
 

 

 

 چکیده

وابسته به  یجسمان یآمادگ یزانبدن و م یبمنتخب ترک یشاخص ها یسهپژوهش حاضر، مقا ازهدف 

روش تحقیق حاضر  رشت بود. یک یهمنتخب ناح ارسسال مد 12تا  7سالمت دانش آموزان پسر 

 نیا یجامعه آمار در شهر رشت انجام شد. 97-98توصیفی از نوع مقطعی است که در سال تحصیلی 

در سال  لیمشغول به تحص شهر رشت ییورزشکار مدارس ابتدا ریدانش آموزان پسر غ شاملپژوهش 

شتند. که به دو سال قرار دا12تا  7 یکه در محدوده سن نفر 920بودند که از میان آنها  1397 – 1398

نفر( تقسیم شدند. معیار ورود دانش آموزان به  463سال ) 12تا  10نفر( و  457سال ) 9تا  7گروه 

ت نامه آگاهانه اخذ شد.از همه تحقیق فقدان ابتال به هر گونه بیماری بود. از والدین دانش آموزان رضای

سپس از دور کمر، دور ران و درصد چربی بدن  اندازه گیری شد.  ،ستادهیوزن، قد ادانش آموزان میزان 

ل اندازه ( برای سنجش توانایی های حرکتی بهره گرفته شد. این آزمون شام1998آزمون یوروفیت )

عروقی و -اندام تحتانی ، استقامت قلبیگیری استقامت عضالت شکمی ، پرش توان انفجاری عضالت 

در سطح معنی داری  25نسخه  SPSSجهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار .بود  انعطاف پذیری

05/0P <  .بود 

( با شاخص BMI ،WHRبدن ) بیترک یرهایمتغ نیارتباط ب یدر بررس رسونیپ یآزمون آمار جینتا

 ت شکمیاستقامت عضال ،انفجاری اندام تحتانی شامل انعطاف، توان یجسمان یمنتخب آمادگ یها

( به جز   > 05/0Pشت) وجود دا یارتباط معنادار یجسمان یواستقامت قلب و عروق و مجموع آمادگ

 7ارتباط بین شاخص ترکیب بدن با انعطاف در هر دو گروه سنی و استقامت عضالت شکمی در گروه 

در  راتییضمنا نحوه تغ .بود نییپا یهمبستگ بیمقدار ضر یهمبستگ زانیم یدر بررس لیکن  سال. 9تا 

 زانیبدن و م بیمنتخب ترک یشاخص ها زانیم نیب .گردد یم یرویثابت پ یالگو کیهر دو گروه از 

دار وجود  یسال تفاوت معن 12تا  10سال و  9تا  7وابسته به سالمت دانش آموزان  یجسمان یآمادگ

 .P< 0/05 .شتدا

 ان پسردانش آموز ، وابسته به سالمت یجسمان یآمادگ زانیم، بدن بیترک کلید واژه ها:


