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چکیده :هدف از این مطالعه بررسی اثر ناهنجاری صافی کف پا بر استقامت قلبی -تنفسی و چابکی در دختران  10تا  12ساله با قوس کف پاای صااف
و طبیعی بود .جامعه آماری شامل  000نفر و نمونه آماری  00نفر بود .دو گروه از دانشآموزان  20نفر دارای کف پاای صااف و  20نفار دارای کاف پاای
طبیعی بودند .میانگین سن ،وزن ،قد گروه کف پای صاف به ترتیب 11/8 ±0/86سال 97/1 ± 10/8 ،کیلو گرم 190/9 ± 7/8 ،سانتیمتر و گروه طبیعی
 11/9 ±0/79سال 90/9 ± 7/7 ،کیلو گرم 193/7 ± 7/2 ،سانتیمتر بود .برای مشخص کاردن ناوس سااختار کاف پاایی ،از روش افات اساتخوان نااوی
استفاده شد روش افتادگی استخوان ناوی ،به عنوان روش کلینیکی معتبر در تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است %72( .و  %62به ترتیب بارای پاای
چپ و راست= ،)ICCسپس هر دو گروه در آزمونهای دوی  000متر و  0×3متر برای سنجش استقامت قلبی-تنفسای و چاابکی شارکتکردناد .نتاایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه دختران دارای ناهنجااری صاافی کاف پاا ،میاانگین بیشاتری را در رکاورد اساتقامت قلبای– تنفسای
داشتهاند ،از نظر آماری میان استقامت افراد با قوس کف پای صاف و طبیعی اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)p≥0/00همچنین یافتاههاای تحقیاق
نشان داد که میان چابکی افراد با قوس کف پای صاف و طبیعی اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)p≥0/00بر اساس یافتههای ایان تحقیاق مایتاوان
بیان داشت که این ناهنجاری در سنین کودکی بر استقامت قلبی -تنفسی دانشآموز دختر و چابکی آنان تأثیر معنیداری نداشته اسات .از ایانرو نبایاد
مانع شرکت این کودکان در فعالیتهای جسمانی و حرکتی بهویژه در ساعات درس ورزش به دلیل ابتال به کف پای صاف شد ،اما الزم است توصایههاای
حرکتی خاصی را برای اصالح این ناهنجاری و به حداقل رساندن عوارض احتمالی ناشی از آن ارائه داد.
واژگان کلیدی :کف پای صاف ،استقامت قلبی -تنفسی ،دانشآموزان دختر ،چابکی
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Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of flat foot on cardio respiratory endurance and
agility among the two groups of 10-12 years female students. Subjects were 400 elementary school students. At
first, one group took the foot print and we found that 20 students had flat foot. We compared this group with 20
students who had normal feet and had selected randomly. The first and second group’s average age, weight,
heights respectively were 11.6 years, 37.1 kilograms, 135.3 centimeters and 11.3 years, 35.3 kilograms, 139.1
centimeters. Then all groups took part in 600 yards run and 4×9 shuttle run for measuring cardio respiratory
endurance and agility. The results of this study showed that in spite of that the average of cardio respiratory
endurance in the flat foot students was more than the other, statistically there is no significant difference
between the students who have normal and they who have flat foot (p≤0.05). Statistically there was no
significant difference between the students who had normal and flat foot in agility (p≤0.05). This study showed
that the flat foot girls elementary school students has no effect on cardio respiratory endurance and agility, so
there is no limitation for children with these disorders to involve in the activities. The results suggested that
these children should be take part in the activities like the normal children.
Key words: Flat foot, cardio respiratory, endurance, girl students, agility.
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علیزاده و همکاران

قاادرت تحاار عاماال خطرزایاای نی از محسااوم م ایشااود
] .[11،10،3در این رابطاه ال چای تای ساای و همکااران
( )2008گزارشکردند که افراد دارای پاای صااف یاا گاود،
کنتاارل پوسااعر ضااعیفتااری نساابت بااه افااراد طبیعاای
دارند] .[12بر اساس نتایج تحقیاق ویان ( ،)1337انحاراف
راستای اندام تحتانی مانند کف پای صاف ،و انگشت شسات
کج میتواند عامل بروز خطار و باروز آسایبهاای ناشای از
استفاده بیش از حد باشد].[11
توان هوازی یکی ازمهمترین قابلیتهای آماادگی جسامانی
وابسته به سالمتی است که نخساتین و مهمتارین شااخص
نشاندهنده استقامت قلبی-تنفسی است .سنجش و ارزیابی
این قابلیت از لحاظ تعیین وضاعیت ساالمتی و عملکاردی
همه افاراد صارف نظار از جانس ،سان و ورزشاکار باودن،
اهمی ات باااالیی دارد .بااا نگاااهی بااه یافتااههااای پژوهش ای
نمیتوان بهسادگی دریافت که عارضه کف پای صاف تا چاه
می ازان باار عملکاارد افااراد مبااتال بااه ویاژه کودکااان تااأثیر
میگذارد .به هماین خااطر تمامیمساازی بارای معلماین
ورزش را در خموص مشارکت دانشآموزان مبتال به عارضه
کااف پااای صاااف را در ورزش و فعالیاتهااای جساامانی در
هالهای از ابهام برده است .لذا بررسی عواملی که میتواند بر
عملکرد دانشآموزان باهویاژه آزماونهاای عملای آناان در
مدارس تأثیر بگذارد ،از اهمیت زیاادی برخاوردار اسات .از
اینرو هدف از تحقیق حاضر مقایسه دو عنمر مهم آماادگی
جسمانی یعنی استقامت قلبی  -تنقسی و آمادگی حرکتای
یعنی چابکی دختران  12-10ساله ساالم و مباتال باه کاف
پای صاف است.

 -0مقدمه
صافی کف پا از مشکالت نسبتا شایع در کودکان ،نوجواناان
و بزرگساالن است] .[1صافی کاف پاا در درازمادت اثارات
مخربی بر مفاصل به جای میگاذارد عاالوه بار آن زمیناه
آرتروز زودرس را فراهم میآورد و موجب اساتهال ساریع
کفش و بروز درد پا نیز میشود] .[1قدمی ،در تحقیقی کاه
روی  773آزمودنی انجام داد ،میزان شیوس کف پاای صااف
را  22/08درصد گزارش کرد] .[2رحیمیاان نیشاابوری ،در
تحقیقی روی  912نفر از دانشآماوزان ساال اول متوساطه
میزان شیوس کف پای صاف را  0 /12درصاد گازارش کارد
] .[9بابایی الهیجی ( )1979نشاان داد کاه داناشآماوزان
مبتال به کف پای صاف  20/8درصد بودند].[0
این میزان شیوس از عارضه صافی کف پا در جامعاه موجاب
بروز این نگرانی میشود که آیا این ناهنجاری مایتواناد در
عملکاارد افااراد تااأثیر گذاشااته و آنااان را بااا محاادودیت در
عملکاارد مواجااهکناادا از ایانرو برخای از محققااان تااالش
نمودند تا این موضوس را در قالب فرضیههای مختلف بررسی
نمایند .در تحقیقی کاه حساینی ،روی دختاران  18تاا 13
سال انجامداد به این نتیجه دستیافت ،کاه دختاران دارای
کف پای صااف میاانگین بیشاتری را در رکاورد اساتقامت
قلبی -تنفسای و حاداکرر زماان ایساتادن روی یاک پاای
بیشتری را نسبت به افراد دارای پای طبیعی داشاتند ولای
میان چابکی دختران با قوس پای طبیعی نسبت به دختران
بااا ناهنجاااری صااافی کااف پااا اخااتالف معناااداری وجااود
داشت].[0
شاهحسینی پس از پژوهش خود به این نتیجه دستیافات،
که بین نمرات آزمون استقامت قلبی -تنفسی پسران با کف
پای صااف و طبیعای اخاتالف معناادار وجاود دارد و باین
نمرات آزمون چابکی پسران باا کاف پاای صااف و طبیعای
اختالف معنادار وجود ندارد].[8
همانگونه که اشاره شد ناهنجاریهای اسکلتی -عضالنی به
ویژه ناهنجاری اندام تحتانی از جمله عوامال ماؤثری اسات
که ممکان اسات عملکارد و فعالیاتهاای جسامانی افاراد
مبتالبه را تحت تأثیر قراردهد].[7
اعمال تکراری روزمره در افرادی که عارضه کف پاای صااف
هستند ،عالوه بر فشاار بیشاتر ،خطار باروز آسایب را نیاز
افزایش میدهد] .[6اینگونه به نظر میرساد کاه ت ییارات
ساختاری در اندام تحتانی بهویژه کف پای صاف تأثیر قابال
توجهی را بر عملکرد افراد مبتال بگذارد و عالوه بار کااهش

 -1روش تحقیق
این تحقیق از نوس علای پاس از وقاوس اسات کاه باه روش
میاادانی انجااام شااد .جامعااه آماااری در ایاان پااژوهش 000
دانشآموز دختر پایههای چهارم و پنجم دوره ابتادایی باود
که  00نفر از آنها بین سنین  10تا  12سال به عنوان نمونه
آماری انتخام شدند و در دو گروه  20نفری تقسیم شادند.
افراد دارای ناهنجاری کف پای صاف  20نفار و افاراد دارای
پای طبیعی  20نفر بودناد کاه باه روش هدفمناد انتخاام
شدند .پس از مشخصشدن آزمودنیها فرم رضایتناماه باه
آنها داده شد و پس از تکمیل و امضاء آن توسط والدین آنها
اندازهگیریها بین ساعت  3تا  12صبح در محایط مدرساه
انجام شد.
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مقایسه چابکی و ...

رکورد آزمون 000متر  V̇O2maxبهدسات آورد () r=0/89
] .[18همچنین قدسی بین جهرمی ( )1978طی تحقیقای
گاازارش کاارد کااه بااین رکااورد آزمااون دوی  000متاار و
 V̇O2maxبروس همبستگی متوسط و معنایدار ()r=0/07

 -1-0نحوه اندازهگیری کف پای صاف
برای مشخصکردن ناوس سااختار کاف پاایی ،از روش افات
استخوان ناوی استفاده شد .روش افتادگی اساتخوان نااوی،
بهعنوان روش کلینیکی معتبر در تحقیقاات ماورد اساتفاده
قرار گرفته است %72 .و  %62به ترتیب بارای پاای چاپ و
راساات  .[10] ICCبااه ایاان صااورت کااه آزمااودنی ضاامن
نشستن روی یک صندلی ،کف پاایش را بادون تحمال وزن
روی زمین قرار میداد .سپس آزمونگر باا لماس دو طارف
استخوان قاپ یا تالوس توسط شست دست و انگشت اشاره،
پای آزمودنی را به آرامی به داخل و خاارج حرکات مایداد
بهطوریکه انگشت اشاره و شست آزمونگار در یاک راساتا
قرارگیرد ،حالت خنری مفمل ساامتااالر .در ایان وضاعیت
ابتدا زائده استخوان ناوی را عالمت زده و سپس فاصله باین
برجستگی استخوان ناوی تا سطح زمین با دقت اندازهگیری
میشد .سپس از آزماودنی خواساته مایشاد تاا در حالات
طبیعی روی پاها بایستند کاه ارتفااس برجساتگی اساتخوان
ناوی تا سطح زمین دوباره اندازهگیری شود .اختالف بین دو
اندازهگیری به میلیمتر محاسبه و به عنوان میزان افتاادگی
استخوان ناوی در نظر گرفته مایشاد .باا توجاه باه نتاایج
حاصله ،اگر اختالف بهدست آماده باین  3تاا  0میلایمتار
باشد ،کف پای فرد طبیعی در نظر گرفته مایشاد اماا اگار
اختالف بیشتر از  10میلیمتر باشد کف پاای فارد صااف و
کمتر از  0میلی متار کاف پاای فارد گاود در نظار گرفتاه
شد].[19

وجود دارد] .[18لین موریس 9و همکاارانش  1367نیاز در
کتام خود آزمون دوی  000متر را بهعنوان آزمونی معتبار
برای سنین 10تا 17ساله در بین دختران و پساران ،جهات
تااامین آمااادگی جساامانی همااراه بااا آزمااونهااای دیگاار،
معرفیکردند] .[17استقامت قلبی -تنفسی باا آزماون دوی
 000متر اندازهگیری شد .برای پایایی ایان آزماون ضاریب
 %32برای دختران و پسران مادارس گازارش شاده اسات.
روایی آزمون :ضریب  0/38 ،0/66 ،./78بارای کاالسهاای
سااوم ،پاانجم و هفااتم دبیرسااتان گاازارش شااده اساات.
آزمودنیها با اعالم فرمان حاضر -رو ،دور زمین والیباال باه
ابعاد  16×3متر را  10دور دویدند و پاس از پایاان  10دور
مدت زمان دویدن به ثانیه ثبت شد .خطاهاای ایان آزماون
شامل نشستن در بین راه ،راهرفتن و خارج شادن از مسایر
تعیین شده بود ].[18
 -1-3آزمون چابکی
جهت آزمون میزان چابکی از تست  0×3متر اساتفاده شاد.
دو خط موازی به فاصله  3متر از یکدیگر روی زمین کشیده
و دو قطعه چوم به ابعاد 10×0×0سانتی متار روی یکای از
خطوط گذاشته شد .آزمودنی به حالت آماده پشات خاط 3
متری میایستاد و با فرمان (حاضار -رو) باه طارف قطعاات
چوم میدوید و با برداشتن یکای از چاومهاا بالفاصاله بار
میگشت و آن را روی خاط شاروس قارار مایدهاد و بارای
برداشتن قطعه چوم دوم به سرعت بازگشاته و باه محا
برداشتن چوم با حاداکرر سارعت باه سامت خاط شاروس
میآمد و از آن عبور میکرد در این لحظه کرناومتر متوقاف
میشد.
ایاان آزمااون در دو نوباات انجااام گرفاات و بااین هاار نوباات
استراحت کافی داده شد .از دو رکورد بهدستآماده بهتارین
رکورد آزمودنی منظور شد .زمان انجاام آزماون باه ثانیاه و
دهم ثانیه محاسبه شد .خطاهای این آزماون شاامل پرتاام
چوم به محل مورد نظر بهجای گذاشتن آن ،راهرفتن ،خارج
شاادن از مساایر تعیااین شااده و لمااس نکااردن خطااوط
مشخصشده ،بود ].[18

 -1-1آزمون استقامت قلبی-تنفسی
بنابر گزارش تربیت بادنی آماوزش و پارورش آزماون دوی
 000متااار باااه عناااوان آزماااون ارزشیاااابی آماااادگی
قلبی -تنفسی در مادارس باه اجارا درمایآیاد و بارای آن
نورمهای متعددی ساختهشده است ].[10
آزمون دوی  000متر مستلزم آن است که آزمودنی مسافت
 000متر را در کوتاهترین زمان ممکن بدود .در تحقیقی نیز
که توسط فاالس 1و همکااران( )1388انجاام شاد ،ضاریب
همبسااتگی بااین آزمااون دوی  000متاار و روش مسااتقیم
اندازهگیری  V̇O2maxرا 0/80گزارش نمودناد و دولیتال و
بیگ بی )1386( 2این ضریب را  r= 0/82بیانکردند ].[18
فاااکس و همکاااران در تحقیقاای تحاات عنااوان رابطااه
V̇O2maxو نتایج آزمون ایفرد ،ارتباط معنیداری  0/89بین
)Falls (1966
)Doolittle & Bigbeel (1968
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علیزاده و همکاران
جدول  -0نتایج آزمون  tمستقل میزان چابکی دو گروه افراد با کف

 -1-4روشهای آماری

پای طبیعی و صاف

ابتدا با آزمون کلموگروف اسمیرونف توزیع طبیعی و آزماون
لوین همگنی واریانسها و برای تفاوت میانگینها از آزمون t
استیودنت در گروههای مستقل استفاده شد .برای تجزیاه و
تحلیل یافتاه هاای از روشهاای آماار توصایفی (میاانگین،
انحراف معیار) استفادهشد .جهت تجزیه و تحلیال دادههاا از
نرم افزار  SPSS 13استفاده شد .یادآور میشود ،در تمامی
محاسبات آمااری ،مقادار  pجهات رد یاا تأییاد فرضایههاا
کوچکتر یا مساوی  0/00در نظر گرفته شد.

گروهها
(کف پا)

M±SD

طبیعی

12/9 ± 0/8

صاف

12/9 ± 0/7

df

t

p

96

-0/11

0/32

جدول  -0نتایج آزمون  tمستقل میزان استقامت قلبی -تنفسی گروه
کف پای طبیعی و صاف

 -1-5یافتهها
در بخش آمار توصیفی ابتدا جدول میانگین و انحراف معیار
مت یرهای (قد ،وزن و سن) مربوط به دو گروه درج گردیده
است .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون  tاستیودنت
در گروههای مستقل مورد استفاده قرارگرفات (جادول  0و
 .)8باارای بررساای توزیااع طبیعاای از آزمااون کلمااوگروف
اساامیرونف و باارای همگناای واریااانسهااا از آزمااون لااوین
استفادهشد .نتاایج نشاان داد کاه مت یرهاا توزیاع طبیعای
داشتهاند و دارای واریانس همگن بودهاند .نتایج در جدول 2

گروهها
(کف پا)

M±SD

طبیعی

170/90±11

صاف

177/3±10/2

df

t

p

96

-0/66

0/96

همانگونه که در جدول  9مشاهده مایشاود ،باا توجاه باه
سطح  pکه بزرگتار از  0/00اسات ،کلیاه مت یرهاا توزیاع
طبیع ای از طری اق نتااایج آزمااون کلمااوگروف اساامیرونوف
داشتهاند .همچنین کلیه مت یرهاا واریاانسهاای همگان از
طریق نتایج آزمون لوین داشتهاند (جدول .)9

و  9درج شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار قد ،وزن و سن آزمودنیها
گروه

 -3نتایج و بحث

گروه

آماره
قد (سانتیمتر)

پای طبیعی
193/7±7/2

پای صاف
190/7±7/8

وزن (کیلوگرم)

90/9 ± 7/7

97/1 ± 10/8

سن (سال)

11/9 ±0/79

11/8 ±0/86

چابکی قابلیتی است که انسان را قادر میسازد تا با سارعت،
حالت بدن و جهت حرکت را همراه با حفظ تعاادل در فضاا
ت ییر دهد .که بهعنوان عامل مهم آمادگی حرکتی در اکرار
فعالیتهای ورزشی مطرح است .از مهمترین ماوارد کااربرد
آن بهعنوان عنمری برای شاناخت نیاروی باالقوه افاراد در
فعالیتهای ورزشی مختلف است .همچناین در برناماههاای
آموزشی با هدف پیشرفت آمادگی حرکتی عامل ماوثری باه
شمار میرود].[16
با توجه به نتایج ،بین چابکی دختران دارای کف پای صااف
و طبیعی اختالف معنیداری وجود نداشت .در تحقیقی کاه
معینی فرد تحت عنوان "مقایساه منتخبای از قابلیاتهاای
جساامانی و حرکتاای افااراد بااا پااای صاااف و طبیعاای در
دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان نیشابور "انجاام
داد به این نتیجه دستیافت که بین میازان نمارات آزماون
 0×3متر چابکی آزمودنیهایی با کف پای صااف و طبیعای،
تفاوت معنیداری وجود ندارد ،کاه ایان نتیجاه باا تحقیاق

جدول  -2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونف گروه آزمودنی کف پای
صاف و طبیعی
گروه

گروه کف پای صاف و طبیعی

آماره
دو  000متر (ثانیه)

z
0/00

p
0/32

دو 0×3متر (ثانیه)

0/79

0/87

جدول  -9نتایج آزمون لوین گروه آزمودنی کف پای صاف و طبیعی
گروه
آماره
دو  000متر (ثانیه)
دو 0×3متر (ثانیه)

گروه کف پای صاف و طبیعی
F
0/00
0/0

p
0/08
0/09

0
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مقایسه چابکی و ...

حاضر همخوانی دارد] .[13شاه حسینی چابکی و اساتقامت
قلبی– تنفسی دو گروه پساران  10-16ساال باا کاف پاای
صاف و طبیعای" مقایساهکارد و تفااوت معنایداری میاان
میزان چابکی افراد با قوس کف پای صاف و طبیعی مشاهده
نکاارد  .[8حسااینی نیااز موضااوس مشااابهی را تحاات عنااوان
"مقایسه استقامت قلبای -تنفسای ،چاابکی و تعاادل در دو
گروه دختران  13تا  18سال" انجاام داد و باه ایان نتیجاه
رسید که دخترانی که دارای ناهنجاری صافی کف پاا بودناد
به طور معنیداری نسبت به دختران باا کاف پاای ساالم از
چابکی کمتری برخوردارند .که نتیجه ایان تحقیاق هام باا
تحقیق حاضر م ایرت دارد] .[0در همین راساتا یافتاههاای
طاهری تحت عناوان "چاابکی و اساتقامت قلبای -تنفسای
دختر  22تا  16سال با قوس کف پای صاف و طبیعی" نیاز
نشان داد که دخترانی که دارای ناهنجااری صاافی کاف پاا
بودند تفاوت معنیداری در چابکی نسبت به دختران با کاف
پای سالم داشتند .که نتیجاه ایان تحقیاق هام باا تحقیاق
حاضر م ایرت دارد].[20
در پاسخ به این سوأل که چرا یافتههای سه تحقیق فوق باا
تحقیااق حاضاار در مااورد چااابکی دو گااروه م ااایرت دارد،
میتوان به نوس آزمون اشارهکرد ،باهطاوریکاه ناوس آزماون
چابکی در تحقیقاتی که نتایج آن با تحقیق حاضر ناهمخوان
بودهاست ،متفاوت است .بهطاور مراال در تحقیاق حساینی
برای بررسی چابکی از آزمون ایلی نویز استفاده شده اسات.
اهمیت یکنواختی در بهکارگیری آزمونهای مشابه چاابکی
را میتوان در مقایسه یافتههاای تحقیقاات شااهحساینی و
معیناای فاارد بااا تحقیااق حاضاار دریافاات در حااالیکااه
آزمودنیهای شرکتکننده از دو جانس مختلاف مارد و زن
بودند ،اماا چاون آزماون مشاابه اساتفاده شاده باود نتاایج
همخوانی داشت.
با توجه به کسب نتایج از آزمونهای مختلف چابکی به نظار
ماایرسااد در انتخااام آزمااون ساانجش چااابکی بایااد دقاات
بیشتری داشت و از آزمونهای معتبر که دقت باالیی دارناد
استفاده نمود .آزمون چابکی ایلی نویز یاک آزماون چاابکی
برای بسکتبالیستها و افراد ورزشکار طراحی شاده اسات و
اجرای آن برای آزمودنیهاای داناشآماوز مشاکل باه نظار
میرسد .[10
شاید یکی دیگر از عوامل اختالف میان یافتاههاای تحقیاق
حاضر با تحقیقات مشابه سن آزمودنیها باشد .بهطوری کاه
در تحقیق طاهری سن نمونه تحقیق  16تا  22سال بود .در
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حالیکه سن نمونههای تحقیق حاضر  10تا  12سال بودند.
به نظر میرسد که در آزمودنیهاای باا سان بااالتر میازان
سالهای ابتال به عارضه و اثر پذیری آنها بیشتر باشد.
از این رو تفاوت سن آزمودنیها میتواناد منجار باه کساب
نتایج متفاوت شود .همینطور امکان آن مایرود کاه دلیال
اختالف نتایج حاضر با برخای از تحقیقاات در دساترس باه
فعالیت آزمودنی ها مرتبط باشد بهگونهایکه آزمودنی برخی
از مطالعات ورزشکاران رشتههای مختلف بودن در حالیکاه
آزمودنیهای تحقیق حاضر دختران غیر ورزشکار دانشآموز
بودنااد دختااران نابااالر غیرورزشااکار رفیااتهااای محاادود
عملکردی دارند که با ورزشکاران بالر قابل مقایساه نیسات.
در این صورت شاید مقایسه نتایج تحقیق حاضر با یافتههای
تحقیقات غیر مشابه امکان تفسیر صحیح یافتههاا را کمتار
امکانپذیر میکند .با توجه باه یافتاههاای پاژوهش حاضار
ماایتااوان بیااانداشاات معلمااین ورزش و والاادین ،دختااران
دانااشآمااوز دوره ابتاادایی مبااتال بااه کااف پااای صاااف را از
فعالیتهای جسمانی بهدلیل ابتال به این ناهنجاری محاروم
نکنند و آنان را همانند سایر بعهها به فعالیت تشویق کنناد
تا از آمادگی جسمانی الزم و مهارتهای حرکتای بهارهمناد
شوند.
همچنین ،آمادگی دستگاه گاردش خاون و تانفس یکای از
عوامل مهم جسمانی است که به نظر اکرر متخممین معیار
منحماار بااه فاارد ارزشیااابی آمااادگی جساامانی اساات .از
مهمترین موارد کاربرد آن طبقهبندی افراد به منظور تعیین
وضعیت سالمتی یا میزان پیشرفت آنها ،بهکارگیری آنهاا در
کالسهای درس ،زمانی که هدف از آموزش ،ایجااد الگاوی
سالمتی باشد .[16
با توجه به نتایج بهدستآمده بین اساتقامت قلبای-تنفسای
دختران دارای کف پای صاف و طبیعای تفااوت معنایداری
وجود نداشت .آمادگی دستگاه گردش خون و تنفس یکی از
عوامل مهم جسمانی است و به نظر اکرر متخمماان معیاار
منحمر به فرد ارزشیابی آماادگی جسامانی اسات .آماادگی
دستگاه قلبی -تنفسی قاابلیتی از دساتگاه گاردش خاون و
تنفس برای هماهنگی با فعالیت مورد نظر و توانایی برگشت
سریع به حالت اولیه پس از انجام کار است .آمادگی مناسب
دستگاه قلبی -عروقی و تنفسی ،منتج از توانایی قلبی قاوی
بههمراه عروق خونی مناسب و عملکارد باهموقاع شاشهاا
اساات] .[18مقایسااه آزمااون دوی  000متاار در دو گااروه
دختران دارای کف پای صاف و سالم نشانداد که دخترانای
0
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صاف را از فعالیات هاای جسامانی باه دلیال اباتال باه ایان
ناهنجاری محروم نکنند و آنان را همانند ساایر بعاههاا باه
فعالیاات تشااویق کننااد تااا از آمااادگی جساامانی الزم و
مهارتهای حرکتی بهرهمند شوند.

که ناهنجاری صافی کف پا داشتند ،میانگین ضاعیفتاری را
نسبت به دختران طبیعی دارا بودهاند اما از نظر آماری ایان
تفاوت معنیدار نبود.
یافتههای معینی فرد نشاان داد کاه باین میازان اساتقامت
قلبی -تنفسی آزمودنیهایی با کاف پاای صااف و طبیعای،
تفاوت معنیداری وجود ندارد ،کاه ایان نتیجاه باا تحقیاق
حاضر هامخاوانی دارد] .[13در تحقیقای حساینی ،تحات
عنوان" مقایسه استقامت قلبی -تنفسی در دو گروه دختران
 13تا  18سال "انجام داد .به ایان نتیجاه دساتیافات کاه
میان استقامت قلبی -تنفسی دختاران  13تاا  18ساال باا
قوس کف پاای صااف و طبیعای ،تفااوت معنااداری وجاود
ندارد ،که نتیجه این تحقیق هم با تحقیق حاضار همخاوانی
دارد] .[0همچنین یافتههای طاهری تحت عنوان" چابکی و
استقامت قلبی -تنفسی دختر  22تا  16سال با قاوس کاف
پااای صاااف و طبیعاای" نشااان داد کااه میااان اسااتقامت
قلبی -تنفسی دختران  22تا  16ساال باا قاوس کاف پاای
صاف و طبیعی ،تفاوت معنیداری وجود نادارد .کاه نتیجاه
این تحقیق هم با تحقیق حاضر همخوانی دارد].[20
شاهحسینی نیز استقامت قلبای -تنفسای دو گاروه پساران
 10-16سال با کف پای صااف و طبیعای" را مقایساه و باه
این نتیجه دستیافت که میان دو گروه اخاتالف معنااداری
وجود دارد که نتیجه این تحقیق با تحقیاق حاضار م اایرت
دارد] .[8همانگونه که در قبل نیز اشاره شاد از مهامتارین
دالیل تفاوت یافتههای پاژوهش حاضار و تحقیقاات مشاابه
سن آزمودنیها و تأثیر عامل بلوغ در عملکرد نوس آزماون ،و
جنس آزمودنیها است کاه امکاان مقایساه یافتاههاا را در
فعالیتهای آمادگیهای وابسته به تندرستی بهویاژه آزماون
استقامت قلبی تنفسی سخت و حتی غیر ممکن میسازد.
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