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 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علـوم پزشکی زنجـــان
34 تا 28، صفحات 1384، تابستان 51، شماره 13دوره   

 
هاي ستون فقرات و آمادگی قلبی ـ تنفسی دانش آموزان پسر  بررسی فراوانی ناهنجاري

  1381ي راهنمایی استان زنجان،  دوره
  **، مریم خداویسی  *اکبر سازوار 

  a_sazvar@yahoo.comآموزش عالی مالیر،  الیر، بلوار دانشگاه، مجتمع م: ي مسئول نویسنده
 7/6/84:       تاریخ پذیرش23/8/83: تاریخ دریافت

  
  چکیده

  گـردش خـون از    برخـوردار بـودن از وضـعیت قامـت مناسـب و داشـتن سـتون فقـرات طبیعـی و بهبـود عملکـرد دسـتگاه                         :زمینه و هـدف   
  هـاي سـتون فقـرات در     بـا توجـه بـه عـدم وجـود اطالعـات در مـورد میـزان ناهنجـاري         . باشـد  عوامل بسیار مهم در سالمت عمومی فرد مـی        

  ي راهنمـایی  آمـوزان پـسر دوره   هاي ستون فقـرات و آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی دانـش       استان زنجان، این پژوهش با هدف تعیین میزان ناهنجاري
  .، انجام شد1381ان در سال استان زنج

اي و چند  ي راهنمایی استان زنجان انجام شد که به صورت تصادفی خوشه  دانش آموز پسر دوره643 این تحقیق مقطعی بر روي      :روش بررسی 
هاي سـتون   به ناهنجاريآموزان و حذف افراد بیمار از مطالعه، اطالعات مربوط  گیري قد و وزن دانش     پس از اندازه  . اي انتخاب شده بودند     مرحله

گیري چربی، جمع آوري  اي اندازه آموزان با استفاده از آزمون استاندارد نیویورك، شاتل ران و روش دو نقطه          فقرات و آمادگی قلبی تنفسی دانش     
  . هاي همبستگی و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با استفاده از آزمون

هاي ستون فقرات به ترتیب  ناهنجاري. هاي ستون فقرات مبتال هستند  درصد از افراد حداقل به یکی از ناهنجاري8/93داد که  نتایج نشان :ها یافته
، اسکولیوز ) درصد7/45(ها  ، افتادگی شانه ) درصد 9/47(، برآمدگی شکم    ) درصد 7/48(، فرورفتگی سینه    ) درصد 4/51(ها    شامل برآمدگی کتف  

، کجـی سـر   ) درصـد 8/13(، عدم تقارن لگـن  ) درصد6/14(، کیفوز   ) درصد 9/19(، لوردوزگردنی   ) درصد 4/24(می  ، لوردوزشک ) درصد 1/28(
بین لـوردوز  .  میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه محاسبه شد96/46حداکثر اکسیژن مصرفی . بود)  درصد3/2(ي پشت تابدار     و عارضه )  درصد 3/9(

  ).=P 04/0( داري، مشاهده شد   تنفسی ارتباط معنیکمري وعدم تقارن لگن با آمادگی قلبی ـ
هـاي سـتون فقـرات مبـتال      ي راهنمایی در استان زنجان حداقل به یکی از ناهنجـاري      آموزان پسر دوره    دانش)  درصد 8/93(اکثریت  : گیري  نتیجه

  . سازد ها را بیش از پیش مشخص می  ناهنجارياین امر ضرورت توجه به تربیت بدنی و انجام اقدامات جهت کنترل و پیشگیري از این. باشند می
  هاي ستون فقرات، آزمون شاتل ران آمادگی قلبی ـ تنفسی، ناهنجاري: واژگان کلیدي

  
 مقدمه

در عصر حاضر وقتی صـحبت از تربیـت بـدنی بـه میـان             
هاي ورزشی و تفریحـی نیـست    آید دیگر منظور فقط بازي     می

تـري بـه     اد بسیار مهم  بلکه در حال حاضر علوم ورزشی از ابع       

ترین ایـن ابعـاد،       کنند که یکی از مهم      انسان امروزي کمک می   
بعد سالمتی افراد و شناسایی میزان آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی،     

هـاي جـسمی ـ حرکتـی و      هاي جسمانی و ضعف  ناهنجاري
. باشـد   ها می بهبود افراد با ارایه تمرینات ورزشی مناسب به آن      

   کارشناس ارشد تربیت بدنی، مربی مجتمع آموزش عالی مالیر*
  کارشناس تربیت بدنی**
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 نوجوانـانی کـه در سـنین رشـد هـستند        در این ارتباط باید به    
تري نمود، چرا که در این سنین قامت و وضـعیت      توجه جدي 

گیــرد و اگــر ایــن  فیزیکــی افــراد شــکل نهــایی خــود را مــی
هاي جـسمانی     گیري وضعیت بدن با ضعف و ناهنجاري        شکل

همراه باشد، بدن در سنین بـاالتر دیگـر قـادر بـه اصـالح آن                
ر زیـادي قـادر بـه اصـالح ایـن         نیست و یا با مشکالت بـسیا      

از این رو، بررسی و شـناخت میـزان      . ها خواهد بود    ناهنجاري
تواند به ما کمک زیـادي در   ها در سنین نوجوانی می    ناهنجاري

چنین با توجه به      هم. هاي جسمانی کند    پیشگیري از ناهنجاري  
دوران حساس رشد بدنی در کودکان و نوجوانان و نظر به این   

هـاي    عیت بدنی خـوب و سـالم بـراي سـرمایه          که داشتن وض  
شود، بنابراین تربیـت   ي این جامعه یک حق محسوب می  آینده

ــوا  ــد بت ــدنی بای ــتگاه    ب ــالمتی دس ــزان س ــناخت می ــد در ش   ن
هاي  قلبی ـ تنفسی و انحرافات ستون فقرات دانش آموزان گام 

اساسی برداشته و موجب بهبودي کامل و یا نسبی در افـرادي            
این انتظـارات از تربیـت      . ي این انحرافات هستند   شود که دارا  

تواند دستاوردهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتـصادي بـا       بدنی می 
ارزشی را براي اجتماع و فرد به همراه داشته باشد و با اطـالع    

توان جهت داشتن نسلی سـالم   از میزان انحرافات جسمانی می  
ـ   و پویا، اقداماتی اساسی و گام  ا نـسلی  هاي مؤثري برداشـت ت

  ).1(سالم و شاداب داشته باشیم 
هـاي معتبـر در سـالمتی     آمادگی قلبـی ـ تنفـسی از شـاخص    

. عملکرد دستگاه گردش خون و قلمرو ورزش قهرمانی اسـت   
هـاي سـتون    شناخت میزان آمادگی قلبی ـ تنفسی و ناهنجاري 

فقرات همواره عالقه و توجه متخصصان علوم ورزشـی را بـه         
ها بر این اعتقاد هستند کـه     و اکثر آن  خود معطوف کرده است     

ي دوم حساس رشد است که بـه علّـت            مقطع راهنمایی، دوره  
اي بسیار حساس    تغییرات ناشی از بلوغ و رشد جسمانی دوره       

هاي جسمی ـ حرکتی در این سنین شاید   بوده و داشتن ضعف
به صورت ثابت بعد از دوران بلوغ باقی مانده و فرد را مجبور          

 تـا آخـر عمــر از یـک وضـعیت بـدنی نــامطلوب      نمایـد کـه  

شناسایی میزان این انحرافات قبـل از بلـوغ و     . برخوردار باشد 
تواند بـراي مـسئولین و اولیـاء دانـش         ي راهنمایی می    در دوره 

ریزي براي بهبود، اصـالح       برنامه. آموزان بسیار مهم تلقّی شود    
یی و پیشگیري انحرافات ستون فقـرات در ایـن دوره، از کـارا     

هاي سنی این  بسیار باالیی برخوردار بوده و با توجه به ویژگی      
هاي اصالحی ـ حرکتی مناسب در ارتباط   توان برنامه دوره، می

با اصالح انحرافات چه در خانه و چه در ساعات ورزش براي 
از این رو تحقیـق حاضـر بـا       ). 2،3(آموزان تجویز نمود      دانش

ي سـتون فقـرات دانـش    ها هدف تعیین میزان شیوع ناهنجاري    
آموزان مقطع راهنمایی از لحاظ ابتالء به کیفوز، لوردوز کمري      

هـا، فرورفتگـی سـینه و     و گردنی، اسکولیوز و افتـادگی شـانه       
 در اسـتان  1381میزان آمادگی قلبی ـ تنفـسی آنـان در سـال     

  .زنجان مورد بررسی قرار گرفت
  

  روش بررسی
ي  ن پـسر دوره ي مقطعی بر روي دانـش آمـوزا    این مطالعه 

ي   جهت تعیین حجم نمونـه    . راهنمایی استان زنجان انجام شد    
اسـتفاده و   ) 4(ي کوکران     آماري از فرمول برآورد حجم نمونه     

 نفر برآورد شـد، کـه جهـت بـاال          593ي پژوهش     تعداد نمونه 
 دانش آموز از کل استان زنجـان        643بردن دقت تحقیق تعداد     

جهـت انتخـاب    . فتنـد در این تحقیق مـورد بررسـی قـرار گر         
اي   اي چنـد مرحلـه      از روش خوشـه   ) n=643(ي آماري     نمونه

ي هـم   استفاده شد به این صورت که ابتدا مناطق در سه دسـته    
سطح قرار گرفتند و سپس از هر دسته دو منطقـه بـه صـورت      
تصادفی انتخاب شـدند کـه عبـارت بودنـد از منـاطق طـارم،               

بعد . رمدره و خدابندهي یک زنجان، ایجرود، انگوران، خ   ناحیه
از مشخص شدن مناطق، در هر منطقه جهت انتخاب مـدارس           

  اي   و در نهایت دانـش آمـوزان، بـاز هـم بـه صـورت خوشـه                
ي   الزم به ذکر است که تعـداد نمونـه        .اي عمل شد    چند مرحله 

  انتخـــاب شـــده در هـــر منطقـــه بـــا توجـــه بـــه درصـــد  
ان پـسر  آمـوز  دانش آموزان آن منطقه نسبت به تعدادکل دانـش     
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ــود  ــان ب ــتان زنج ــایی اس ــع راهنم ــع آوري . مقط ــت جم   جه
ي بیمـاري دانـش    اي سـابقه  نامـه  اطالعات ابتدا در طی پرسش 

افـراد بیمـار از     . ها پرسیده شـد     آموزان و مشخصات فردي آن    
پژوهش حذف شدند و سپس وزن و قد افراد، درصـد چربـی      

هـاي سـتون      زیر پوست، حداکثر اکسیژن مصرفی و ناهنجاري      
گیري درصد چربـی بـدن روش         براي اندازه . قرات تعیین شد  ف

ــه ــا   دو نقطـ ــسیحی آمریکـ ــوان مـ ــردان جـ ــگاه مـ   اي باشـ
(Young Mens Christian Association [YMCA])  مـورد 

گیـري   در این روش ابتدا دو محل انـدازه . استفاده قرار گرفت    
گیري ساق   پشت بازو بخش میانی شانه و آرنج و محل اندازه         (

خش داخلی استخوان در پشت درشت نی در محلی که        پا در ب  
انتخاب و سپس چین پوستی بـا  ) ساق پا بیشترین قطر را دارد   

گیـري   انگشت شست و سبابه گرفته شـده و بـا کـالیپر انـدازه       
دو عدد حاصل با هم جمع شده تا درصد چربی بدن          . شود  می

  .افراد به دست آید
نـش آمـوزان، از   به منظور برآورد حداکثر اکـسیژن مـصرفی دا       

در آزمـون شـاتل ران      . آزمون شاتل ران نوع اول استفاده شـد       
هاي ضربه شمار کـه        متر را با آهنگ    20نوع اول، فرد مسافت     

شود به حالت دویـدن، بـه        ازیک دستگاه الکترونیک پخش می    
زمان بـا نواختـه شـدن هـر آهنـگ،             کند که هم    نحوي طی می  

هـاي    م  عت گـا  سـر .  متـر باشـد    20شخص در انتهاي مسافت     
ــه،  ــستین دقیقـ ــه 8نخـ ــاعت و در دقیقـ ــومتر در سـ   ي   کیلـ

 کیلومتر در ساعت است که از دقیقه سوم به بعد در هر             9دوم  
 کیلومتر در ساعت بر سرعت دویدن شخص اضافه         5/0دقیقه  

 کیلومتر در 5/18، سرعت به 21شود به طوري که در دقیقه  می
ت حرکـت تـا     رسد و از این مرحله به بعـد، سـرع           ساعت می 

البته شرط تداوم آزمـون ایـن       ( ماند     ثابت باقی می   23ي    دقیقه
 متري یا 20است که با نواخت هر آهنگ ، آزمودنی روي خط  

 متري آن رسیده باشد و در غیـر ایـن صـورت،             3 تا   1فاصله  
). ي پایانی یعنی دقیقه بیست و سوم نرسد         شاید فرد به مرحله   

ـ  شخص به دویدن رفت و برگشت هم       ان بـا نواختـه شـدن    زم

زمـان   دهد تا موقعی که دیگر نتواند خود را هم         آهنگ ادامه می  
 متـري خطـوط انتهـایی    3ي  با نواخته شدن آهنگ بـه فاصـله       

ــد     ــوالی رخ ده ــار مت ــاق دوب ــن اتف ــاند و ای ــن . برس   در ای
  رسـد و سـرعت حرکـت شـخص           صورت آزمون به پایان می    

ــرار    ــا ق ــت و ب ــف شــده، ثب ــه متوق   دادن در کــه در آن مرحل
ــه    ســال و 18ي زیــر حــداکثر اکــسیژن مــصرفی افــراد  معادل

  ).6،5(شد  تر ازآن برآورد می پایین
   VO2max = 025/31+ سرعت   ـ238/3سن ) 248/3+ (سن ×  سرعت 1563/0

هـاي سـتون فقـرات از آزمـون         جهت بررسی میزان ناهنجاري   
ــد     ــتفاده ش ــورك اس ــتاندارد نیوی ــیحات  .اس ــاز توض   در آغ

ي اجـراي آزمـون و ضـرورت بررسـی         ي نحـوه    دربارهکاملی  
  هـا و اهمیـت آن از نظـر سـالمت جـسمانی،           میزان ناهنجاري 

آمـوزان بـا اسـتفاده از       به دانش آموزان داده شد و سپس دانش       
ــفحه ــه  ص ــطرنجی از دو زاوی ــورد   ي ش ــو م ــی و پهل   ي خلف

هـاي کجـی سـر،     از دید خلفی ناهنجاري. گرفتند بررسی قرار  
  انه، اســـکولیوز، عـــدم تقـــارن لگـــن مـــوردافتـــادگی شـــ
ــرار  ــد پهلــو هــم ناهنجــاري  بررســی ق   هــاي  گرفــت و از دی

ــف   ــینه، کت ــی س ــري، فرورفتگ ــی و کم ــوردوز گردن ــاي  ل   ه
ــورد      ــدار م ــشت تاب ــکم و پ ــدگی ش ــوز، برآم ــده، کیف   برآم

  ).15(گرفت  ارزیابی قرار 
هاي سـتون فقـرات و    جهت تعیین فراوانی و درصد ناهنجاري   

 آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی از آمـار توصـیفی و جهـت        میانگین
بررسی ارتباط بین متغیرهاي قد و وزن و درصد چربی بدن و            

تنفـسی   هاي ستون فقرات با میزان آمادگی قلبـی ـ    ناهنجاري
آموزان ازضریب همبـستگی وآنـالیز رگرسـیون اسـتفاده            دانش

  .دار تلقی گردید  معنی=P 05/0. گردید 
  

  ها  یافته
آمـوزان    ي تحقیق نـشان داد میـانگین سـنی دانـش          ها  یافته

ــان 12/13 ــد آن ــانگین ق ــان 149، می ــانگین وزن آن    7/38 و می
  نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه در مجمـوع    . کیلو گرم بود  
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هـاي   آموزان حداقل به یکی ازناهنجـاري     درصد از دانش   8/93
بیـشترین ناهنجـاري مربـوط بـه        . ستون فقرات مبـتال هـستند     

ــف عارضــه ــدگی کت ــا  ي برآم ــد4/51(ه ــه )  درص ــود و بقی   ب
، برآمـدگی   ) درصـد  7/48(فرورفتگـی سـینه     : به ترتیب شامل  

ــکم  ــد9/47(ش ــانه ) درص ــادگی ش ــا  ، افت ــد7/45(ه   ، ) درص
ــکولیوز  ــد1/28(اس ــکمی ) درص ــد4/24(، لوردوزش ، ) درص

ــوردوزگردنی  ــد9/19(لـ ــوز ) درصـ ــد6/14(، کیفـ   ، ) درصـ
بودنـد  )  درصد3/9(کجی سر ، ) درصد8/13(عدم تقارن لگن  

ي   و باالخره کمترین ناهنجاري مشاهده شده مربوط به عارضه        
  ). 1جدول (بود )  درصد3/2(پشت تابدار 

  
هاي ستون فقرات در دانش آموزان  توزیع فراوانی ناهنجاري : 1جدول 

  1381پسر مقطع راهنمایی استان زنجان، 
  فراوانی  ناهنجاري
  60 )3/9(*             کجی سر

  294) 7/45(  افتادگی شانه
  181) 1/28(  اسکولیز

  128) 9/19(  لوردوز گردنی
  313) 7/48(  فرو رفتگی سینه
  331) 4/51(  برآمدگی کتف
  308) 9/47(  برآمدگی شکم

  . باشند گر درصد می  اعداد داخل پرانتز بیان*      
  

 و 12/19در پژوهش حاضر میانگین درصد چربـی نوجوانـان        
ن کلی حـداکثر اکـسیژن مـصرفی دانـش آمـوزان پـسر          میانگی
 میلی لیتر بر کیلوگرم در 96/46ي راهنمایی استان زنجان  دوره

ــد  ــت آم ــه دس ــه ب ــم. دقیق ــاره ه ــین درب ــین  چن ــاط ب ي ارتب
هاي ستون فقرات با میزان آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی      ناهنجاري
هـاي کیفـوز،    ها، نتایج نـشان داد کـه بـین ناهنجـاري       آزمودنی

دوزگردنی، برآمدگی شکم وکتف، کجی سر، افتادگی شانه، لور
  فرورفتگــی ســینه، پــشت تابــدار، اســکولیوز و آمــادگی      

داري وجـود نـدارد و تنهـا بـین      قلبی ـ تنفسی ارتبـاط معنـی   

و عدم تقـارن لگـن     ) =P 04/0 و   =R2 049/0(لوردوزکمري  
)04/0 R2= 04/0 و P= (       و آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی ارتبـاط

  . ر وجود دارددا معنی
  

  بحث
 درصـد از  8/93نتایج پژوهش نـشان داد کـه در مجمـوع           

دانـــش آمـــوزان مـــورد بررســـی داراي حـــداقل یکـــی از  
)  نفر40( درصد   2/6هاي ستون فقرات بودند و تنها         ناهنجاري

هـا کـامالً سـالم بـوده و از لحـاظ سـتون فقـرات داراي         از آن
ته مشابه نتایج بـه   این یاف . گونه عارضه و ناهنجاري نبودند      هیچ

ها اجرا شـده     دست آمده در تحقیقاتی است که در سایر استان        
ــت ــوزان دوره   . اس ــش آم ــر روي دان ــه ب ــشی ک   ي  در پژوه

هـاي    راهنمایی بندر ترکمن انجام شد، میزان کلـی ناهنجـاري         
ــرات   ــتون فقـ ــد  6/86سـ ــزارش شـ ــد گـ ــایج .  درصـ   نتـ

رصـد  کنند که د    هاي بسیاري به این موضوع اشاره می        پژوهش
ي  هاي ستون فقرات در بین دانش آموزان پـسر دوره    ناهنجاري

راهنمایی باال است و مخصوصاً در اسـتان زنجـان نـسبت بـه              
هـاي   ها درصد نسبتاً باالتري از ابتالء به ناهنجـاري      سایر استان 

  . گردد ستون فقرات مشاهده می
در پژوهش حاضر بیشترین ناهنجاري مربـوط بـه ناهنجـاري            

و کمترین ناهنجـاري مربـوط   )  درصد4/51(ها  فبرآمدگی کت 
  نتــایج . بــود)  درصــد3/2(ي پــشت تابــدار   بــه عارضــه 

پژوهش مشابهی که بر روي دانش آموزان اصفهان انجام شده،          
ــادگی شــانه  ــشترین ناهنجــاري را افت و )  درصــد7/36(هــا  بی

گزارش کـرده   )  درصد 8/0(کمترین ناهنجاري را کجی گردن      
  ي    دیگـري کـه بـر روي دختـران دوره          در پژوهش ). 8(است  

ي   راهنمایی انجـام شـده اسـت بیـشترین ناهنجـاري عارضـه            
و کمترین ناهنجـاري مربـوط بـه      )  درصد 87(ها    افتادگی شانه 

اعالم شد، که البتـه ایـن       )  درصد 15(ي سینه     فرورفتگی قفسه 
اختالف ناشی از آن است که تحقیق مذکور بـر روي دختـران        

  ).9(را گردیده است ي راهنمایی اج دوره
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هاي مختلف حاکی از آن است کـه اکثـر دانـش     نتایج پژوهش 
آموزان ما به نـوعی در سـاختار بـدنی خـود داراي ضـعف و                

هـا از    ناهنجاري هستند و این معضل اجتماعی در برخی از آن         
درصد بسیار باالیی برخوردار است و اگـر راهکـار و چـالش             

نپـذیرد بـا توجـه بـه        اساسی در پیشگیري از این امر صورت        
ماشینی شدن عصر نوین که فقر حرکتی به صورت یک آسیب   

 اي هولنـاك در انتظـار         نمایـد، آینـده     اجتماعی عظیم رخ مـی    
متأسفانه در داخـل کـشور تحقیقـات        . ي ما خواهد بود     جامعه

هاي ستون فقرات بـا آمـادگی         ي ارتباط ناهنجاري    کمی درباره 
لی نتـایج چنـد پـژوهش    قلبی ـ تنفسی صورت گرفته است و 

هاي ستون فقرات نشان داده است که میزان          پیرامون ناهنجاري 
ي دختـران مـدارس راهنمـایی       هاي وضعیتی باال تنه     ناهنجاري

باشد که کمترین ناهنجاري مربوط به         درصد می  41نجف آباد   
و بیـشترین ناهنجـاري   )  درصـد 15(ي سـینه     فرورفتگی قفسه 

چنـین   باشـند، هـم   مـی )  درصـد 87(ها  مربوط به افتادگی شانه  
  ). 9( درصد بود 8/34میزان کیفوز 

 درصد از افراد 89نتایج تحقیق مشابهی در اردبیل نشان داد که   
ــاري ــار ناهنج ــی  دچ ــرات م ــتون فق ــاي س ــند ه ــزان . باش می

هاي مورد آزمایش ستون فقرات عبارت        هاي قسمت   ناهنجاري
  فقـرات   درصـد، سـتون      51هـا      درصد، شـانه   25بودند از سر    

 3/48 درصـد، کیفـوز   48 درصد، گردن 6/45 درصد، لگن  49
.  درصــد43 درصـد و لــوردوز  3/43درصـد، افتــادگی شــکم  

و )  درصـد  51(هـا     بیشترین ناهنجاري مربوط به افتادگی شانه     
). 7(بـود  )  درصـد 25(کمترین میزان ناهنجاري مربوط به سر     

ن فقرات  هاي ستو   ها نشان داد که میزان کلی ناهنجاري        بررسی
بررسـی میـزان    ). 10(باشـد      درصد مـی   6/86در بندر ترکمن    

هــاي ســتون فقــرات دانــش آمــوزان پــسر مقطــع   ناهنجــاري
هـاي سـتون    ي شهر مـشهد نـشان داد کـه ناهنجـاري            متوسطه

ــانه   ــادگی ش ــامل افت ــرات ش ــردن ) درصــد75(فق ــی گ   ، کج
  و کیفــــوز )  درصــــد21/3(، اســــکولیوز ) درصــــد1/51(
و برآمدگی شـکم    )  درصد 22(وز کمري   ، لورد ) درصد 63/3(

نتایج تحقیق مشابهی در مشهد گزارش      . باشند  می)  درصد 38(
ي تحقیـق حـداقل     درصد افراد جامعه  90کرد که به طور کلی      
هاي سـتون فقـرات مبـتال بودنـد و ایـن              به یکی از ناهنجاري   

، کجـی گـردن     ) درصـد  15/92(هـا شـامل، کیفـوز         ناهنجاري
، افتادگی شانه   ) درصد 3/63(ی شکم   ، برآمدگ ) درصد 25/92(
و لوردوز گردنی )  درصد4/75(، لوردوز کمري  ) درصد 3/26(
در تحقیقی که بر روي ورزشـکاران       ). 11(بود  )  درصد 7/15(

پسر سراسر کشور انجام شده است، این نتیجه حاصل شد کـه    
بنابر ). 12(هاي وضعیتی بودند      ها چار ناهنجاري     درصد آن  74

هـاي    فرانسه، تشدید لوردوز کمري در کـالس      گزارشات بورد   
قبـل از   . گـردد   دوم و سوم و چهارم دبستان بیشتر مشاهده می        

این سن ناهنجاري کمتر مـشاهده شـده و ورزش در دبـستان             
ــت   ــسته اس ــالح   20توان ــاري را اص ــن ناهنج ــد از ای    درص

دهد افزایش سطح اسید   و در مقابل نتایج نشان می     ) 13(نماید  
ي اول وام اکــسیژن، تــاخیر  فــزایش مرحلــهالکتیــک خــون، ا

اي تنفـسی از   چنین کـاهش حجـم دقیقـه        برگشت قلب و هم     
پژوهش ). 14(باشد  ثمرات یک وضعیت بدنی غیر مطلوب می

حاضر نشان داد کـه متاسـفانه عـدم توجیـه دانـش آمـوزان و            
هـاي   ها و کم توجهی به درس تربیت بدنی و نرمش           اولیاي آن 

  دي بــر ســاختار بــدنی فرزنــدان ایــن بــدنی، نتــایج بــسیار بــ
هـاي    مرز و بوم خواهد گذاشت که در این راستا با پیـشگیري           

  . توان با این معضل مبارزه کرد به موقع می
  استقامت قلبی ـ تنفـسی، ظرفیـت بیـشینه کـارکردي سیـستم       
قلبی ـ تنفسی براي ادامه و حفظ فعالیت جسمانی و یا کـاري   

نی عمـده در زمـان طـوالنی    ي گروه هـاي عـضال   در برگیرنده 
باشد و مقیاس سنجش آن حداکثر اکسیژن مصرفی است و         می

عبارت است از بیشترین مقدار اکسیژنی که در خـالل اجـراي         
هـاي بـدن    حداکثر فعالیت بدنی تا حد واماندگی توسط سلول      

در پـژوهش حاضـر میـانگین کلّـی       . شود  جذب و مصرف می   
ـ       ي راهنمـایی   سر دوره حداکثر اکسیژن مصرفی دانش آموزان پ

 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقـه محاسـبه          96/46استان زنجان   
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هاي آمادگی    اکسیژن مصرفی بیشینه از معتبرترین شاخص     . شد
. گر ظرفیت کار استقامتی اسـت  گردد و بیان  بدنی محسوب می  

اند اکـسیژن مـصرفی    با توجه به شواهد پژوهشی که نشان داده 
گی بـدنی بهتـر از عوامـل دیگـر عمـل        بیشینه در ارزیابی آماد   

کند، به همین دلیل در تحقیق حاضر از ایـن عامـل جهـت                می
بـا توجـه بـه    . برآورد میزان آمادگی قلبی ـ تنفسی استفاده شد 

ي میـزان   هاي موجود درباره    ي به دست آمده و استاندارد       نتیجه
توان به این موضوع اشـاره        طبیعی حداکثر اکسیژن مصرفی می    

ي  یزان آمادگی قلبی ـ تنفسی دانش آموزان پسر دوره کرد که م
  .راهنمایی استان زنجان در حد خوبی قرار دارد

هاي ستون فقـرات و میـزان آمـادگی     در بررسی بین ناهنجاري 
شد که بین آمـادگی قلبـی ـ تنفـسی و      قلبی ـ تنفسی مشاهده  

هـا،   ناهنجاري کیفوز، لوردوزگردنی، اسکولیوز، افتـادگی شـانه   
هـا، پـشت تابـدار، برآمـدگی          فتگی سینه، برآمدگی کتف   فرور

گونه ارتباط معنـی داري وجودنـدارد و          شکم و کجی سر هیچ    
تنها بین آمادگی قلبی ـ تنفسی و ناهنجاري لـوردوز کمـري و    

  .شود عدم تقارن لگن ارتباط معنی داري دیده می

  گیري نتیجه
ون هاي سـت  با توجه نتایج این تحقیق میزان کلی ناهنجاري      

  باشـد کـه     درصـد مـی    8/93فقرات در سـطح اسـتان زتجـان         
هاي کشور و در سـطح نـسبتا بـاالیی          تقریبا مشابه سایر استان   

  گـر ایـن مطلــب اسـت کـه متاسـفانه عــدم       قـرار دارد و بیـان  
هاي صحیح ورزشی و ناآگـاهی دانـش آمـوزان            اجراي نرمش 

ــنایی آن     ــدنی وناآش ــتاندارد ب ــعیت اس ــه وض ــسبت ب ــا  ن   ه
 درست حمل اشیا، عوارض بـسیار بـدي را بـر روي            با اصول 

  بــا افــزایش اطالعــات و آگــاهی . بــدن افــراد گذاشــته اســت
  تــوان   ي بهداشــت فــردي مــی   دانــش آمــوزان در زمینــه  

هاي جسمانی تاحدامکان پیشگیري کرد ودر   از بروز ناهنجاري  
ها اقـدام     صورت بروز با تشخیص به موقع نسبت به درمان آن         

  بــــه نتــــایج پــــژوهش آمــــادگی بــــا توجــــه . نمــــود
ــه      ــسبت ب ــوزان اســتان زنجــان ن ــش آم ــی ـ تنفــسی دان قلب

باشد که با توجه بـه      استانداردهاي موجود، در سطح خوبی می     
هـا امکـان مقایـسه        عدم وجود تحقیقات مشابه در سایر استان      

 .گردد تاسیس مراکز حرکات اصالحی پیشنهاد می. وجود ندارد
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