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چکيده
هدف از این تحقیق بررسی سطح سالمت جسممانی دانشمجویان ورزشکارسراسمر کشمور شمرکت کننمده در
المپیاد ورزشی کرمان از دیدگاه طب ورزشی است .جامعه آماری تحقیق حاضمر را کلیمه دانشمجویان(2462
نفر) پسر شرکت کننده در المپیاد ورزشی سال  80کرمان تشکیل می دهند .نمونه آماری ایمن تحقیمق102
ورزشکار بودند که به صورت تصادفی و یا با مراجعه به کلینیمک همای درممانی مسمتقر در المپیماد انتخماب
گردیدند . .برای ارتباط بین متغییرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسمون و دربخمش کیفمی از کنمدال و
اسپیرمن استفاده شد .نتایج شاخص توده بدنی آزمودنی ها نشان داد کمه  ٪74/6جامعمه ممورد تحقیمق از
وضعیت بدنی طبیعی برخوردار بوده ٪8/9 ،دارای مشکل اضافه وزن %2/2 ،چاق و  ٪20/4بما کمبمود وزن و
الغری مواجه بودند .از نظر شاخص محیط دور کمر بمه باسمن ،نتمایج نشمان داد کمه %90/7آزممودنی هما از
وضعیت مطلوب برخوردار بوده و تنها  %4/1جامعه مورد تحقیق در معرض خطر متوسط روبه باالی گسترش
نارسایی های قلبی قرار داشته اند .نتایج فشار خون نشان داد کمه % 80/0جامعمه ممورد تحقیمق از وضمعیت
طبیعی و نرمال برخوردار بوده %20/7 ،مشکل پیش پر فشاری خون داشمته و %0نیمز بما پمر فشماری خمون
مواجه بوده اند.بر اساس نوع اندام ،بیشترین آسیب های بدن در انمدام تحتمانی %06و کمتمرین آن در سمر و
صورت %0مشاهده شد .در تقسیم بندی بافتی ،آسیبهای استخوانی با  %28/1بیشترین و آسیب های عضالنی
با  %6/1کمترین میزان شیوع را داشته اند .در جامعه مورد تحقیق بیماری سردرد (میگرن)بیشترین شمیوع را
به میزان  0/7درصد و بیماری دیابت با 2/9درصد کمترین میزان شیوع را داشته است.
با توجه به نتایج حاصله بنظر می رسد اکثر ورزشکاران از ترکیب بدنی و وضعیت فیزیولوژیکی-بالینی مناسب
و قابل قبولی برخوردار بوده که می تواند نتیجه تاثیر مثبت ورزش در تعدیل کردن شاخص های ممورد نظمر
در تحقیق باشد.
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