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  چکیده

 مقایسـه  حاضـر،  قیتحق از هدف، جامعه مختلف ياقتصاد طبقات در یبدن توده شاخص تفاوت به با توجه

 مطالعـه  .ه اسـت بود ابتدایی مقطعمدارس دولتی و غیرانتفاعی  پسر آموزان دانش نیب دروضعیت پاسچرال 

آمـوزان پسـر مقطـع ابتـدایی شـهر      بر روي دانـش 1393-94تحصیلی سال در اي حاضر،مقایسه -توصیفی

 به نفر 1027 تعداد اي بوده وو طبقه ايمرحله اي چندخوشه صورت به گیرياصفهان انجام گرفت. نمونه

از تراز، کـایفومتر، گونیـامتر،    قامتی هايناهنجاري گیرياندازه براي شرکت کردند. نمونه در هر گروه عنوان

 شـیوع  میـزان  بین نـوع مدرسـه بـا    بررسی ارتباط دو براي خی شد. از آزمون استفاده اسکوپکولیس و پد

در  21نسـخه    Spssافـزار هاي آماري  با نـرم ها در دو گروه استفاده گردید و تمام تجزیه تحلیلناهنجاري

-پشت صاف، کمرگـود، کـف   گرد،پشت کج،پشت هايهنجارينا صورت گرفت. در 05/0سطح معناداري 

نظـر  بـه  ).≥P 05/0گود تفاوت معناداري بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشاهده شد(پايکف صاف وپاي

 در مناسـب  یورزشـ  يفضـا  نبود و نیوالد يسو از وقت صرف عدم و یبدن تحرك به توجه عدمرسد می

ها در این مـدارس  تر برخی از ناهنجاريایجادکننده افزایش وزن و  بروز بیشی از عوامل رانتفاعیغ مدارس

  بوده است. 

  کج، غیرانتفاعی، وضعیت پاسچرال.صاف، پشتپاي کلیدي:واژگان

 
 
Abstract 
 
With regard to different body mass index in Various economic classes of society,  the aim of the present study 
was to compare the postural position in elementary boy students  of public and non-profit schools. the present 
descriptive study was done in the 2014-2015 school year in elementary boy students of esfahan city.  the 
Sampling was done stratified and multistage cluster and 1027 subjects were Participated in each group. stature 
abnormalities measured with Bob, Kayfometer, Goniometer, Caliper and Padscope. Chi-square test to examine 
the relationship between two groups, All  Statistical analyzes were performed using SPSS version 21 a 
significant level 0/05. scoliosis, kyphosis, flat back,  lordosis, flat foot and pescavus Abnormalities had 
significant differences between Public and non-profit schools(P≤ 0/05). It seems that factors such as physical 
inactivity, and lack of parents spending time and lack of adequate exercise space in non-profit schools has 
caused weight increased and greater incidence of  some Abnormalities in this schools. 
 
Keywords: flat foot,  scoliosis, non profit, postural position. 

  طب ورزشی



  مقدمه 

-یم برهم را قامت یعیطب راستاي و بدن یاسکلت ساختار که است ینامطلوب راتییتغ یاسکلت هايناهنجاري

ـ  از). 2هاي کودکی ونوجوانی، دوران طالیی براي ساختن اسکلت بدن اسـت( سال ).1(زند  رونـد  بـا  یطرف

 علت به که ییهاماريیب و عوارض امور، انجام در انسان فعالیت کاهش آن یپ در و حاضر قرن یصنعت رشد

 در شـه یر هـا، گیري ناهنجـاري عوامل شکل از اريیبس ).1(است افزایش به رو شود،یم مشاهده یتحرککم

 یجسـمان  هاي ناهنجاري و ضعف با افراد یکیزیف تیوضع و قامت اگر. دارند مردم یزندگ سبک و فرهنگ

 اصالح به قادر اديیز اریبس مشکالت با ای و ستین آن اصالح به قادر گرید باالتر نیسن در بدن باشد، همراه

 .اسـت  فـرد  انـدام  و پاسـچر  بـه  توجـه  ناهنجـاري،  ییشناسا در گام نیاول. )3(بود خواهد هاناهنجاري نیا

 اي نامطلوبتغذیه وضعیت نشانگر سو یک از ن،کودکان و نوجوانا روي بر ما کشور در شده انجام مطالعات

). از طرفی با توجه 3(هاستآن در تغذیه با هاي مرتبطيبیمار شیوع بیانگر دیگر سوي از و سنی رده این در

چـون افـزایش وزن و   ی همعوارض ،تلویزیون از قبیل تماشايهایی به کاهش فعالیت بدنی و افزایش فعالیت

به تحقیقات محدود با توجه  ).1(است یفزون به رو صافپايضربدري و کفچون زانويهایی همناهنجاري

 )،3وزنی و الغري در طبقات محروم و شیوع اضافه وزن و چاقی در قشر مرفـه ایـران(  شیوع کمو همچنین 

مـدارس   پسـر  آمـوزان دانش نیب در و شاخص توده بدنی وضعیت پاسچرال مقایسه حاضر، قیتحق از هدف

  .بود ییابتدا مقطعدولتی و غیرانتفاعی 

  شناسی تحقیق   روش

مدارس دولتی و غیـر   1393-94تحصیلیابتدایی سال مقطع پسر آموزان دانش تحقیق، این آماريي جامعه

 نفر 1027 تعداد ، ايو طبقه ايمرحله اي چندخوشه صورت به آنان میان از که اصفهان بودند انتفاعی شهر

 بـا  هـا آزمودنی وزن و انتخاب شدند. در ابتدا قد نمونه در هر گروه(مدارس دولتی و غیر انتفاعی) عنوان به

 باالبردن گیري شدند. جهتهانداز کشور کانادا ختسا HI-MS14 ترازوي مدل و دستگاه قدسنج از استفاده

 هاياز آموزش ورزش طب متخصص یک توسط گرهاآزمون قامتی، هايناهنجاري ارزیابی در دقت میزان

 اسکولیوز، صاف، پشت جلو،هاي سربهعارضه ارزیابی شامل قامتی ساختار بررسی .گردیدند برخوردار کافی

مورد نظر   هايعارضه صاف و کف پاي گود بود. پاي کف پرانتزي، زانوي زانوي ضربدري، لوردوز، ، کیفوز

 شـدند. بـراي   گیـري انـدازه  پداسـکوپ و گونیامتر، کـولیس   کش منعطف،خط از تراز، کایفومتر، استفاده با

 دو بـراي  خـی  توصیفی(درصد و فراوانی) و از آزمـون  آماري روشاز  شده آوريجمع اطالعات توصیف

-استفاده گردید و تمام تجزیه تحلیـل  ها در دو گروهناهنجاري شیوع میزان بین نوع مدرسه با بررسی ارتباط

  .صورت گرفت 05/0در سطح معناداري  21 نسخه  Spssافزارهاي آماري  با نرم

  ها یافته

آموزان اول تا ششم مقطع ابتدایی مـدارس دولتـی و   هاي قامتی در بین دانشناهنجاري وضعیت 1در جدول

ها در مـدارس دولتـی   ترین شیوع ناهنجاريشود، بیشکه مشاهده میگونهغیرانتفاعی آورده شده است. همان



نفـر) و کـف پـاي    171نفر) بودنـد و زانـوي ضـربدري(   136نفر)، کمرگود(165ترتیب زانوي ضربدري(به

  ترین شیوع ناهنجاري را در بین مدارس غیرانتفاعی داشتند. ) بیشنفر113صاف(

  آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی اصفهاندانش فقرات ستون هايناهنجاري فراوانی . توزیع1جدول

 
  ناهنجاري

   کالس
  جمع افراد

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

  

  سربه جلو

  35 11 15 3 1 2 3  دولتی

  52  16  16  6  8  4  2  غیرانتفاعی

  87  27  31  9  9  6  5  مجموع

  پشت کج

  

  14  2  5  3  2  2  0  دولتی

  29  6  8  6  5  3  1  غیرانتفاعی

  43  8  13  9  7  5  1  مجموع

  43  6  20  6  5  1  5  دولتی  پشت گرد

  19  3  4  4  4  4  0  غیرانتفاعی

  62  9  24  10  9  5  5  مجموع

  پشت صاف

  

  1  0  1  0  0  0  0  دولتی

  9  1  2  0  3  3  0  غیرانتفاعی

  10  1  3  0  3  3  0  مجموع

  136  33  31  30  16  19  7  دولتی  کمر گود

  61  10  9  8  11  18  5  غیرانتفاعی

  197  43  39  38  27  37  12  مجموع

زانوي 

  پرانتزي

  

  17  4  4  3  2  4  0  دولتی

  21  2  7  4  3  3  2  غیرانتفاعی

  38  6  11  7  5  7  2  مجموع

زانوي 

  ضربدري 

  

  165  36  34  36  24  28  7  دولتی

  171  43  36  34  27  23  8  غیرانتفاعی

  336  79  70  70  51  51  15  مجموع

کف پاي 

  صاف

  61  5  8  11  17  10  10  دولتی

  113  16  24  12  32  24  5  غیرانتفاعی

  174  21  32  23  49  34  15  مجموع

کف پاي 

  گود

  

  59  12  15  7  14  10  1  دولتی

  23  4  6  2  5  6  0  غیرانتفاعی

  82  16  21  9  19  16  1  مجموع

 هـا ناهنجـاري  شـیوع  درمدارس دولتی و غیرانتفـاعی   بین تفاوت تعیین برايدو نتایج حاصل از آزمون خی

 کف پاي صاف و پشت صاف، کمرگود، گرد ،پشت کج ،پشت هايناهنجاري در هافراوانی که بین داد نشان

ها، مدارس غیر انتفـاعی  چنین در اکثر ناهنجاريدارد. همکف پاي گود تفاوت معناداري در دو گروه وجود 

  تري نسبت به مدارس دولتی داشتند.فراوانی بیش

  بحث و نتیجه گیري 

مدارس دولتی و  پسر آموزان دانش نیب در یقامت هايناهنجاري وعیش زانیم مقایسه ،حاضر تحقیقهدف از 

ها در مدارس دولتی بـه ترتیـب   بیشترین شیوع ناهنجارينتایج نشان داد .بوده است ییابتدا مقطعغیرانتفاعی 

نفر) 113نفر)و کف پاي صاف(171نفر) بود و زانوي ضربدري(136نفر) و کمرگود(165زانوي ضربدري(

 و دولتـی  مدرسـه  از حاضـر  مطالعـه  در ترین شیوع ناهنجاري را در بین مـدارس غیرانتفـاعی داشـتند.   بیش



 سوء . بطورکلیشد استفاده هاخانواده اجتماعی -اقتصادي وضعیت بیانگر شاخص یک عنوان به غیرانتفاعی

-هـم باشد. ایرانی می آموزان دانش مجموع در کودکان و از مشکالت چاقی) و وزن اضافه وزنی، تغذیه(کم

بطـور معنـاداري در مـدارس ابتـدایی      صـاف  يپـا  کـف ، صاف پشتکج، پشتهاي چنین شیوع ناهنجاري

 مطلـوب  جسـمانی  آمـادگی  امروزي، از نوجوانان و کودکان اغلبغیرانتفاعی بیشتر از مدارس دولتی بود. 

 هـاي بـازي  یـا  تلویزیـون  از قبیل تماشاي یهایفعالیت صرف را خود فراغت نیستند زیرا اوقات برخوردار

بطـور معنـاداري در مـدارس     کمرگود و کف پاي گودگرد، پشتهاي شیوع ناهنجاري .)4(کنندمی ايرایانه

رفتن، ایسـتادن،  رسد عدم رعایت اصول صحیح راهبه نظر میابتدایی دولتی بیشتر از مدارس غیرانتفاعی بود. 

مطالعه و حمل اشیا و وضعیت اقتصادي ضعیف و تغذیه نامناسب و فعالیت بیش از حد و غیـر اصـولی در   

هایی را در پی داشته است. تحقیق مشابهی براي مقایسه عوارض و ناهنجاري) 3دولتی( آموزان مدارسدانش

 از آمـده  بدسـت  اطالعات وز،یاسکول وعیش زانیم خصوص در نتایج تحقیق حاضر در این زمینه یافت نشد.

 در وزیاسـکول  وعیشـ  زانیم کهايگونه به است متفاوت حاضر پژوهش با کامالً مدارس، در غربالگري قیطر

) 5(اسـت  دهیـ گرد گزارش درصد 8/7 ساله،15-12آموزاندانش در و درصد 17 ساله،11-7 آموزاندانش

 و دانشـمندي . بـود ) پـنجم  کـالس  در(درصـد  01/4 وزیاسـکول  وعیش زانیم نیشتریب حاضر قیتحق در یول

 يپرانتـز  يزانو عارضه. اندکرده عنوان درصد 1/23 ورزشکار زنان در را عارضه نیا زانیم زین) 6(همکاران

ـ م با تهران پسران ییراهنما مقطع آموزاندانش انیم در یتحتان اندام يناهنجار نتریعیشا  درصـد  7/40 زانی

 .دانسـت  هانمونه یسن طیشرا توانیم را آن علت که ندارد خوانیهم ما قیتحق با که) 2(است شده گزارش

 نظـر  بـه . بود هایآزمودن سن شیافزا با هايناهنجار وعیش ینسب شیافزا ق،یتحق نیا در گرید ذکر قابل نکته

 افـزایش  بـا  کـه  نکته نیا به توجه. باشد آن یاصل لیدال از یکی بلوغ دوران آغاز در آنها يرگیقرار رسدیم

 هـاي ناهنجـاري  اصـالح  ضرورت و اهمیت یابد،یم افزایش هايناهنجار شدت هم و شیوع میزان هم سن،

 بـه  توجـه  عـدم  رسد شاخص توده بدنی زیـاد، نظر می. بنابراین بهسازدیم ترناینما را پایین سنین در قامتی

ی از رانتفـاع یغ مـدارس  در مناسـب  یورزش يفضا نبود و نیوالد يسو از وقت صرف عدم و یبدن تحرك

   ها بوده است.عوامل ایجاد کننده این عوارض و ناهنجاري
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