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مقایسه توان هوازي و ترکیب بدن دانشجویان دانشکده سما و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر با 
 استانداردهاي موجود

 ، کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهرنرجس زارعی

 دانشکده فنی و حرفه اي سما واحد بوشهرابراهیم مزارعی، دانشجوي دکتري تربیت بدنی، 
 

 مقدمه
در حـال حاضـر،   . آن جامعـه دارد ... نشان از رشد علمی، اقتصـادي، فرهنگـی و  حضور موفق هر جامعه اي در عرصه هاي بین المللی 

جنبـه هـاي   و سالمت جسم را گامی مؤثر در جهـت موفقیـت تمـامی    همگان به جمله ي عقل سالم در بدن سالم است یقین داشته 
امروزه بدلیل تغییر الگوي زندگی و ماشینی شدن کارها، فعالیت جسمانی افراد کاهش یافته که پیامـد آن  . زندگی انسان برشمرده اند

فقدان ساختار بدنی مطلـوب،   "در تحقیق خود ثابت کرد که ) تانر،بی تا. (به مخاطره افتادن سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی است
بنابراین پژوهش حاضر کمال اهمیت و ضرورت را خصوصـا درمـورد دانشـجویان، ایـن آینـده سـازان       . "ه تأخیر می اندازدموفقیت را ب

از ویژگیها و شرایط مطلوب بدنی، دانشجویان را عـالوه بـر تـالش جهـت ایجـاد و       میهن عزیزمان دارد، چرا که دانش تئوري و آگاهی
بطـور کلـی هـدف ایـن پـژوهش      . ا را براي داشتن یک زندگی فعـال بیشـتر مـی نمایـد    حفظ فاکتورهاي مرتبط با سالمت، تمایل آنه

دانشجویان با استانداردهاي موجـود اسـت تـا بـدین وسـیله اطالعـات مفیـدي در زمینـه          BMIمقایسه توان هوازي، درصد چربی و 
 .سالمتی و تندرستی آنان در اختیارشان قرار داده شود

 روش شناسی
 100جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دانشکده سما و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشـهر مـی باشـد کـه بطـور تصـادفی تعـداد        

از کلیـه  ) مانند نسـبت دختـران  ( دانشجوي پسر 100و ) دانشجوي دانشگاه آزاد 50دانشجوي دانشکده سما و  50( دانشجوي دختر
ضربان سنج مچـی   -دستگاه آنالیز ترکیبات بدن، ساخت کشور کره: ر اندازه گیري عبارتند ازابزا. رشته هاي تحصیلی انتخاب شده اند

beurer ۱۱۰، مدلPM قامت سنج دیـواري بـا دقـت     -گرم، ساخت کشور کره 100ترازوي دیجیتال با دقت  -ساخت کشور آلمان
بـدین منظـور از دسـتگاه آنـالیز ترکیبـات      . شده اسـت  اندازه گیریها در محیط آزمایشگاه و کامال تحت کنترل محقق انجام. میلی متر

پـژوهش حاضـر از نـوع    . و از آزمون کوئینز جهت بـرآورد تـوان هـوازي اسـتفاده شـده اسـت       BMIبدن براي ارزیابی درصد چربی و 
آمـار   بعـالوه در قسـمت  . شاخص هاي گرایش مرکز و شاخص پراکندگی است: همبستگی بوده، روش آماري شامل آمار توصیفی نظیر

 .مستقل براي مقایسه متغیرها در گروهها استفاده شده است tیک نمونه اي و آزمون  tاستنباطی از آزمون 
 نتایج

بـین درصـد چربـی و    . دو گروه دانشجویان دختر با استانداردهاي موجود رابطه ي معنـی داري وجـود دارد   BMIبین درصد چربی و 
BMI تفاوت معنی داري بین توان هوازي دو گـروه  . اردهاي موجود رابطه معنی داري وجود دارددو گروه دانشجویان پسر نیز با استاند

 .بعالوه توان هوازي دانشجویان پسر نیز تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشتند. دانشجویان دختر یافت نشد
 بحث و نتیجه گیري

افزایش بیش از حـد  . زیابی ترکیب بدن بدست آورددرصد چربی بدن شاخص مهمی است که از آن می توان اطالعات مهمی جهت ار
از طرفی کاهش بیش از حـد چربـی بـدن نیـز بـدلیل      . چربی، عالوه بر به مخاطره انداختن سالمتی موجب افت عملکرد نیز می شود

ان دختـر بـا   از مقایسه درصـد چربـی دانشـجوی   . نیازهاي متابولیکی و وجود ویتامینهاي مهم محلول در چربی، مسئله ساز خواهد شد
بعالوه این رابطه در بین دانشجویان پسـر نیـز معنـی دار    . استاندارد موجود مشخص شد که رابطه معنی داري بین این دو وجود دارد
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دانشجویان دختر و پسر نیز از آن که در تحقیقات مختلف براي بیان وزن مطلوب استفاده می شود رابطـه معنـی داري بـا     BMI. شد
توان هوازي از طریق برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی حین انجام آزمون پله مورد بررسی قرار گرفت کـه از مقایسـه   . داستاندارد آن دار

شایان ذکر است که ایـن عـدم تفـاوت در تـوان     . توان هوازي دو گروه دانشجویان دختر با یکدیگر، تفاوت معنی داري مشاهده نگردید
 .ز یافت شدهوازي، در بین دو گروه دانشجویان پسر نی

 BMI -درصد چربی -آزمون کوئینز: کلید واژه ها
 )Tanner n.d: (منابع
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