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 چکیده

- نوجوانان کشتیمنظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با عوامل آمادگی جسمانی در تحقیق حاضر به

که براساس بین کسانین مدارس شهر همدان، از آموزاورزشکار انجام شد. در میان دانشگیر و همتایان غیر

سال سن، عضو نبودن در تیم،  15تا  13هاي مربوطه شرایط الزم را داشتند (سالمت جسمی، پرسشنامه

- نفر به 85کانون یا باشگاه ورشی، نداشتن فعالیت مداوم و طوالنی روزمره و نداشتن قهرمانی ورزشی)، 

 ).42/19±72/3د (شاخص توده بدن: ورزشکار را تشکیل دادنوه غیرصورت تصادفی انتخاب شده و گر

هاي مربوطه شرایط الزم را گیران در مدارس شهر همدان، از بین کسانی که براساس پرسشنامهدر میان کشتی

سال سن، عضویت و فعالیت مداوم در باشگاه کشتی حداقل براي یک  15تا  13داشتند (سالمت جسمی، 

هاي ورزشی و فعالیت در باشگاه کشتی حداقل سه جلسه هسال، عضو نبودن و فعالیت نداشتن در سایر رشت

گیر را تشکیل دادند (شاخص توده بدن: ت تصادفی انتخاب شده و گروه کشتیصورنفر به 85در هفته)، 

هاي قدرت دست، پرش طول جفتی، ). براي ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی، از آزمون31/3±16/19

- ها از طریق اندازهنلسون استفاده شد. شاخص توده بدن آزمودنیکشش بارفیکس ایستاده و سرعت حرکت 

داري بین شاخص توده بدن با پرش گیري وزن و قد آنان انجام شد. نتایج نشان داد که همبستگی منفی معنی

دار مثبتی بین طول جفتی و کشش بارفیکس ایستاده در هر دو گروه وجود دارد. اما، همبستگی معنی

داري بین شاخص توده ا قدرت دست در هر دو گروه وجود داشت و همبستگی معنیشاخص توده بدن ب

دار بین ها، وجود همبستگی معنیبدن با سرعت حرکت نلسون در هر دو گروه وجود نداشت. براساس یافته

شاخص توده بدن با برخی عوامل آمادگی جسمانی در هر دو گروه براي مربیان در استعدادیابی و انتخاب 
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  چکیده انگلیسی
The present study was designed to investigate the relationship between BMI with physical fitness factors in 
adolescent wrestlers and non-athlete counterparts. Among students in Hamadan schools, those who had the 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



required qualifications based on related questionnaires (physical health, ages between 13-15, not being a 
member of a team, clubs and club sports, physical continuous and prolonged daily inactivity and have no 
championships in sport), 85 person were randomly selected and created non-athlete group (BMI: 19/42±3/72). 
Among wrestlers in Hamedan schools, who had the required qualifications based on related questionnaires 
(physical health, ages between 13-15, membership and continuous activity on wrestling club for at least one 
year, not membership and activity in other sports clubs and activities at least 3 times a week on Wrestling Club), 
85 person were randomly selected and created wrestler group (BMI: 19/16±3/31). To measure the Physical 
fitness factors, the tests of handgrip strength, standing broad jumping, pull-up and nelson speed of movement 
were used. BMI of subjects were calculated by measuring their weight and hight. Statistical analysis of the data 
through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were 
a significant negative correlation between BMI and standing broad jumping and pull-up in both groups. But, 
there were a significant positive correlation between BMI with handgrip strength in both groups and there were 
not significant correlation between BMI with nelson speed of movement in both groups. According to the 
findings, being significant correlation between BMI with some physical fitness factors in both groups are 
noticeable for coaches in talent Scouting and in selecting of wrestlers. 
Keywords: physical fitness, body mass index, wrestler, adolescent 

  مقدمه

چربی  مقدار و چاقی وزن، اضافه بنديطبقه معیارهايعنوان یکی از به 1بدن توده شاخص افزایش امروزه

 الگوي در جوامع، تغییرات سریعی صنعتی شدن به توجه با رود.می شماربه بهداشتی معضالت ازجمله بدن،

بدنی و درنتیجه کاهش فعالیت منجربه تغییرات است که این شده ایجاد مردم زندگی شیوه و غذایی رژیم

شده است (صدرزاده یگانه و  گوناگون هايچاقی و بیماري شیوع افزایش کاهش آمادگی جسمانی و

 از جمله عواملی است که با ،شناختی و تقابل آنهاهاي ریختجسمانی، ویژگی آمادگی ).2008همکاران، 

ریزي موفقیت ورزشکاران ارتباط مستقیمی دارد و آگاهی کامل از این عوامل، به مربیان در طراحی و برنامه

، 2کند (اکرسون و جانسونروانی ورزشکاران کمک می هاي جسمی وصحیح تمرینات، با توجه به ویژگی

)، با پژوهش بر روي دانشجویان نشان دادند که بین نمره کل محاسبه 1386ضیائی و همکاران ( .)1998

) نیز 1389عابدي (داري وجود دارد. ، همبستگی منفی معنیBMIهاي آمادگی جسمانی با شده براي تست

داري در دانشجویان فوتسالیست متر ارتباط منفی معنی 20با دوي سرعت  BMIمشاهده کرد که بین متغیر 

ارتباط منفی وجود  BMIپژوهشی دیگر در نوجوانان نشان داد که بین سطح آمادگی جسمانی با وجود دارد. 

سبب هاي بدنی و بهبا توجه به اهمیت تقابل آمادگی جسمانی و ویژگی). 1389 دارد (قدسی و همکاران،

ط بین ارتبابررسی  منظورحاضر بهپژوهش گیران، ویژه کشتیه کافی در این زمینه بر نوجوانان و بهعدم توج

BMI  گیر و همتایان غیرورزشکار انجام شد.کشتی نوجوانان جسمانی در آمادگی عواملبا  

  شناسی تحقیق روش

 الی 13 آموزان دانش از نفره 85 گروه دو هاآزمودنی. باشدمی همبستگی مطالعات نوع از پژوهش حاضر

 متوسطه و راهنمائی مدارس آماري جامعه از تصادفی طوربه که بودند غیرورزشکار و گیرکشتی سال 15

و  )بیولوژیکی سن سازيهمگن هدف با( مردانه صداي از برخورداري عدم. شدند انتخاب همدان شهر

 غیرورزشکار گروه در منظم تمرینات انجام عدمکامل از شرایط الزم براي هر دو گروه بود.  سالمتی داشتن

                                                
1 - Body mass index (BMI) 
2 - Ecerson & Johnson 



تمرینات و عدم فعالیت مسمتر در رشته  در) هفته در( ايجلسه سه شرکت باشگاه، در عضویت سال یک و

-گیري قد و وزن، با بهپس از اندازه بود.پژوهش  به ورود معیارهاي از گیران،کشتی گروه در ورزشی دیگر

  محاسبه شد.  BMIکارگیري فرمول زیر 

BMI=  (کیلوگرم) وزن (متر) 2قد ÷   

 3) آزمون سرعت حرکت نلسون1هاي مذکور استفاده شد: براي برآورد عوامل آمادگی جسمانی، از آزمون

گیري قدرت برتر با داینامومتر جهت اندازه 4آزمون قدرت دست) 2گیري سرعت حرکت دست براي اندازه

) آزمون کشش بارفیکس 4 گیري توان عضالت پااندازهبراي  5پرش طول جفتی) آزمون 3عضالنی دست 

 آمار هايروش از آماري عملیات. براي ايگیري استقامت عضالنی بازو و کمربند شانهاندازهبراي  6ایستاده

  ).p<0.05( استفاده شدو آزمون همبستگی پیرسون  توصیفی

  ها یافته

  با عوامل آمادگی جسمانی در دو گروه BMIهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش و همبستگی بین : ویژگی1جدول 

  بحث و نتیجه گیري

بارفیکس  کشش جفت و تعداد طول پرش با متغیرهاي BMIبین ه در هر دو گروه، ک داد نشان نتایج

این دلیل باشد که انجام پرش طول جفت و داشت. این امر ممکن است به وجود دارمعنی منفی همبستگی

) و قدسی و 1386باشد. در پژوهش ضیائی و همکاران (کشش بارفیکس نیازمند جابجایی وزن کل بدن می

با عوامل آمادگی جسمانی مشاهده شد که این یافته با نتایج  BMI) نیز رابطه منفی بین 1389همکاران (

 دست قدرت با BMIدر هر دو گروه بین  از سوي دیگر، نتایج نشان داد که حاضر همسو است. پژوهش

د داشت. اجراي آزمون قدرت دست، نیازمند جابجایی کل بدن نیست و دار وجومعنی مثبت برتر همبستگی

                                                
3 - The Nelson Speed of Movement Test  
4 - Handgrip Strength Test 
5 - Standing Board Jump 
6 - Pull-up Test 
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  156/0  156/0 78/35±56/4  سرعت حرکت نلسون

  *033/0  - 233/0 44/176±21/30  پرش طول جفت

  *031/0  - 244/0 41/4±03/4  کشش بارفیکستعداد 

  *0005/0  539/0 73/30±68/8  قدرت دست برتر
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72/3±42/19  

 

  822/0  025/0 45/36±54/5  سرعت حرکت نلسون

  *001/0  - 363/0 56/148±53/18  پرش طول جفت

  *034/0  - 231/0 20/1±50/1  تعداد کشش بارفیکس

  *0005/0  412/0 30/28±97/6  قدرت دست برتر



با افزایش قدرت پنجه دست  BMIمشاهده نشد و از طرفی افزایش  BMIشاید به این دلیل ارتباط منفی با 

 دارينلسون رابطه معنی حرکت با اجرا در آزمون سرعت BMIهمراه بوده است. در این پژوهش، بین 

و دویدن سرعت  BMI) مغایر بود و او نشان داد که بین 1389یافته با نتایج عابدي ( مشاهده نشد که این

 را متغیرها بین روابط تواندمی هاگیرياندازه در استفاده مورد هايآزمون رابطه منفی وجود دارد. نوعمتر  20

 دو در سرعت گیرياندازه هايشیوه در تفاوت و) 1390زاده، شهیدي، لطفی، رستم( دهد قرار تاثیر تحت

باشد. همچنین، تفاوتی در روابط بین متغیرها در دو گروه  هایافته همخوانی عدم دلیل است ممکن تحقیق،

بدنی و آمادگی گروه غیرورزشکار به ها، ممکن است فعالیتمشاهده نشد. با توجه به نوجوان بودن آزمودنی

  بین دو گروه شده باشد.حدي بوده که باعث جلوگیري از ایجاد تفاوت 
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