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 چکیده

شررکت کننردد در اپمايراد     دانشجويان ورزشکارسراسر کشورهدف از اين تحقيق بررسي سطح سالمت جسماني 

نفرر  سسرر    0641ورزشي کرمان از ديدگاد طب ورزشي است. جامعه آماري تحقيق حاضرر را کييره دانشرجويان    

ورزشکار بودند  081کرمان تشکيل مي دهند. نمونه آماري اين تحقيق 58شرکت کنندد در اپماياد ورزشي سال 

يا با مراجعه به کيينيک هاي درماني مستقر در اپماياد انتخاب گرديدند. . برراي ارتارا     که به صورت تصادفي و

نتراي    . شرد بين متغييرهاي کمي  از ضريب هماستگي سيرسون و دربخش کيفي از کندال و اسايرمن اسرتفادد  

جامعه مورد تحقيق از وضعيت بدني طايعي برخوردار برودد    ٪4/46نشان داد که  شاخص تودد بدني آزمودني ها

با کماود وزن و الغري مواجه بودند. از نظر شاخص محري    ٪6/08% چاق و 0/0داراي مشکل اضافه وزن   9/5٪

% جامعره  0/6% آزمودني ها از وضعيت مطيوب برخوردار برودد و تنارا   4/98نتاي  نشان داد که دور کمر به باسن 

در معرض خطر متوس  روبه باالي گسترش نارسايي هاي قياي قرار داشته اند. نتراي  فشرار خرون     مورد تحقيق

% مشرکل سريش سرر    4/08% جامعه مورد تحقيق از وضعيت طايعي و نرمال  برخروردار برودد     2/52نشان داد که

ن آسيب هراي بردن در   % نيز با سر فشاري خون مواجه بودد اند.بر اساس نوع اندام  بيشتري2فشاري خون داشته و

%مشاهدد شد. در تقسيم بندي بافتي  آسياااي اسرتخواني برا   2% و کمترين آن در سر و صورت 24اندام تحتاني

%کمترين ميزان شيوع را داشته اند. در جامعه مورد تحقيق بيماري 0/4% بيشترين و آسيب هاي عضالني با 0/05

درصرد کمتررين ميرزان شريوع را     9/1د و بيماري ديابت با درص 4/8سردرد  ميگرن بيشترين شيوع را به ميزان 

 داشته است. 

باپيني مناسرب و  -با توجه به نتاي  حاصيه بنظر مي رسد اکثر ورزشکاران از ترکيب بدني و وضعيت فيزيوپوژيکي

قابل قاوپي برخوردار بودد که مي تواند نتيجه تاثير مثات ورزش در تعديل کرردن شراخص هراي مرورد نظرر در      

 قيق باشد.تح
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