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هاي گیري و اصالح ناهنجاريو عدم پیش سازدهاي طبیعی روزانه را با مشکل مواجه میفعالیتجایی و هجاب، حرکتپایین تنه  ضعف و نقص در هر گونه: چکیده
نی در آمادگی جسـمانی  و عالوه بر سلب سالمت جسمی و بهداشت روحی و روا هاي بدن شوداختالالت ثانویه، در سایر قسمتتواند موجب میپایین تنه  مربوط به

اهمیـت خاصـی   دوره از هـا در ایـن   اسـت، بررسـی ناهنجـاري    دخترانبلوغ  دوران آغاز سال تقریبا سن11و10توجه به اینکه سنین با. بگذارد منفیثیر افراد نیز تأ
ساله 11و 10آموزان دخترتوان عضالنی دانش یبینپیشعنوان یک عامل مهم در  بهتنه  هاي پایینهنجاري هدف بررسی ناپژوهش حاضر با از این رو . استبرخوردار

 25/137 ± 67/6با میـانگین و انحـراف معیـار قـد     (ساله شهر اردبیل به عنوان آزمودنی 11و 10آموز دختردانش 320این مطالعه تعداددر . شهرستان اردبیل است
شاقولی و کولیس مورد ارزیـابی  اده از صفحه شطرنجی، پدوسکوب، خطتنه آنان با استف هاي پایینانتخاب و ناهنجاري) کیلوگرم 48/34 ± 74/8وزن  و سانتی متر
-یافته. بینی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شدبراي برآورد قدرت پیش. قرار گرفتتوان عضالنی با استفاده از آزمون پرش سارجنت مورد سنجش  .قرار گرفت

بـرآورد تـوان   مهمـی در   عامـل تواند می) زانوي ضربدري(تنه  هاي پایینتوان گفت حداقل یکی از ناهنجاريها نشان داد با استفاده از رگرسیون چند متغییري می
گیري کرد که توان نتیجهنتایج این مطالعه می با توجه به .بین زانوي ضربدري و میزان پرش سارجنت رابطه منفی و معناداري مشاهده شد. تنه باشد یینعضالنی پا

بینی شود، ناهنجاري زانوي ضـربدري  تنه پیش هاي پایینناهنجاريساله از روي 11و10آموزان دخترتواند در همه دانشتا حدود زیادي میپایین تنه  توان عضالت
  . رابطه معکوسی با پرش سارجنت دارد

   .توان، پرش سارجنت تنه، ارتباط، ناهنجاري پایین :گان کلیديواژ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract:All types of weakness and deficiency in lower body to encounter with problem the movement and displace 
also daily natural activities. None prevention and correction lower body abnormalities cause to secondly disorders in 
other part of body and furthermore take away body health and psychologic health it has negative effect in persons 
physical fitness. The purpose of this study was to examine the relationship between lower body abnormalities and with 
power in 10 and 11 aged girl students in Ardabil city. 320 object (mean ±SD height 137/6±6/67 cm, weight 34/48±8/74 
kg) as sample were selected and their lower body abnormalities genu varum, genu valgum were evaluated with posture 
screen, caliper, the flat foot with pedioscpe, and hallux valgus evaluat with plumb line. The muscle power measured 
with Vertical Jump (sergeant) test. The data analyzed by multiple regression in SPSS 16. The multiple regressions 
indicated that there is significant relationship between lower body abnormalities and muscle power. The results suggest 
that the Genuvalgum can predict the muscle power in 10 and 11 aged girls’ student. Genu varum has negative and 
significant effect on Vertical Jump.  
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  همقدم -1
پیشگامان و محققان حرکات اصـالحی معتقدنـد کـه، فقـر     

هـاي جسـمانی در دوران کـودکی و    حرکتی و عدم جنبش
هـا و  نوجوانی از عمده عللی است، که زمینه بروز ناهنجاري

هـر  . ]1[آورد  هاي بعد فراهم میهاي بدنی را در سال ضعف
ـ   ضعف و نقص در پایین گونه جـایی و  هتنـه، حرکـت و جاب

سـازد، بـا    هاي طبیعی روزانه را با مشکل مواجه می فعالیت
توجه به اینکه اندام تحتـانی متحمـل وزن بـدن و محمـل     

هـایی   ها و ضـعف  و قطع نظر از ناراحتی است حرکت آدمی
گیري و که، در این بخش ممکن است پدید آید، عدم پیش

توانــد موجــب  هــاي مربــوط بــه آن مــی ياصـالح ناهنجــار 
و عالوه بـر   ودهاي بدن ش اختالالت ثانویه، در سایر قسمت

سلب سالمت جسمی، بهداشت روحی و روانی افـراد را نیـز   
انحـراف از وضـعیت بـدنی مطلـوب،     . ]2[سـازد  مختـل مـی  

موجب از بین رفتن زیبایی و کاهش کارایی مکـانیکی فـرد   
اي عضـالنی یـا عصـبی    هـ شـود و او را مسـتعد آسـیب    می
وجود هر گونه ناهنجاري درفرد، عملکرد بـدن  . ]3[کند می

 از ایــن عملکردهــا تعــداديو وي را مختــل خواهــد نمــود 
هر شـخص بـراي    .است آمادگی جسمانی افراد دهندهنشان

تندرستی به حداقل میزان آمادگی جسمانی نیـاز دارد کـه   
عوامـل  این حداقل بـراي همـه قابـل حصـول اسـت البتـه       

کننـده آمـادگی   محدود توانـد  متعددي وجود دارد کـه مـی  
جسمانی و در نتیجه سالمت افراد گـردد کـه از آن جملـه    

در  .]4[هـاي وضـعیتی اشـاره کـرد     توان بـه ناهنجـاري   می
هاي اسکلتی با  هایی که در زمینه ارتباط ناهنجاري پژوهش

تـوان   مـی  استمادگی جسمانی انجام شدهآبرخی از عوامل 
اشـاره کـرد کـه در     ]5[1مک دونچا و همکارانش تحقیقبه 

هـاي گـروه کـایفوز     دادنـد آزمـودنی  هاي خود نشان بررسی
ر داري در انجام حرکت دورسی فلکشن و پالنتا طور معنی هب

ها و جداشـدن از زمـین   فلکشن مچ پا که در اجراي دویدن
. د، نسبت بـه گـروه کنتـرل ضـعیف بودنـد     نقش مهمی دار

اي اجراي  در بررسی مقایسه ]6[2و همکارانتمفو  همچنین
پرش عمودي در پسران و دختـران در طـی رشـد بـه ایـن      
نتیجه رسیدند که نتایج اجراي پرش عمودي در طول رشد 

سـالگی بـه بعـد افـزایش      14هاي جنسی از  با ظهور تفاوت
                                                             
1. Mac donncha C., et al.  
2. Temfemo A, Hugues J, Chardon K., Mandengue 
SH., Ahmaidi S.  

در نتیجه افزایش بیشـتر طـول پاهـا و حجـم     . کند پیدا می
به دختران افزایش عملکردي  عضالت پاها در پسران نسبت

در پـژوهش  . در پرش عمودي در میان پسران مشاهده شد
ارتباط بـین   ]7[3شالفاوي، صباح،کیالنی تونیسن و انوکسن

اي بازیکن حرفـه  33دوي سرعت و ارتفاع پرش عمودي در
سـاله،   4/27±3/3بسکتبال با میانگین و انحراف معیار سن

ــدنی   ــوده ب ــوگرم و  8/89 ± 1/11ت ــد کیل  192 ± 2/8ق
هـاي عمـودي،    تمامی ارتفـاع پـرش  . متر بررسی شد سانتی

داري با شاخص توده بدنی و زمان اجـراي  همبستگی معنی
ــت  . دوي ســرعت مشــاهده شــد ــدم رعای ــی و ع فقرحرکت

هـاي  بهداشت جسمی در اثر بیکاري یا بدکاري مفرط اندام
ضـعف  . شود موجب ضعف عضالت و ناتوانی جسم میبدن، 

گیـرد و در  کودکی شـکل مـی   استخوانی از دوره عضالنی و
و در پایـان دوره   دهدمی اثر بی توجهی، به رشد خود ادامه

شـود و   درد و رنج و عدم توانایی حرکت میموجب تکامل، 
با توجه بـه  . نماید ناتوانی در انجام کارها تهدید میما را به 

هاي جسمانی و  اهمیت حرکت براي سالمت جسم، فعالیت
و در گیرد میمورد توجه متخصصان و پزشکان قرار ورزش 

گیري و اصالح به عنوان یکی از طـرق مهـم شـناخته    پیش
ضـالنی،  شده است و موجب جلوگیري از تحلیـل قـدرت ع  

ا ب. ]8[شود هاي مختلف بدن میهماهنگی و تعادل در اندام
نشـینی و فقـر حرکتـی    توجه به این که زنـدگی آپارتمـان  

 سـبب  ،این عامل هـم  استکودکان شدهباعث افزایش وزن 
همچنان  .شود هاي اسکلتی در بدن آنها میایجاد ناهنجاري

 هــایی کــه در همــین راســتا انجــام یافتــه کــه در پــژوهش
 هکه بین اضـافه وزن و چـاقی بـا عارضـ     استمشاهده شده

داري وجـود  معنـی  هزانوي ضربدري و کف پاي صاف رابطـ 
هاي اسـکلتی    به ناهنجاريبا توجه به اینکه ابتال .]9[داشت

ــد رکوردهــاي آزمــون در مــواردي مــی ــادگی  توان هــاي آم
هاي انجـام   ثیر قرار دهد به پژوهشأجسمانی را نیز تحت ت

شده در داخل کشور هـم کـه بـه بررسـی ارتبـاط ایـن دو       
فـرد  معینـی . شـود  موضوع پرداخته اند در ادامه اشـاره مـی  

افـراد   کـه بـین   اسـت  هاي خود نشـان داده  در یافته ]10[
هـاي   طبیعـی در قابلیـت   کف پـاي  کف پاي صاف و داراي

تفـاوت  ، پذیري و سرعت جسمانی و حرکتی همانند انعطاف

                                                             
3. Shalfawi SA, Sabbah A, Kailani G, Tonnessen E, 
Enkosen E 
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طـی   ]11[در ایـن راسـتا نـاجی   . داري وجود نداشـت  معنی
پذیري  داري بین انعطافتحقیقی نشان داد که تفاوت معنی

افراد طبیعی  پاي عضالت افراد با ناهنجاري پاي ضربدري و
هاي بررسی شده در ایـن پـژوهش    ناهنجاري. وجود داشت

زانوي پرانتزي، زانوي ضربدري، عارضه کف پاي : عبارتند از
صاف و شست کج که توضیحاتی در مورد هر یک ارائه می 

ییر شکل زانوها از در این تغ: عارضه ي زانوي پرانتزي. شود
شوند و پاهـا   هاي داخلی به هم نزدیک میهم دور و قوزك

کنند به همـین خـاطر آن را زانـوي     شکل پرانتزي پیدا می
  .]12[گویند پرانتزي یا کمانی می

کـه در آن زانوهـا بـه    : × عارضه زانوي ضربدري یا وضعیت 
در نـوع  . شـوند  هـاي پـا از هـم دور مـی     هم نزدیک و پنجه

پیشرفته آن زانوها در هنگام راه رفتن با هـم تمـاس پیـدا    
به کاهش یا از بین : ي کف پاي صافعارضه. ]13[کنند می

  . ]14[شود رفتن درجاتی از قوس طولی داخلی پا گفته می
به تغییر شکل انگشت بزرگ پـا کـه در   : عارضه شست کج

شـدگی غیـر    آن اولین استخوان کف پـایی در وضـعیت دور  
شسـت در وضـعیت نزدیـک شـده قـرار       طبیعی، و انگشت

پـایین تنـه    هـاي  ناهنجاري]. 12[شود گیرد، اطالق می می
ثیر گذاشتن بر زیبـایی و سـالمت روان و ایجـاد    أعالوه بر ت

تواند بر  و نیاز به جراحی در بزرگسالی می ظاهر ناخوشایند
از نظـر  . آمادگی جسمانی افراد نیز اثرات نـامطوبی بگـذارد  

جام کارهاي روزانه با توانایی ان را 5آمادگی جسمانی 4کالرك
داشـتن  ، مـورد  احسـاس خسـتگی بـی   بـدون  ، با توانمندي

نیروي کافی براي پرداختن به امور تفریحی و کسـب لـذت   
بینـی نشـده کـه در طـول     از آنها براي انجام کارهاي پیش 

سـیاه کوهیـان و   ]. 15[آید تعریف کرده است روز پیش می
ــده ــا ]16[افرون ــف  آم ــین تعری ــن چن ــمانی را ای دگی جس

ظرفیـت و توانـایی   اي عـام بـه عنـوان    کنند که در معن می
انجام کارهاي روزانـه بـه ویـژه کارهـاي جسـمانی، بـدون       

طـور   بـه  .شود خستگی زود هنگام و غیر معمول تعریف می
خورداري از یـک حالـت انـرژي    خالصه آمادگی جسمانی بر

هـاي   سرزنده بودن و به این معنی اسـت کـه سیسـتم   ، پویا
ري طـو  مختلف بدن سالم هستند و کارایی خوبی دارند، بـه 

هاي روزانه و سـرگرمی فعـال    که شخص قادر است فعالیت

                                                             
4. Clark 

5. Physical Fitness 

در . مـورد انجـام دهـد    اوقات فراغت را بـدون خسـتگی بـی   
هـاي مـورد    آمادگی وابسته به تندرستی به توسعه کیفیـت 

نیاز براي اجراي خـوب عملکـرد و همچنـین حفـظ شـیوه      
بنابراین در مباحـث تندرسـتی   . شود زندگی سالم توجه می

عوامـل  . گی جسمانی، این نوع آمادگی اسـت منظور از آماد
ی، اســتقامت قــدرت عضــالن: از ارتایــن نــوع آمــادگی عبــ

پذیري و ترکیـب   تنفسی، انعطاف -عضالنی، استقامت قلبی
در آمـادگی وابسـته بـه    با توجه به موارد فوق . است  یبدن

هـاي مـورد نیـاز بـراي      مهارت حرکتی، به توسـعه کیفیـت  
هـاي جسـمانی توجـه     دیگر فعالیتها و  اجراي بهتر ورزش

به همین دلیـل بعضـی مواقـع بـه ایـن آمـادگی،       . شود می
عوامل این نوع آمـادگی  . ودش آمادگی حرکتی نیز گفته می

از سرعت، تـوان، تعـادل، چـابکی، سـرعت عمـل و       عبارت
یکــی از فاکتورهــاي . ]15[اســت همــاهنگی بــین حرکــات

نی بـه  تـوان عضـال  . اسـت  آمادگی جسمانی توان عضـالنی 
توانایی تولید مقدار زیادي نیرو علیه یک مقاومت معین در 

بـه بیـان دیگـر،    . شـود گفتـه مـی  ]4[کوتـاه  زمانییک بازه 
توانایی عضله یـا گروهـی از عضـالت بـراي تولیـد نیـروي       

و با سرعت زیاد علیـه یـک مقاومـت معـین اطـالق      فراوان 
هم شـامل ایـن مـورد    پایین تنه  شود که توان انفجاري می

پرش سارجنت مورد ارزیابی که با استفاده از آزمون شود یم
  .]16[گیرد قرار می

گی جسـمانی  هـا و عوامـل آمـاد    با توجه به تعاریف عارضـه 
یافتن به پاسخی براي این سؤال هدف از این تحقیق، دست

پـاي پرانتـزي،   (تنـه  هاي پایین آیا بین ناهنجاري: است که
با تـوان  ) شست کجپاي ضربدري، کف پاي صاف و انگشت 

سـاله شـهر اردبیــل   11و 10آمـوزان دختــر  عضـالنی دانـش  
 داري وجود دارد؟ ارتباط معنی

  

  تحقیق  روش -2
با توجه به اهداف مورد نظر و ماهیت موضـوع، روش مـورد   

از نـوع همبسـتگی    استفاده در این تحقیق، روش توصـیفی 
جامعه آماري در این پـژوهش عبـارت اسـت از    . بوده است

ساله مقطع ابتدایی شـهر اردبیـل   11و10آموزان دختر دانش
در مـدارس دولتـی، غیـر    1389 – 90که در سال تحصیلی

  .انتفاعی و شاهد مشغول به تحصیل بودند
آموزان منطقه به عنوان حجم نمونـه   نفر از دانش 320تعداد

بـا توجـه بـه کثـرت     . نددر مرحله اول تحقیق تعیـین شـد  
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گیـري   اردبیـل از روش نمونـه  آموزان در سطح شـهر   دانش
 346کلی تعـداد   طور به. ]17[مرحله اي استفاده گردیدچند

نفر در این تحقیق انتخاب شدند که پـس از همـاهنگی بـا    
، پــرورش اســتان و نــواحی یــک و دو اداره کــل آمــوزش و

آمـوزان، مراحـل انجـام     و اولیـاي دانـش   مسئولین مربوطـه 
در ارزیـابی   هایتـا ولـی ن . ارزیابی صـورت پـذیرفت  معاینه و 
هـا تعـداد    به دلیل افـت آزمـودنی  پایین تنه  هاي ناهنجاري

در این مطالعه توصـیفی  . نفر مورد ارزیابی قرارگرفتند 320
هـاي وضـعیتی،    همبستگی بـه منظـور بررسـی ناهنجـاري    

آموزان از صفحه شـطرنجی،   دانشپایین تنه  ساختار قامتی
 .، نخ شاقولی و کولیس استفاده شدپدسکوب

  

  روش سنجش زانوي پرانتزي
زمـودنی ایسـتاد و اقـدام بـه     متـري از آ 2 هگر به فاصلآزمون

از نماي مقابل، فـرد  . ناهنجاري زانوي پرانتزي کرد همشاهد
د، در اایسـت  در پشت صفحه شطرنجی یا خط شـاقولی مـی  

حالت طبیعی باید خـط مرجـع در امتـداد طـولی از مرکـز      
و در میـان  د کـر مـی ران، کشکک و ستیغ درشت نی عبور 

در فرد مبتال بـه  . دآممیانگشت شست و انگشت دوم فرود 
زانوي پرانتزي با توجه به شدت ناهنجـاري، ایـن خـط بـه     
طرف داخل بدن مایل شده و از روي سایر انگشـتان عبـور   

  .]18[ندک می
ــن  ــه شــلوارك ورزشــی  روش در ای ــودنی در حــالی ک آزم
را  پـا  هاي داخلـی  قوزك .گر ایستاد، مقابل آزمونبودپوشیده

تـنش   انقبـاض و بـدون  اي کـه   بـه گونـه  ، به هـم چسـباند  
سـپس درحـالی    .بودندرو به جلو  ها کامال کککشعضالنی 

وسـط پاهـا کـه     هـالل ، کـرد  آزمودنی به روبرو نگاه میکه 
ــد ــدیلفاصــله  هنشــان دهن ــا کن ــود توســط ه ــونگر  ب آزم

بــین دو کنــدیل گیــري انــدازه فاصــله. شــدگیــري  انــدازه
کـار در قسـمت    براي انجـام ایـن  . تعیین شد استخوان ران

تــرین و بــزرگ ران، در بخــش فوقــانی مفصــل زانــوبـاالي  
به سمت عقب تمایل داشـت، بـه   که  ترین برجستگی صاف
 هسـپس فاصـل   .هاي داخلی زانو انتخـاب شـد   کندیل عنوان

. گیـري شـد   کولیس اندازه هبین کندیل داخلی ران به وسیل
متـر طبیعـی و بیشـتر از آن    سـانتی  5/2 زتا کمتر ا هفاصل

 غیرطبیعی تلقی و در برگـه معاینـه مشـخص و ثبـت شـد     
  .]18و19[

 

  روش سنجش زانوي ضربدري
همچنان که در بحث ارزیـابی زانـوي پرانتـزي عنـوان شـد      

از پشـت   متـري از آزمـودنی ایسـتاد و   2 هگر به فاصـل آزمون
ــه مشــاهد  ــوي  هصــفحه شــطرنجی اقــدام ب ناهنجــاري زان

در امتـداد   در حالت طبیعی باید خط مرجع. کرد ضربدري
نـی  ک و سـتیغ اسـتخوان درشـت   کطولی از مرکز ران، کش

  .عبور و در میان انگشت دوم فرود آید
در فــرد مبــتال بــه زانــوي ضــربدري بــا توجــه بــه شــدت  

شود و از لبه  ناهنجاري، این خط به طرف داخل پا مایل می
آزمـودنی بـدون   . ]19[کنـد  شست عبور مـی داخلی انگشت 

هـاي وي دیـده   در حالی کـه زانوهـا و ران   جوراب کفش و
 در انقبـاض غیرطبیعـی  بـدون  گر شد، در مقابـل آزمـون   می

که زانوها به هـم نزدیـک بودنـد    درحالیعضالت ناحیه ران 
 -هاي داخلی بـا کـولیس انـدازه    فاصله میان قوزك. ایستاد
ایی درشـت نـی، در   انتهـ شـد و برجسـتگی قسـمت     گیري 

هاي داخلـی پـا    مچ پا، به عنوان قوزكبخش فوقانی مفصل
 5/2کمتـر از   هدر این تحقیق فاصل. ]16[شد در نظر گرفته 

متر طبیعی و بیشتر از آن غیرطبیعی تلقی شـد و در   سانتی
 .]18و19[برگه معاینه مشخص و ثبت شد

 

  روش سنجش صافی کف پا
روش سنجش صافی کف پا به ایـن صـورت بـود کـه فـرد      
بدون جوراب و بدون انقباض و تـنش عضـالنی خاصـی بـر     
روي جعبه آیینه قرار گرفت امکان مشاهده کـف پـاي او از   

آزمونگر تصویر کف پاي او . طریق آیینه زیرین وجود داشت
  . نمود را بر روي آیینه مشاهده و ارزیابی 

تماس کف پا با سطح شیشـه  ، پااراي صافی کف در افراد د
بیش از یک دوم محور طولی به طرف داخل بود، مشـاهده  
رنگ پوست ناحیه قوس به هنگام تحمل وزن در این روش 
به آسانی صورت گرفت و معیار خوبی براي تشـخیص بـود،   
در افرادي که کف پاي صاف داشتند، پاشنه فـرد چـرخش   

  .]20[مختصري به خارج داشت 
  کج روش سنجش شست

به منظور شناسایی عارضـه شسـت کـج، از خـط شـاقولی       
به ایـن صـورت کـه در حالـت      ،براي تشخیص استفاده شد

لــویی، خـط شــاقولی بایـد از مرکــز   طبیعـی و در نمـاي ج  
در صـورتی  . ک و از میان انگشت اول و دوم عبور کندککش
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، خط مـذکور بـا   که عارضه انگشت شست کج وجود داشت
 .]18و20[کرد بند انتهایی استخوان شست برخورد می

  تنه پایینروش سنجش توان عضالنی 
ــا اســتفاده از آزمــون پــرش ســارجنت   ــوان )عمــودي(ب ، ت

  . ها مورد سنجش قرار گرفت عضالنی آزمودنی
  روش اجرا

داد مـی ش را پهلوي هم قرار های که پاشنهآزمودنی درحالی 
بـه   دیوار به سمت دست مسلطسانتی متري  15 هدر فاصل

 ،بـه دیـوار باشـد   رو ت سـمت غالـب او   طوري که شانه دس
 آموز که دسـتانش بـه پـودرگچ    دراین حالت، دانش. ایستاد 

محل را باالترین آغشته بود با باال آوردن دست سمت غالب 
سپس با یـک جهـش بـه     .کرد گذاري میروي دیوار عالمت

کـرد و بـاالترین نقطـه را روي دیـوار      سمت باال پـرش مـی  
کرد، فاصله بین دو عالمت، مقدار پـرش   عالمت گذاري می

ایـن آزمـون دو بـار تکـرار شـد و      . داد عمودي را نشان مـی 
 ريافزار آمـا  با استفاده از نرم .]16[بیشترین مقدار ثبت شد

SPSS 16و  کنندهیبین و باتوجه به تعداد متغیرهاي پیش
آمـاره  باشـند از   اي  گیري که حداقل رتبه هاي اندازه مقیاس

 رگرسیون ها شامل این آماره .هاي متعددي استفاده شد

و   ،یید یـا رد فرضـیه  أبراي ت )پیش فرض آنوا(ه ندمتغیرچ
عنی ی( بینی متغیر مالك ضرایب اثر براي بررسی توان پیش

 یعنـی  کننـده یبین پیش از طریق متغیرهاي) پرش عمودي
داري در  سطح معنـی . شد استفادهپایین تنه  هاي ناهنجاري

  .در نظر گرفته شده است )≥p 05/0(ها حداقل آزمون تمام
هـاي   و مقیـاس  کنندهیبین باتوجه به تعداد متغیرهاي پیش

احتمـال  باشند و همچنـین   که حداقل رتبه اي  گیري اندازه
هاي آمـاري   از روش کنندهیبین ی متغیرهاي پیشانهمپوش

پیش فرض آنوا، براي تاییـد یـا رد   (رگرسیون چند متغیري
ــیش  ــوان پ ــراي بررســی ت ــر، ب ــی  فرضــیه و ضــرایب اث بین

از طریـق  ) متغیرهاي مالك یعنی عوامل آمادگی جسـمانی 
پایین تنـه   هاي یعنی ناهنجاري کنندهیبین متغیرهاي پیش

هـا حـداقل    داري در تمـام آزمـون   سطح معنی. ده شداستفا
)05/0 p≤ (در نظرگرفته شد. 
  

  نتایج و بحث -3
شرح  با جداول و هاي حاصل از این تحقیق در ادامه یافته

  .شود زیر ارایه می

 
  )=320n( ها توصیف قد و وزن آزمودنی .1 جدول

 

  دانحراف استاندار  حداکثر  حداقل  میانگین  فراوانی  ویژگی

  67/6  155  122  25/137  320  )سانتی متر( قد

  74/8  68  20  48/34  320  )کیلو گرم( وزن

 
 
  

  
  
  
  
  
 
 
  

 

  هاي توصیفی آزمون پرش عمودي یافته. 3جدول 
 )320n=(  

 

  میانگین  ویژگی
انحراف 

  حداکثر  حداقل  معیار

مودي عپرش 
  27  5  65/4  96/14  )مترسانتی(

در بین پایین تنه  هاي شیوع ناهنجاري .2دول ج
  )=320n(ها  آزمودنی

 
  درصد  فراوانی  ناهنجارينوع 

  2/6  20  زانوي پرانتزي

  8/38  124  زانوي ضربدري

  2/41  132  کف پاي صاف

  3/20  65  شست کج
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 تنهپایینهاي  مدل خالصه شده ضریب همبستگی چندگانه بین پرش عمودي با ناهنجاري .4جدول 

  خطاي استاندارد برآورد شده  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  )R(ضریب همبستگی چندگانه

299/0  090/0  078/0  41217/4  

  
ضــریب  4 جـدول هــاي ارائـه شــده در  فتـه یابـا توجـه بــه   

 هـاي  همبستگی چندگانه بین پرش عمودي بـا ناهنجـاري  
که این عدد بیانگر رابطه دست آمد به299/0برابرپایین تنه 
  .استمستقیم 

کـه   اسـت 078/0شده برابـر  ی ضریب تعیین تعدیلسویاز 
 هـاي  از نمرات پرش عمـودي توسـط ناهنجـاري   % 8حدود 

هـاي   هتحلیـل یافتـ  براسـاس   .کنـد  تبیین میرا پایین تنه 
پـایین تنـه    هـاي  حداقل بـین یکـی از ناهنجـاري    5جدول

زانوي پرانتزي، زانوي ضربدري، کف پاي صـاف و شسـت   (

بـه عنـوان یکـی از عوامـل آمـادگی      با پرش عمودي ) کج 
ــر در دانــش جســمانی ــوزان دخت ــاط 11و 10آم ســاله ارتب

ــر اســاس همچنــین .)p> 001/0(دار وجــود دارد معنــی  ب
میـزان رابطـه هـر یـک از      ،6جدولهاي ارائه شده در یافته

با پـرش عمـودي مشـخص شـده     پایین تنه  هاي ناهنجاري
 بـین  رابطـه منفـی و معنـاداري    این جدولبر اساس  .است

  .وجود دارد) p≥01/0(زانوي ضربدري با پرش سارجنت 
 

  
 )=320n( آزمون معناداري مدل رگرسیون )ANOVA( نتایج تحلیل آنوا .5جدول 

  

  معناداري  F  میانگین مربع  درجه آزادي  مجموع مربع  مدل

  ≥00/0p  753/7  920/150  4  681/603  رگرسیون

      467/19  315  180/6132  مانده باقی

 
 ضرایب رگرسیون استاندارد شده .6جدول 

 

  معناداري  t  بتاي استاندارد شده  خطاي استاندارد  بتا  مدل

  ≥001/0p  377/38  _  408/0  649/15  )ثابت(

  559/0  584/0  032/0  047/1  611/0  زانوي پرانتزي

  ≥001/0p  - 227/5  - 288/0  519/0  - 711/2  زانوي ضربدري

  126/0  535/1  084/0  508/0  779/0  کف پاي صاف

  893/0  - 135/0  - 007/0  608/0  - 082/0  شست کج

 
هاي تحقیق حاضر حـاکی از آن اسـت کـه بـین      یافته

زانوي پرانتزي، کف پاي صاف و شست هاي  ناهنجاري
ارتبـاط  ) عمودي(کج با نمرات آزمون پرش سارجنت 

البته بـین ناهنجـاري زانـوي    . معناداري مشاهده نشد
ضــربدري و نمــرات پــرش ســارجنت رابطــه منفــی و 

نتایج تحقیق حاضـر بـا نتـایج    . معناداري گزارش شد
همخوانی دارد، و در راسـتاي   ]10[تحقیق معینی فرد

در بررسـی ارتبـاط    ]21[6و همکارانقات اویادي تحقی
هاي آنتروپومتریکی با اجراي پرش عمـودي در   کمیت

بازیکنان مرد حرفه اي والیبـال مشـاهده کردنـد کـه     
تـر پـرش    اندام تحتانی درازتر باعث عملکـرد مطلـوب  

شود، از ایـن نظـر    عمودي نسبت به دیگر بازیکنان می
                                                             
6. Aouadi R, Jlid MC, Khalifa R, Hermassi S, 
Chelly MS, Van Den Tillaar R, Gabbett T  
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ارتفـاع قـد و طـول    که افراد داراي زانوي ضربدري از 
انــدام تحتــانی بــه دلیــل پــایین آمــدن مرکــز ثقــل  

جه این پژوهش توانند استفاده مطلوبی نمایند نتی نمی
ــق حاضــر   ــابه تحقی ــین . اســتمش ــایو،  همچن اویش

در  ]22[7ترابلسی، بوهلل، تبکا، دوگو، ریچالت، بـوري 
بررســی همبســتگی تــوان عضــالنی پاهــاي کودکــان 

عمودي مشاهده کردنـد کـه   تانزانیایی و میزان پرش 
سن، وزن، ارتفاع نشسته، قـد ایسـتاده، تـوده چربـی     

بینــی کننــده اجــراي پــرش عمــودي   خــالص، پــیش
با توجـه بـه کـاهش قـد افـراد داراي زانـوي       . ندهست

ضربدري و وزن باالي این افراد نتایج تحقیـق حاضـر   
در بررســی بیشــتر . اســت در راســتاي ایــن پــژوهش

زي با پرش عمودي همبستگی ارتباط بین زانوي پرانت
ن همبسـتگی رابطـه معنـا    مثبتی وجود داشت ولی ای

تــوان گفــت  در تبیــین دلیــل آن مــی .داري نداشــت
ي بـه دلیـل کوتـاه    احتماال افراد داراي زانـوي پرانتـز  

شـایی کـه از   غ وتـري و نیمـه   شدگی عضـالت نیمـه  
 ، ازانقبـاض قـوي در  ]20[ستاعوارض زانوي پرانتزي 

این عضـالت در خـم کـردن     .وردارنداین عضالت برخ
سـزایی  هثیر بـ أمفصل زانو و باز کـردن مفصـل ران تـ   

البته این رابطه در حد معناداري نبود شاید بـه   .دارند
 .دلیل اینکه تعداد افراد داراي پاي پرانتزي کمتر بـود 

ــا پــرش   در بررســی ارتبــاط بــین زانــوي ضــربدري ب
دسـت   رابطه منفی و معنـاداري بـه  ) عمودي(سارجنت

 .آمد
تـوان گفـت در افـراد داراي     در تبیین این رابطـه مـی  

زانوي ضربدري به دلیل نزدیک شدن بیشتر زانوها به 
تـر   یکدیگر و محور داخلی بدن مرکز ثقل کمی پایین

ثیر أگیرد، و ایـن عامـل در پـرش عمـودي تـ      قرار می
ــی دارد ــه    .منف ــروه عضــالت خاصــره اي ک ــی گ یعن

عهـده دارد متقـابال روي    لیت بلند کردن پا را برؤمس
جهـت   بدن با یک نیروي مساوي و مخالفبقیه اعضاء 

. ]23[کشـد  گذارد و بدن را به سمت پایین مـی  اثر می
از دیگر دالیل ارتباط منفی و معنادار زانوي ضـربدري  

تـوان بـه ضـعف عضـالت نیمـه       با پرش عمـودي مـی  
هـا   غشایی و نیمه وتري که در فلکشن زانـو و پریـدن  

ـ أت در بررسـی  . ]24[سـزایی دارنـد، اشـاره کـرد    هثیر ب
                                                             
7. Aouichaoui C, Trabelsi Y, Bouhlel E, Tabka 
Z, Dogui M, Richalet JP, Buvry AB. 

مـودي رابطـه   ارتباط بین کف پاي صـاف بـا پـرش ع   
در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع     . معناداري مشاهده نشـد 

هـا   بین نمرات پرش عمودي آزمودنی ]10[معینی فرد
ــا کــف پــاي صــاف و طبیعــی تفــاوت معنــی داري   ب

ن تحقیـق همخـوانی   مشاهده نکرد؛ کـه بـا نتـایج ایـ    
احتماال دلیل آن مربوط به فلکشـن زانـو   . باشدشته دا

هـا بـه خصـوص در     ها و دویـدن  که در راه رفتناست 
عضـالت عمـل    .گیـرد  ها مورد استفاده قرار مـی  پرش

راسـت قـدامی، پهـن داخلـی،     ، کننده در این حرکت
عضـالت همسـترینگ    و عضـله رانـی و   پهن خـارجی 

 .]24[است
ــرش عمــودي    ــا پ ــج ب ــاط شســت ک در بررســی ارتب
همبستگی منفی به دسـت آمـد ولـی ایـن رابطـه در      

معنادار نشد، در تبیین ایـن عـدم رابطـه     05/0سطح 
توان گفـت در عارضـه شسـت کـج عضـالت خـم        می

کننده دراز شست پا و دور کننده شست دچار ضـعف  
ثر در پریدن ؤد و با توجه به اینکه از عضالت مشون می

اد ، به دلیل ضعف ایـن عضـالت افـر   استاین عضالت 
مون پـرش همبسـتگی منفـی    داراي شست کج در آز

 عــدم دلیــلرســد،  بــه نظــر مــیالبتــه . نشـان دادنــد 
، افـراد از تـوان عضـالت سـاق     که استاین  يمعنادار
اي براي اجراي ایـن آزمـون    ها و عضالت خاصره دست

با توجه به تعریف آمادگی جسمانی . اند استفاده نموده
یعنـی توانـایی    ]16[نقل از سیاه کوهیان و افرونده به

اي رضـایت بخـش و نتـایج سـایر      انجام کار بـه گونـه  
 هـاي  برخـی از ناهنجـاري  : مطالعات شاید بتوان گفت

 صـرف  توانـد بـر   مانند زانوي ضربدري مـی پایین تنه 
هـاي   هـاي روزانـه افـراد، فعالیـت     انرژي اغلب فعالیت

ثیر أدر کل ظرفیـت انجـام کـار فیزیکـی تـ      ورزشی و
 .منفی داشته باشد

  

 گیري نتیجه -4
بـین  نشـان داد  کـه    ي حاصل از این پژوهش هایافته

کف پاي صاف و شست  ،زانوي پرانتزي هاي ناهنجاري
ارتبـاط  ) عمودي(کج با نمرات آزمون پرش سارجنت 

بـین ناهنجـاري   کـه   درحـالی  .وجود نـدارد معناداري 
زانوي ضربدري و نمرات پرش سارجنت رابطـه منفـی   

ــاداري  ــو رو، از ایــن. اســت هگــزارش شــدو معن ی یزان
هـاي پـایین تنـه    عنوان یکی از ناهنجاري ضربدري به
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بین مناسبی براي برآورد توان عضـالنی  تواند پیشمی
نتـایج ایـن    همچنـین، بـا توجـه بـه    . پایین تنه باشد

تنها، توان عضالت  که نه توان استنتاج کردمطالعه می
ساله تا حـدود   11و  10آموزان دختر پایین تنه دانش

هاي پایین تنه پیشتواند از روي ناهنجاريزیادي می
پـایین تنـه    هـاي  برخی از ناهنجـاري  بینی شود، بلکه

ظرفیـت انجـام کـار     بر تواند می مانند زانوي ضربدري
  . ثیر منفی داشته باشدأفیزیکی ت

 

  :منابع
مقایسـه میـزان شـیوع     خوروش مجید، بررسـی و  . 1

هاي اندام تحتانی دانشجویان دختـر و پسـر   ناهنجاري
درمـانی،   -رشته تربیت بدنی و ارائه حرکات اصـالحی 

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیـت بـدنی و   
 .1373علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرج، 

کنعانی کلور وحید، بررسی و مقایسـه ناهنجـاري    .2
ان پسـر  آمـوز هاي ستون فقرات و اندام تحتانی دانش

مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شـاهرود و ارائـه   
 پیشنهادهاي اصالحی، پایان نامه کارشناسـی ارشـد،  

 .1384دانشگاه آزاد واحد کرج، 
3.  Young M. A review on postural 
realignment and its muscular and neural 
components. British Journal of sports 
Medicine. 9(12) 2002, pp. 51-76. 

گائینی عباسعلی، رجبـی حمیـد، آمـادگی جسـمانی،      . 4
 .1384سمت، چاپ سوم، تهران،

5  .Mac donncha C., McGrath S., 
Warrington G. D.The relationship 
between muscle flexibility and sagittal 
spinal posture in gailic football players. 
Medicine science in sport and exercise. 
35(5) 2003, pp. 191-203. 
6.  Temfemo A., Hugues J., Chardon 
K., Mandengue SH., Ahmaidi S.(2008). 
Relationship between vertical jumping 
performance and anthropometric 
characteristics during growth in boys and 
girls. Eur J Pediatr. 168(4) 2008, pp. 457-
64. 
7.  Shalfawi SA., Sabbah A., Kailani G., 
Tonnessen E., Enkosen E. The relationship 
between running speed and measures of 
vertical jump in professional basketball 
players: a field-test approach.J Strength 
cond Res. 25(11) 2011, pp.3088-92. 

مقایسـه وضـعیت تغییـر    وکیلی فـائزه، بررسـی و    . 8
هاي تحتانی دختران رشـته تربیـت بـدنی    شکل اندام

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیـت بـدنی و   
 .1374علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم، 

دانشـمندي حسـن، رابطـه     ، نیا فرهـاد رحمانی.  9
هاي انـدام   آموز با ناهنجاري وزن بدن دختران دانش

- 31:، صـص 1386) 33(نشـریه حرکـت،   . تحتانی
45.  
ــرد محمدرضــا، بررســی و مقایســه   . 10 ــی ف معین

آموزان با کـف   هاي جسمانی و حرکتی دانش قابلیت
آمـوزان پسـر مقطـع     انـش پاي صاف و طبیعی در د

نامـه کارشناسـی    متوسطه شهرستان نیشابور، پایـان 
دانشگاه  ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 .1379فردوسی مشهد، 
ناجی مرتضی، تعیـین ارتبـاط و تفـاوت بـین      .  11

هــاي قامــت  قابلیــت هــاي جســمانی و ناهنجــاري 
نامـه   پایـان ). ع(دانشجویان دانشـگاه امـام حسـین    

 .1381، )ع(کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین 
تهـران،  . سخنگویی یحیـی، حرکـات اصـالحی    . 12

ــوزش و   ــدنی پســران وزارت آم ــت ب اداره کــل تربی
  . 304:، ص1379پرورش، 

گائینی عباسعلی، حرکات اصالحی، انتشـارات   . 13
 .1377هاي درسی ایران، تهران، کتاب

ــات اصــالحی   .  14 ــک، حرک نخســتین روحــی باب
ــکلتی   ــاي اس ــاري ه ــالح ناهنج ــگیري و اص  -پیش

 .1388اردبیل، یاوریان، عضالنی، 
15.  Clark H., Appl H., citation of 
measurements to health and physical 
education, 5th Ed. N.J:prentice, Hall, 1976, 
p. 43. 

 اصـول و ، رقیـه  افرونـده  ،سیاه کوهیان معرفـت  .  16
ــون ــاي آزم ــنجش ه ــر س ــمانی   عناص ــادگی جس آم

  .1388 ،ثناي سرخ: اردبیل). راهنماي مربیان(
روش  حجازي الهه، ،عباس بازرگان  ،سرمد زهره . 17

 .1383 .آگه ،تهران. هاي تحقیق در علوم رفتاري
، دانشـمندي  علیـزاده محمـد حسـین    ،قراخانلو رضا.  18

جهاد  تهران، حرکات اصالحی و درمانی چاپ سوم، حسن،
 .1381 ،دانشگاهی

46
 



 برزگر و همکاران   

                                        
1392 پاییز، 1، شماره سال دوم، آموزش تربیت بدنیشریه ن                             

محمـــد حســـین؛ قراخـــانلو، رضـــا؛ علیـــزاده،  . 19
حرکات اصـالحی و درمـانی چـاپ    ،دانشمندي، حسن

 .1383، سمت ،تهران دوم،
ــزاده   .20 ــن، علی ــمندي حس ــین دانش ــد حس  ،محم

حرکـات اصـالحی شناسـایی و تجـویز      ،قراخانلو رضا
 .1387، سمت ،تهران ،ها تمرین

21.  Aouadi R., Jlid MC., Khalifa R., 
Hermassi S., Chelly MS., Van Den 
Tillaar Gabbett T., Association of 
anthropometric qualities with vertical 
jump performance in elite mal R. , e 
volleyball players, 52(1) 2012, pp. 11-7. 
22.  Aouichaoui C., Trabelsi Y., Bouhlel 
E., Tabka Z., Dogui M., Richalet JP., 

Buvry AB., The relative contributions of 
anthropometric variables to vertical 
jumping ability and leg power in Tunisian 
children. J Strength Cond Res, 26(3) 2012, 
pp. 777-88. 

هـاي  آنـاتومی حرکتـی و توانـایی    ،رولـف  ویرهد.  23
، ابوالفضل فراهانی، صدرالدین شـجاع الـدین  ، ورزشی

 .1384 یام نور، چاپ دوم، تهران،دانشگاه پ
چاپ هفـتم،  ، حرکت شناسی، فریدون تندنویس.  24

 :صـــص ،1381، دانشـــگاه تربیـــت معلـــم، تهـــران
222،224،226 . 

 
 

 

47 


