
 

 

ارتباط شاخص توده بدن و نسبت محیط کمر به محیط لگن با چابکی و توان عضالنی در پسران 

  نوجوان

  4حسین نیک اندیش، 3اعظم صفري ،2مرتضی بگلري ،1مصطفی بیگلري

 بدنی دانشگاه قمکارشناس تربیت - 1

  بدنی دانشگاه کردستانکارشناس ارشد تربیت - 2

  بدنی دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد تربیتدانشجوي  - 3

  بدنی دانشگاه کردستانکارشناس ارشد تربیت - 4

 چکیده

 )WHR( و نسبت محیط کمر به محیط لگن )BMI( منظور بررسی ارتباط شاخص توده بدنتحقیق حاضر به

که بر اساس سال  و کسانی  12تا  10با چابکی و توان عضالنی در پسران نوجوان انجام شد. از بین پسران 

انتخاب شدند  عنوان نمونه آماريبه صورت تصادفینفر به 50پرسشنامه مربوطه شرایط الزم را داشتند، 

ها، قد و وزن و آزمودنی BMI). براي بدست آوردن kg 01/1±16/35سال، وزن:08/11±66/0(سن: 

چابکی از آزمون دوي  ، محیط کمر و لگن خاصره آنان برآورد شد. براي محاسبهWHRبراي بدست آوردن 

جفت استفاده شد. تجزیه و  طول رفت و برگشت سریع و براي محاسبه توان عضالنی از آزمون پرش

هاي آماري توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان ها از طریق روشتحلیل آماري داده

با دوي  WHRو  BMIمنفی و بین دار جفت، همبستگی معنی طول با متغیر پرش WHRو  BMIداد که بین 

-، عملکرد در آزمونWHR و BMIدار مثبت وجود دارد. یعنی با افزایش رفت و برگشت، همبستگی معنی

  یابد و برعکس.هاي چابکی و توان عضالنی کاهش می

  واژگان کلیدي: توان عضالنی، چابکی، شاخص توده بدن، نسبت محیط کمر به محیط لگن

  ه انگلیسیچکید

The present study was designed to investigate the relationship between body mass index (BMI) and waist-hip 
ration (WHR) with agility and muscular power in adolescent boys. From 10 to 12 year-old boys and those who 
had the required qualifications based on related questionnaire, 50 subjects were selected randomly for statistic 
sample. (age: 11/08±0/66 years; weight: 35/16±1/01 kg). To attain the BMI of subjects, their hight and weight 
and to attain their WHR the girth of their waist and hip were assessed. To compute agility, shuttle run test and to 
compute muscular power, horizontal jumping test with coupled leg were used. Statistical analysis of the data 
through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were 
significant negative correlation between BMI and WHR with horizontal jumping with coupled leg and there 
were significant positive correlation between BMI and WHR with shuttle run. This means that with increasing 
BMI and WHR, Performance on tests of agility and muscular power decreases and vice versa. 
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  مقدمه

امروزه زندگی ماشینی باعث دوري از فعالیت بدنی و فقر حرکتی شده و نشاط و شادابی را از جسم انسان 

ن چاقی را جایگزین ساخته است که این امر گویاي اهمیت ترکیب دور کرده و به جاي آن عامل خطرآفری

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



). از طرفی، اهمیت و نقش ترکیب بدن در ورزش تا 1991، 1دسپرسبدن و رابطه آن با سالمتی است (

جایی است که دانشمندان حوزه علوم ورزشی، به رابطه بین ترکیب بدن با اندازه حرکت عالقه زیادي نشان 

اسچلمر، هاسایر، ( کندبراي آنان فراهم می ارزیابی ترکیب بدن اطالعات مفیدي راهاي روشو  دهندمی

داري بین )، نشان دادند که رابطه منفی معنی1380). مثال عطارزاده و حسینی تاختی (1996، 2هاربو

اد نژآنان وجود دارد. در مقابل، پرنو، قراخانلو و آقاعلی 3شاخص توده بدناستقامت عضالنی افراد با 

هاي هاي سرعت و چابکی در فوتسالیستبا آزمون BMIداري بین ) نشان دادند که ارتباط معنی1384(

نسبت محیط کمر به و  BMI  گیريهاي تعیین چگونگی ترکیبات بدن، اندارهنخبه وجود ندارد. ازجمله راه

ه نوجوانان توجه کافی و از آنجایی که در تحقیقات این حوزهو تناقض وجود داشته و ب است 4محیط لگن

با چابکی و توان عضالنی در پسران  WHRو  BMIارتباط بین  نشده است، هدف از پژوهش حاضر بررسی

  باشد.نوجوان می

  شناسی تحقیق روش

 يجامعهصورت میدانی انجام شد. بهآوري اطالعات بوده و جمع همبستگی مطالعات نوع از حاضر تحقیق

که از مدارس  بود) همدان استان( فامنین شهر سال 12 تا 10 آموزدانش پسران شامل ،پژوهش این آماري

صورت تصادفی انتخاب شدند. مالك انتخاب نفر از افرادي که شرایط الزم را داشتند، به 50ابتدایی شهر، 

و عدم عضویت در  ورزشی داشتن سالمت کامل، عدم انجام تمرینات منظم بر اساس پرسشنامه شامل

شد. محاسبه BMI روبروکارگیري فرمول گیري قد و وزن، با بهپس از اندازه باشگاه و کانون ورزشی بود.

  BMI )=کیلوگرم( وزن÷ (متر) 2قد     

گیري محیط کمر، آزمودنی در وضعیت آناتومیکی ایستاده و محیط باریکترین قسمت کمر با متر براي اندازه

ترین قسمت برجستگی باسن در یک گیري محیط لگن، محیط حجیمشد و براي اندازهگیري نواري اندازه

محیط کمر/ ي محیط کمر تقسیم بر محیط لگن (با استفاده از رابطه WHR گیري شد.سطح افقی اندازه

و براي ارزیابی چابکی از  5براي ارزیابی توان عضالنی از آزمون پرش طول جفتی ) بدست آمد.محیط لگن

 آماري هايروش ازبا رعایت شرایط استاندارد استفاده شد.  متر) 4×9( 6ن دوي رفت و برگشت سریعآزمو

  ).p<0.05( استفاده شدها و آزمون همبستگی پیرسون براي تجزیه و تحلیل داده توصیفی

  ها یافته

   

                                                
1 - Despres 
2 - Schlemmer, Hassayer, Haarbo 
3 - Body Mass Index (BMI) 
4 - Waist-HIP Ration (WHR) 
5 - Horizontal Jumping Test With Coupled Leg 
6 - Shuttle Run 



  همبستگی  و بررسی میزان متغیرها استاندارد انحراف و میانگین :1جدول 

  بحث و نتیجه گیري

و  BMIبین  دار منفی وبا متغیر پرش طول جفت همبستگی معنی WHRو  BMIنتایج تحقیق نشان داد بین 

WHR دار مثبت وجود دارد که این نتایج گویاي آن است که با دوي رفت و برگشت همبستگی معنی

اثرات سوء بر توان عضالنی و چابکی داشته است. ممکن است وجود ارتباط در  WHRو BMI افزایش 

هاي پرش طول جفت و دوي رفت و برگشت، نیازمند جابجایی تحقیق حاضر به این دلیل باشد که آزمون

) همسو بود و آنان 1380هاي عطارزاده و حسینی تاختی (وزن کل بدن است. نتایج تحقیق حاضر با یافته

هاي این . در مقابل، یافتهوجود دارد BMIداري بین استقامت عضالنی با دند که رابطه منفی معنینشان دا

 BMIداري بین نشان دادند که ارتباط معنی مغایر بود و آنان )1384نژاد (قراخانلو و آقاعلیتحقیق با نتایج 

این مغایرت ممکن است  هاي نخبه وجود ندارد که دلیلهاي سرعت و چابکی در فوتسالیستبا آزمون

 )1384نژاد (قراخانلو و آقاعلیهاي تحقیق هاي دو تحقیق باشد؛ چراکه، آزمودنیتفاوت در آزمودنی

طور کلی، هاي تحقیق حاضر نوجوانان غیر ورزشکار بودند. بههاي نخبه بودند ولی آزمودنیفوتسالیست

هایی که واند اجراي ورزشی افراد را در حیطهتتوان گفت که ترکیب بدنی افراد میبرطبق این تحقیق می

  نیازمند چابکی و توان عضالنی است، تحت تاثیر قرار دهد.
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  دوي رفت و برگشت همبستگی با  پرش جفتهمبستگی با   )(M±SD  متغیرها

r P r P 

BMI )kg/m2(  65/3±28/16 441/0 -  004/0*  365/0  020/0*  

WHR  03/0±84/0 384/0 -  032/0*  391/0  028/0*  

  63/143±77/15  پرش طول جفت

  94/11±88/0  دوي رفت و برگشت(ثانیه)

  08/11±66/0  سن (سال)

 cm(  91/7±21/145قد (

 kg(  01/1±16/35وزن (
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