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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

  ارتباط شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان

  4اعظم صفري، 3مرضیه بیگلري، 2مصطفی بیگلري، 1مرتضی بگلري

- بدنی دانشگاه کردستانمرتضی بگلري، کارشناس ارشد تربیت 

- بدنی دانشگاه قممصطفی بیگلري، کارشناس تربیت  

- بدنی دانشگاه فرهنگیانمرضیه بیگلري، کارشناس تربیت  

- بدنی دانشگاه تهران، دانشجوي کارشناسی ارشد تربیتاعظم صفري  

 چکیده

 8منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان انجام شد. از بین پسران تحقیق حاضر به

سال،  30/8±59/0(سن:  صورت تصادفی انتخاب شدندنفر به 40سال، براساس پرسشنامه جمعیت شناختی،  9تا 

). شاخص توده 68/15±41/2سانتیمتر، شاخص توده بدن:  21/131±46/6کیلوگرم، قد:  23/27±96/5وزن: 

اي گیري زمان واکنش از آزمون رایانهگیري وزن و قد آنان بدست آمد. براي اندازهها از طریق اندازهبدن آزمودنی

همخوان و ناهمخوان استفاده شد. استروپ استفاده شد. در آزمون استروپ، از متغیرهاي زمان واکنش در شرایط 

هاي آماري توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج ها از طریق روشتجزیه و تحلیل آماري داده

داري نشان داد که بین شاخص توده بدن با متغیرهاي زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان همبستگی معنی

دار بین شاخص توده بدن با زمان واکنش در ین تحقیق شواهدي براي ارتباط معنیهاي اوجود ندارد. بنابراین، یافته

  ساله نشان نداد. 9تا  8کودکان 

  واژگان کلیدي: آزمون استروپ، زمان واکنش، شاخص توده بدن، کودکان

  چکیده انگلیسی
The present study was designed to investigate the relationship between BMI with reaction time in children. From 8 to 9 
year-old boys, based on demographic questionnaire, 40 equal persons were selected randomly (age: 8/30±0/59 years; 
weight: 27/23±5/96 kg; hight 131/21±6/46 cm; BMI: 15/68±2/41). BMI of subjects were calculated by measuring their 
weight and hight. To assess the reaction time, the computerized Stroop test was used. In stroop test, the variables of 
reaction time in the congruent and incongruent condition were used. Statistical analysis of the data through descriptive 
statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were no significant correlation 
between BMI with variables of reaction time in the congruent and incongruent condition. Therefore, this study found no 
evidence for a significant association between BMI and reaction time of 8-9 years children. 
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