Archive of SID
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هقذهِ
کف پای صاف تِ ػاسضِای گفتِ هی ضَد کِ دس آى استفاع قَس داخلی کف پا کاّص یافتِ یا کاهالً اص تیي سفتِ تاضذ  .صافی
کف پا هی تَاًذ تِ صَست هٌؼغف ٍ یا سخت تاضذ  .افشاد داسای صافی کف پا دچاس تسیاسی اص ًاکاسآهذی ّای تیَهکاًیکی دس
پا ٍ هچ ٍ ًیض ساُ سفتي غیش عثیـؼی هی ضًَذ ( .) 1عثق قاًَى سَم ًیَتي کِ ّش ػولی ػکس الؼولی تا ّواى هقذاس ٍ دس
خالف جْت ّوشاُ استً ،یشٍ ّای ٍاسدُ تش صهیي تا ّواى هقذاس تَسظ ًیشٍی ػکس الؼول تِ تذى تش هی گشدًذ ٍ ایجاد فطاس
تش سٍی هفاصل ٍ سایش تافتْا هی ضَد کِ اگش ایي فطاس تَسظ قَسْای کف پایی هْاس ًطًَذ ،سفتِ سفتِ ضاّذ آسیةّای
جذی دس قسوتْای هختلف تذى هثل صاًَ ،لگي ٍ کوش خَاّین تَد (.) 1
فیَکَسکی ٍ ّوکاساى ( ، ) 2003ارػاى کشدًذ دس یافتِ ّای الکتشٍهیَگشافی اص حوایت پذال صدى دس ػضالت قَس عَل
داخلی ًطاى داد کِ فؼالیت ػضالًی

 % 26/ 8تَد ( .) 2حسًٌَذ ٍ ّوکاساى( ، ) 1390دستأثیش حشکت اصالحی هٌظن تش

ًاٌّجاسّای ػضالًی _ اسکلتی دختشاى داًص آهَص ضْش خشم آتاد تِ ایي ًتیجِ سسیذ کِ تأثیش حشکت اصالحی هٌظن دس
کف پای صاف دختشاى  12سال ( ٍ ،) F= 100/ 1 P>% 01دس دختشاى  13سال ( ٍ ،) F= 100/ 1 P>% 01دس دختشاى  14سال (P>% 01
 ، ) F= 100/ 1پس اص اًجام توشیٌات داسای کاّص هؼٌی داسی تَد (.) 3
فشضیِ ّای تحقیق - 1:تشًاهِ توشیي سکاب صدى تا دٍچشخِ ثاتت تش افضایص استفاع استخَاى ًاٍی کف پای ضشکت کٌٌذگاى
تأثیش هؼٌی داسی ًذاسد - 2 .تشًاهِ توشیي سکاب صدى تا دٍچشخِ ثاتت تش چشخص خاسجی هفصل ساب تاالس پای

ضشکت

کٌٌذگاى تأثیش هؼٌی داسی ًذاسد  - 3 .تشًاهِ توشیي سکاب صدى تا دٍچشخِ ثاتت تش قذست ػضالت پالًتاس فلکسَس کف پای
ضشکت کٌٌذگاى تأثیش هؼٌیداسی ًذاسد.
تا تَجِ تِ هَاسدی کِ رکش ضذ هحققاى دسصذد تشسسی یک ًاٌّجاسی اص اًذام تحتاًی هاًٌذ ًاٌّجاسی کف پای صاف ٍ یک
سٍش اصالحی است تا دس صَست ٍجَد استثاط هطخص ،پیطٌْادات الصم جْت سفغ ایي گًَِ ًاٌّجاسی

ّا سا اسایِ دّذ،

تٌاتشایي ّذف اصلی ایي پژٍّص تؼییي اثش تخطی یک تشًاهِ توشیي سکاب صدى تا دٍچشخِ ثاتت تش ًاٌّجاسی کف پای صاف
پسشاى تَد.
سٍش ضٌاسی
عشح تحقیق حاضش اص ًَع کاسبسدی ٍ سٍش تحقیق ًیوِ تجشتی است  .جاهؼِ آهاسی تحقیق حاضش سا کلیِ داًص آهَصاى
دتیشستاى پسشاًِ ضْیذ تْطتی ضْشستاى ضَضتش (دٍسُ اٍل ) ،کِ تؼذاد آًاى ً 280فش تَد ،تطکیل هی دادًذ .سپس فشم
اعالػات فشدی تِ افشاد ضشکت کٌٌذُ دادُ ضذ ،افشاد تا هطکالت استَپذی ،تیواساى یا تیواسی ّای صهیٌِای اص قثیل دیاتت،
هطکالت قلثی ٍ فطاس خَى ٍ افشاد تا هصشف داسٍ،

اص تحقیق کٌاس گزاضتِ ضذًذ  .دس ًْایت افشاد ضشکت کٌٌذُ ٍاجذ
1- Email:CHaabf@yahoo.com

www.SID.ir

Archive of SID

ضشایظ ،فشم سضایت ًاهِ ضشکت دس عشح تحقیقی سا تکویل کشدًذ  .دس ایي تحقیق اعالػات هَسد ًظش تش اساس اًذاصُ گیشی
هتغییشّای ٍاتستۀ تحقیق اص عشیق پیص آصهَى ٍ پس آصهَى جوغ آٍسی ضذُ است

 .سپس اثشات حاصل اص هتغییش

هستقل تش هتغییشّای ٍاتستِ دس آصهَدًی ّای گشٍُ تجشتی ٍ کٌتشل هَسد تشسسی قشاس گشفتِ ٍ تا یکذیگش هقایسِ ضذُ
است .تش ایي اساس آصهَدًی ّا دس دٍ گشٍُ الف -گشٍُ توشیي سکاب صدى تا دٍچشخِ ثاتت ٍ ب -گشٍُ کٌتشل قشاس گشفتٌذ .
سپس آصهَدًیّای گشٍُ تجشتی تِ هذت ّ 8فتِ دس جلسات سکاب صدى تا دٍچشخِ ضشکت کشدًذ.
دس ایي هغالؼِ اتتذا تِ هذت  10دقیقِ توشیٌات کططی ٍ ًشهطی اًجام دادًذ ٍ سپس ّوِ افشاد تِ ًَتت یک تاس پیص آصهَى
ٍ تؼذ اص عی کشدى دٍسُ توشیٌی ّواى آصهَى تِ صَست پس آصهَى تکشاس کشدًذ  .ایي سٍیکشد تشای اسصیاتی ّوۀ افشاد لحاػ
ضذ .دس پایاى دادُ ّای حاصل تا استفادُ اص آهاس تَصیفی پاالیص گشدیذ  .تَصیغ عثیؼی دادُ ّا تَسظ آصهَى کَلوَگشٍف-
اسویشًَف اًجام ٍ هقایسۀ تیي گشٍّی ٍ دسٍى گشٍّی اص عشیق آصهَى ّای آهاس استٌثاعی  tهستقل ٍ ٍ tاتستِ تا استفادُ
اص ًشم افضاس آهاسی  SPSS 16هَسد تشسسی قشاس گشفت  .سغح هؼٌیداسی  p> %5دس ًظش گشفتِ ضذ.
یافتِ ّا
گشٍُ

جذٍلً. 1تایج آصهَى t-testدس گشٍُ ّای هَسد هغالؼِ
VO2
قذست
استفاع صاٍیِ
تؼذاد آهاسُ
max
ساب تاالس تیطیٌِ
ًاٍی

ػضالًی

9/ 45

4/ 75

9/ 45

- 4/ 997

- 4/ 997

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

6/ 458

/ 745

6/ 458

3/ 263

3/ 263

تجشتی

15

کٌتشل

15

ٍ tاتستِ
 tهستقل

استقاهت

2
ٍ tاتستِ
 tهستقل

0/ 000

0/ 010

0/ 000

0/ 003

0/ 003

0/ 698

1/ 075

0/ 698

- 1/ 746

- 1/ 746

0/ 497

0/ 301

0/ 497

0/ 103

0/ 103

6/ 458

/ 745

6/ 458

3/ 263

3/ 263

2
0/ 000

0/ 010

0/ 000

0/ 003

0/ 003

تحث ًٍتیجِ گیشی
تا تَجِ تِ ًتایج تحقیق حاضش ،تفاٍت هؼٌی داسی دس هتغییش استفاع ًاٍی تیي دٍ گشٍُ دسافشاد تا قَس کف پای صاف ٍجَد
داسد ٍ .تا ًتایج تحقیق حسًٌَذ ٍ ّوکاساى (ّ ،) 1390وخَاًی داسد  .) 3( .اها تا تحقیق فیَسکی ٍ ّوکاساى

(،) 2003

ّوخَاًی ًذاسد ( .) 2تحقیق حاضش تیاى هی کٌذ ،هکاًیسن توشیٌی سکاب صدى تاػث تقَیت گشٍُ ػضالت پالًتاس فلکطيٍ ،
کاّص افتادگی استخَاى ًاٍی دس ًاحیِ دیستال اًذام تحتاًی ٍ اصالح پای چشخص یافتِ تِ داخل سا هی ضَد .
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تا تَجِ تِ ًتایج تحقیق حاضش ،تفاٍت هؼٌی داسی دس هتغییش صاٍیِ خاسجی هفصل ساب تاالس تیي دٍ گشٍُ دس افشاد تا قَس
کف پای صاف ٍجَد داسد ٍ ،تا ًتایج تحقیق َّ ٍ ّوکاساى

(ّ ،) 2000وسَ هی تاضذ( .) 4اها تا ًتایج تحقیق آسًَلذ ٍ

ّوکاساى (ّ ،) 1977نسَیی ًوی تاضذ(.) 5
تا تَجِ تِ ًتایج تحقیق حاضش ،تفاٍت هؼٌی داسی دسهتغییش قذست ػضالت پالًتاسفلکسَس تیي دٍ گشٍُ دسافشاد تا قَس کف
پای صاف ٍجَد داسد ٍ ،تا ًتایج تحقیق فیلتش ٍ ّوکاساى (ّ ،) 1994وخَاًی داسد ( .) 6اها تا ًتایج تحقیق سیٌاس ٍ ّوکاساى
(ّ ،) 2009وخَاًی ًذاسد ٍآى سا حوایت ًوی کٌذ ٍ هطخص هی کٌذ کِ تا استفادُ اص تشًاهِ توشیي قذستی تشای ػضالت
آتذاکتَس ٍ چشخاًٌذُ خاسجی ساىً ،اٌّجاسی پا چشخص یافتِ تِ داخل کاّص پیذا کشدُ ٍ تا حذٍدی اصالح هی گشدد () 7
ًتیجِ پژٍّص حاضش حاکی اص ایي تَد کِ کِ هکاًیسن توشیٌات سکاب صدى تش ػضالت خن کٌٌذُ پا پس اص هذاخلِ توشیٌی،
هٌجش تِ اصالح ًاٌّجاسی کف پای صاف هیگشدد .ایي هکاًیسن توشیٌی ػالٍُ تش تقَیت ػضالت پالًتاس فلکسَسّا هٌجش تِ
تاالتشدى آستاًِ خستگی ػضالت ٍ تْثَد تخطیذى ًاتَاًی ػولکشد افشاد ٍ تَاى هکاًیکی هفصل قَصک پا هی ضَد.
پیطٌْادً :تایج تحقیق حاضش تِ هتخصصاى حشکت اصالحی کِ دسصذد اصالح ًاٌّجاسی قَس عَلی داخلی کف پا دس
داًصآهَصاى  12تا 16سال هی تاضٌذ ،پیطٌْاد هی دّذ تشًاهِ سکاب صدى سا تِ ػٌَاى تخطی اص تشًاهِ تاصتَاًی ٍ سٍش
دسهاًی هکول تا هطَست پضضک هتخصص تشای سایش هطکالت ٍ اخ تالالت تِ ٍیژُ هطکالت قَس کف پای افشاد استفادُ
ًوایٌذ.
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