اندرکاران تعلیم وتربیت است

واژه تعلیم وتربیت هدایت به جلوست، تربیت بدنی آن جنبه از فرایند تعلیم و تربیت است که در آن، هم تربیت 

بنا براین درس تربیت بدنی این قابلیت را دارد که در کنار تعلیم . بدن و هم تربیت از طریق بدن، مطرح است

ي درسی در هم تنیده نیز، تربیت بدنی می تواند در برنامه ها. حرکت، از طریق حرکت براي تعلیم موثر واقع شود

براي تحقق اهداف تربیت بدنی، دسترسی به اطالعات درست از آمادگی .)1(کمک مؤثري براي سایر دروس باشد 

زیرا مرحله نوجوانی را معموالً مرحله مناسب آمادگی . جسمانی دانش آموزان در مدارس الزم وضروري است

رحله نوجوانان می توانند فعالیت ورزشی، مانند دویدن و پریدن را باتمام قدرت و به جسمانی می دانند دراین م

خاطر نشان می کند که تحقیقات و شواهد اخیر نشانگر ) 1383(از این رو فاضلی فر . )3(مدت زیادي انجام دهند

ستگی شدیدي بین آمادگی جسمانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها همب) الف:موضوعات زیر می باشد

بین فعالیت هاي جسمانی کودکان و نوجوانان و سالمت ذهنی و عاطفی آنان رابطه مستقیمی بر ) وجود دارد، ب

عارضه چاقی مفرط که از ابتداي جوانی آغاز می شود، ناشی از عدم تحرك و پر خوري دوره کودکی ) ج. قرار است

ر مقایسه با همساالنش در مدرسه؛ این موقعیت، تا حد موقعیت اجتماعی هر دانش آموز د)د.و نوجوانی می باشد

بسیار زیادي به میزان مهارت هاي جسمانی دانش آموزان در مدراس، راهی درست و بجا براي پیشرفت و سالمت 

براي رسیدن به این اهداف باید درك کنیم که . )4(دانش آموزان امروز و آینده سازان فرداي جامعه خواهد بود

  موزان ما در آمادگی جسمانی چگونه است؟وضعیت دانش آ

همچنین؛ بررسی وضعیت آمادگی بدنی گروه هاي سنی مختلف در نواحی ویژه هر استان بدین لحاظ حائز اهمیت 

است تا مسئوالن تربیت بدنی با اتخاذ تدابیري از وضعیت احتمالی آمادگی بدنی ضعیف دانش آموزان به ویژه 

د ویا وضعیت موجود را بهبود بخشند تا از این طریق از بسیاري از مشکالت و جلو گیري نماینابتدایی مقطع 

با عنایت به اینکه تا کنون هیچ مطالعه اي به مقایسه آمادگی . معظالت در سال هاي آتی پیشگیري نمایند

تحقیق حاضر  شهرستان بابل در مقایسه با نورم استانی انجام نشده؛ از اینرو  ابتدایی جسمانی دانش آموزان مقطع

در صدد بررسی این موضوع است که چه میزان تفاوت بین آمادگی جسمانی دانش آموزان  دختر و پسر دوره 

  ابتدایی شهرستان بابل با هنجار استانی وجود دارد؟

 :روش شناسی تحقیق

سال 11و 10جامعه آماري این تحقیق را دانش آموزان دختر و پسر. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی است

نفر از آنان  370با استفاده از جدول مورگان تعداد . نفر بود 10330شهرستان بابل، تشکیل داده است که تعداد آنان

استاندارد ایفرد بوده نی تست اصالح شده در آمادگی جسماابزار سنجش . به طور تصادفی طبقه اي انتخاب شدند

آزمون نشستن و رساندن (، انعطاف پذیري ) متر 450آزمون دو(عروقی  - استقامت قلبی: است که عبارتند از
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تجزیه وتحلیل داده از طریق آمار ). آزمون دراز نشست،کشش بارفیکس(، استقامت عضالنی و قدرت )دست

  .صورت گرفته است  tاز طریق آمار استنباطی شامل آزمونتوصیفی شامل جداول، درصد فراوانی و 

 :یافته هاي تحقیق

ساله شهر بابل به ترتیب در  11و 10اطالعات توصیفی شاخص هاي مختلف آمادگی بدنی در پسران و دختران 

دهد، در نیز وضعیت آمادگی جسمانی را براي پسران نشان می 4و3جدول هاي . اندارائه شده 2و1جدول هاي 

بررسی شاخص هاي مختلف آمادگی . دهداین اطالعات را براي دختران نشان می 6و  5هاي حالی که جدول

ساله شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران حاکی از آن است که فقط در مورد  11جسمانی پسران 

ساله، تفاوت آماري  10در پسران  ).3جدول (آزمون بارفیکس تفاوت معنادار آماري بین آنها مشاهده نشده است 

بررسی ). 4جدول (معناداري فقط در مورد آزمون انعطاف پذیري در مقایسه با نورم استانی مشاهده نمی شود 

) 5جدول(ساله شهرستان بابل در مقایسه با نورم استانی استان مازندران  11وضعیت آمادگی جسمانی دختران 

بررسی . س و انعطاف پذیري تفاوت آماري معناداري گزارش نشده استحاکی از آن است که در آزمون بارفیک

ساله شهرستان بابل در مقایسه با نورم استان مازندران حاکی از  10شاخص هاي مختلف آمادگی جسمانی دختران 

تفاوت معنادار آماري بین ) متر، دراز نشست، بارفیکس و انعطاف پذیري 540دو (آن است که در همه آزمون ها 

  ). 6جدول (آنها مشاهده نشده است 

  

 ساله 11توصیف وضعیت آمادگی جسمانی در دانش آموزان ):  1(جدول 

 نام متغیر
 حداقل انحراف معیار میانه میانگین

حداک

 ثر
 کشیدگی چولگی دامنه

 - 24/0 58/0 120 240 120 25 164 167/59 )ثانیه(متر  540دو

 -087/0 11/0 66 68 2 44/12 30 31 )تعداد(دراز نشست 

 - 32/0 62/0 19 20 1 95/4 7 8 )تعداد(بارفیکس

  انعطاف پذیري 

 )سانتی متر(
79/26 26 56/6 10 40 30 20/0 40/0 - 

  

 ساله 10توصیف وضعیت آمادگی جسمانی در دانش آموزان ):  2(جدول 

 حداقل انحراف معیار میانه میانگین نام متغیر
حداک

 ثر
 کشیدگی چولگی دامنه

 18/1 36/0 142 230 88 51/22 182 93/182 )ثانیه(متر  540دو 

 59/0 62/0 74 75 1 27/13 27 27 )تعداد(دراز نشست 

 - 37/0 55/0 27 /2 1 42/6 10 11 )تعداد(بارفیکس 

 - 15/0 26/0 33 43 10 58/6 25 99/25 )سانتیمتر(انعطاف پذیري
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 سال 11وضعیت آمادگی جسمانی  براي پسران ): 3(جدول 

 مقدار معناداري tآماره  انحراف معیار میانگین مقدار متوسط نرم نام متغیر

 006/0 54/2 78/24 52/158 152 )ثانیه(متر  540دو 

 001/0 74/10 80/10 10/38 26 )تعداد(دراز نشست 

 000/1 - 67/5 25/5 56/7 12 )تعداد(بارفیکس 

 001/0 90/8 21/5 74/30 26 )سانتیمتر(انعطاف پذیري

  

 ساله 10وضعیت آمادگی جسمانی براي پسران ): 4(جدول

 مقدار معناداري tآماره  انحراف معیار میانگین مقدار متوسط نرم نام متغیر

 001/0 91/9 83/23 47/179 154 )ثانیه(متر  540دو 

 001/0 31/10 11 02/36 24 )تعداد(دراز نشست 

 002/0 03/3 69/5 88/14 13 )تعداد(بارفیکس 

 182/0 91/0 78/7 75/27 27 )سانتیمتر(انعطاف پذیري

  

 ساله 11وضعیت آمادگی جسمانی براي دختران ): 5(جدول

 مقدار معناداري tآماره  انحراف معیار میانگین مقدار متوسط نرم نام متغیر

 98/0 - 26/2 70/21 87/176 182 )ثانیه(متر  540دو 

 003/0 78/2 40/8 59/22 20 )تعداد(دراز نشست 

 91/0 - 40/1 71/4 09/8 9 )تعداد(بارفیکس 

 0/1 - 07/10 10/5 62/22 28 )سانتیمتر(انعطاف پذیري

  

 ساله 10وضعیت آمادگی جسمانی براي دختران ): 6(جدول

 مقدار معناداري tآماره  انحراف معیار میانگین مقدار متوسط نرم نام متغیر

 001/0 68/4 80/20 20/186 176 )ثانیه(متر  540دو 

 898/0 - 28/1 16/8 89/17 19 )تعداد(دراز نشست 

 0/1 - 40/4 17/3 27/6 8 )تعداد(بارفیکس 

 0/1 - 73/7 59/4 29/24 28 ) سانتی متر(انعطاف پذیري

  

 :بحث

دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بابل بیشتر از حد متوسط  تحقیق میزان آمادگی جسمانی  1ؤالبراساس س

تحقیق حاضر وضعیت دانش آموزان مازندرانی را نسبت به نورم استانی در قابلیت . نورم استان مازندران بوده است
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ر دراز ؛ در حد متوسط، د)بارفیکس(؛کمتر از حد نورم استانی، در استقامت باال تنه ) متر 540دو (هاي قلب وعروقی

در همین . ط نورم استانی برآورد کرده استنشست؛ بیشتر از نورم استاندارد در انعطاف پذیري بیشتر از حد متوس

تحقیقی گسترده انجام داده اند که به بررسی میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان  ) 1380(زمینه گایینی و آزمون 

آنها به این نتیجه . و آن را با نورم ملی مقایسه کرده اندسال سراسر کشور پرداخته  17تا 9دختر و پسر سنین 

درصد از کل موارد معنی داري، وضعیت دانش آموزان دختر و پسر استان ها در قابلیت هاي  53رسیده اند که؛ در 

قلب و عروق، استقامت باال تنه و شکم و انعطاف پذیري خلفی ران و پشت، بهتر از میانگین مربوط به آن قابلیت 

که تفاوت بین میزان آمادگی جسمانی دختران و پسران در دو  2بر اساس سؤال  .)5(ها در نورم ملی بوده است

ساله، میانگین زمان براي  11براي پسران : ساله را می سنجد به نتایج زیر دست یافته ایم 11و  10گروه سنی 

میانگین دراز نشست، ). حد متوسط استکمتر از (است  52/152متر بیشتر از مقدار نورم یعنی،  540طی دو 

گزارش شده که  56/7میانگین بارفیکس، . ساله بیشتر از متوسط نورم است 11بوده است که براي پسران  10/38

پسران شهرستان آمل از نظر ) 1383(براساس تحقیق فاضلی فر. ساله کمتر از نورم متوسط است 11براي پسران 

نسبت به میانگین ملی و ) تنفسی  -قلبی(ند  شانه اي و استقامت عمومی سرعت حرکت، استقامت عضالت کمرب

به میانگین ملی و استانی از آمادگی کمتري برخوردارند، در حالی که از نظر استقامت عضالت شکم نسبت  

است که براي این گروه سنی از پسران  74/30میانگین انعطاف پذیري، ) 4(.مطلوب تري دارنداستانی، وضعیت 

 10است که براي گروه سنی پسران  47/179متر،  540میانگین زمان براي طی دو . یشتر از نورم متوسط استب

براي  02/36میانگین دراز نشست،). کمتر از حد متوسط است(است  154ساله بیشتر از مقدار نورم متوسط یعنی 

ساله بیشتر از نورم  10براي پسران  88/14متوسط میزان بارفیکس، . ساله بیشتر از متوسط نورم است 10پسران 

کوچکتر یا مساوي با نورم متوسط  75/27براي این گروه سنی از پسران، میانگین انعطاف پذیري،. متوسط است

ساله کوچکتر یا مساوي با مقدار نورم یعنی  11در دختران  87/176متر،  540میانگین زمان براي طی دو . است

متر  540در این تحقیق با افزایش سن، کارایی دختران در آزمون دو ). ي متوسطدر حد متوسط و باال( است  182

اما باید افزود که، نتایج این قسمت از . یکسان است) 1380(افزایش می یابد، که با یافته هاي گایینی وآزمون 

به این نتیجه  همچنین آنها. مغایرت دارد 1با یافته هاي فلیشمن) 1380(تحقیق طبق اظهارات گایینی وآزمون 

در دانش ) بارفیکس ودراز نشست(رسیدند که در انعطاف پذیري، قدرت واستقامت عضالنی ناحیه باال تنه وشکم 

آموزان دختر وپسر با افزایش سن تغییرات غیر یکنواختی پیدا کرده است که با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی 

متوسط میزان . ساله بیشتر از متوسط نورم است 11براي دختران  59/22میانگین دراز نشست،  .)5(دارد

براي این گروه سنی ازدختران، میانگین انعطاف . ساله کمتر از نورم متوسط است 11براي دختران  09/8بارفیکس،

است؛که  20/186متر، 540ساله براي طی دو  10میانگین زمان دختران . کمتر از نورم متوسط است 62/22،پذیري

ساله  10که براي دختران  89/17میانگین دراز نشست، ). کمتر از حد متوسط(است  176رم یعنی بزرگتر از مقدار ن

ساله کمتر از نورم متوسط  10براي دختران  27/6متوسط میزان بارفیکس، . کوچکتر یا مساوي متوسط نورم است

  . متوسط است کوچکتر از نورم 29/24براي این گروه سنی ازدختران، میانگین انعطاف پذیري، . است

  :نتیجه گیري
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با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهاد می شود به افزایش آمادگی جسمانی دانش آموزان به عنوان مهم ترین 

هدف درس تربیت بدنی در مدارس توجه شود و اطالع از میزان پیشرفت آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان 

همچنین مسئوالن تربیت بدنی به . و تجدید نورم هاي استانی و ملی آمادگی جسمانی در اولویت قرار گیردکشور 

آمادگی جسمانی دانش آموزان دوره ابتدایی توجه بیشتري مبذول دارند و از آمادگی جسمانی  جهت شرکت در 

  .مسابقات مدارس بهره نبرند
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