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   پشتی کوله وزن، محل قرارگیري و مدت زمانناشی از  راستاي بدن کینماتیکیتغییرات 

  سال 12تا  10 پسر در دانش آموزان

 4، فائزه خسروي3، فاطمه ملکی2فاطمه شعبانی، 1نادري عین اله

  چکیده

از جنبه هاي متفاوتی چون؛ طرح و  ،کوله پشتی به عنوان یکی از رایجترین تجهیزات مورد استفاده کودکان و نوجوانان :و هدف مقدمه

دارد بـه عنـوان یـک     احی دیگـر بـدن  و نو حمل، وزن و مدت زمان حمل آن و به واسطه اثراتی که بر روي ستون فقرات وضعیتشکل، 

تحقیق حاضر در نظر دارد تاثیر وزن، محل قرار گیري و مدت زمـان  . بوده استنگرانی رو به رشد مورد توجه بسیاري از محققان سالمت 

  .مقطع ابتدایی بررسی کند ساله 12تا  10 پسر ان آموزبدن دانش  کینماتیکیتغییرات حمل کوله پشتی را  بر 

 12تـا   10دامنـه سـنی   بـا   پسر  دانش آموز 25نمونه آماري تحقیق را . تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود :یروش شناس

، زاویه )CVA(، زاویه سر بر روي مهره هاي گردنی)CHA(زاویه سر در سطح افقمتغیرهاي اندازه گیري شده شامل؛ . دادندسال تشکیل 

عکـس بـرداري از نمـاي سـاجیتال جهـت      که از روش  بود) LLA(و  زاویه اندام تحتانی) TA(تنه، زاویه )SSPA(شانه در سطح ساجیتال

داده هاي گرد آوري شده توسط آزمون آماري تحلیل واریـانس انـدازه هـاي تکـراري     . ن استفاده شدبد کینماتیکیارزیابی میزان تغییرات 

  .تجزیه و تحلیل شد

به طور   TAو  CHA  ،CVAزوایاي، حمل می شودوزن بدن % 15 کوله پشتی با وزنی که زمانیافته هاي تحقیق نشان داد  :یافته ها

و  TAزوایـاي     L3نسبت بـه ناحیـه    L12و  L7عالوه بر این قرار دادن کوله پشتی در ناحیه هاي  . )>05/0p(کندمی تغییر  معنی داري

CVA 05/0(را به طور معنی داري تغییر می دهدp<( . ـ  TAو  LLAه پشـتی نیـز تغییـر  معنـی داري را در زوایـاي      مدت زمان حمل کول

  .)>05/0p(ایجاد می کند

وزن کولـه  سال  بهتـرین   12تا   10سنین  پسر می توان بیان نمود که؛ براي دانش آموزانبا توجه به یافته هاي تحقیق  :نتیجه گیري

و راه رفتن طـوالنی   است )L3( ر ناحیه پایین ستون فقراتمحل قرارگیري کوله پشتی د وزن بدن آنها است، بهترین% 10ر از کمتپشتی 

  .پاسچرال مخربی را  به همراه داشته باشد می تواند تغییرات نیز مدت با کوله پشتی

  

 پاسچر، کینماتیکیتغییرات کوله پشتی،  :کلید واژه ها

 

  ay.naderi@shahroodut.ac.ir )نویسنده مسئول(استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه صتعتی شاهرود، .  1

  المه طباطبایی، دانشگاه ع، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیگروه روانشاسی ورزشی.  2

  دانشگاه مازندران مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،.  3

  دانشگاه مازندران مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،.  4
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  مقدمه

متفاوتی چون؛ طرح و  هاي جنبهانان از کودکان و نوجو مورداستفادهتجهیزات  ترین رایجیکی از  عنوان به پشتی کوله

وزن  ازآنجاکـه . )1( محققـان زیـادي بـوده اسـت     موردتوجـه  آنحمـل   زمـان  مدتشکل، چگونگی حمل، وزن و 

بـه دلیـل اینکـه    و  شـود  مـی سـتون فقـرات اعمـال     وشانه  بهمستقیم  طور به بند کوله پشتیاز طریق  پشتی کوله

، در بسـیاري از کشـورها حمـل    )2( سـت اهمـراه   اعمال بار خارجی با اختالالت ستون فقراتمطالعات نشان داده 

مقطـع  که با باال رفـتن   مطالعات گویاي این است. )3( است موردتوجهیک نگرانی رو به رشد  عنوان به پشتی کوله

ان آمـوز  دانـش بـر روي بـدن و سـتون فقـرات      پشـتی  کولـه از طریق  شده اعمالمقدار بار  ان،آموز دانش تحصیلی

وسـایل اضـافه    بـا  بیشـتر  هـاي  کتـاب  علیرغم انوزآم دانش هاي پشتی کوله اخیر هاي سالدر  حتی و یافته افزایش

   .)4( شود میپر  بعد از مدرسه هاي لباسو  ورزشی، تجهیزات بسته تغذیه ؛دیگري چون

. )8-4( انـد  نمـوده پزشکی گـزارش   هاي آسیبرا عامل بسیاري از  پشتی کولهمطالعات متعددي وجود دارد که      

ترهـاي فیزیولـوژیکی چـون؛ راه    برخـی از پارام  روي اثرات منفی بر پشتی کوله حملکه  نشان داده استتحقیقات 

. دارد )12( ریـوي -رد قلبـی عملکـ  و)11( ، ثبات ایستادن)10( ، فعالیت عضالت تنه)9( مصرف انرژي، )9،10(رفتن

 توجهی قابلنیز به میزان  )14( پاسچر ستون فقرات 1يدخور پیشکنترل  و)13(سر و تنه پاسچر است که  ذکر قابل

بررسـی چگـونگی    منظور بهتحقیقات زیادي  تاکنونذکر شد  قبالًکه  طور همان .است پشتی کولهحمل  تأثیرتحت 

بر روي بدن و سـتون فقـرات    توانند میو اثراتی که این متغیرها  پشتی کولهحمل  زمان مدتو مناسب حمل، وزن 

حـداکثر وزن   ،مثال عنوان به. اند نموده ارائه هنتایج متفاوتی را در این رابطان داشته باشند صورت گرفته و آموز دانش

تمـام   تقریبـاً  از جهت دیگر، .)7، 5(است  شده گزارش از وزن بدن ٪40 تا 9بین  اي دامنهدر  اي مدرسه پشتی کوله

 ،)15( انـد  نمـوده رش گزا پشتی کولهحمل  روشرین تبه عنوان بهدو شانه را هر بر روي  پشتی کولهتحقیقات حمل 

و ) 16( نکردهدر ناحیه پشت گزارش  پشتی کولهقرارگیري  هاي وضعیت از محققان تفاوتی را بین برخی، وجود بااین

نشان  خی مطالعات نیزبر .)4( اند نمودهمحدوده باسن گزارش  را پشتی کولهمحدوده مناسب قرارگیري  برخی دیگر

 دهـد  مـی قـرار   تـأثیر یتال تحـت  ح سـاج تمام نقاط آناتومیکی و زوایاي بدن را در سط پشتی کولهحمل  که اند داده

ایـن موضـوع کـه رعایـت نکـردن وزن، محـل و        سازي روشن رسد می، به نظر ذکرشدهبا توجه به موارد  .)4،19(

دارد، نیاز به تحقیقات  تأثیرپاسچرال ستون فقرات چه  هاي شاخصبر هر یک از  دقیقاً پشتی کولهحمل  زمان مدت

  .دارد تري دقیقو  تر گسترده

رسمی که با فراهم نمودن  یافتۀ سازماننهادهاي  ترین مهمیکی از  عنوان به همدرس اهمیتبنابراین با توجه به      

از جهت دیگر با توجه . )17( نقش داردمحیط بهداشتی سالم در شکوفایی جسم و روان کودکان و نوجوانان جامعه 

و بـا توجـه بـه     )18( هسـتند اوج دوران رشد و تکامل خود  که در کودکان و نوجواناناهمیت مسائل مربوط به به 

و اخـتالالت   ها بیماريبنیان و اساس بسیاري از  تواند میدوران کودکی  هاي بیمارياختالالت رشد و نمو و  اینکه

حمل  زمان مدتو  قرارگیريمحل وزن،  تأثیرتحقیق حاضر در نظر دارد  )17،19( باشد سالی بزرگجسمی و روانی 

  .بررسی نمایدان مقطع ابتدایی آموز دانشبدن  اي زاویه هاي شاخصبر  را پشتی کوله

 

1 - Feed Forward Control 
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 تحقیق ها روشمواد و 

تشکیل مقطع ابتدایی  پسر انآموز دانش را جامعه آماري تحقیق و استق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی تحقی

 وپـرورش  آمـوزش کـه بـا مراجعـه بـه      سال بود 6/11سنی  با میانگین آموز دانش 25 ؛شامل نمونه آماري .دهد می

 ایـن  ان مـدارس آمـوز  دانشاز بین  ناین شهرستا هاي دبستان و معلمان و هماهنگی با مدیرانکازرون شهرستان 

  .شدندان انتخاب شهرست

  فرایند تحقیق

 بـراي  تحقیـق هاي تحقیق بر اسـاس معیارهـاي ورود و خـروج از تحقیـق، فراینـد انجـام        بعد از انتخاب آزمودنی

از  دهمورداسـتفا  در اخالقى اصول رعایت منظور بهسپس، . صورت کامل شرح داده شد ها به ها و والدین آن آزمودنی

 از حاصـل،  و کاربرد نتـایج  ها آزمون انجام نحوة از مدارس اولیاى والدین و ساختن آگاه از نابالغ، پس هاي آزمودنی

 اخذ پژوهش انجام مراحل در کتبی براى شرکت نامۀ ها رضایت آن آموزان داوطلب و والدین دانش مدارس، مدیران

- اسـکلتی ، مشکالت و ساختاري هاي مادرزادي ناهنجاري نهعدم هرگو شامل؛ ها معیارهاي انتخاب آزمودنی .شد

  .بود نقص شنوایی، بینایی، عصبی، سابقۀ کمردرد یا جراحیحاد،  بیماري، عصبی مشکالت، عضالنی

  

 )Mean ± SD( ها آزمودنیمشخصات آنتروپومتري  .1جدول

  )تر مربعکیلوگرم بر م(شاخص تودة بدنی   )سانتیمتر(قد   )کیلوگرم( جرم بدن  )سال(سن 

5/1 ± 6/11  4/6 ± 42/33  86/9 ± 64/140  76/2 ± 05/17  

  

اطالعـات از   در صـورت لـزوم کسـب   اطالعات مورد نظر از طریق پرونده سالمت دانش آموزان در مدرسه و      

در قبـل و   هـا  آنمشکل بالینی توسـط والـدین    هرگونهدر صورت گزارش  .بهداشت مدرسه ها حاصل شد مسئول

، )ده، پانزده درصـد پنج، ( پشتی کولهوزن  درصدترکیب با توجه به  .شدند میه، آزمودنی از مطالعه حذف حین مطالع

 زمـان  مـدت و  )L3( و پـایین ) T12(، وسط )T7( باالفقرات ناحیه خلفی ستون  در پشتی کوله حل و موقعیت حملم

مبنـی بـر نتـایج     شـده  انتخـاب جربـی  شـرایط ت . مشخص شـد ) دقیقه راه رفتن 30قبل و بعد از ( پشتی کولهحمل 

روي پاسـچر سـتون    بـر  بـار  افزایش تأثیربررسی  منظور به؛ مثال عنوان به ).22–20(شدندمطالعات گذشته انتخاب 

 30حمـل بـار    زمـان  مـدت . )5،20،21( وزن بـدن از  ٪15و  5بـه ترتیـب معـادل بـا      بار حداکثر، حداقل و فقرات

. انتخـاب شـد  ) L3 ()4( و پـایین ) T12(، وسـط  )T7( بـاال در نـواحی   پشـتی  کوله قرارگیريو محل  )22,23(دقیقه

 شـد  میآزمودنی طوري تنظیم  به قد توجه با پشتی کولهبند ، موقعیت آزمون سه در پشتی کوله قرار گرفتن منظور به

 پشـتی  کولهوزن  سازي متناسب منظور به. قرار گیرد موقعیت مناسب در ناحیه خلفی ستون فقرات در پشتی کوله که

. بـود  آزمـون  پـیش تجربی و یک ارزیابی  ارزیابی 18حاضر داراي  تحقیق .ان استفاده شدآموز دانشاز کتاب درسی 

از نمـاي سـاجیتال بـدن     بـرداري  عکـس با  پشتی کولهبدون حمل  ریلکسدر وضعیت ایستاده  آزمون پیشارزیابی 

شـرایط تجربـی    18را براي بررسی بهتر متغیرهاي وابسـته در   اي پایه، شاخص آزمون پیشارزیابی . صورت گرفت

  ).1 شکل(فراهم ساخت  پشتی کولهحمل 

  روش ارزیابی
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اي نقـاط آنـاتومیکی بـدن در سـطح سـاجیتال از روش       منظـور ارزیـابی میـزان تغییـرات زاویـه      در این تحقیق به

بـرداري، محـل    به این شـکل بـود کـه ابتـدا قبـل از انجـام عکـس       گیري  فرایند اندازه. برداري استفاده شد عکس

، ستیغ فوقانی خاصره، تروکانتر بزرگ ران، بخش تم گردنی، زائده خاري آخرومی، مهره هف1آناتومیکی، زبانه گوش

پـس از مشـخص    .گذاري شـد  میانی زانو و نوك قوزك خارجی از طریق لمس مشخص و توسط لندمارك عالمت

متـري   5/3هـا در فاصـله    آوري اطالعات فوتوگرافیکی، آزمودنی براي جمع، هاي استخوانی موردنیاز کردن عالمت

پایه قابل تنظیم قرار داشت، از سـمت راسـت و عمـود بـر سـطح سـاجیتال        دوربین دیجیتالی که بر روي یک سه

در طـی فراینـد   . آزمـودنی تنظـیم شـد    2ارتفـاع دوربـین برابـر بـا ارتفـاع مفصـل هیـپ       . شـدند  برداري می عکس

انـدازه   کردند، پاها بـه  و نگاه میصورت طبیعی و راحت ایستاده و مستقیماً به سمت جل ها به ، آزمودنیبرداري عکس

این وضـعیت حـدود   . شود طور یکسان بر روي هر دو پا اعمال می ها از یکدیگر فاصله داشت و وزن به عرض شانه

بعـد از  . شـد  برداري انجـام مـی   شد تا بدن در وضعیت طبیعی و ریلکس قرار گیرد، سپس عکس ثانیه حفظ می 30

 postureافـزار   شد تا توسـط نـرم   تاپ ارسال می شده به یک لپ هاي گرفته برداري، عکس اتمام فرایندهاي عکس

pro (میزان ضریب همبستگی درون ارزیاب  ).24( مورد ارزیابی قرار گیردICC(3    براي تمام شاخص هـاي انـدازه

  .قرار داشت 92/0تا  87/0گیري شده در دامنه اي بین 

  

  
  پشتی تجربی حمل کوله هاي شرایط .1شکل

 
 

1 - Tragus 

2 -Hip Joint 
3 -Intraclass Correlation Coefficient 
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  شامل؛ شده گیري اندازه اي زاویهمتغیرهاي 

  افق زاویه سر در سطح)CHA(خطی  و زبانه گوش به گوشه چشم زا کشیده شده خطبین  شده تشکیلزاویه  ؛

  .شود میزبانه گوش کشیده  در سرتاسر افقی صورت بهکه 

  گردنی  هاي مهرهزاویه سر بر روي)CVA(زبانه گـوش بـه مهـره     از کشیده شده خطبین  شده تشکیلزاویه  ؛

  .شود میمهره هفتم گردن کشیده  در سرتاسر افقی صورت بهخطی که  و هفتم گردنی

 ساجیتال ر سطح زاویه شانه د)SSPA(زائـده مهره هفتم گردنی به  از کشیده شده خطبین  شده تشکیلزاویه  ؛ 

  .شود میکشیده  آخرمی زائده در سرتاسر افقی صورت بهخطی که  و آخرمی

  تنه زاویه)TA(خطـی کـه    و تروکانتر بزرگ به مهره هفتم گردنی از کشیده شده خطبین  شده تشکیلزاویه  ؛

  .شود میتروکانتر بزرگ کشیده  سرتاسر در عمود صورت به

  تحتانی زاویه اندام)LLA(و تروکانتر بزرگ به مرکز قوزك خارجی از کشیده شده خطبین  شده تشکیلزاویه  ؛ 

 .)25، 15، 4(شود میتروکانتر بزرگ کشیده  در سرتاسر عمود صورت بهخطی که 

 
  با وبدون کوله پشتی شیوه ارزیابی کینماتیک سر گردن و شانه در دانش آموزان پسر .2شکل

  

  آماري وتحلیل تجزیهروش 

 اسـمیرنف  -ها از آزمون کولمـوگروف  آماري در ابتدا براي بررسی توزیع طبیعی داده وتحلیل تجزیهبراي توصیف و 

در سـطح   تکـراري  هـاي  انـدازه هاي تحلیل واریانس  آزمونها از  ف میانگین، سپس براي بررسی اختالاستفاده شد

)05 /0 < p (افزار نرم وسیله بهها  داده. بهره گرفته شد SPSS گردید وتحلیل تجزیه 15 نسخه.  
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  تحقیق هاي یافته

و  10، 5اوزان  هاي یپشت کولهدقیقه راه رفتن با  30مربوط به متغیرهاي تحقیق قبل و بعد از  هاي یافته .1جدول

 درصد وزن بدن 15

  متغیرها
زمـــــــان 

  گیري اندازه

  %15 پشتی کوله  %10 پشتی کوله  %5 پشتی کوله

T7 T12  L3  T7 T12 L3  T7 T12  L3  

CHA 
 )درجه(

قبل از راه 

 رفتن
28/16  30/16  48/16  12/16  16/16  32/16  0/16  12/16  28/16  

  12/16  08/16  92/15  20/16  12/16  09/16  32/16  22/16  20/16 بعد از راه رفتن

CVA 
  )درجه(

قبل از راه 

 رفتن
76/56  28/56  96/56  12/55  76/54  16/56  08/55  44/54  05/56  

  84/55  76/53  92/54  92/55  40/55  92/54  20/56  44/56  60/56 بعد از راه رفتن

SSPA 
  )درجه(

قبل از راه 

 رفتن
68/27  48/27  72/26  44/28  92/27  12/27  84/28  96/27  20/27  

  40/27  36/28  12/29  32/27  44/28  29  96/26  64/27  76/27 بعد از راه رفتن

TA 
  )درجه(

قبل از راه 

 رفتن
16/8  08/8  88/8  60/7  69/6  76/8  44/7  56/7  44/8  

  20/8  28/6  56/6  24/8  40/6  16/7  64/8  80/7  92/7 بعد از راه رفتن

LLA 
 )درجه(

قبل از راه 

 رفتن
84/5  96/5  64/4  36/6  08/7  12/5  60/6  28/7  32/5  

  72/5  64/7  92/6  52/5  40/7  76/6  92/4  24/6  12/6 بعد از راه رفتن

  

  پژوهش متغیرهايبر  پشتی کولهحمل  زمان مدتوزن، محل قرارگیري و  تأثیر. 2جدول

 
  متغیر

  ها شاخص

  منبع تغییرات

درجه 

  آزادي

ــانگین  می

  مجذورات

F  P  تأثیر ضریب اتا  

CHA   19  014/0*  71/4  69/1  2  کولهوزن 

 27  015/0*  58/4  63/1  2 محل قرارگیري کوله

  %11  09/0  95/2  18/1  1 زمان راه رفتن مدت

CVA  44  001/0*  86/18  60/40  2  وزن کوله%  

  %41  001/0*  92/16  35/58  2  محل قرارگیري کوله

  %6  11/0  79/2  39/5  1  زمان راه رفتن مدت

SSPA  11  09/0  32/2  32/15  2  وزن کوله%  

  %9  10/0  28/2  8/19  2  محل قرارگیري کوله

  %7  16/0  8/1  19/6  1  زمان راه رفتن مدت

TA  35  001/0*  31/14  217/32  2  وزن کوله%  
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  متغیر

  ها شاخص

  منبع تغییرات

درجه 

  آزادي

ــانگین  می

  مجذورات

F  P  تأثیر ضریب اتا  

  %39  001/0*  17/16  12/39  2  محل قرارگیري کوله

  %38  001/0*  23/8  21/11  1  زمان راه رفتن مدت

LLA  6  23/0  31/1  17/8  2  وزن کوله%  

  %5  27/0  23/1  12/6  2  محل قرارگیري کوله

  %23  001/0*  5/9  21/11  1  زمان راه رفتن مدت

  

تحت بار، محل حمل و  CVAتغییرات زاویه  .2نمودار

  مدت زمان حمل کوله پشتی

تحت بار، محل  CHAتغییرات زاویه  .1نمودار

  حمل و مدت زمان حمل کوله پشتی

    
تحت بار، محل حمل و  TA تغییرات زاویه .4نمودار

  مدت زمان حمل کوله پشتی

تحت بار، محل  SSPAتغییرات زاویه  .3نمودار

  حمل و مدت زمان حمل کوله پشتی

  

  گیري نتیجهبحث و 

 جهـت  موردنیـاز تـنش عضـالنی    حداقل میزان کننده منعکس، انسان راست پاسچرکه  است آناز  مطالعات حاکی

بـر ایـن    اعتقـاد  .رسـاند  میبه حداقل بدن  هاي بافت را در ضد جاذبه ارهايفشو  است وضعیت بدن در فضا حفظ

قـرار   مرجـع  عمودي در راستاي خط بدن زمانی کهیعنی  ،شود میحاصل  بدون بار در حالت وضعیت ایناست که 
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همراه  راستاي عمودي از قامت با انحراف )پشتی کولهچون ( بر روي بدن نیروهاي خارجی اعمال معموالً. )32(دارد

 رسـد  یمـ به نظر  ،همراه است بدن پاسچرتغییر  با بدن مرکز ثقل در تغییربه دلیل  اعمال بار خلفی ازآنجاکه .است

 بـا روشی است کـه  ) همراه باشدستون  هاي بافتبر روي  استرسحداقل با که ( پشتی کولهحمل  روش کارآمد که

  .)4( باشـد  همـراه  بـدن  ثقـل  مرکزی نزدیکدر  پشتی کوله قرار گرفتنو  قل اعمال فشار بر روي ستون فقراتحدا

وزن % 15 با وزن پشتی کوله حمل ،پشتی کوله قرارگیريمحل  از نظر صرفکه  می دهدنتایج تحقیق حاضر نشان 

 داري معنیافزایش  باعث بدنوزن  درصد 10و  5با وزن  هاي پشتی کوله و بدون بار در مقایسه با وضعیت پایه بدن

 ،)2001(و همکـاران   1انسـیرینوکور چقـات  نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقی .شود می TAو  CHA،CVAزوایاي 

 ،)29–3,8,27(دارد خوانیمه )1997(و همکاران  4و پاسکو) 2003(و چونگ  3و هانگ) 2002(و همکاران  2گریمر

دلیـل عـدم    احتمـاالً  .)8( همخـوانی نـدارد  ) 2001(و هانـگ و لـی   ) 1999(هانگ و چونگ اما با نتایج تحقیقات 

کـه   باشـد  مـی ایـن  ) 2001(و هانگ و لی ) 1999(همخوانی نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق هانگ و چونگ 

 کـه  درحـالی  ،دهـد  مـی تشـکیل  ) سـال  6/11±5/1بـا میـانگین    (دبستانی  را کودکاني تحقیق حاضر ها آزمودنی

 ایـن انحـراف  . دهـد  مـی نوجوانان دبیرستانی تشـکیل  و  ساالن بزرگمذکور را به ترتیب  هاي تحقیقي ها آزمودنی

 اسـت  شـده  توصـیه  %15 قبالًوزنی که  که میزان باشد آنحاکی از  تواند میي تحقیق حاضر ها آزمودنیدر  پاسچر

مشـابه   اي مطالعـه نیز در ) 2010(همکاران و  5رامپرساد .است سنگین ازحد بیش مقطع ابتدایی براي کودکان )20(

 دهنـده  نشـان کـه   شـود  مـی  تـر  کوچـک  CV زاویه پشتی کولهبا افزایش وزن با تحقیق حاضر گزارش نمودند که 

 ممکن اسـت باعـث   گردن تايجابجایی راس . است پشتی کولهدر پاسخ به وزن  سمت جلو وضعت سر به جابجایی

 عنـوان  بـه پاسچر سر به جلو  .گردن شود اطراف نرم هاي بافتو  مفاصل فشار بر روي و عضالنی اختالل عملکرد

سر  یا تر کوچک CV زاویه  .است شده گزارش ساالن بزرگعضالنی در  -علت عمده بسیاري از اختالالت اسکلتی

، بـروز  گـیچ گـاهی  -فکـی  مفصل گردنی، اختالالت هاي سندرمنشی، ت سردردهايبا ناتوانی بیشتر گردن،  به جلو

مدرسـه را   پشتی کولهحمل  زمان مدت و وزن  تأثیر) 1989( 6روسکو .دهد میو غیره را افزایش  بین کتفی دردهاي

 و گزارش نموده اسـت کـه   کردهسال بررسی  17تا  10ان آموز دانشبر روي راستاي ستون فقرات و انحراف شانه 

 راسـتاي روي  بـر  تأثیري پشتی کولهحمل  زمان مدت، وزن و تحصیالت، سطح پشتی کولهي مختلف حمل اه روش

شـانه   راستاي آنو وزن  پشتی کولهیعنی وضعیت حمل  دو متغیر اول که درحالی، ندارند انآموز دانشستون فقرات 

نشـان دادنـد کـه حمـل      اي مطالعهدر نیز  )1997(و همکاران پاسکو .)30(دهند میقرار  تأثیررا تحت ان آموز دانش

کـه   شـود  می سر به سمت جلو سال باعث متمایل شدن 13تا  11در کودکان  از وزن بدن ٪17 با وزن پشتی کوله

ان دبیرستانی بـه  آموز دانشراستاي بدنی که  دهد مینشان  ها یافتهاین  .)29(همخوانی دارد  با نتایج تحقیق حاضر

بدنی بر راستاي  دار معنیو از این فرضیه که بارهاي سنگین یک اثر بوده از وزن بدن حساس  ٪15 با معادل باري

درصد 15وزن  با پشتی کوله نشان دادند که )2009( و همکاران چو .کند میان مقطع ابتدایی دارد حمایت آموز دانش

 اي سینهمهره  در ناحیه پشتی کوله قرار دادنشده و در ستون فقرات  توجهی قابل پاسچر تغییر منجر به بدنوزن  از

 

1 - Chansirinukor 

2 - Grimmer 

3  -Hong 

4 - Pascoe 

5 -Ramprasad 

6 - Ruscoe 
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ناشـی از تغییـرات    شده مشاهده اي زاویهبه نظر تغییرات  .)31( شود می پاسچرال انحراف حداقل منجر بهدوازدهم 

 .دهـد  مـی رخ در زوایاي مفصـلی  خلفی  بار یک  براي سازگاري با بدن مرکز گرانشحفظ  تنظیمی است که جهت

بـا وضـعیت پایـه بـدون      وزن بـدن  ٪10 بـا وزن  پشتی کوله تأثیربین  نشان داد که همچنین نتایج تحقیق حاضر

 محدود وزن بدناز  ٪10باید معادل با  پشتی کولهوزن  این فرضیه که لذا .وجود ندارد داري نیمعتفاوت  پشتی کوله

 10از  بایـد ن آمـوز  دانشیک  پشتی کوله که اند نمودهتوصیه ) 1977( 1ول و کلیمت. گیرد میقرار  موردپذیرش باشد

 حفـظ راسـتاي قـامتی   ابتدایی ضـمن   انآموز دانش وزنی که ، مقداررسد میبه نظر  .)36(تجاوز کند وزن بدن او ٪

  .باشد ها آن از وزن بدن ٪10 باید هستند قادر به حمل شان طبیعی

 بخشدر  مناسب محل در یک آندادن قرار  ،پشتی کولهحمل  جهت ها گیري تصمیم ترین مهم و یکی از اولین     

کـه   شـود  مـی  باعـث در ناحیه خلفی ستون فقرات  پشتی کولهمحل قرارگیري  زآگاهی ا .خلفی ستون فقرات است

در   CVAو  TA زوایـاي کـه   نتایج تحقیق نشـان داد   .و تغییرات سازشی ستون فقرات به حداقل برسد خستگی

 حمل می کنند نسبت به افرادي که کوله پشـتی را ) T12(افرادي که کوله پشتی را در ناحیه فوقانی ستون فقرات 

نتایج تحقیق حاضر نشـان داد  . حمل می کنند بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد)L3(در ناحیه  تحتانی ستون فقرات 

انحناي ستون فقرات  وضعیت و تغییر در ممکن است )L3(پشتی در ناحیه تحتانی ستون فقرات  که قرار دادن کوله

 کـه بـین   هرچنـد بیان نموده اند که  )2009(کاران براکلی و همهمسو با نتایج تحقیق حاضر  .به حداقل برساند را

تفـاوت معنـی   ) TFL(در میزان تمایل بدن به سمت جلـو   آزمون شرایط در هر یک از پشتی کوله قرارگیريمحل 

ي ستون باال نسبت بهدر پایین  پشتی کوله قرارگیري که دهنده آن است نشان  CVA اما نتایج ندارد،داري وجود 

در  )LA(لوردوزکمري زاویه نتایج .بهتر است روي پیاده متر 1000بعد از ایستادن ساکن و  التبراي هر دو ح فقرات

ممکـن اسـت    ستون فقرات باال و پایین کوله پشتی در که قرار دادن نشان داد) 2009(مطالعه براکلی و همکاران 

ه در مطالعه براکلی و همکـاران  قابل ذکر است ک .ستون فقرات باشد میانی کوله پشتی در بخش قرار دادن بهتر از

 گریمـر و  .قـرار نمـی داد   تـأثیر  را تحـت  LA کـه  ستون فقرات بوددر پایین  پشتی کولهقرار گرفتن  تنها) 2009(

 آنها جابجایی .توصیه می کنند را )L3در سطح ( ستون فقرات در پایین پشتی کوله قرار دادن نیز) 2002(همکاران 

بررسی کرده و گزارش نمودند کـه  تنها در وضعیت استاتیک  نواحی مختلف بدن را یآناتومیک هاي لندمارك افقی

 فرانـک   .)4(با جابجایی خطی بیشتري همراه است  L3 و T12 نسبت نواحی T7 قرار دادن کوله پشتی در ناحیه 

باعث به حـداقل  در انتهاي تحتانی ستون فقرات  پشتی کولهحمل  با که اند دادهنشان  اي مطالعهدر  نیز و همکاران

 وزن کـه  ندنشان داد نیز و همکاران 2مکی. )35(می شود اي سینهو ستون فقرات  بر روي شانهنیرو  اعمال رسیدن

 کمتـري بـر روي   فشـار  اعمـال  منجر بـه  پشتی کوله بند طولبلند بودن و  ر کمردو کمربند استفاده از ،پشتی کوله

کـه   است شده انجام ساالن بزرگ پشتی کوله بر روي مطالعه است این ذکر قابل. )36(شد می انآموز دانش يها شانه

یـک   بـدون  کودکـان  پشـتی  لهکو با مقایسه قابل و ممکن است قرار گرفت مورداستفاده نیز کمربند دور کمر آندر 

حداکثر واکنش تطبیقی  باالي ستون فقرات باعث پشتی در کوله به نظر می رسد قرار دادن .نباشد دور کمر کمربند

ثقل  به مرکز بار باعث شده که ستون فقرات پاییندر  پشتی در حالی که قرار گرفتن کوله .شود می راستاي بدن در

 پاسـچرال  تنظیمـات  در فضا نیـاز بـه   بدن جهت حفظ وضعیترسد  به نظر می در نتیجه بدن فرد نزدیک تر باشد

  . باشد کمتري
 

1 - Voll and Klimt 

2 - Mackie 
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پشـتی   زمـان حمـل کولـه    درنتیجه بررسی تأثیر مدت حمل بار است،، پشتی کوله کارگیري به از ازآنجاکه هدف     

نتـایج تحقیـق   . ننـد ک تري را فـراهم مـی   واقعی ایستادن ریلکس آزمونپشتی در حین  حمل کوله ارزیابی نسبت به

نتـایج  . شـود  مـی  LLAو  TAداري زوایـاي   افـزایش معنـی   باعثپشتی  زمان حمل کوله حاضر نشان داد که مدت

که با نتایج تحقیق ارولوف و همکاران  همخوانی درحالی )2009(و همکاران  1براکلیتحقیق حاضر با نتایج تحقیق 

بـه   کیلـوگرمی  8 پشتی اي گزارش نمودند که حمل کوله در مطالعه )2007( و نگرینی نگرینی). 32(همخوانی ندارد

شود، طوري که باعث  سال می 5/12 آموزان با میانگین سنی عث تغییر راستاي ستون فقرات دانشبا دقیقه 7مدت 

، حمل بـار  حذف پس از اما .)39(شود به سمت جلو می تنهتمایل افزایش  اي و سینه کایفوز کاهش لوردوز کمري و

نیز در تحقیقی تأثیر ) 34() 2004( 2و رپ ارولف. گردد لوردوز کمري بقیه تغییرات به حالت اول برمیانحناي  جز به

سـتون فقـرات   (راستاي سر، تنه و انحناهـاي سـتون فقـرات     پشتی را بر روي ستون فقرات، زمان حمل کوله مدت

شـرایط خسـتگی   (دقیقـه راه رفـتن    21و ) حالـت اسـتراحت  (دقیقه  3 سال بعد از زن بزرگ 25 )اي و کمري سینه

باوجوداینکـه  . موردبررسی قرار دانـد )متر در ثانیه 79/1( کیلوگرمی با یک سرعت ثابت 9پشتی  با یک کوله) خفیف

روي  دقیقـه پیـاده   21ها مشاهده نمودند که پس از  داري در پاسچر سر و تنه این افراد مشاهده نشد، آن تغییر معنی

مطالعـه  ها در این رابطه گزارش نمودند که در  آن. یابد توجهی افزایش می اي این افراد به میزان قابل انحناي سینه

 بـدیهی  .وسخت در نظر گرفت عنوان یک ساختار سفت اثر حمل بار بر روي ستون فقرات، نباید ستون فقرات را به

نوبه افزایش  به سمت جلو و به تنهباعث افزایش تمایل  اولیه ایستاده حالت نسب به پشتی کوله با راه رفتن است که

  . شود می TAزاویه 

پشتی همراه با فلکشن تنه و کاهش توانایی کنترل  زمان حمل کوله دهد که مدت مینتایج مطالعه حاضر نشان      

نتایج نشان داد که پاسـچر  . دهد توجهی تمایل تنه به سمت جلو را افزایش می راستاي ستون فقرات به میزان قابل

  .گیرند می زمان حمل بار قرار توجهی تحت تأثیر مدت سرعت و به میزان قابل تنه و کنترل حرکتی به
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