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Abstract: 
 
Background: In recent years, the weight of school backpack has become a growing concern 
and carrying the heavy backpack causes postural deformity. The aim of this study was to 
investigate the effect weight and duration of carrying backpacks on forward head, kyphoses 
and lordoses in 14-18 year-old girls.  
Materials and Methods: In this prospective cohort study, 262 girls with the mean age 
15.5±1.1 years, height 160±6 cm, weight 56.4±12.5 kg, backpack weight 3.98±1.3 kg, and 
duration of carrying 17.5±8.5 min were randomly selected. Then, 45 healthy girls (mean age, 
15.8 years) were voluntarily selected and randomly divided into three groups based on basic 
measurements including the weight of backpack 3.5, 4.8 and 6.1 kg in 16, 21 and 27 
minutes, walking on the treadmill with 1.6 meters per second. The forward head, kyphoses, 
and lordoses were measured before and after walking on treadmill.  
Results: Results showed that carrying backpacks more than 3.5 kg in 16 min increased the 
kyphoses angle (P=0.048). Moreover, the results showed that carrying backpacks with any 
weight significantly increased lumbar lordoses angles. However, no significant difference 
was observed in changes of forward head posture among the three groups. 
Conclusion: Carrying heavy backpacks can increase kyphoses in girls. So, they should 
avoid carrying backpacks 6% heavier than their weight for more than 16 minutes. 
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 مقدمه
دبستاني گرفته پشتي در ميان افراد از پيشاستفاده از كوله

.  ، به يك عادت تبديل شده استتا دانشگاه و حتي پس از آن
تواند موجب هاي سنگين ميپشتيعادت كردن به استفاده از كوله

-تغيير در ساختار بدني نوجوانان و بروز برخي مشكالت بيو

اگر علل و ]. 1[شود ها مكانيكي، فيزيولوژيكي و انواع بيماري
 موقع شناسايي شده و عوارض آنها بهعوامل بروز اين ناهنجاري

درمان نشوند، ممكن است آثار نامطلوبي بر عملكرد فيزيولوژيك 
و ] 3[همچنين، دردهاي ناحيه گردني ]. 2[بدن داشته باشند 

-دليل عدم رعايت استانداردهاي ارگونوهاي زودرس بهخستگي

ميكي و عالوه بر آن عوارض رواني و اجتماعي مانند افسرگي 
  ].4-6[گزارش شده است 

  
پرديس  ري آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي، دانشگاه تهراندانشجوي دكت 1

  ، ايرانكيش بين الملل كيش،
 ، گيالن، ايراندانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيالن 2
  ، اصفهان،  ايراندانشيار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان 3
پرديس بين الملل ، دانشگاه تهرانبدني و علوم ورزشي، استاديار، دانشكده تربيت  4

  ، ايرانكيش كيش،

  :نشاني نويسنده مسئول*
  پرديس بين الملل كيش، دانشگاه تهران

          07644434430 :دورنويس                                 09362522812 :تلفن
   Sanaz.zahiri@yahoo.com:پست الكترونيك

  1396/4/13 :تاريخ پذيرش نهايي                1395/6/28 :تاريخ دريافت

ويژه پشتي و بهتحقيقات گوناگوني به بررسي اثرات حمل كوله
آموزان وزن آن متناسب با سن، جنس و ابعاد آنتروپومتريكي دانش

اند كه وزن دهو همكاران پيشنهاد كر Hong]. 7-9[اند پرداخته
 10تواند تا ميزان ساله مي 10آموزان پشتي براي دانشمطلوب كوله

اين محققان دليل پيشنهاد خود را . ها باشددرصد از وزن بدن آن
آموزان هنگام حمل بروز كمترين اختالل در فرايند متابوليكي دانش

ن قابل در استراليا نيز حداكثر وز]. 1[اند اين مقدار بار اعالم نموده
 15ساله كمتر از  16تا  13آموزان پشتي براي دانشقبول كوله

و  Mohan]. 10[ها پيشنهاد شده است درصد از وزن بدن آن
ساله هندي گزارش 15تا  10آموزان همكاران درخصوص دانش

آموزان هنگام ايستادن و دار پاسچر دانشاند كه تغييرات معنيكرده
درصد از وزن بدن در مقايسه با  10ل پشتي معادراه رفتن با كوله

درصد از وزن بدن  10ها وزني كمتر از آن. ايستادن بدون بار است
و  Negrini]. 3[اند آموزان توصيه كردهپشتي دانشرا براي كوله

هاي نحوي با حمل كيفاند كليه افرادي كه بههمكاران توصيه كرده
معلمين و مديران آموزان، والدين، دانش(مدرسه ارتباط دارند 

اي طراحي كنند كه گونههاي درسي را بهبايستي برنامه) مدارس
هاي سنگين اضافي را آموزان مجبور نباشند هر روزه كتابدانش

-هاي سنگين بر دانشحمل نمايند تا از فشار ناشي از حمل كيف

-همچنين والدين آنچه كه فرزندان در كيف. آموز كاسته شود

 :خالصه
هدف از تحقيق . شوداخير وزن آن افزايش يافته است، باعث تغييرات ساختار قامتي مي هكه در دو ده پشتيحمل كوله :سابقه و هدف

تا  14و لوردوزيس در دختران  سيپشتي بر وضعيت سر، كايفوزمدت و بدون مداخله وزن و مدت زمان حمل كولهحاضر تعيين اثر كوتاه
 .بوده استسال  18

سال با  18تا  14دختر  262تعداد  .پشتي و از نوع علي پس از وقوع استمدت حمل كولههدنبال اثر كوتان پژوهش بهيا :هامواد و روش
كيلوگرم، و مدت زمان حمل  98/3±3/1كيلوگرم، وزن كوله پشتي  4/56±5/12متر، وزن سانتي 160± 6سال، قد  5/15±1/1ميانگين سن 

صورت داوطلبانه به) سال 8/15ميانگين سني (دختر سالم با  45سپس از اين تعداد . صورت تصادفي انتخاب شدنددقيقه به 5/8±5/17
متر بر ثانيه بر  6/1دقيقه با سرعت  27و  21، 16مدت كيلوگرم به 1/6و  8/4، 5/3پشتي با وزن انتخاب شده و در سه گروه حمل كوله

 . گيري شداه رفتن اندازه، كايفوزيس و لوردوزيس آنان فبل و بعد از ربه جلو زاويه سر. روي تردميل راه رفتند

). =048/0P(گرديد  سيدار در ميزان زاويه كايفوزباعث افزايش معني 16كيلوگرم در مدت دقيقه  5/3پشتي بيشتر از حمل كوله :نتايج
- معنيدار زاويه لوردوزيس شود، اما درخصوص تغييرات زوايه سر تفاوت ها توانست باعث افزايش معنيپشتي در تمام وزنحمل كوله

 . داري در سه گروه مشاهده نشد

 .دقيقه خودداري كنند 16درصد از وزن بدن در مدت بيش از  6پشتي باالتر از شود دختران از حمل كولهتوصيه مي :گيرينتيجه

 جلو، كايفوزيس، لوردوزيسآموز، سر به پشتي، دانشكوله :كليديواژگان
  94-102 صفحات ،97 ارديبهشت و فروردين ،1 شماره ،دوموبيستدورهض،يفيپژوهش–يعلمنامهدوماه                                                   
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ند را هر روز مشاهده و كنترل نموده و از حمل كنهايشان حمل مي
همچنين، ]. 11[هاي غيرضروري توسط آنها جلوگيري كنند آيتم

Justyna پشتي به اند كه حتي يك كولهو همكاران گزارش كرده
درصد از وزن بدن ممكن است باعث تغييرات منفي در  10سنگيني 

منجر به  پشتيو بار نامتقارن كوله. وضعيت ستون فقرات شود
نتايج ]. 12[شود اي ميتوجهي از كايفوز قفسه سينهكاهش قابل

و همكاران در تحقيقي با عنوان اثرات  Wunpenمشابهي توسط 
-پشتي بر وضعيت گردن و شانه دانشوزن و مدت زمان حمل كوله

مشخص شده است كه بين نسبت ]. 13[دست آمده است آموزان به
هاي وضعيتي وجود ناهنجاري پشتي به وزن شخص ووزن كوله

پشتي در ستون فقرات در دختران رابطه وجود داشته و وزن كوله
و  Brackley]. 14[ايجاد اسكوليوز و كايفوز تاثيرگذار است 
پشتي در استقرار و همكاران در تحقيقي اثر قرار دادن بار كوله

انحناي ستون فقرات در كودكان پيش از بلوغ را مورد بررسي قرار 
 15پشتي معمولي با ساله يك كوله 10كودك  15تعداد . دادند

- نتايج نشان داد يك كوله. درصد از وزن بدن خود را حمل كردند

داري در پاسچر سر و درصد از وزن بدن تغييرات معني 15پشتي با 
خم شدن تنه به جلو ايجاد كرده و تغييرات كمتري در زاويه 

پشتي رخ دن بار كم در كولهلوردوز ستون فقرات هنگام قرار دا
و همكاران نيز  Heidiنتايج اين تحقيقات توسط ]. 15[دهد مي

هاي ناحيه پشت و اند كه قوسها گزارش كردهآن. تاييد شده است
داري طور معنيپشتي بهكمر در اثر خستگي ناشي از حمل كوله

ده نتايج مشابهي در كودكان نابالغ گزارش ش]. 16[يابند افزايش مي
و همكاران به اين نتيجه دست يافتند كه هنگام  Kim]. 17[است 

اي تعديل شده، زاويه سر به جلو و پشتي دومحفظهحمل كوله
دهد كه ها نشان مياين يافته. فاصله سر به جلو كاهش يافته است

اي تعديل شده انحراف وضعيتي را به حداقل پشتي دومحفظهكوله
اران در تحقيقي تحت عنوان تاثير و همك Luiz]. 18[رساند مي

پشتي با دو وزن متفاوت روي ستون فقرات كودكان به حمل كوله
اين نتيجه دست يافتند كه حركات ستون فقرات در صفحه ساجيتال 
در دامنه حركت غيرمعمول با خم شدن همراه بوده كه با انقباضات 

فزايش پشتي باعث اابد، كولهيعلت حمل بار افزايش ميهعضالت ب
شود كه با تغييرات دامنه طبيعي حركات تمايل تنه به عقب مي

پشتي در صفحه و حمل كوله. خواني نداردستون فقرات هم
ساجيتال تاثيري روي تغييرات ستون فقرات در بخش سينه و كمر 

با افزايش اند كه و همكاران بيان كرده Chow]. 19[كند ايجاد نمي
داري در ناحيه لوردوز كمري و نيپشتي صاف شدگي معوزن كوله

-و با توجه به ارتباط بين حمل كوله. شودبااليي پشت ديده مي

پشتي باعث سازگاري پشتي و كمردرد، حمل بار به صورت كوله

در اينجا اين سوال ]. 20[شود منفي در انحناهاي ستون فقرات مي
پشتي در يك زمان كوتاه بدون گردد آيا حمل كولهمطرح مي

تواند باعث تغيير فوري در انحناهاي مدت مياخله عملي طوالنيمد
ستون فقرات شود؟ اين تحقيق با بررسي ميانگين روزانه مدت زمان 

مدت آن بر تغييرات پشتي به تعيين اثرات كوتاهحمل و وزن كوله
  .پردازدوضعيت سر، كايفوزيس و لوردوزيس در دختران مي

  
 هامواد و روش

پس از  يحاظ هدف كاربردي و از نوع علّلن پژوهش بهيا
ها به روش ميداني و آزمايشگاهي با سه گروه داده. وقوع است

دنبال هدر اين تحقيق ب. آزمون اجرا شدتجربي همراه با پيش و پس
اي كه بنابراين، هيچ مداخله. ايممدت بودهپاسخ يك فعاليت كوتاه

حال، تاييديه ايناما با. سازگاري ايجاد كند وجود نداشته است
توسط  IR.SSRI.REC.1396.161اخالق پژوهشي با شماره 

  .پژوهشكده علوم ورزشي صادر شده است
 

  :روش انتخاب افراد و دعوت به مطالعه
تا  14آموزان دختر جامعه آماري در دسترس كليه دانش

حجم جامعه در . ساله مشغول به تحصيل در جزيره كيش بودند 18
نمونه پژوهش در دو . نفر بود 600برابر  94- 95سال تحصيلي 

مرحله تعيين شد؛ در فاز اول حجم نمونه براساس جدول مورگان 
اي روش خوشهطور تصادفي و بهنفر بود كه به 262تعداد ) 1994(

پس از تعيين ميانگين . هاي دخترانه كيش انتخاب شدنداز دبيرستان
تي، نمونه مرحله پشو انحراف معيار وزن و مدت زمان حمل كوله

سپس پرسشنامه تندرستي و . صورت داوطلبانه انتخاب شددوم به
صورت هدفمند دختر سالم به 45سالمت بين آنها توزيع شده و 

نامه همكاري در تحقيق پس از تكميل فرم رضايت. انتخاب شدند
صورت تصادفي در سه گروه هاي تحقيق بهتوسط والدين، نمونه

اي گونه مداخلهشدند و اين تحقيق بدون هيچنفري قرار داده  15
ضمن توضيح هدف و روش اجرا، كليه افرادي را كه بين . اجرا شد

سال سن داشتند و قصد حتمي براي خروج از تحقيق  18تا 14
نداشتند دعوت شد تا در تاريخ و ساعت معين جهت آمدن به 

ه شناسي و حركات اصالحي دانشگاه تهران آمادآزمايشگاه آسيب
  . باشند

 
  :نحوه ورود افراد به مطالعه و مراحل پرسشگري

نمود و كنندگان را يادداشت ميابتدا محقق نام شركت
ضمن توضيح مجدد روش انجام طرح، افراد فرصت داشتند كه 
مراحل انجام طرح را از نزديك مشاهده كنند و با ساير افرادي كه 

رت عدم تمايل از قبال شركت كرده بودند، مصاحبه نمايند و درصو
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درصورت تمايل به شركت . مشاركت در طرح انصراف دهند
اطالعات فرد شامل اسم، . شدها گرفته مينامه كتبي از آنرضايت

نزديكانش،  آدرس محل سكونت و دو شماره تلفن از فرد و
وضعيت تأهل، نژاد، سطح سواد و وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي 

در . ضر در دو مرحله اجرا شدپژوهش حا. شدوارد پرسشنامه مي
پشتي مرحله اول اطالعات دموگرافيكي شامل قد، وزن، وزن كوله

براي . آموزان جمع آوري شدو مدت زمان حمل آن از دانش
-متر و براي اندازهگيري قد از يك متر نواري برحسب سانتياندازه

-وزن كوله. گيري وزن از يك ترازو برحسب كيلوگرم استفاده شد

آموزان بود كه توسط دانش) كيلوگرم(شامل ميزان وزن باري  پشتي
 1/6و  8/4، 5/3شد و در سه مقدار پشتي حمل ميدر درون كوله
پشتي طول مدت زماني است مدت زمان حمل كوله. كيلوگرم بود

آموزان طور ميانگين توسط دانشپشتي برحسب ساعت بهكه كوله
گيري قد و وزن، ميانگين و پس از انداره. شددر يك روز حمل مي

سپس بر . ها براي اجراي تحقيق محاسبه شدانحراف معيار آن
اساس ميانگين، يك و دو انحراف معيار باالتر از ميانگين گروهاي 

در مرحله . دقيقه مشخص شدند 27و  21، 16تحقيق در سه زمان 
 گانه قبل و بعد از راه رفتنهاي سههاي تحقيق در گروهدوم نمونه

گيري هاي اندازهپشتي تحت ارزيابيروي تردميل با حمل كوله
گيري براي اندازه. زاويه سر، كايفوزيس و لوردوزيس قرار گرفتند

در اين روش . زاويه سر به جلو از گونيامتر يونيورسال استفاده شد
ها در حالت راحت ايستادند و سه بار حركت فلكشن و آزمودني

ادند تا شرايط عضالني غيرطبيعي از بين اكستنشن گردن را انجام د
سپس . خود بگيردبرود و سر و گردن فرد حالت طبيعي و عادي به

در اين . داشتآزمودني سر را در يك موقعيت راحت نگه مي
گر با قرار گرفتن در سمت چپ آزمودني بازوي ثابت مرحله آزمون

انبي موازي گونيامتر را عمود بر زمين، محور گونيامتر را در نماي ج
و بازوي متحرك گونيامتر را روي تراگوس C7 با زائده خاري 

زاويه بين . كردتنظيم مي) غضروف قدامي سوراخ گوش(گوش 
عنوان كند، بهعبور مي C7بازوي متحرك و خط افقي كه از مهره 

براي اندازه گيري كايفوزيس از ]. 21[شد زاويه سر به جلو ثبت مي
در اين روش دو بازوي كايفومتر روي مهره  .كايفومتر استفاده شد

پشتي از پايين قرار داده و زاويه آن  12و  11پشتي از باال و  3و  2
كش گيري لوردوزيس از خطدر اندازه]. 22[گيري شد اندازه

 گرآزمون سپس ستاده،يا لباس بدوني آزمودن. منعطف استفاده شد
و S2 هاي ي مهرهكش منعطف ابتدا زوائد خاربا استفاده از خط

L1 كرد و با قرارگذاري ميو گودترين نقطه قوس كمري را نشانه -

كش منعطف روي قوس و ثبت آن روي كاغذ با استفاده دادن خط
براي اطمينان بيشتر هر . شداز فرمول زير زاويه لوردوز محاسبه مي

دست آمده در نظر گيري دوبار تكرار شد و ميانگين زواياي بهاندازه
 ]:23[فته شد گر

θ =4 ARCtag 2H/L 
انتهايى و فاصله دو نقطه ابتدايي  Lزاويه منحنى،  θدر اين فرمول 

پروتكل . عمود منصف آن است Hو ) اولين وآخرين مهره(منحنى 
فعاليت در اين پژوهش قبل از اجراي آزمون براي دستگاه تعريف 

و شد كه شامل راه رفتن روي تردميل با شيب ثابت صفر درجه 
تحقيقات مختلف سرعت مناسب و . متر بر ثانيه بود 6/1سرعت 

متر بر ثانيه  6/1راحت راه رفتن براي كودكان و نوجوانان را 
. دقيقه بود 27و  21، 16مدت زمان پروتكل ]. 8[اند توصيه كرده

آموزان در سه مرحله روي تردميل شركت كردند، كه عبارتند دانش
 5/3(پشتي با وزن معادل ميانگين كولهراه رفتن به هنگام حمل : از

و دو ) كيلوگرم 8/4(، يك انحراف استاندارد باالتر )كيلوگرم
پشتي كوله) كيلوگرم 1/6(انحراف استاندارد باالتر از وزن ميانگين 

هاي آمار آوري اطالعات از روشپس از جمع. آموزان جامعهدانش
ار استنباطي شامل توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد و آم

ها، اسميرونف براي تعيين توزيع طبيعي داده- آزمون كلموگروف
هاي مكرر و آزمون تعقيبي توكي استفاده گيريتحليل واريانس اندازه

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمكليه تجزيه و تحليل داده. شد
همچنين، . انجام شد P≥05/0داري و در سطح معني 22ويرايش 
  .صورت گرفت Excelافزار ودارها نيز به كمك نرمرسم نم

  
  نتايج

نتايج توصيفي حاصل از اجراي مرحله اول تحقيق 
 كننده شركت افراد سننشان داد كه ميانگين و انحراف معيار 

 لوگرم،يك 4/56±5/12 وزن متر،يسانت 160±6 قد سال، 1/1±5/15
 و لوگرميك 98/3±3/1 كوله وزن ،9/21±4/4 بدن توده شاخص
 قيتحق دوم مرحله در. باشديم قهيدق 5/17±5/8 حمل زمان مدت
 شد محاسبه گروه سه كيتفك به فقرات ستون به مربوطي رهايمتغ
 شده درج 1 شماره جدول در هاآن اريمع انحراف و نيانگيم كه

دست آمده از ميانگين و انحراف معيار متغير سر هاي بهارزش .است
دهد كه با حمل كوله در اوزان يبه جلو در سه گروه نشان م

اي ايجاد نشده، اما ميزان كايفوزيس و متفاوت تغيير قابل توجه
نمودارهاي شماره . لوردوزيس در هر سه گروه افزايش يافته است

. تغييرات اين متغيرها را در سه گروه نشان داده شده است 3تا  1
ونف براي اسمير- ها ابتدا از آزمون كلموگروفبراي آزمودن فرضيه

ها استفاده شد كه نتايج آن نشان داد همه تعيين توزيع طبيعي داده
سپس براي بررسي تفاوت . متغيرها از توزيع طبيعي برخوردارند

متغيرها در سه بخش وضعيت سربه جلو، كايفوزيس و لوردوزيس 
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هاي مكرر استفاده شد كه نتايج آن گيرياز تحليل واريانس اندازه
-تفاوت ميانگين. نشان داده شده است 3و 2اره هاي شمدر جدول

هاي بين سه گروه پژوهش بر اساس آزمون تعقيبي توكي در جدول 
 .درج شده است 4شماره 

  
  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي ستون فقرات در سه گروه آزمايشي -1جدول  شماره 

  گروه
  متغير

  مرحله
  كيلوگرم 5/3
    دقيقه 16 ×

 

  كيلوگرم  8/4
   دقيقه 21 ×

 

  كيلوگرم  1/6
 دقيقه  27 ×

  
سر به جلو 

 )درجه(

 8/48±6/4  1/51±3/5 1/50±2/4 قبل

 5/49±6/3  7/51±1/4 6/49±8/2  بعد

كايفوزيس 
 )درجه(

 5/26±7/8 5/29±7/9 71/22±0/9 قبل

 8/27±5/7 7/36±4/13 45/26±1/7 بعد

لوردوزيس 
 )درجه(

 9/10±4/4 4/11±2/6  0/11±9/4 قبل

 6/13±5/6 7/17±5/9 5/14±2/7 بعد

 

 
 هاپشتي در آزمودنيتغييرات سر در دو حالت قبل و بعد از حمل كوله -1نمودار شماره 

 

  
  هاپشتي در آزمودنيتغييرات كايفوز در دو حالت قبل و بعد از حمل كوله -2نمودار شماره 
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  هاپشتي در آزمودنيتغييرات لوردوز در دو حالت قبل و بعد از حمل كوله -3نمودار شماره 

  

هاي مكرر گيرينتايج تحليل واريانس در اندازه - 2جدول شماره 
 وضعيت سر به جلو

P F df متغير اثر 
552/0  360/0   مرحله 1 

575/0 وضعيت سر  561/0 مرحله با گروه تعامل 42   

در هر دو بخش مرحله و تعامل  05/0تر از داري كه بزرگباتوجه به سطح معني
دار در زاويه سر به جلو مرحله با گروه است، وزن كوله حمل شده باعث تغيير معني

  .نشده است

هاي مكرر نتايج تحليل واريانس در اندازه گيري - 3جدول شماره 
 كايفوز

P F df متغير اثر 
001/0  *43/16  مرحله 1 

 كايفوز
186/0  752/1  تعامل مرحله با گروه 42 

دهد كه داري نشان ميبا توجه به سطح معني. دار استمعني P≥001/0در سطح  *
 .دار در زاويه كايفوزيس شده استوزن كوله حمل شده باعث افزايش معني

 
  

 هاوت بين ميانگيننتايج آزمون تعقيبي توكي براي تعيين تفا - 4جدول شماره 
  دقيقه 27 × كيلوگرم 1/6 دقيقه 21 × كيلوگرم 8/4  دقيقه 16 × كيلوگرم 5/3  هاگروه متغير

  كايفوزيس
  487/1  047/9*   دقيقه 16× كيلوگرم 5/3
  56/7  048/0 دقيقه 21× كيلوگرم 8/4
   114/0  915/0 دقيقه 27× كيلوگرم 1/6

 .دار استمعني P≥05/0در سطح  *
  

پشتي نشان داد تنها ايج آزمون توكي در مرحله بعد از حمل كولهنت
 21×كيلوگرم 8/4دقيقه با گروه  16×كيلوگرم 5/3اختالف گروه 

كه زاويه طوريدار بود؛ بهدقيقه در انحناي كايفوزيس معني
داري افزايش يافته طور معنيپشتي بهكايفوزيس در اثر حمل كوله

در نتايج نشان داد كه ) 5شماره جدول (درخصوص لوردوز . است
است كه  05/0تر از داري كوچكسطح معني ،قبل با بعدمرحله 

اما در تعامل مرحله با . دار استشود و معنيفرضيه صفر رد مي
 .  دار نشدگروه معني

 

هاي مكرر گيرينتايج تحليل واريانس در اندازه - 5جدول شماره 
 لوردوز

P F df متغير اثر 

001/0  *549/26  مرحله 1 
 لوردوز

183/0  772/1  تعامل مرحله با گروه 42 
 .دار استمعني P≥001/0در سطح  *

-برد كه بين هيچتوان پيبا مراجعه به نتايج تست تعقيبي توكي مي

بنابراين . داري وجود ندارديك از اوزان حمل شده تفاوت معني
س يوردوزدار در زاويه لشده، تغيير معنيپشتي حملوزن كوله

-دار در هر سه گروه شايد بهعلت تغيير معني. ايجاد نكرده است

پشتي با هر نوع دليل خستگي عضالت ضدجاذبه در اثر حمل كوله
  .وزني باشد

 
 بحث 

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه با افزايش وزن و افتهي
پشتي ميزان خم شدن تنه افزايش يافته و مدت زمان حمل كوله

دار در ر وزن كوله حمل شده باعث افزايش معنيعبارت ديگبه
اما درخصوص لوردوزيس نتايج . زاويه كايفوزيس شده است

تواند باعث افزايش پشتي با هر وزني مينشان داد حمل كوله
- يتغييري در زاويه سر بوجود نمس شده، اگرچه يزاويه لوردوز

ازحمل تنها بزرگي وزن ناشي اند نهمطالعات گزارش كرده. آورد
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تواند روي پشت افراد اثرگذار باشد، بلكه موقعيت پشتي ميكوله
موزان تواند بر پشت دانشپشتي و شيوه حمل آن نيز ميكوله

تغييرات گوناگون پاسچر به بارهاي ]. 5،24[تأثيرگذار باشد 
تواند تأثيرات جدي را روي انحناي ستون فقرات سنگين مي
تنها فته شده در اين وضعيت نهكار گرنيروهاي به. داشته باشد

هاي ستون اي و ليگامنتهاي بين مهرهتواند روي ديسكمي
هاي تواند باعث افزايش تنشبلكه ميفقرات تأثير بگذارد، 

- فشاري و كششي شود كه همواره به آسيب ستون فقرات مي

پشتي مركز ثقل بدن را كه حمل كولهازآنجايي]. 24،25[انجامد 
ها براي جبران آن و بازگرداندن كند، آزمودنيبه عقب متمايل مي

مركز ثقل به مكان اوليه با انقباض عضالت سينه و كشش 
ت، باالتنه را به سمت جلو خم كرده و اين عمل در عضالت پش

مدت باعث كوتاه شدن عضالت سينه و ضعيف شدن طوالني
]. 5[دهد عضالت پشت شده و ميزان كايفوزيس را افزايش مي

 ،]15[ 2004 و همكاران Brackleyاين نتيجه با نتايج تحقيق 
Negrini 26[ 2007 نو همكارا[، Abedzadeh 1391 ]14[ ،

Chow  20[ 2007و همكاران[  وOrloff 2004 ]16[ خواني هم
 ،]24[ 2002و همكاران  Grimmerداشته، اما با نتايج تحقيق 

Luiz   19[ 2002و همكاران[ ،Ramprasad  2008همكاران و 
علت عدم . خواني نداردهم، ]18[ 2008و همكاران  Kimو  ]17[

ها از لحاظ سن، جنس، تواند تفاوت در آزمودنيخواني ميهم
باتوجه به اينكه . پشتي باشدنحوه، مدت زمان حمل و وزن كوله

 5/3پشتي حمل شده در گروه در تحقيق حاضر وزن كوله
درصد و در  2/9كيلوگرم  8/4 درصد و در گروه 8/5كيلوگرم 

دهد درصد بوده است، نتايج نشان مي 8/10كيلوگرم  1/6گروه 
پشتي حمل شده باعث افزايش انقباضات كه افزايش وزن كوله

اي بزرگ و كوچك، ذوزنقه، عضالت راست شكمي، سينه
خود باعث نوبهشود كه اين امر بهايي ميعضالت كمربند شانه
گردد و از طرفي عضالت ذوزنقه و ت ميكوتاه شدن اين عضال

. كندعضالت راست كننده ستون فقرات را دچار كشيدگي مي
 2007 و همكاران   Negriniنتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات 

]26[، Abedzadeh 1391 ]14[، Brackley  2004 و همكاران 

]15[ ،Orloff  2004و همكاران ]و  ]16 Chowو همكاران 

 2002 و همكاران  Luizخواني داشته، اما با نتايج هم ]20[ 2007

]19[ ،Ramprasad  2008و همكاران ]و  ]17Grimmer  و
ي احتماال علت اين ناهمسوي .همسو نيست ]24[ 2010همكاران 

ها باشد زيرا در تحقيق حاضر آزمونيها ميجنسيت آزموني
ها مرد سال بودند اما در تحقيقات ديگر آزموني 18تا  14دختران 

در خصوص تاثير حمل كوله پشتي بر وضعيت سر . اندبوده

درصد از وزن  10، 9، 6هاي با وزن مشخص شد كه، حمل كوله
. سربه جلو و گردن ايجاد كندتواند تغييري در وضعيت بدن نمي

و همكاران  Mohanنتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات، 
)2007( ،Kim  و همكاران)و ) 2008Ramprasad همكاران  و
تواند تفاوت در خواني ميعلت عدم هم. مغايرت دارد) 2010(

درصد از  15پشتي باشد كه در تحقيقات آنها بيش از وزن كوله
ها اظهار داشتند كه پاسچرهاي گردني و آن .وزن بدن بوده است

تواند تحت تاثير هر دو عامل وزن و اي دانش آموزان ميشانه
نتايج تحقيق حاضر نشان . پشتي قرار گيردمدت زمان حمل كوله

تواند زاويه لوردوز كمري را پشتي با هر وزني ميداد حمل كوله
عضالت خم  كه لوردوز كمري با كوتاهيازآنجايي. افزايش دهد

ها در ناحيه كمري و كشيده كننده ران و بازكننده ستون مهره
شود شدن عضالت شكم، همسترينگ و سريني بيشتر مي

درصد از  10و كمتر از  10پشتي با وزن ، حمل كوله]3،17،25[
تواند اين تغييرات را در دقيقه مي 30مدت كمتر از وزن بدن و به

يج اين تحقيق با نتايج نتا. لوردوزيس كمري ايجاد كند
Brackley  15[ 2004 و همكاران[ ،Orloff  2004و همكاران 

 ،]19[ 2002 و همكاران  Luizنتايج خواني داشته و با هم ]16[
Chow   20[ 2007 مكارانهو[  وAbedzadeh 1391 ]14[ 

علت عدم همسويي احتماال سن و جنس آزمودني. همسو نيست
اين اولين بار است كه يك مطالعه براي تعيين ميزان . ها است

تماس با عوامل خطر و پيگيري دقيق و كامل افراد در معرض 
آميز شود و تجربه انجام موفقيتپشتي انجام ميخطر حمل كوله

تواند الگوي كارآمد و مناسبي در انجام مطالعات آن مي
حال شناختي براي محققين كشورهاي دراپيدميولوژيك سبب

   .توسعه باشد
  

  گيرينتيجه
هاي سنگين پشتيحمل كولهتحقيق حاضر نشان داد كه 

- شود، درموجب افزايش انحناي پشتي ستون فقرات دختران مي

نتايج نشان  همچنين،. ندارد ويه سرداري بر زاتاثير معنيكه حالي
تواند باعث افزايش زاويه پشتي با هر وزني ميداد حمل كوله
پشتي رسد حمل كولهنظر ميطور كلي بهبه. لوردوزيس شود

- آموزان نيازمند مراقبت، توجه و كنترل بيشتري ميتوسط دانش

- تواند منجر به ناهنجاريهاي سنگين ميپشتيحمل كوله. باشد

نظر همچنين، به. اي پاسچرال و تغييرات بيومكانيكي منفي شوده
سال روزانه مدت زمان  18تا  14آموزان دختر رسد دانشمي

كنند كه با در نظر گرفتن پشتي ميزيادي را صرف حمل كوله
ها را در آينده با مشكالت وزن آن در بلندمدت خطرزا بوده و آن
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شود براين توصيه ميبنا. سازدساختاري اسكلتي مواجه مي
درصد از وزن بدن خود  6پشتي باالتر از دختران از حمل كوله

  . دقيقه خودداري كنند 16در مدت بيش از 
  

  تشكر و قدرداني
مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري آسيب شناسي 

-.IR.SSRI.RECا كد اخالق ورزشي و حركت اصالحي ب

گان مقاله مراتب سپاس وسيله نويسندبدين. باشدمي 1396.161
ها راضيه منصوري مهر و هما داني خويش را از خانمو قدر

چنين از خاطر همكاري در امور آزمايشگاهي و همرفيعي به
ماه در انجام  2عنوان آزمودني حدود آموزان گرامي كه بهدانش

  .نماينداين پژوهش ما را ياري دادند، اعالم مي
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