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  راه رفتن دانش آموزان روستایی  و الگوي پاسچر روي بار کوله پشتی برحمل  اثر

  در دو شیوه حمل

  4سعید رومیانی، 3مین بلوچیرادکتر  ،2فریده باباخانیدکتر  ،1جالل رضایی

  چکیده

این میان، حمل کوله پشتی یکی از مصادیق شایع  زندگی روزمرة انسان ها جدا نیست و در ازار به طرق مختلف حمل ب زمینه و هدف:

یق تحق عضالنی است. – ایجاد دردهاي اسکلتیبا وزن زیاد عامل موثري در  و وضعیت هاي نامطلوبحمل کوله پشتی در  آن است.

حمل یک طرفه در  ةروستایی به شیوراه رفتن دانش آموزان  الگوي و روي پاسچر برکوله پشتی  بار حملاثر  هدف مطالعۀ حاضر با

  طرفه انجام شده است.مقایسه با حمل دو

دنی ها کوله آزموبه صورت تصادفی انتخاب شدند.  سال 12میانگین سنی  با پسر سالم دانش آموز 20بدین منظور،  مواد و روش ها:

حمل دقیقه  30به مدت  گردان نوارروي  1/1(m/s)با سرعت در دو شیوه حمل و ، وزن بدن %20 و 15، 10، 0زان اوبا  را پشتی هایی

تجزیه و تحلیل سینماتوگرافی فیلم هاي گرفته شده با نرم افزار دارت فیش  شد. برداري فیلمحال راه رفتن  آزمودنی ها دراز  کردند.

  رفت.انجام گ

مقایسه با  در - کوله پشتیۀ حمل یک طرف نشان داد تحلیل کوواریانس چند متغیرهتحلیل داده ها با  تجزیه و سرانجام یافته ها:

می  )p<0/05( خم شدن زانو ۀافزایش زاوی و )p<0/05( باالتنه ۀافزایش خم شدن زاوی ،)p<0/05( باعث کاهش ارتفاع قد - هدوطرف

 بعالوه، .ایجاد نمی کنددورسی فلکشن و پلنتارفلکشن مچ پا  زاویۀ داري درتأثیر معنا دوطرفه در مقایسه با یک طرفهحمل  ة. شیوشود

  .)p<0/05( مقایسه با حمل دوطرفه می شود دقیقه در گام در یک طول گام و افزایش تواتر باعث کاهش فاصلۀ حمل یک طرفه شیوة

 عناداري درکاهش ارتفاع قد،تغییرات م حمل کوله پشتی به شیوه نامطلوب باعثحاضر،  اساس نتایج تحقیقبر بحث و نتیجه گیري:

عناداري را در الگوهاي راه رفتن تغییرات مبه سمت جلو و خم شدن بیشتر زانو می شود. همچنین، حمل نامطلوب  خم شدن زاویه باالتنه

  استفاده کنند. صحیح ه ايبه شیو دوبند کوله پشتی هر توصیه می شود که دانش آموزان حتی االمکان از؛ لذا به وجود می آورد

  

   راه رفتن ، الگويکوله پشتی، پاسچر کلید واژه ها:
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  مقدمه

روش هاي مختلف حمـل کننـد.    شرایط ویژه وسایلی را به شکل ها و مجبورند در خود ةزندگی روزمر انسان ها در

گیرد، زیرا روش هـاي حمـل نامناسـب     توجه قرارحمل نامناسب این وسایل، مسئله اي است که باید مورد  طریقۀ

 بهتـر ).  1( شکل اسـکلت افـراد شـود    وسایل سنگین به طور مکرر می تواند سبب ایجاد عوارض جسمانی و تغییر

انـه هماننـد بـازي،    به حرکت وابسته است. حرکت ما براي انجام وظـایف روز  زندگی ما که حیات و یمیبگو  است

). 2( ضروري به نظر می رسد هاي رقابتی و... ات ریتمیک، تمرینات بدنی و ورزشرقص و حرک سرخوشی ناشی از

همان اندازه از  همان اندازه از حرکت، برابر است با " گوید بریتانیایی می نویسندة 1همان طوري که الرنس استرن

مـري  أامکانات روزمره  ر واستفاده از ابزا فعالیت بدنی وکاهش . )3( لذت و سرخوشی همان اندازه بهره از زندگی و

). یکـی از وظـایف   4( شکل بدن قرار می دهد انواع  بیماري ها و تغییر معرض را دراجتناب  ناپذیر است  و آدمی 

زندگی و بهبود عملکرد انسان می باشد. چنین هدفی بـا بهـره    بر شیوة تأثیر اشیاء مورد استفاده آدمی بررسی علم،

یـاري مـی کننـد،     را مـا  ). این علوم1( توان بخشی و... حاصل می شود،  رگونومیجمله ا از علوم مختلف گیري از

صـورت وجـود    در روحی افراد است، بهبـود یابـد و   زندگی که تأمین کننده سالمت جسمی و ةفعالیت هاي روزمر

بنـد   .بیماري هاست پیشـگیري نماینـد    معلولیت که از عوارض این قبیل بروز پدیدة بیماري و مشکالت مزمن از

درصـد دانـش    60یک کوله پشتی سنگین بر گردن و شانه ها اثر بدي می گذارد. به گـزارش محققـان، بـیش از    

آموزان به خاطر فشاري که کوله پشتی هاي سنگین به پشت آن ها وارد می کننـد، از درد مـزمن پشـت شـکایت     

د که بتواند وزن را به طور مساوي توزیع دارند. همین باعث شده که تولیدکنندگان، کوله پشتی هایی را طراحی کنن

کنند. این پیشرفت در طراحی و تولید باعث شد که دانش آموزان کمتر از دردگردن و پشت شکایت کنند. حتی بـا  

 ).     3این کوله پشتی ها می شود حجم بیشتري از دفتر و کتاب را با فشار کمتر حمل کرد (

 طـی مـی کننـد از    نوجوانان به دلیل اینکـه دوران رشـد و تکامـل را    ان واین میان مسائل مربوط به کودک در     

ـ   بین نهادهاي اجتماعی، مدرسه یکی از در ).5اهمیت بیشتري برخوردار است (  ۀمهم ترین نهادهاي سـازمان یافت

 درسمی است که باید با فراهم نمودن محیط سالم بهداشتی، به جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی بدهـ 

محـیط   می کند و اگـر  اجتماعی تغییر عاطفی و عقالنی و تمام دوران مدرسه کودك از نقطه نظر جسمی و در ).6(

مساعد براي رشد و تکامل وي فراهم نگردد، با اختالالت رشد و نمو و بیماري هـاي دوران کـودکی مواجـه مـی     

را ایجاد می کند، بلکه بنیان و اساس بسیاري آموزش وي موانع مهمی  گردد. این امر نه تنها در جریان یادگیري و

دانش آمـوزان در   چرا ).7،6( وجود می آورده سال هاي بزرگسالی را ب روانی در اختالالت جسمی و بیماري ها و از

، مطالعه یا ورزش کردن و ده ها فعالیت دیگر به سرعت خسـته مـی شـوند و قـادر بـه ادامـه کـار        موقع راه رفتن

مـی  مزاحم می شـوند؟ ایـن عـوارض     حد غیرطبیعی و حرکات بیش از بی عالقگی و دلزدگی و نیستند؟ چرا دچار

). علت اصلی این مشـکالت را بایـد   6،5( رابطه فرد با محیط را دشوارتر می سازد معضلصورت یک  تواند خود به

سنگین مانند  یلوساطرز نشستن، ایستادن و راه رفتن و بسیاري از عادت هاي ناصحیح آن ها مخصوصا حمل  در

شکلی اندام نیز  یک طرف بدن جستجو کرد که در بد شانه در یک دست یا آویخته بر کتاب در از کیف سنگین پر

در میان اقشار متفـاوت جامعـه بـه خصـوص دانـش       هاي شایع و محبوبیکی از ابزار  ). کوله پشتی7( مؤثر است

ه هاي بردن کتاب و دفتر به مدرسه کوله پشتی است به معمول ترین را ). یکی از8( آموزان کودك و نوجوان است
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حتـی   دبیرسـتانی و  ،شگی کودکـان و نوجوانـان دبسـتانی   همراهان همی طوري که می توان این وسیله را یکی از

، بـه  دانشگاه هاي خـود مـی رونـد    مملو از کتاب و دفتر به سمت کالس و کوله هایی بر دوش و دانشگاهی که با

محل تحصیل بـی ضـرر    عصر در زمان رفتن و برگشتن از صبح و کوله هایی هر حمل چنین چه . اگرحساب آورد

را  صحیح، موجبات آسیب هاي فراوانیبه نظر می رسد اما همین کوله ها قادرند در صورت عدم حمل به شیوه اي 

تنـه را بـه    و سـر حد پشت را قوس دار می کند یا  وقتی کوله پشتی سنگین باشد کودك بیش از). 5( فراهم آورند

 تحمل کند. این فشار روي عضالت گردن و پشت سبب خسـتگی بـیش از   جلو خم می کند تا بتواند وزن کیف را

محققان پیشنهاد می کنند عدم تقارن (ناهمسانی) در فعالیت عضالنی کـه از وزن کولـه    ).6( آسیب می شود حد و

). بنـا بـر   ،9، 1،8ملی براي افزایش درد پشت باشـد ( پشتی ناشی می شود ممکن است باعث عدم پایداري تنه و عا

این، فعالیت ناهمسان عضالت هنگام حمل کوله پشتی هاي سنگین تر به همراه تغییرات وضعیتی ناشی از آن در 

بلند مدت مضر است.  گزارش شده ناهمسانی فعالیت عضالت پشتی و تغییرات ایجاد شده در زوایـاي تنـه را مـی    

). تحقیقی نشان داد حمل ناموزون بار، به ویژه در دانش آموزان در حـال رشـد،   10مطرح کرد ( توان علل درد کمر

). سایر محققـان  11به خمیدگی جانبی تنه در سمت عضالت غیرفعال و اعمال فشار به ناحیۀ کمر منجر می شود (

مل کوله پشتی هـاي سـنگین   نیز ایجاد انحرافات پاسچرال دائمی را بر اثر فعالیت ناهمسان عضالت تنه هنگام ح

  ).                      9گزارش کرده اند (

توانایی طبیعی گیرندگی  چنین کوله هایی که یک بند دارند باعث عدم تقارن ستون مهره ها و اختالل در هم     

کودك  کودکان می شوند. اگر ستون مهره ها می گردند و باعث دردهاي شانه، گردن و کمر در ۀضربه به وسیل

که این مسئله درد  روي یک شانه حمل کند، براي جبران وزن اضافی آن به طرف مقابل خم می شود کوله را بر

بند باریک برخی  ،بخش فوقانی و تحتانی پشت و کشش عضالت شانه و گردن را به دنبال دارد. عالوه بر این

ده و سبب ضعف و گزگز بازو و دست ها کوله ها جریان خون و رشته هاي عصبی دست ها را تحت فشار قرار دا

میلیون دانش آموز لوازم مورد نیاز مدرسه شان را با  40در آمریکا تخمین زده شده است که بالغ بر ). 6( می شود

کوله پشتی حمل می کنند. این نگرانی هاي اورژانسی در رابطه با حمل بارهاي کوله پشتی و برنامه هاي بالقوه 

ه هاي دولتی (در پاکستان، بانکوك، تایلند، ریو دوژانیرو، برزیل و پاریس، فرانسه) را به پزشکی تعدادي از گرو

بنابراین، حمل بار به طرق  ).11،10سوي  محدود کردن قانونی حمل بارهاي کوله پشتی هدایت کرده است (

مصادیق شایع آن  این میان، حمل کوله پشتی یکی از انسان ها جدا نیست و در ةزندگی روزمر مختلف آن، از

 به خود اختصاص داده است. رواج حمل کوله پشتی در ). این موضوع زمینه هاي پژوهشی مختلفی را8،7( است

عضالنی استفاده  - ساختارهاي اسکلتی در عالئم پاتولوژیک چنین هم زمانی پاره اي از میان دانش آموزان و هم

کمترین  بدن راهکارهاي بهینه اي براي ایجاد اثرات آن بر آن، محقق را بر آن داشت تا ضمن بررسی کنندگان از

تأثیر رایج ترین شیوه هاي حمل آن است که  تحقیق حاضر سعی بردر ). از این رو، 12،8( دآسیب پیشنهاد ده

بر راستاي قامت و الگوي راه رفتن دانش آموزان  را با اوزان مختلف) دوطرفه و حملحمل یک طرفه ( کوله پشتی

این تحقیق مورد توجه مسئوالن تربیت بدنی،  و بررسی کند. امید است نتایج حاصل از هم مقایسه با را روستایی

گیرد و به والدین و معلمان و متخصصان تربیت بدنی و بهداشت و پزشکان و  بهداشت و آموزش و پرورش قرار

  آموزان یاري رساند. تولیدکنندگان کیف هاي مدرسه اي در مرتفع ساختن بخش مهمی از مشکالت دانش
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  روش تحقیق

تشکیل  سال 12 انش آموزان روستایی ردة سنیدۀ کلی قیق راآماري تح ۀجامع است. تجربیاز نوع  پژوهش حاضر

راهنمایی روستایی استان  مدرسه 187این تحقیق به صورت خوشه اي از بین  نمونه آماريانتخاب  .می دهند

ی شهرستان سنقرکلیایی در پایه مدرسه راهنمایی روستای 17 میاناز  ونهبعد انتخاب نم انجام گرفت وکرمانشاه 

در دسترس انتخاب  ۀعنوان نمونبه پسر  موزآدانش  20به صورت تصادفی سپس. صورت پذیرفتهفتم راهنمایی 

معیارهاي ورود به تحقیق  شک متخصص درمانگاه تایید شد.پرونده سالمت دانش آموزان تحت نظر پز. شدند

ناهنجاري هاي ستون فقرات  عضالنی، دیابت، نقص ساختاري و - عدم ابتال به بیماري هاي عصبیشامل: 

وضعیت طبیعی باشند و  تندرستی در لحاظ جسمانی و از و بوده و...) 3، کایفوزیس2، لوردوزیس1(اسکولیوزیس

د بعنوان آزمودنی شته باشنکمردرد یا جراحی ندا ۀگونه نقص شنوایی، بینایی، عصبی، سابق دانش آموزانی که هیچ

از  ویژگی هاي آنتروپومتري و وزن کوله پشتی همه آزمودنی ها، محقق یک نفراندازه گیري  پس از .انتخاب شدند

آزمون هاي  را به دلیل عدم رضایت والدین از اجراي آزمون و یک نفر دیگر ن ها را به خاطر ترس ازآ

  ) ارائه شده است.1( جدول آزمودنی ها در ي همۀکرد. ویژگی هاي آنتروپومترحذف آزمایشگاهی 

 رعایت منظور به .نداشتند اجرا مانع و یاحتمال اسکلتى  -عضالنى مشکل هیچ و بودند  سالم همگى ها آزمودنى

 انجام ةنحو از مدارس اولیاى و والدین ساختن آگاه از پس  نابالغ،  هاى آزمودنى از استفاده مورد  در  اخالقى اصول

 براى یکتب ۀنام رضایت ها آن والدین  و داوطلب آموزان دانش مدارس، مدیران از حاصل، نتایج کاربرد و ها آزمون

صحیح راه رفتن،  یشگاه، نحوةپس از آشنایی با محیط آزماآزمودنی ها  .شد اخذ پژوهش انجام مراحل در شرکت

یک از دانش  تکلیف هر اجراي تست ها وة مورد نحو ، توضیحاتی درگردان نوارحمل کوله پشتی ها بر روي  ةشیو

 گردان روي نوارپروتکل تحقیق به صورت راه رفتن  ي آزمون ها حضور یافتند.در روز اجرا آموزان،

)KETTLER-MARATTHON HS-Italyبه 5ثانیه ( بر متر 1/1 (بدون شیب) با سرعت ) در سطح صاف (

 -2 ،راه رفتن بدون کوله پشتی -1 اه رفتن شرکت کرد:آزمون ر 7 آزمودنی در هر گرفت.دقیقه انجام  30مدت 

 %15 حمل کوله با -4، )حمل دوطرفه( %10 با حمل کوله -3، )حمل یک طرفه( وزن بدن %10 حمل کوله با

حمل  -7 ،)حمل یک طرفه( %20 با حمل کوله -6، )حمل دوطرفه( %15حمل کوله با  -5، )حمل یک طرفه(

شرایط  لذا آزمایش ازشیوة حمل یکی بودند  دو هر که آزمودنی ها در ا توجه به اینب .)حمل دوطرفه( %20 کوله با

 یک روز و در تصادفی یکی از آزمایش ها را طوره پس از آن آزمودنی ها ب یکسانی برخوردار بود. آزمودنی کامال

آزمون  خستگی، هر ن اثربین برد براي از .انجام دادند میان) (دو روز در هفت روز مجموع هفت آزمایش را در در

 5 شتندحالی که آزمودنی ها حداقل پوشاك به تن دا ابتدا در در یک روز مجزا انجام گرفت. تصادفی و به طور

رنگ ) توسط چسب نواري سفیدقوزك خارجی پا گوش، مفصل شانه، مفصل ران، مفصل زانو و ۀ(الل نقطه بدنشان

عادي  یک روز شامل وسایل معمولی که یک دانش آموز درنشانه گذاري شد. محتویات داخل کوله پشتی ها 

 شرایط مورد نظر ب و...) بود. سپس راه رفتن آزمودنی ها درآ ۀ(کتاب، دفتر، مداد، خوراکی، قمقم حمل می کند

مسیر راه رفتن  دوربین از ۀشد. فاصل) ثبت Panasonic NVG-500( برداري دیجیتالی توسط یک دوربین فیلم

 

1. Scoliosis 

2  .. Lordosis 

3. Kyphosis 
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 4با ارتفاع مفصل هیپ ارتفاع دوربین برابر حرکت و ۀصفح بر دوربین عمود لنز محور متر و 5/7 نگردا روي نوار

 ) تجزیه وDartfish software version 7.7( حاصل توسط نرم افزار ویدوئی . تصاویر)5( آزمودنی تنظیم شد

ون حمل، آزمون شونده پس از یک بار آزم هر در حاصل شد. نظر ارقام مربوط به متغیرهاي مورد اعداد و تحلیل  و

حین راه  می شد. درشرایط آزمایشی وارد فاز آزمایش  وگردان  نوار سرعت دقیقه راه رفتن آزمایشی براي تطابق با

دقایق  در( ابتداي آزمون یک بار دربدون آن که آزمودنی متوجه بشود،  دقیقه، 30زمان  در گردان روي نواررفتن 

 در شش طول گام کامل و بار از ، هر30ي دقیقۀ انتها یک بار در و گردان روي نوار ودنیآزم راه رفتن پس ازاول 

  ).3،5( تحلیل به عمل آمد مجموع دوازده گام تجزیه و

   

   تحقیقرهاي یمتغی

 سکون فاز زمان گام برداري 3 در گردان نوارسطح  آزمودنی ها تا(الله گوش )  مفصل ایرلوبارتفاع قد: فاصله  .1

قرارگیري پاي چپ  مرحلۀ -3مرحلۀ سکون میانی  -2جلو  رارگیري پاي راست درق مرحلۀ -1ه گیري شد: انداز

  ). 2جلو ( در

 مفاصل ران و )Acromion process( شانه ها خط اتصال دهندة ۀعطف به زاوی :خم شدن باالتنه ۀزاوی .2

)Greater Trochanter( درجه، خم شدن تنه  90زاویه  از رگترعرض مفاصل ران است. بز نسبت به خط افقی در

اندازه گیري  ).3( سمت عقب بیان شده استه درجه، خم شدن تنه ب 90 که ارزش کمتر از حالی سمت جلو دره ب

  ).2( جلو قرارگیري پاي چپ در ۀمرحل -3 سکون میانی مرحلۀ -2 جلو ت درقرارگیري پاي راس مرحلۀ -1 :ۀزاوی

خارجی ران قرار می  5ندازه گیري میزان خم شدن زانو، محور بر روي اپی کندیلبراي ا: خم شدن زانو ۀزاوی .3

 محور خط اتصال دیگر موازي با بزرگ و 6اشاره به سمت تروکانتر طولی ران، با محور گیرد. خط اتصال موازي با

اندازه  سکون فاز دو موقعیت خم شدن زانو در ۀزاوی ).9( طولی نازك نی، با اشاره به سمت قوزك خارجی می باشد

  ).5مرحله سکون میانی ( -2جلو  مرحله قرارگیري پاي راست در -1گیري شد: 

روي بخش پایینی قوزك  بر ۀزاوینشانه گذاري براي اندازه گیري  ۀیا نقط محور: مچ پا 7دورسی فلکشن ۀزاوی .4

 ۀل براي اندازه گیري زاویبخش پایینی قوزك داخلی اعمال شود. خط اتصا روي محور می تواند بر و یاخارجی 

 ۀمیزان زاوی ).9( استخوان نازك نی قرارمی گیرد موازي با سر امتداد و خط دیگر در خط مرجع کف پا و موازي با

  ). 5سکون میانی سیکل راه رفتن اندازه گیري شد ( ۀمرحل دورسی فلکشن در

 امتداد خط دیگر در خط مرجع کف پا و وازي بام ۀبراي اندازه گیري زاویخط اتصال : مچ پا 8پلنتارفلکشن ۀزاوی .5

قرارگیري پاي راست  پلنتار فلکشن مچ پا در مرحله ۀیمیزان زاو ).9( می گیرد موازي سراستخوان نازك نی قرار و

  ). 5جلو اندازه گیري شد ( در

 

4. Hip joint 

5. Epicondyle 

3. Trochanter 

7. Dorsiflexion 

8. Plantar flexion  



146 1395نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان پژوهش  

ري پاشنه پاي ابتداي برقرا مسافت بین نوك پنجه پاي عقب تا یک طول گام در ۀفاصل: 9یک طول گام هفاصل .6

 جلو مرحله قرارگیري پاي چپ در -2جلو  مرحله قرارگیري پاي راست در -1. جلویی مورد استفاده قرار می گیرد

)2.(  

راه رفتن هاي آهسته، سرعت  درا به سرعت راه رفتن بستگی دارد. تعداد گام در دقیقه اساس: دقیقهدر  گام تواتر .7

راه رفتن هاي سریع، سرعت گام برداري  صورتی که در دقیقه باشد. در رگام د 50 تا 40 گام برداري ممکن است

  ).13(دقیقه افزایش یابد  گام در 110حدود  ممکن است تا

  

  
  دورسی فلکشن مچ پا ۀ: اندازه گیري ارتفاع قد، زاویۀ خم شدن باالتنه، زاویۀ خم شدن زانو و زاوی1شکل

 (شیوه حمل دو طرفه)

  

  
: اندازه گیري ارتفاع قد، زاویۀ خم شدن باالتنه و فاصله یک طول گام 2شکل  

  (شیوه حمل یک طرفه)

 

9 Step Length 
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  آماري تجزیه و تحلیل روش

هر پارامتر مشخص پاسچر در تحقیق با استفاده از نرم افزار دارت فیش اندازه گیري و میانگین هر متغیر محاسبه 

نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس از آزمون  10K.Sمون با استفاده از آز SPSSو ثبت شد. در نرم افزار 

MANOVA .براي اثبات همگنی و طبیعی بودن ین آزمون لواز هم چنین   براي مقایسه گروه ها استفاده شد

واریانس گروه ها استفاده شده است. و در آخر، به منظور اختالف بین متغیرها در شیوه هاي حمل یک طرفه در 

 نرم افزار  از داده هاي آماري با استفاده تحلیل  تجزیه وبهره بردیم.  LSDا حمل دوطرفه از آزمون مقایسه ب

SPSS  05/0هاي تحقیق در سطح معناداري (تمام فرضیه .انجام پذیرفت(P < .ارزیابی شده است  

  

  نتایج و یافته هاي تحقیق

) 1جدول ( ) آزمودنی ها درBMIدة بدنی (مشخصات فردي نمونه هاي تحقیق شامل سن، قد، وزن و شاخص تو

حاکی از آن است که با کنترل تأثیر وزن کوله پشتی مشاهده می ) 2( نتایج داده ها در جدولشده است.  ذکر

درصدي بر  7/13درصدي بر ارتفاع قد ؛   5/10) داراي تأثیر  P=  0001/0و  F=  240/11گردد، شیوة حمل ( 

درصدي بر زاویۀ خم شدن زانو  3/12) و داراي تأثیر  P=  0001/0و  F=  218/15زاویۀ خم شدن باالتنه ( 

)45/13  =F  0001/0و  =P ) 880/0) آزمودنی ها می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد شیوة حمل  =F  و

416/0  =P ) 378/1) داراي تأثیر معنی داري بر زاویۀ دورسی فلکشن و پلنتارفلکشن مچ پا  =F  254/0و  =P  (

) داراي  P=  0001/0و  F=  804/20در آزمودنی ها نمی باشد. عالوه بر این با توجه به جدول فوق شیوة حمل ( 

و  F=  290/20درصدي بر تواتر گام در دقیقه (  4/17درصدي بر فاصلۀ طول گام و داراي تأثیر  8/17تأثیر 

0001/0  =P . در دانش آموزان است (  

 
 )Mean ± SDصات آنتروپومتریک آزمودنی ها (مشخسن و ) : 1جدول (

  )BMIشاخص تودة بدنی (  قد (سانتیمتر)  وزن (کیلوگرم)  سن (سال)

5/1 ± 3/12  4/6 ± 5/42  1/10 ± 5/158  9/2 ± 8/16  

 
  ) : خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر هاي پژوهش در آزمودنی ها2جدول (

  رمتغی
  تغییرات      

  منبع
  Fمقدار 

سطح معنی 

 داري
تامیزان تأثیر ضریب ا  

 ارتفاع قد
173/13 وزن کوله  1000/0  064/0  

240/11 شیوه حمل  0001/0  105/0  

  زاویه خم شدن باالتنه
604/80  وزن کوله  0001/0  296/0  

218/15  شیوه حمل  0001/0  137/0  
 

10 Kolmogorov – Smirnov Z 
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  رمتغی
  تغییرات      

  منبع
  Fمقدار 

سطح معنی 

 داري
تامیزان تأثیر ضریب ا  

  زاویه خم شدن زانو
073/33 وزن کوله  0001/0  147/0  

450/13 شیوه حمل  0001/0  123/0  

  زاویه دورسی فلکشن مچ پا
562/10 وزن کوله  001/0  052/0  

880/0 شیوه حمل  416/0  009/0  

  زاویه پلنتار فلکشن مچ پا
650/4 وزن کوله  032/0  024/0  

378/1 شیوه حمل  254/0  014/0  

  فاصله یک طول گام
073/7 وزن کوله  008/0  036/0  

804/20 شیوه حمل  0001/0  178/0  

  اتر گام در دقیقهتو
513/4 وزن کوله  035/0  023/0  

290/20 شیوه حمل  0001/0  174/0  

  

   بحث و نتیجه گیري

تغییرات گوناگون پاسچر به وسیلۀ بارهاي سنگین می تواند تأثیرات جدي را بر روي انحناي ستون فقرات داشته 

ر روي دیسک هاي بین مهره اي و باشد. نیروهاي به کار گرفته شده در این وضعیت نه تنها می تواند ب

هاي ستون فقرات تأثیر بگذارد بلکه می تواند باعث افزایش تنش هاي فشاري، کششی و قیچی وار بشود لیگامنت

 ةپایان دور تا استخوان هاي نوجوانان عضالت، لیگامنت ها و). 8که همواره به آسیب ستون فقرات می انجامد (

 تا 6بین سنین  ۀفاصل راحل تکاملی و رشد فیزیکی خود را طی می کنند و درسالگی هنوز م 19حدود  بلوغ و در

حین  ). در14( آسیب هاي ممکن می باشند سال از حساسیت زیادي برخوردار بوده و مستعد بیشترین ضایعه و 14

استحکام لیگامنت ها و عضالت، ستون  راه رفتن، دویدن، پریدن و هم چنین حمل وسایل، به علت قدرت و

طی دوره طوالنی حمل شوند،  را حفظ می کند، اما اگر وسایل سنگین به طور مداوم و در فقرات حالت طبیعی خود

حال رشد  ستون مهره ها و شانه هاي نوجوانان در ۀناحی عضالنی در -  می تواند موجب ایجاد مشکالت اسکلتی

ی از حمل کوله پشتی می تواند باعث تأثیرات مطالعات گزارش کرده اند که نه تنها بزرگی وزن ناش ).3،7،8( بشود

ناشی از آن بر روي پشت افراد شود بلکه موقعیت خود کوله پشتی بر روي پشت دانش آموزان و شیوة حمل آن 

داد که با افزایش اوزان  نتایج تحقیق حاضر از نظر شاخص ارتفاع قد نشان ).1،9نیز می تواند تأثیر گذار باشد (

داري ی دوطرفه به طور معن ةحمل یک طرفه نسبت به حمل به شیو ةدر شیو ارتفاع قد ۀفاصل، میزان کوله پشتی

 سالگی به اوج قد می رسند 14تا  5/13سن  پسران درمتوسط  به طورحال با توجه به اینکه پیدا می کند.  کاهش

می شود. صدمات وارد دوره نمو طوالنی تر قد در پسران باعث تفاوت طول قد مطلق مردان نسبت به زنان  لذا
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حال نمو در اثر زیاده روي در فعالیت هاي شدید حمل بار و تمرین هاي  شده بر اسکلت کودکان و نوجوانان در

تکراري بیشتراست. یک چنین صدمه اي می تواند باعث وقفه در تهیۀ خون در ناحیۀ مویرگ هاي مهاجم و مانع 

رگاه چنین صدمه اي در دوران نخستین نمو استخوانی اتفاق افتد ). ه11،14( نمو آن استخوان در سنین اولیه شود

زانو با  ۀمیزان خم شدن زاوی بر طبق نتایج  ).14آورد ( می تواند اختالف  فاحشی در طول اندام چپ و راست پدید

ی . یکافزایش معناداري نشان دادحمل دوطرفه  در شیوة حمل یک طرفه نسبت به شیوةافزایش اوزان کوله پشتی 

از دالیل قابل بحث که توجه محقق را به احتمال وجود ارتباط بین آسیب مینیسک و میزان خم شدن زانو جلب 

درصد از وزن بدن  70تا  50کرد، این بود که محققان زیادي گزارش کرده اند که مینیسک هاي داخلی و خارجی، 

درصد  90تا  85 ار، هنگامی که زانو خم است بهرا هنگامی که زانو باز است انتقال می دهند، در حالی که این مقد

، بدیهی است که هر چه زانو خمیدگی بیشتري داشته باشد، فشار بیشتري به مینیسک ها وارد می رسد. بنابراین

افزایش اوزان با  زاویه دورسی فلکشن و پلنتارفلکشن مفصل مچ پا اندازة باتوجه به یافته ها،  .)3( خواهد آمد

 . حال با این اوصافمشاهده نشد تفاوت معناداري حمل ةشیو بین دودر  داري را نشان داد امامعنا مختلف تغییرات

کف پا کامال روي زمین قرار گرفته و زانوها خم شده است میزان زاویۀ دورسی فلکشن  در شرایط حمل بار چون

انبی فرد حفظ شده، پنجه ها به افزایش و پا به شکل بارزي به سمت باال برده می شود که با این عمل تعادل ج

. تعادل نیاز به یکپارچگی حسی دارد. تحلیل قدرت )8( سمت خارج قرار گرفته و پاها از یکدیگر فاصله می گیرند

در اثر حمل بارهاي سنگین ممکن است مانع واکنش سریع در کودکان براي حفظ پایداري آن ها گردد. تغییرات 

ن در نوجوانان شامل پاسخ هاي کندتر به تغییر وضعیت پایداري می شود که مرکز ثقل بر اثر حمل اجسام سنگی

  ).15،10( دست دادن تعادل آسیب پذیر می سازد سرخوردن، افتادن و از عرضآن ها را بیشتر در م

ک طول گام با افزایش اوزان کوله پشتی در ی ۀ، فاصلة یک طول گام است. بر طبق نتایج، اندازمتغیر دیگر     

در بررسی هاي متعددي، کونولی  .به طور معناداري کم تر بودحمل دوطرفه  ة حمل یک طرفه نسبت به شیوةشیو

دریافتند که فاصله یک طول گام براي موقعیت قرارگیري هم پاي راست در جلو و هم قرارگیري پاي 11و همکاران

راه رفتن بدون کوله به طور  با جلو وقتی که کوله پشتی بر روي هر دو شانه حمل می شود در مقایسه چپ در

احتماال بدلیل ترس از وله پشتی می تواند طول گام در شرایط حمل بار ک کاهش داري کاهش پیدا می کند.معنا

گام در دقیقه با افزایش اوزان مختلف کوله  میزان تواتر. )8( آزمودنی ها باشدسرخوردن و از دست دادن تعادل 

گام  با افزایش تواتر. بود بیشترداري ی حمل دوطرفه به طور معن ةت به شیوحمل یک طرفه نسب ةدر شیو پشتی

). 2( افزایش می یابد روي زمین کاهش و مدت زمان قرارگرفتن همزمان هر دو پا مدت زمان قرارگرفتن یک پا بر

کانیکی معتقدند کاهش مدت زمان قرارگرفتن یک پا بر روي زمین، به کم شدن فشارهاي م 12و پاسکو کینوشیتا

می رسد با افزایش مدت زمان  منجر می شود. به نظر "عضالنی استخوان هاي مچ پا –سیستم اسکلتی  "وارد به

قرارگرفتن همزمان هر دو پا بر زمین، فشار ناشی از وزن کوله پشتی بین هر دو پا پخش شده، فرد در حین حمل 

سرانجام در ادامۀ بررسی هاي متغیرهاي این  .)14،16کوله پشتی هاي سنگین وضعیت پایدارتري خواهد داشت (

ک طرفه نسبت به شیوه حمل حمل ی ةدر شیو خم شدن باالتنه با افزایش اوزان مختلف کوله پشتی ۀزاوی، تحقیق

این زمینه با مطالعات قبلی سازگار و هم  بود. یافته هاي این تحقیق در داري بیشتری به طور معندوطرفه 

باعث افزایش تواتر گام و زوایاي تمایل تنه  %10مشخص شد مقدار وزن  ،ي نمازي زادهمهدتحقیق  خواناست. در
 

11 Connolly & et al 

12 Kinoshita & Pascoe 
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کیلوگرم  با شیوه  6/2کوله پشتی هایی با وزن  دریافتند که مالهوترا و سن گوپتا. و سر و گردن به جلو می شود

نتایج نشان داد لی ر تحقیق دتغییر قابل محسوسی را در میزان زاویۀ خم شدن باال تنه بوجود نیاورد.  هاي مختلف

درصد شرایط حمل بار باعث افزایش زاویۀ خم شدن باالتنه به طور معنی داري شد. پژوهش دیگري به  20که 

.  درصد وزن بدن بسیار سنگین و براي نوجوانان مخرب است 15این نتیجه رسید که حمل کوله پشتی با 

تنه به سمت جلو با افزایش بارهاي کوله پشتی هم خوانی  دریافتند که میزان خم شدن 13دگود گولو  رچنسرینکو

وجود آمده با ه دریافتند که تنش پاسچري تکراري و طوالنی بهونگ و چونگ  ۀطی مطالعدارد. همچنین، در 

 –افزایش خم شدن تنه به سمت جلو می تواند باعث افزایش مشکالت کمر درد و ناهنجاري هاي اسکلتی 

که وقتی کوله پشتی به طور مداوم حمل می شود مقداري  ، مشخص شدکوسکیفیل پژوهش درعضالنی شود. 

موقعیت خم شدن و قرارگیري سر به جلو ایجاد می شود. پژوهش دیگري تحت عنوان حمل  فلکشن مفصل ران و

گزارش شد. طی این تحقیق حمل کوله پشتی در  همکاران کوله پشتی بر روي پاسچر باالتنه توسط رحمان و

 6درصد وزن بدن، باعث افزایش  خم شدن باالتنه به سمت جلو در دانش آموزان  20و  15اه رفتن با وزن طول ر

حال با توجه مطالعات متعدد مشاهده می شود که حمل بار کوله پشتی بر روي راستاي قامت افراد  ساله می شود.

جرم کل سیستم کوله و  روي پشت، مرکز گرفتن کوله پشتی بر به علت قرار الزم به ذکر است که تاثیرگذار است.

بدن به سمت خارج از خط ثقل اولیه (به سمت پشت) منحرف می شود. شخص براي حفظ تعادل ایستا و پویاي 

است در وضعیت و موقعیت اندام فوقانی خود تغییر ایجاد کند. این تغییر شامل خم کردن تنه به سمت  خود مجبور

شتی نوجوانان، میزان خم شدن مربوط مشاهده شد، با افزایش وزن کوله پ نتایج جلو خواهد بود. همان طور که در

هم خوردن تعادل است،  برابر بر افزایش یافته است. به علت اینکه این عمل، عکس العملی در ها نیز آن ۀتن

ي غیرقابل اجتناب خواهد بود. این عمل سبب افزایش فعالیت عضالنی عضالت راست کنندة ستون مهره ها

ایجاد شود، به علت بروز  نوجوانان می شود. اگر این وضعیت براي مدت طوالنی ادامه یابد یا به طور مکرر

استخوان هاي ناحیۀ ستون مهره هاي  عضالت، لیگامنت ها و فشارهاي فیزیولوژیکی و باالرفتن تنش وارد بر

د، کشیدگی عضالنی، بی حسی، عضالنی مانند کمردر-نوجوانان، ممکن است بروز برخی آسیب هاي اسکلتی

). بنابراین به دانش آموزان، والدین، معلمان تربیت بدنی و مسئوالن 10،17،14،16،12خستگی مزمن و...شود (

نحوة حمل کیف هاي مدرسۀ دانش آموزان داشته  وزن و مدارس نوجوانان توصیه می شود، توجه ویژه اي به

از آن را بر روي قوي ترین عضالت توزیع کنند باید به طور بسیار  باشند. کوله پشتی ها براي این که وزن ناشی

اساس این پژوهش توصیه می شود که دانش آموزان حتی االمکان از هر دو  مطلوبی طراحی و ساخته شوند. بر

افت درصد وزن بدن کوله را در مس 10از  بیشتر بند کوله پشتی استفاده کرده و آن را نزدیک به تنه نگه دارند و با

  .حالت کایفوتیک را تقلیل دهند هاي طوالنی مدت حمل نکنند تا زمان خم شدن تنه به سمت جلو و سازگاري با
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