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 چكیده 
دانش آموزان پسر  یعضالن یاسكلت یها یبابروز ناهنجار%BFو BMI یشاخص ها نیب یرابطه  یبررس قیتحق نیهدف از ا

 یهدا  یو ناهنجدار % BF و BMI یانددازه  . بود یاز نوع همبستگ یفیتوص قیمقطع متوسطه شهرستان همدان و روش تحق

از فرمدو    % BF و BMI یرهدا یمتغ یهمبسدتگ  یرابطه  نییعبه منظور ت یآمار استنباط. شد یریاندازه گ یعضالن یاسكلت

داندش   یعضدالن  یاسدكلت  یهدا  یو بدروز ناهنجدار   BMIشاخص نیها نشان داد که  ب داده لیو تحل هیتجز. دواستفاده شد یخ

 شداند  یعضالن یاسكلت یها یو بروز ناهنجار % BF شاخص نیب. وجود دارد یمعنا دار یآموزان پسر مقطع متوسطه رابطه 

داندش آمدوزان    ی هیرا کل قیتحق یآمار ی جامعه. دوجود دار یمعنا دار یعارضه رابطه  کیآموزان پسرمقطع متوسطه فقط با

 یرید پد  از انددازه گ  . نفر به عنوان نمونه  انتخدا  شددند  923دهند که  یم لیشهرستان همدان تشك یپسر مقطع متوسطه 

 یرید انددازه گ  یبدرا . مربوطده بده دسدت آمدد     یمقددار آنهدا بااسدتفاده ازفرمدو  هدا     %BF وBMI یآنترپومتر یشاخص ها

 یمخصدو  اسدتخوان ، صدفحه      ی، خدط کدش منعطد  ، کدول     ومتری، اسدكول امترید از گون یعضالن _ یكلتاس یهایناهنجار

،  رنوفیبا استفاده از آزمون کولموگروف اسدم ها  داده عیاز نرما  بودن توز نانیبا حصو  اطم. و پدسكوپ استفاده شد یشطرنج

 یهدا  یو بدروز ناهنجدار    BMI یشداخص آنتروپدومتر   نیبد . دید استفاده گرد 32/3دو با ارزش احتما  کمتر از  یاز آزمون خ

 یو ک  پا یضربدر ی، لوردوز ، زانو فوزیکا یدانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان همدان با عارضه ها یعضالن یاسكلت

شداخص   نیبد . وجدود دارد  یارتبدا  معندا دار    3335/3،    335/3،    339/3و 339/3 بید احتمدا  بده ترت   یصداف باانددازه   

 یدانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان همدان بدا عارضده    یعضالن یاسكلت یها یو بروز ناهنجار  BF % یآنتروپومتر

از شداخص   شدتر یب  BMI یشداخص آنترپدومتر   شیافدزا . وجدود دارد  یارتبدا  معندادار   3335. 3بدا انددازه احتمدا      فوزیکا

 .  دینما یم ینیب شیپرا  یعضالن– یاسكلت یهایبروزناهنجار % BF یآنتروپومتر

 

 

 های کلیدی:  واژه
BMI ،%BFی آنتروپومتر یدانش آموزان مقطع متوسطه ، شاخص ها ،یعضالن یاسكلت یها ی، ناهنجار 
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 مقدمه 
 ریمسئله سدا  نیاز ا یناشهای  یو دگرگون راتییتغ رایز. برخوردار است یخاص تیانسان از اهم یبدن تیوضع یو چگونگ تیفیک

 راید ز. است تیآن حائز اهم یاتیبدن شناخته شده و نقش ح یستون فقرات محور اصل. دهد می قرار ریانسان را تحت تأث طیشرا

شكل آن موجب بدروز اخدتال  در    رییو تغ بیدارد چرا که هرگونه آس یقابل انكار رینقش غ زین یعالوه بر نخاع به لحاظ حرکت

 .  دهد می افراد زنده مورد سنجش قرار یاسكلت را رو هیو زاو یاست که ابعاد خط یعلم یآنتروپومتر(5). شود می عملكرد بدن

 یندواح  یجلدد  رید ز یعبارتند از: چرب رندیگ می قرار یابیمورد ارز یکه در ارتبا  با تندرست یآنتروپومترهای  شاخص نیمهمتر

کده   یآنتروپومتر یرهایمتغ (4). است یکمر به لگن و درصد چرب طیبدن، شاخص دور کمر، نسبت محی  مختل  شاخص توده

 .  باشد می یپوست ریز یقرار گرفته است شامل شاخص توده بدن و درصدچرب یابیو ارز یریحاضر مورد اندازه گ قیدر تحق

 تید فعال ریید بددن، تغ  یكیومكانیب طیشرا رییبا تغ یكیارتبا  نزد یآنتروپومتر تیدر وضع رییاست که تغ نیمسلم است ا آنچه

بده   یبددن  تید از تربای  شداخه  یو حرکات اصالح تهایدفورم شناخت(1). متفاوت دارد یتیوضعهای  واکنش جهیو در نت یعضالن

و تعداد  بدا    یو همداهنگ  یكیارگدان  ،یمختل  عضدالن  یهایو برطرف کردن ضعفها و ناهنجار یرود که درمورد اصالح می شمار

نشدان دهندده    یو بهداشدت  یتندرسدت هدای   بودن شاخص دارا(2). باشد می و اصو  ورزش قیدقهای  استفاده از حرکات و برنامه

 یاریمناسب مورد توجه بسد  یبدن بیو ترک یعیاز وزن طب یبرخوردار لیدل نیباشد، به هم می جامعه کی یسالمت و توانمند

و  یبددن  بید ترک تیاز وضدع  یآگاه ازمندین یبهبود و حفظ سالمت نیکرده بوده و همچن لیاز اقشار جامعه خصوصاً اقشار تحص

از  شیدر دانش آموزان بد  هایناهنجار وعیش زانیمختل  مهای  قیدر تحق نكهیتوجه به ا با. باشد می عوامل مؤثر بر آن ییشناسا

بده دنبدا     یرینشوند عوارض جبدران ناپد    یریشگیو پ ییبه موقع شناسا هایناهنجار نیاگر ا (2). درصد گزارش شده است 03

قشر جوان به توجده   ازین نیهم چن یانجسم یستون فقرات، مشكالت و کمبودها یها یناهنجار یبررس نیبنابرا. خواهد داشت

تواندد باعد     مدی  که یعضالن یاسكلت یدردها جادیا ژهیباالتر، به و نیدر سن حیاز اثرات سوء پوسچر ناصح یریشگیپ یبرا ژهیو

 یو چگدونگ  یچربد  زانید توجه به ارتبا  م با (0). است یضرور اریبس یکند امر جادیا یافراد شده و ناتوان تیکاهش سطح فعال

افدراد   یدر تندرسدت  یبددن  بید ترک یهدا یاز ناهنجار یو خطرات ناش یمختل  بدن با اختالالت تندرست یآن در قسمتها عیتوز

 . قرار گرفته است یورزش نیو پزشكان و متخصص نیمورد توجه محقق رهایمتغ نیا قیدق یابیکه ارز ستین لیدل یجامعه، ب

 جده یبخدش از افدراد جامعده و درنت    نید انجام شده در داخل کشور در ا قاتیسازد کم بودن تحق می یرا ضرور قیتحق نیا آنچه

 جداد یا قید تحق گدر یدضدرورت  . کشور دارند، اسدت ی  که جوانان در امر توسعه یتیو نقش و موقع نهیزم نیکمبود اطالعات در ا

در جهدت   یو علمد  عیوسد  اریمختل  در سطح بس یل و ارائه برنامه و راهكارهایقب نیاز ا یقاتیانجام تحق یمناسب برا یبستر

مختلد ، باعد  بدروز     لید بده دال  یبددن  یهدا یداشدتن ناهنجار . قشر جامعه است نیا یزندگ یفیحفظ سالمت و ارتقاء سطح ک

آن داشدت کده در ارتبدا      برمورد معضالت، محقق را  نیدر ا یشود و عدم آگاه می دانش آموزان  ژهیدر جوانان به و یاختالالت

شهرسدتان   رسدتان یداندش آمدوزان پسدر در مقطدع دب     یو عضدالن  یاسكلت یهایناهنجار وعیبا ش یآنتروپومترهای  شاخص نیب

کدل  ی  ورزش و اداره نیتواندد مدورد اسدتفاده معلمد     مدی  محقق نیحاصل از ا جینتا یطرف از. قرار دهد یهمدان، را مورد بررس

رابطده، تواندا    نید از ا یو آنان را نسبت به شناخت واقع ردیموضوع و دانش آموزان قرار گ نیآموزش و پرورش افراد عالقمند به ا

 یاست کده آمدار و اطالعدات    دواریپژوهشگر ام نیبنابرا. زندخود بپردا یهایبه رفع ناهنجار یو اصول یاصالح ناتیگرداند و با تمر

 . داده شود میمطالعه به دست خواهد آمد بتواند به جامعه مورد نظر تعم نیا جیکه از نتا

 

 ناسیش روش
، یعضدالن  یاسدكلت  یهایناهنجار زانیم یریپژوهش به اندازه گ نیپژوهشگر در ا. است یهمبستگ یفیاز نوع توص قیتحق روش

مورد مطالعده قدرار    گریكدیرا با  رهایمتغ نیا نیبی  پرداخته و رابطه (%BF)بدن ی، و درصد چرب(BMI)بدنی  شاخص توده

 . داده است

 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان همدانی  هیکلیآمار جامعه
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  شهرستان همدانی  نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 923 تعداد یآمار نمونه

مدنظم   یرید در طدرح نمونده گ  . استفاده شده اسدت  کیستماتیس ایمنظم  یریاز روش نمونه گ قیتحق نیا دریرینمونه گ نوع

 نید ا. میمنظم را مورد استفاده قدرار دهد   یرینمونه گ میتوان می و سپ  میکن می هیجامعه بزرگ ته کیاز افراد  یقیفهرست دق

 .  فهرست شده باشند یتصادفجامعه قبالً به صورت  یرود که تمام اعضا می به کار یروش موقع

 قیتحق یرهایمتغ

 : وابسته ومستقلهای  ریمتغ

 وزی، عارضه اسكول فوزیسربه جلو ، عارضه شانه نابرابر ، عارضه کای  مستقل : عارضه یرهایمتغ

 .  گود یصاف و عارضه ک  پا یعارضه ک  پا ،یضربدر ی،عارضه زانو یپرانتز یلوردوز، عارضه زانو عارضه

 BF% ، و  BMI : وابسته یرهایمتغ

 اطالعات یگردآورهای  ابزار

 وانیساخت کشور تا دوزیخط کش منعط  مارک ک -

تواند در  می که فقط کیمتر از جن  فلز مخصو  و روکش پالست یسانت 23متر و طو   یسانت کیاست به عرض  یكیبار نوار

 (9). کند می شكل خود را حفظ زیصفحه خم شود و بعد از خم شدن ن کی

  2         (
4 
 

) 

 شطرنجیی  صفحه -

گیرد و یک شبكه توری مانند به وسیله  می شامل یک چارچو  مستطیلی است که بر روی دو پایه به صورت ایستا و قائم قرار

سانتی  2گیرند و مربع هایی  می ابریشمی( که به صورت عمودی و افقی در داخل این چارچو  قرار -نایلونی -نخ هایی)سیمی

یكی از خطو  عمودی که درست در مرکز این صفحه قرار . شود می کنند تشكیل می سانتی متری را در آن ایجاد 53یا متری 

رنگ خط . گیرند می دهد و خطو  عمودی دیگر موازی با آن و خطو  افقی عمود بر آن قرار می دارد خط شاقولی را تشكیل

 cm 533×433یا  cm 543×453این صفحه ابعاد مختلفی مانند . شودشاقولی با خطو  دیگر متفاوت بوده تا ارزیابی آسانتر 

 (9). دارد

 (9اسكولیومتر)-

 (9کولی  استخوانی)-

 (9میلی متر) 5باسن با دقت  -کمر متر جهت اندازه گیری دور 4متر نواری به طو  -

 (9گرم ) 533رر ساخت آلمان با دقت ترازوی دیجیتا  پزشكی مارک بیو-

 (9رای اندازه گیری قد آزمودنیها )( بseca)قد سنج دیواری سكا-

 (9ی اندازه گیری چربی آزمودنیها )برا r   0/33کالیپر با مارک پویا باپایایی -

 (9). گری ک  پای صاف و ک  پای گودپدسكو  : برای غربال-

فرم پیوست رضایت نامه و فرم ثبت مشخصات فردی، قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی، و وجود یا عدم وجود -

 عضالنی  -ناهنجاریهای اسكلتی

 اجرای تحقیقی  شیوه
شرکت در تحقیق ،از آنها خواسته شد تا با داشتن شرایط الزم )نداشتن کفش، پوشش ی  براها  پ  از رضایت شرکت کننده

اسكلتی عضالنی های  آنتروپومتریكی و ناهنجاریهای  مناسب( و مراجعه به مرکز معرفی شده جهت اندازه گیری شاخص

مشخصات فردی ارائه شد و نحوه اجرای هر های  توضیحات کلی در رابطه با نوع اندازه گیری و تكمیل برگه. مراجعه نمایند

 . آزمون  به طور خالصه در ذیل عنوان میگردد

 شطرنجیی  ون اندازه گیری شانه نابرابر با استفاده از صفحهآزم
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شطرنجی به طوری که امتداد این عالمت + عمود بر ی  سانتی متری پشت صفحه 22ابتدا یک عالمت به صورت + در حدود 

شده خط ثقل بایستد که نقطه عالمتگ اری ای  خط ثقل صفحه باشد را با رنگ مشخص کرده و از آزمودنی خواسته شد به گونه

محل استقرار . سانتی متر باشد 2داخلی پاهای فرد آزمون شونده نسبت به عالمت +های  فاصله قوزک. آزمون شونده باشد

با فرمان آزمونگر . به طوری که در راستای خط ثقل صفحه و آزمون شونده باشد. متری صفحه شطرنجی است 2تا  9آزمونگر 

نمای خلفی بدن خود را با خط ثقل تنظیم کرده و آزمونگر فرد را از نظر نابرابر بودن  آزمون شونده در دو حالت نمای قدامی و

 (9). دهد می مورد ارزیابی قرارها  شانه

 سر به جلوبا استفاده از گونیا متری  آزمون اندازه گیر

آزمودنی در یک حالت راحت . برای انجام این کار از گونیا متر با مارک الكترو مدیكا  کنتر  )ساخت کشور هند( استفاده شد

در . دارد می سپ  سر را در موقعیت طبیعی و راحت نگه. دهد می بار حرکت فلكشن و اکستنشن گردن را انجام 9ایستاده و 

این مرحله آزمونگر با قرار گرفتن در سمت چپ آزمودنی بازوی ثابت گونیا متر را عمود بر زمین، محور گونیا متر را در نمای 

بین بازوی ی  زاویه. کند می و بازوی متحرک را بر روی غضروف بخش قدامی گوش تنظیم C 9خاریی  ی با زائدهجانبی مواز

 . شود می ( ثبتCV) کرانیوورتبرا ی  کند به عنوان زاویه می عبور C 9ی  متحرک و خط افقی که از مهره

 . شود می فرد داده دقیقه استراحت به 4شود و بین هر تست  می بار ارزیابی انجام 9در مجموع 

 (9). تر به عنوان عارضه شناخته شددرجه و به باال 45ی  زاویه. بار تست برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت 9میانگین 

 با استفاده از خط کش منعط ای  آزمون اندازه گیری کایفوز سینه

خواسته شد پوشش ها  سپ  از آزمودنی. داده شدها  اجرای آزمون به طور ساده توضیحاتی به آزمودنیی  ابتدا در مورد نحوه

ایستد که وزن به طور مساوی بر روی هردو پا  میای  سپ  آزمودنی پشت به محقق به گونه. خود را بیرون بیاورندی  باالتنه

خط  را مشخص و نشانه گ اری کرده و با قرار دادن 2  -5 و محل اتصا  ای  ، نقطه رأس قوس سینهC9زائده خاری . باشد

 . بین خط کش و پوست فرد نباشدای  که هیچ فاصلهای  ونقا  مشخص شده به گونهها  کش منعط  بر روی ستون مهره

و رسم قوس اندازه گرفته شده بر روی کاغ  نقا  م کور را به هم ها  بعد از قرار دادن خط کش منعط  بر روی ستون مهره

 . ویه کایفوز محاسبه شدوصل کرده و با استفاده از فرمو  مثلثاتی زیر زا

  2         (
4 
 

) 

 

 (9). باشد می Lنقطه رأس تا خط ی  فاصله Hو  2  -5 تا محل اتصا    C 9فاصله  Lدر این حالت 

 آزمون اندازه گیری لوردوز کمری با استفاده از خط کش منعط 

سپ  زوائد . روی هردو پا به صورت راحت بایستد از آزمودنی خواسته شد پوشش باالتنه خود را در بیاورد و با تقسیم وزن بر

و گودترین نقطه قوس کمری آزمودنی را نشانه گ اری کرده و با قرار دادن خط کش منعط  بر  5 و 4   های  خاری مهره

 . لوردوز فرد مشخص شدی  روی قوس و ثبت آن بر روی کاغ  با استفاده از فرمو  زیر زاویه

 

  2         (
4 
 
) 
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L  باشد و  می 5 و 4 بین شانه فاصلهH  فاصله گودترین نقطه قوس تا خطL است . 

 (9 ). درجه نشان داده شده است  93میانگین زاویه لوردوز در افراد عادی با استفاده از این روش 

 آزمون اندازه گیری اسكولیوز با استفاده از اسكولیومتر

. هم سطح شود با لگنها  و به آرامی به جلو خم شود تا شانهاز آزمودنی خواسته شد پوشش باالتنه خود را در آورده 

. اسكولیومتر را عمود بر بدن در امتداد ناهنجاری قرار داده به طوری که عالمت صفر آن بر روی نوک زائده خاری قرار بگیرد

جه به عنوان ناهنجاری در 9زاویه بیشتر از . چرخش  خوانده شدی  اسكولیومتر را به آرامی روی پوست تكیه داده و عدد درجه

 (9). شدمثبت لحاظ 

 
 گیری اسكولیوز با اسكولیومتر اندازه. 5 شكل

 با استفاده از کولی  استخوانیآزمون اندازه گیری زانوی پرانتزی 

هیچگونه انقباض و تنش غیر  شد بدون می های وی دیده از آزمودنی خواسته شد بدون کفش و جورا  در حالی که زانوها و ران

به هم ای  دو پا به گونههای  زانوها باید در حالت اکستنشن کامل قرار گرفته و قوزک. ران بایستدی  طبیعی در عضالت ناحیه

)فوق لقمه داخلی  بین دو کندیل داخلی رانهای  در این حالت فاصله. بچسبند که استخوان کشكک زانوها به سمت جلو باشد

 (9 ). گیری و ثبت شد مخصو  اندازه له کولی  استخوانیران( به وسی

 آزمون اندازه گیری زانوی ضربدری با استفاده از کولی  استخوان

شد و بدون هیچگونه انقباضی در  می از آزمودنی خواسته شد بدون کفش و جورا  در حالی که زانوها و رانهای وی دیده

میزان والگوس زانوها، آنها را باید در حالت اکستنشن کامل قرار داد به صورتی  برای اندازه گیری. ران بایستدی  عضالت ناحیه

تخوانی بین دو قوزک داخلی مچ پا توسط کولی  اسی  سپ  فاصله. که استخوان کشكک زانوها هردو به سمت جلو باشند

 (9). اندازه گیری و ثبت شد

 پدسكوپی  روش ارزیابی ک  پای صاف به وسیله

روی پدسكوپ قرار گیرد که وزن به طور مساوی بین دو پا تقسیم ای  سته شد بدون کفش و جورا  به گونهاز آزمودنی خوا

تواند  می پدسكوپی  در این حالت محقق پشت سر آزمودنی قرار گرفته و با توجه به تصویر ک  پای آزمودنی در آئینه. شود

 (9). ی را تشخیص داده و ثبت نمایدصاف بودن ک  پای آزمودن

 پدسكوپی  وش ارزیابی ک  پای گود به وسیلهر

. روی پدسكوپ قرار گیرد که وزن بطور مساوی بین دو پا تقسیم شودای  از آزمودنی خواسته شد بدون کفش و جورا  به گونه

 تواند گودی می پدسكوپی  در این حالت محقق که پشت سر آزمودنی قرار دارد با توجه به تصویر ک  پای آزمودنی در آئینه

 (9). ی را تشخیص و ثبت نمایدک  پای آزمودن

 بدنی  روش اندازه گیری شاخص توده

 (9). آید می از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم، بر مج ور قد برحسب متر به دستها  اندازه شاخص توده بدن آزمودنی
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 کیلوگرم  وزن

 متر 4 قد 
 

 

 ها گیری قد آزمودنی روش اندازه

بدون کفش ها  سپ  قد آزمودنی. استفاده شد که به دیوار نصب شد آزمودنی ها، از قد سنج دیواری سكابرای اندازه گیری قد 

 (9 ). بازدم معمولی اندازه گیری شدنیز به دیوار چسبیده بود، با یک ها  در حالی که پاها نزدیک به هم و لگن و پشت کت 

 ها روش اندازه گیری وزن آزمودنی

. شد کفش و جورا  خود را بیرون آورده و با تیشرت و شلوارک بر روی ترازوی دیجیتا  قرار گیرد ابتدا از آزمودنی خواسته

 (9). در فرم اطالعات فردی ثبت شد سپ  وزن آنها برحسب کیلوگرم به دقت اندازه گیری و

 روش اندازه گیری ضخامت چین پوستی

پوستی به وسیله کالیپر است،ابتدا الزم است نقا  مشخص ساده ترین روش تعیین درصد چربی بدن اندازه گیری چربی زیر 

. شده را با این دستگاه به روش متداو  اندازه گیری کرد و با استفاده از جدو ، نمودار و یا فرمو ، درصد چربی محاسبه شود

نفر برای  433توسط پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تحقیقی بر روی  5993در سا  

بود و  r  % 0/33% و روایی 94/34کالیپر پویا دارای دقت . کالیپر موجود در ایران انجام شدهای  تعیین اعتبار و روایی دستگاه

. به دلیل باالتر بودن اعتبار و روایی این دستگاه محققین این پروژه استفاده از کالیپر پویا را برای تحقیقات پیشنهاد نموده اند

میلی متر ضخامت را اندازه  03میلی متر است و تا  2/3پویا بعد از کالیپر هارپندن دارای باالترین دقت اندازه گیری  کالیپر

 مزیت این دستگاه نسبت به کالیپر هارپندن قیمت ناز ، سبكی، سهولت، استفاده و قابلیت تعویض فنر. نماید می گیری

 (9باشد) می

فوق خاصره ای، ران، سینه، زیر بغل، تحت کتفی، شكم به وسیله  : سه سر بازویی،در این پژوهش، درصد چربی هفت نقطه

 کالیپر پویا به روش زیر تعیین شده است:

  بار اندازه گیری در محاسبات  9مهارت آزمونگر برای کسب نتایج یكسان بسیار ضروری است بنابراین میانگین

 . دخالت داده شد

  چربی زیر پوستیهای  پوست برای اندازه گیری الیهتعیین صحیح محل آناتومیكی بر روی . 

  سانتی متر  2/5الیه زیر پوستی با دو انگشت شست و سبابه از محل عالمت زده شده باال آورده شد و کالیپر با فاصله

 . از محل گرفته شده بر روی پوست قرار گرفت

  این استاندارد . روی پوست قرار گرفت ثبت شد ثانیه بعد از اینكه دهانه کالیپر بر 9اندازه گیری چربی زیر پوستی

 . برای تحت فشار قرار دادن بافت چربی الزامی است

 جكسون و پوالک برای زنان درصد ای  بار انجام شد، با استفاده از فرمو  هفت نقطه 9ها  بعد از اینكه اندازه گیری

 . محاسبه شدها  چربی آزمودنی

 اندازه گیری ضخامت چربی زیر پوستی شكم

سانتی  9که در ای  از آزمودنی خواسته شد بدون پوشش در حالت کامالً راحت بایستد سپ  با استفاده از کالیپر، چربی نقطه

 . میلی متر اندازه گیری شد 5/3متری طرف راست ناف وی بود، با دقت 

 اندازه گیری ضخامت چربی سه سر بازویی

بار  9میلی متر  از  5/3ت فاصل بین زائده آکرومی و آرنجی با دق ضخامت پوستی عمودی خط میانی و خلفی بازو در حد

 . گیری به دست آمد اندازه

 اندازه گیری ضخامت چربی فوق خاصره ای   
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برای اندازه گیری چربی این ناحیه ابتدا خطی مور  از تاج خاصره به طرف جلو و پایین کشیده شد و سپ  ضخامت چین 

 . میلی متر اندازه گیری شد 5/3پوستی با دقت 

 اندازه گیری ضخامت چربی ناحیه ران

سپ ، چربی زیر پوستی به طور عمودی با . فوقانی کشكک و چین کشاله مشخص شدی  ابتدا خط میانی و قدامی ران لبه

  . میلی متر اندازه گیری شد 5/3دقت 

 اندازه گیری ضخامت چربی ناحیه سینه

 . میلی متر اندازه گیری شد 5/3ضخامت چین پوستی مور  یک سوم فاصله بین خط قدامی زیر بغل و نوک سینه با دقت 

 ضخامت چربی ناحیه زیر بغل اندازه گیری

 5/3جناغ با عالمتی مشخص شد و چربی زیر پوستی به صورت عمودی با دقت ای  ابتدا ناحیه زیر بغل هم سطح با زائده نیزه

 . میلی متر اندازه گیری شد

 اندازه گیری ضخامت چربی ناحیه تحت کتفی

 . حتانی کت  اندازه گیری شدسانتی متر زیر زاویه ت 4-5بدین منظور ناحیه چین پوستی مور ،

 فرمو  محاسبه درصد چربی بدن

 ( :9)بدن چگالی فرمو 

   5 3393  3 33321395     9         3 33333321     9       4
 3 33354040      

 :چربی درصد برآورد برای سیری فرمو 

%    [ 2 32     2 23 ]533 

 تحقیق یافته های
 توصیفی، سطح در شدکه استفاده استنباطی و توصیفی سطح دو در آماری های روش از پژوهش، های داده تحلیل برای

( استاندارد انحراف) پراکندگی های شاخص و (میانگین) مرکزی گرایش های شاخص محاسبه طریق از آمده بدست اطالعات

 از بین متغیرها رابطه از آزمون کالموگروف اسمیرنوف وبرای تعیینها  دادهنرما  گیری  برای استنباطی، سطح در و آمد بدست

(T استفاده شد محاسبات توسط نرم افزارهایمستقل و آزمون )خی دوSpss45   و برای رسم نمودارها از نرم افزارExcel 

 . انجام شد

 مشخصات فردی افراد شرکت کننده در این پژوهش. 5 جدو 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر داده دادهحداقل  تعداد شاخص

 31/5 943/52 59 52 923 سن )سا (
BMI 923 52 91 10/43 99/9 

 03/4 30/50 2/49 1/54 923 درصد چربی بدن

 

 به مربو  نتایج. داشتند نرما  BMI مطالعه این در کننده شرکت آموزان دانش از درصد 3/13 که داد نشان مطالعه این نتایج

BMI است شده داده نشان جدو  در . 

 مطالعه این در حاضر افراد BMI مختل  های وضعیت فراوانی جدو . 4 جدو 
BMI درصد تراکمی درصد فراوانی 

 %3/13 %3/13 459 نرما 

 %5/03 %9/40 33 پایین

 %533 %3/53 90 باال
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 که همانطور. است شده آورده جدو  در باال و پایین نرما ، های دسته در بدن چربی درصد براساس افراد بندی دسته فراوانی

 . اند گرفته قرار نرما  وضعیت در شاخص این در( درصد 3/10) مطالعه این در ترافرادحاضر بیش شود می مالحظه

 مطالعه این در حاضر افراد بدن چربی درصد مختل  های وضعیت فراوانی جدو . 9 جدو 
 درصد تراکمی درصد فراوانی درصد چربی بدن

 %3/10 %3/10 425 نرما 

 %3/30 %93 532 پایین

 %533 %5/5 2 باال

 

. است شده آورده 2 جدو  در پژوهش، این در مطالعه مورد عضالنی اسكلتی های ناهنجاری به آموزان دانش ابتالی وضعیت

 این در مطالعه مورد آموزان دانش بین عارضه ترین رایج ،(درصد 9/29) با کایفوز ناهنجاری شود، می مالحظه که همانطور

 بین را شیوع ترین بیش ،(درصد 9/25) با لوردوزی  عارضه و( درصد 9/20) با نابرابر شانه کایفوز، عارضه از پ . است پژوهش

 . دارد همدان شهر آموزان دانش

 عضالنی-اسكلتی مختل  های ناهنجاری به آموزان دانش ابتالی وضعیت جدو . 2 جدو 
 درصد ابتال تعداد عدم ابتال تعداد ابتال ناهنجاری

 %9/29 520 434 کایفوز

 %9/20 505 513 شانه نابرابر

 %9/25 432 521 لوردوز

 %2/92 441 542 زانوی پرانتزی

 %9/41 420 34 سر به جلو

 %3/50 402 11 زانوی ضربدری

 %3/0 953 95 ک  پای صاف

 %9/2 992 52 اسكولیوزی 

 %2 991 52 گودک  پای 

 تعیین برای. شدند بندی دسته پایین و نرما  باال، دسته سه به( BMI) بدن توده شاخص نظر از افراد او ، فرضیه تحلیل برای

 . شد استفاده دو خی آزمون از مطالعه مورد های ناهنجاری از یک هر بروز و بدن توده شاخص با ارتبا 

 عضالنی اسكلتی مختل  های ناهنجاری به ابتال و BMI بین ارتبا  با رابطه در دو خی آزمون نتایج جدو . 2 جدو 
 اندازه احتما  اندازه خی دو نوع ناهنجاری 

BMI 

 359/3 509/3 سر به جلو

 453/3 553/9 شانه نابرابر

 3335/3 209/25 کایفوز

 335/3 203/59 لوردوز

 320/3 131/2 اسكولیوز

 339/3 391/55 زانوی ضربدری

 509/3 920/9 زانوی پرانتزی

 339/3 902/55 ک  پای صاف

 900/3 031/5 ک  پای گود
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 یا وجود در ها دسته از هریک فراوانی و شدند بندی دسته پایین و نرما  باال، دسته سه به بدن چربی درصد شاخص نظر از افراد

 برای. شد گ اشته نمایش به ها آسیب از یک هر نوع و بدن چربی درصد تقاطعی جدو  در مختل  های ناهنجاری وجود عدم

 . شد استفاده دو خی آزمون از مطالعه مورد های ناهنجاری از یک هر بروز و بدن چربی درصد شاخص ارتبا  تعیین

 عضالنی اسكلتی مختل  های ناهنجاری به ابتال و بدن چربی درصد بین ارتبا  با رابطه در دو خی آزمون نتایج. 1 جدو 
 اندازه احتما  اندازه خی دو نوع ناهنجاری 

درصد چربی 

 بدن

 143/3 341/3 سر به جلو

 523/3 931/9 شانه نابرابر

 3335/3 040/45 کایفوز

 554/3 993/2 لوردوز

 009/3 420/3 اسكولیوز

 320/3 539/3 زانوی ضربدری

 493/3 221/4 زانوی پرانتزی

 542/3 523/2 ک  پای صاف

 095/3 993/3 ک  پای گود

 

 بح  و نتیجه گیری
 آموزان دانش عضالنی اسكلتیهای  ناهنجاری بروز و BMI آنتروپومتری شاخص بین است آن نشانگر پژوهش اینهای  یافته

های  ناهنجاری بروز و  BMI آنتروپومتری شاخص بین. دارد وجود معناداری ارتبا  همدان شهرستانی  متوسطه پسرمقطع

. 59 لوردوز ، دو خی=  209. 25 کایفوزهای  عارضه با همدان شهرستان متوسطه مقطع پسر آموزان دانش عضالنی اسكلتی

 و 339/3 ترتیب به احتما ی  اندازه و دو خی= 902. 55 صاف پای ک  و دو خی= 391. 55 ضربدری زانوی دو، خی=  203

  BF% آنتروپومتری شاخص بین که داد نشان تحقیق اینهای  یافته. دارد وجود معناداری ارتبا  3335/3  ،335/3  ،339/3

 بین. دارد وجود معناداری ارتبا  همدان شهرستانی  متوسطه پسرمقطع آموزان دانش عضالنی اسكلتیهای  ناهنجاری بروز و

 با همدان شهرستان متوسطه پسرمقطع آموزان دانش عضالنی اسكلتیهای  ناهنجاری بروز و BF% آنتروپومتری شاخص

 تحقیق اینهای  یافته به توجه با. دارد وجود معناداری ارتبا  3335. 3 احتما  واندازه دو خی=  040. 45 کایفوزی  عارضه

 و لوردوز کایفوز،های  ناهنجاری دارای ترتیب به هستند باالیی BF%و BMI دارای که آموزانی دانش رسد می نظر به چنین

 BF آنتروپومتری شاخص از بیشتر  BMI آنترپومتری شاخص افزایش. هستند یافته افزایش ضربدری زانوی و صاف پای ک 

 . نماید می بینی پیش را عضالنی– اسكلتی بروزناهنجاریهای %
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