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  مقايسه ناهجاري هاي قامتي در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار

  
  3وحيد ،كارواني ،2حسن،، قره خاني1 حاتم ،اسدپور

  

 عضو هئيت- 3، زنجان گروه تربيت بدني دانشگاه عضو هيئت علمي- 2عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه پيام نور ، - 1

 پيام نور علمي گروه آمار دانشگاه

1.hatamasadpour@gmail.com 

  مقدمه      

امروزه توجه به سالمتي و سالم زيستن در زمره اهداف زندگي افراد به شمار مي رود به طوري كه داشتن تن سالم و بي 

چند دهه اخير ، گسترش سريع شهرنشيني و توسعه آپارتمان  در طيعيب بزرگترين آرزوي افراد شده است اما 

در ساختار و كاركردهاي  ودر نهايت منجر به فقر حركتي شده  افراد و ساير عوامل نشيني، ماشيني شدن زندگي

 زيستي دستگاه هاي مختلف بدن  انسان تغييرات عمده اي به وجود آورده است به طوري كه با ايجاد ناهنجاري هاي

زندگي انساني امروزي شيوه كامالً ).4(مختلف در ساختار قامتي مشكالت عديده اي را براي افراد بوجود آورده است 

كم تحرك و نشسته  متفاوتي به خود گرفته ، تلويزيون و انواع وسايل بازي كامپيوتري نيز باعث ايجاد سبك زندگي

يوه هاي ناصحيح نشستن ، برخاستن ، راه رفتن ، خوابيدن و مي شود از سوي ديگر عادات غلط رواج يافته از جمله ش

ساير فعاليت هاي روزمره انساني مزيد بر علت شده و در كنار فقر حركتي منجر به تشديد عوارض جسماني و ايجاد 

دانش آموزان مقاطع تحصيلي مختلف نيز به تبع شيوع فقرحركتي  و رواج عادات .ناهنجاري هاي قامتي شده است

ياد شده از يك سو و صرف وقت  زياد  جهت  مطالعه ،  انجام تكاليف  درسي  ،  حمل كيف هاي سنگين آن  هم   غلط

به شيوه هاي  نا درست  و نشستن چند ساعت در روز  پشت ميز و صندلي هاي غير استاندارد با تغييرات ساختاري در 

بر طبق تحقيقات انجام  ) .5(ن فقرات مواجه شده اندژه ستو قامت طبيعي و  ناهنجاري هاي مختلف در اندام ها بوي

شده تعداد دانش آموزاني كه داراي ناهنجاري هاي ساختاري بوده بسيار زياد بوده و به طور چشمگيري در حال فزوني 

، حالجي 1383، شجاع الديني 1373،كهندل 1372، هنري 1368، عليزاده 1368، قراخانلو 1368دانشمندي ( است 

تحقيقاتي كه در همين زمينه در ايران انجام شده، ...). و1386، رحماني نيا و دانشمندي 1385دري نيك ، حي1384

نگران كننده اي را نشان مي دهد و خانواده ها نيز متاسفانه نسبت به بسياري از مشكالت فرزندان خود بي توجه  نتايج

از بسياري از ناهنجاريهاي قامتي و  در حالي كه با اندكي توجه به ضرورت تحرك و ورزش مي توان در آينده هستند

در تحقيق با عنوان بررسي تاثير ) 1371(مهدوي نژاد .عمل آورد اضافه شدن آنان بر جمعيت بيمار كشور جلوگيري به

ه راهنمايي تحصيلي شهر تهران به نتايج زير دست فعاليت هاي حركتي و ورزشي بر اصالح ناهنجاري هاي پسران دور

درصد بود و تمرينات كششي و مقاومتي 90ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در بين افراد جامعه تحقيق .يافت

ي پروفسور محمد در تحقيق.تاثير معني داري در اصالح نسبي ناهنجاري هاي وضعيتي مانند كيفوز و سربه جلو دارد

بيشتر در افرادي است كه بلند قد و باريك  ،ساله دريافت اسكوليوز ناشي از بد نشستن 16- 15روي افراد فرجاد بر 

هستند لذا فعاليت ورزشي را براي تقويت عضالت پشت پيشنهاد كرده است و براي كيفوز تمرينات بارفيكس و شنا را 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

تحقيقي تحت عنوان ميزان شيوع اسكوليوز  در)2011(و همكاران 1ميلن كويك )3(.براي پيشگيري پيشنهاد مي كند

دربين دانش آموزان دبيرستاني هدف از اين تحقيق را ارزيابي و مقايسه ميزان شيوع اسكوليوز در افراد ورزشكار و 

نتيجه تحقيق نشان داد كه كه .غير ورزشكار و در دختران و پسران و در افراد چپ دست و راست دست اعالم كرد

يوز در ورزشكاران و غير ورزشكاران معني دار بود اما بين دختران و پسران معني دار نبود و ميزان شيوع اسكول

در تحقيقي ديگر تحت )2011(ميلن كويك و همكاران.همچنين در بين افراد چپ دست و راست دست معني دار نبود

صاف نتيجه اي از عوامل مختلف عنوان ميزان شيوع كف پاي صاف در دانش آموزان دبيرستاني عنوان كرد كه كف پاي 

مانند فقر حركتي ،چاقي و عوامل ارثي،زانوي پرانتزي،شلي ليگامنت،كفش،و همچنين بعضي از فعاليت هايي كه باعث 

نفر  111توسعه پنجه پا و ايستادن روي نوك پا مي شود، مي باشد نتيجه تحقيق نشان داد كه كف پاي صاف در 

چون دانش آموزان دوران رشد را طي  داراي كف پاي طبيعي بودند)درصد3/51(رنف 117ديده شدو در ) درصد7/48(

مي كنند ناهنجاري هاي قامتي بر روي آنها تاثير بيشتري گذاشته و باعث شكل گيري نادرست اندام شده كه اين امر 

اختالالت قامتي  ند باعث مي شود در ادامه زندگي با مشكالت عديده اي مواجه شوند زيرا اكثر فيزيوتراپ ها معتقد

 .سالگي ديگر قابل اصالح شدن نيستند 18سالگي و در پسران پس از سن  16ايجاد شده در دختران تا  پس از سن 

بنابراين با اجراي متناوب تمرينات كه به طور دقيق انتخاب شده باشند و با كنترل ، پيگيري و مراقبت دائمي، فرم 

اد و بهبود بخشيد با اين حال از عوامل ديگري كه در ايجاد ناهنجاري هاي صحيح وضعيت بدن را مي توان آموزش د

در تحقيقي )2010(رستمي . مهم است فعاليت هاي بدني و حركتي نامناسب مستمر مي باشد قامتي دركنار فقر حركتي 

در بدنسازان  تحت عنوان نيمرخ ناهنجاري هاي بدني در بدنسازان به اين نتيجه رسيد بروز ناهنجاري رهاي بدني

بنابر اين مربيان بايد ناهنجاري هاي ورزشي را با طراحي برنامه آموزشي %)78/7و كيفوز% 61/9لوردوز كمري (باالست 

در تحقيقي تحت عنوان آيا ورزش فوتبال باعث ايجاد زانوي )2009(و همكارانش 2ويتوروم  .استاندارد كاهش دهند

در ) 2002(و همكارانش  3يلندنا .اهنجاري هاي زانوي پرانتزي شايع تر استپرانتزي مي شود با اين نتيجه رسيد كه ن

پس با . هستند ناهنجاري زانوي پرانتزي دارايتحقيق خود به اين  نتيجه رسيدند كه درصد بااليي از فوتباليست ها 

ا صول علمي در پيشگيري و كاهش ناهنجاري ها و همچنين تاثير فعاليت ر اساس توجه به نقش فعايت هاي ورزشي  ب

تحقيق حاضر در صدد پاسخ به اين سوال است كه آيا  ،ي قامتيبعضي از ناهنجاري ها  تشديدهاي بدني نامناسب در 

  بين ناهنجاري هاي قامتي در ورزشكاران با غير ورزشكاران دانش آموز تفاوتي وجود دارد؟

  سيروش شنا    

پژوهش حاضر از  لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نحوه اجرا از نوع تحقيقات توصيفي مي باشد كه به شكل ميداني 

بر طبق آمار استعالمي ( جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان نقده.اجرا شد

در اين تحقيق . پسر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند نفراز دانش آموز دختر و   1042بودندكه تعداد ) نفر 10114

مدارس ابتدايي شهرستان نقده به چند  بدين منظوركل. از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد

دخترانه و (خوشه تقسيم شدند سپس از داخل هر خوشه چند مدرسه در مقاطع تحصيلي مختلف شهري و روستايي 

صورت تصادفي انتخاب شدند و در درون هر مدرسه نيز تعدادي از دانش آموزان در پايه هاي مختلف به به )  پسرانه

مراجعه به اسناد و مدارك ، تحقيقات و (ابتدا با استفاده از روش هاي كتابخانه اي .صورت كامال تصادفي انتخاب شدند

                                                           

1- Milenkovic   

2-Witvrouw 

3  - Nyland 
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ي مرتبط با ساختار قامتي جمع آوري شد، سپس از اطالعات مقدمات) رساله ها و پايان نامه ها و جستجو در اينترنت

در مرحله بعدي اين افراد . بين دبيران تربيت بدني  با انگيزه و عالقه مند ، افرادي براي  همكاري انتخاب شدند 

دركارگاه هاي آموزشي جهت آشنا سازي با اهداف طرح ، شيوه گرد آوري اطالعات و ارزيابي ساختار قامتي و ساير 

و انجام انجام مصاحبه مانند  در نهايت با استفاده از از ابزار الزم و روشهاي ميداني . ت مورد نياز شركت كردنداطالعا

جهت . تست هاي مختلف به سنجش ساختار قامتي دانش آموزان  پرداخته و در فرم هاي مخصوص ثبت شدند

خط شاقولي ، پودر ،  صفحه شطرنجي ،جمله  زان از ابزار هاي مختلفي ازارزيابي و سنجش ساختار قامتي دانش آمو

بعد از اندازه گيري  در تشخيص ناهنجاري ها بدين صورت عمل شد كه .)1( وتست ديوار استفاده شدمتر ، خط كش 

در صورت نداشتن هر كدام از اين ناهنجاري ها مربوط  به هر دانش آموز عدد صفر و در  هر كدام از ساختار قامتي

براي تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده جهت انجام محاسبات آماري .اري عدد يك ثبت شدصورت داشتن ناهنج

بدست آمده از روش هاي آمار توصيفي براي توصيف اطالعات . استفاده شد% 5با سطح آلفاي    SPSSاز نرم افزار 

من ويتني استفاده  Uو براي آزمون فرضيه تحقيق ازروش هاي آمار استنباطي مانند ... مثل رسم جداول ، فراواني و

  .شد

  يافته ها   

  انش آموزان ورزشكار و غير ورزشكارمقايسه ناهنجاري هاي قامتي د.1 جدول

 ناهنجاري هاي قامتي سر جلو شانه نامتقارن پشت كج پشت گرد پشت صاف

500/96406 93279 500/92480 500/83450 96531 Mann-whitney U 

171/0 003/0 011/0 000/0 319/0 Asymp.sig.(2-tailed) 

 ناهنجاري هاي قامتي كمر گود زانوي ضربدري زانوي پرانتزي كف پاي صاف شست كج

93303 99798 500/96401 500/99655 500/95964 Mann-whitney U 

039/0 997/0 056/0 945/0 273/0 Asymp.sig.(2-tailed) 

  

ناهنجاري هاي قامتي سر به جلو،پشت صاف،كمر گود،زانوي ضربدري،زانوي پرانتزي و كف پاي صاف در  ،با توجه به جدول

بين ورزشكاران و غير ورزشكاران دانش آموز معني دار نيست و ناهنجاري هاي قامتي شانه نامتقارن ،پشت كج،پشت 

   گرد،شست كج در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار معني دار است

  بحث و نتيجه گيري

دانش آموزان  هاي قامتي شانه متقارن،پشت كج،پشت گردو شست كج ناهنجارياز نتايج تحقيق حاضر اين بود كه بين 

،ميلن كويك و  )1371(مهدوي نژاد   اين يافته با نتايج تحقيقات.  وجود دارد ورزشكار و غير ورزشكار اختالف معني داري

چراي ورزش و بويژه تمرينات كششي  از تاثير بي چون و موافق است كه محمد فرجادپروفسور ، ) 2011(همكاران 

دارد و همچنين   كوتاه شده اندي كه افزايش دامنه حركتي مفصل  با افزايش انعطاف پذيري و توانايي كشش عضالتبر

افزايش در ظرفيت تنفسي ،افزايش در  .مي شود شده اند كشيده و شل ،كه بيش از حد طبيعي موجب تقويت عضالتي
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پشت و كشش در عضالت ناحيه سينه و تقويت عضالت  خلفي،تقويت عضالت ناحيه  و ايجاد نشاط روحي سالمت عمومي 

اصالح نسبي ناهنجاري هاي  در جلوگيري ، كاهش و از نتايج ديگر فعاليت هاي بدني مناسب  در ناحيه انگشتان پا

از نتايج ديگر اين تحقيق ناهنجاري هاي قامتي سر به جلو،پشت صاف،كمر گود،زانوي ضربدري،زانوي  . مي باشد وضعيتي

اين يافته با نتايج تحقيقات  . پرانتزي و كف پاي صاف در بين ورزشكاران و غير ورزشكاران دانش آموز معني دار نيست

موافق است كه ) 2011(و ميلن كويك و همكارانش)  2002(ايلند و همكارانش ن ،)2009(، ويتروم و همكارانش)2010(رستمي 

و  از بدن به صورت مستمر قسمت هاييفشار قرار دادن عضالت  مانند تحتمي توان به تاثير فعاليت هاي بدني نامناسب 

اشاره كرد كه  مي شودو فعاليت هايي كه باعث توسعه پنجه پا ضربه زدن و پرش هاي مكرر بروي سطح سخت همچنين 

و از طرف ديگر با توجه به اينكه در  اكثر مدارس و سالن هاي ورزشي دانش  جارهاي قامتي را تشديد مي كنند ناهن

خيلي جدي دنبال نمي شود و  در مدارس فعاليت مي كنند و انجام فعاليت هاي بنيادي سختروي زمين رآموزان ب

احتماال باعث تشديد ناهنجاري هاي قامتي شده  سخت فوتبال  و انجام آن در زمين هاي همچنين عالقه بچه ها به ورزش 

مغاير با نتايج اين تحقيق و بين ناهنجاري هاي قامتي ذكر شده ورزشكاران و غير ورزشكار تفاوت معني دار ديده نمي شود

يان در تحقيق خود بيان كرد كه بين ميزان انحناي مهره هاي كمري دانشجويان ورزشكار و دانشجو) 1378(،  شريفيان 

شايد اين مغايريت از متفاوت بودن جامعه آماري مورد بررسي اين تحقيق . غيرورزشكار تفاوت معني داري وجود دارد

و همچنين به تفاوت در  باشد و تحقيق ياد شده كه دانشجويان را مورد بررسي قرار داده بود) دانش آموزان مقطع ابتدايي(

  . اشاره كرد  ،زمينه هاي وراثتي و نحوه استراحت در منزلهاي حركتي شرايط محيطي فعاليت ،تغذيه،ميزان فعاليت 

  منابع 

 حركت اصالحي،انتشارات شمال پايدار،چاپ اول 1000ضعف هاي عضالني و تمرين ،  )1387(،حيدري ،فرحناز.1

انحناي مهره هاي كمري در ، بررسي و مقايسه ارتباط انعطاف پذيري عضالت همسترينگ و ميزان )1378(اسماعيل شريفيان،. 2 

  دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پسر دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران

ن پسر دانشگاه يوع ناهنجاري هاي اسكلتي دانشجويا، ميزان ش)1389(راهبر كهخا ژاله، شجاع الدين سيد صدرالدين،،علي رضا . 3

   تباط آن با برخي عوامل منتخب،فصل نامه جهش،سال دوم،شماره ششمآزاد اسالمي واحد زاهدان و ار

تعيين و بررسي ناهنجاري هاي ساختاري و ارائه حركات اصالحي بر روي دانش آموزان دختر دوره ، )1382(عليزاده ، معصومه . 4

آذربايجان غربي ، كارشناسي تربيت بدني راهنمايي استان استان آذربايجان غربي ، طرح پژوهشي ادره كل آموزش و پرورش استان 

 دختران
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