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 تدوین و به روز رسانی نورم ملی آمادگی بدنی اقشار مختلف ایرانیان به فارسیطرح عنوان 
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 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

باشد و يكي از عوارض  و برخي از كشورهای در حال توسعه مي ی صنعتيتحرك گريبانگیر كشورها زندگي بي شیوه ،در حال حاضر

هاسكل ، 7991هاولي و فرانكز منجر شده است )و میر زودرس در اين جوامع به مرگ  كه عروقي است های قلبي جانبي آن شیوع بیماری

كاهش مصرف  مثلدهد فعالیت بدني و آمادگي جسماني به همراه عواملي  . مطالعات مختلف نشان مي(7991، نويد و همكاران 0222

را  بیماری های قلبي عروقي و متابولیكي به خطر ابتالتواند  و داشتن وزن مطلوب مي های خون سیگار، كنترل فشار خون، كنترل چربي

هاولي و فرانكز ، 0222)هاردمن و استنسل  باشند مي اين نوع بیماری هاكه افراد غیرفعال بیشتر در معرض ابتال به  طوریه دهد، ب كاهش 

 .(7991،  نیمن 7991

ور اساسي تحقیقات بوده است )بلر و همكاران بنابراين تعیین ارتباط بین شاخص های آمادگي جسماني با بیماری های خطرزا، مح

، اوهارا و 7911، پاول و همكاران7999فلیگال  ،7992، مولر و همكاران 7911، دايتز 7991هاولي و فرانكز، ، 7991، هیوارد 7990

ر نیست كه محققان و ( و دور از انتظا7991، ويلیامز 7911، برودی 7992، پات و همكاران، 7990كوربن و پانگرازی،  7919همكاران، 

و  در اقشار مختلف جامعه مراكز علمي بي شماری، وقت خود را صرف بیان اهمیت اين شاخص ها، توصیف آن ها، تهیه هنجارهای مربوطه

 خره اراهه راهكارهای الز  كنند.باال

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه های اصلی و محوریواژه .2

 شاخص های آمادگي جسماني، اقشار مختلف جامعه ، هنجارهای ملي
 

 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

راواني نیز در اين زمینه ها جمع اين موضوع در كشورهای توسعه يافته طي سالیان متمادی مورد توجه پژوهشگران بوده است و اطالعات ف

، هايدين و يوهاسز 7912، كراس و هیرشلند 7991، ويلیامز  7911آوری و به طور مستمر روز آمد و دسته بندی شده است )برودی 

ن ، كانگر و همكارا7911، ايشیكو 7911، 7919، هیبیلنک و بورمس 7911،   سالوان 7917، كناتگین 7917، كمبل و پاوندروف 7911

(. در كشور ما با وجود انجا  پژوهش های متعدد در 7999، پلومن و لیو 7911، سافريت و همكاران 7911، واتكینز و همكاران 7910

، موحدی 7117، صفوی همامي 7112زمینه تعیین شاخص های آمادگي جسماني در نمونه های كوچک اقشار مختلف جامعه )دانايي 

، میركاظمي 7111، حسین 7111، دبیدی روشن 7111، مجتهدی 7111، قدس بین 7111، رحیمي مقد  7111، نصیری 7112

(، كمتر اقدا  اساسي برای توصیف جامع از وضعیت آمادگي جسماني بعمل 7119، فرهادی زاد 7111، آزمون 7111، عباسپور 7111

ورزشي درباره وضعیت تركیب بدني و آمادگي  آمده است. طي دهه اخیر يک مطالعه نسبتا جامع از طرف پژوهشگاه تربیت بدني و علو 

تنفسي جوامع دانش آموزاني، دانشجوهي، كارمندی، كارگری و بانوان خانه دار كشور و تهیه هنجارهای مربوط انجا  شده است. با –قلبي

د كردن اين اطالعات محدود بوده است و توجه ای به روز آممطالعات بسیار گستره و متغیرهای مورد مطالعه در اين اين حال اين 

كشور و  آمادگي جسماني اقشار مختلفكمبود اطالعات درباره وضعیت بصورت سیستماتیک صورت نگرفته است. بنابراين با توجه به 

تا بدين وسیله ضمن توصیف وضعیت حاضر اين شاخص ها در اقشار مختلف  ، ضرورت اين مطالعات  احساس مي شودهنجارهای مربوط

و نارسايي ها مشخص شود و برای رفع آن برنامه ريزی اساسي صورت گیرد و فراتر از آن اين اطالعات، محوری برای  كشور، كمبود ها

 های بنیادی و كاربردی آتي باشد. مطالعات و پژوهش

 

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 اهداف کلی و جرئی پروژه .4

  هداف كلي:ا

 12تا  71اني اقشار مختلف سراسر كشور )سنین هدف كلي پژوهش حاضر عبارت است از مطالعه و ارزيابي شاخص های آمادگي جسم

 سال( و تهیه و تدوين هنجارهای ملي.

 اهداف اختصاصي:

 سال  12تا  71اندازه گیری و توصیف شاخص های آمادگي جسماني اقشار مختلف مرد  ايران بین سنین  -

 سال  12تا  71ن تهیه و تدوين هنجار ملي شاخص های آمادگي جسماني اقشار مختلف مرد  ايران بین سنی -

های سني، شغلي، تحصیلي، طبقاتي و طبقه بندی شاخص های آمادگي جسماني اقشار مختلف مرد  به تفكیک جنسیت، گروه -

 جغرافیايي

های سني و جنسي، با توجه به وضعیت های استاندارد آمادگي جسماني اقشار مختلف مرد   به تفكیک گروهاراهه الگوها و هنجار -

 مقايسه آن با استانداردهای موجودمشاهده شده و 

 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع قلمروی سازمانی، مکانی و زمانی .5

بنابراين به منظور به دلیل محدوديت در گذشته اجرای پژوهش های مشابه با اين موضوع، تنها در چند استان كشور به اجرا در آمده است. 

جهت  پژوهشاين همچنین  های كشور اجرا شود.افزايش اعتبار و عینیت بیشتر نتايج، پیشنهاد مي شود پژوهش حاضر در تمامي استان

سال( انجا   12تا  71بین اقشار مختلف سراسر كشور )سنین  شناسايي، ارزيابي و طبقه بدني و هنجاريابي وضعیت آمادگي جسماني

 گردد.

 ها و تجارب مورد نیاز برای اجرای پروژهتخصص .6

فیزيولوژی  به تخصصكارشناس ارشد و دكتری با تحصیالت تربیت بدني و علو  ورزشي به ويژه  ،كارشناسبرای اجرای اين پروژه به 

 همچنین داشتن شرايط زير نیز مورد نظر مي باشد  نیاز است. ورزشي

  وهيي و كار گرتجربه مشاركت در امور پژوهش -

 آشنايي با روش تحقیق در فیزيولوژی ورزشي -

 آشنايي با اندازه گیری های فیزيولوژيكي -

 تسلط در اجرای آزمون های آزمايشگاهي و میداني  -

 آشنايي الز  در خصوص استفاده از ابزار  -

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات، حمایت ابزارهای پروژه .7

 ي متخصص به تعداد كافينیروی انسان

 بودجه پژوهشي مناسب

 فضای مناسب برای اجرای آزمون ها

 ابزار اندازه گیری های برای آزمون های میداني و آزمايشگاهي از قبیل كرونومتر، كالیپر، مترونو ، چرخ كارسنج، نیرو سنج و ...

 حمايت های الز  و مناسب در نهاد ها و سازمان ها مختلف

 پروژه در سطح ملي باع رساني كافي برای ايجاد فضای مناسب همكاری تبلیغات و اطال

 برگزاری كالس های آموزشي )كارگاههای آموزشي(

 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، کاربستخروجی .8

بطور منظم به  روژههای آتي در نظر گرفته شود. بنابراين  اجرای اين پن مبنا و پايه عمل برای پژوهشتواند به عنوانتايج اين پژوهش مي

بهداشت و سالمتي  و گذاری در حوزه تربیت بدني و علو  ورزشيريزی و سیاستهای دست اندركاران برنامهعنوان محصول دغدغه

 گیرد.مي جامعه مورد توجه قرار 

سالمت اجتماعي و بازنگری در افزايش تدابیری كه منجر به تغییرات رفتاری در  هایاز راهكاراطالع ت به منظور مؤسسا سايرها و  دولت

و  دهند قرار ميبررسي مورد را و تغییرات سطح آمادگي جسماني و سطح سالمتي  فعالیت بدني جملهز ا رفتارهای سالم ،شود جامعه 

 .ر به فردی داردنتايج اين پژوهش از اين منظر كاركرد منحص

به تدوين و تعیین مالك و مرجع  تعیین مي شود مي توان نسبت های اين پژوهشدر ارتباط با هر يک از متغیركه  يبا توجه به هنجارهاي

 اقدا  كرد.مطلوب برای سالمتي افراد جامعه 

وزارت بهداشت و درمان، وزارت ورزش و جوانان،  و سهم با اجرای ادواری اين مطالعات مي توان روند تغییرات را بهتر نشان داد و نقش



را در ايجاد و  ويژه صدا و سیماها و شوراهای شهر و رسانه ها بهوزارت علو  تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری

 ص و رصد كرد. توسعه فرهنگ ورزش كردن و توجه به فعالیت بدني و آمادگي جسماني  به عنوان يک رفتار مثبت و سالم مشخ

راهكارهای الز  برای ارتقای ريزی و تعیین برنامه، نهادها و سازمان های مختلف قادر به با انتشار و در اختیار گذاردن نتايج اين پژوهش

 .خواهند شدسطح آمادگي جسماني و سالمتي 

ها و قوانین و تغییرات تغییر در سیاستبا شناسايي وضعیت موجود سطح آمادگي جسماني اقشار مختلف كشور امكان پیشنهاد برای 

 گردد.مي های اجتماعي از فعالیت بدني و ورزش فراهم ها، محیط كار، مراكز اجتماعي و ساير اماكن حمايتمحیطي در مدارس، دانشگاه

 های خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پیوند با سازمان .9

فراهم مي  مطالعات تطبیقي و ارتباط با ساير سازمان های خارجيع آوری نتايج امكان اجرای اين پژوهش و جمپیش بیني مي شود با 

 .گردد

اجرای اين پروژه مي تواند زمینه ساز  شود، از آن جا كه موضوع بهداشت و سالمتي آحاد جامعه يک ماموريت فرا سازماني محسوب مي

نسبت به  همچنین مي توانند باشد.ختلف بهداشت و سالمتي جامعه در تامین ابعاد مايجاد هماهنگي ملي بین سازمان های مختلف 

 .نماينداقدا   در اين زمینه ريزی برای رسیدن به اهداف مشتركبرنامه

 مالحظات اساسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پروژه .11

 تدوين مفاهیم و كلیات طرح

 تهیه مباني نظری 

 تعیین شاخص های مورد پژوهش

 مه اجرايي تهیه نظا  نا

 هماهنگي با ساير وزارتخانه های

 تامین نیروی انساني متخصص و ايجاد كارگروه های تخصصي

 اد هماهنگي و اجرای دقیقتر پروژهبرگزاری كالس ها و كارگاه های آموزشي برای ايج

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازی و درآمدزاییتجاری .11

 ساير بخش های وزارت علو فزايي در هزينه های و بهره گیری از منابع مالي هم ا -

 دانشگاه هاگیری مناسب از  منابع انساني، مالي ه بهر -

 بهره گیری از منابع مالي ساير سازمان ها و وزارتخانه ها با فروش نتايج تحقیقاتي و دادن مشاوره های تخصصي -

ی و سیاست گذاری برای بهبود و توسعه سطح آمادگي جسماني و سالمتي در جامعه موجب در برنامه ريز كاربست نتايج اين پروژه -

 كاهش قابل توجه هزينه های درماني، افزايش بهره وری در محیط كار و زندگي خواهد شد.

 پیش بینی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 

 

 

 

 


