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  وم انسانی گروه تربیت بدنی و عل، دانشگاه لرستان،خرم آباد: آدرس مکاتبه

 bahrami.ms@lu.ac.ir: پست الکترونیک
  

هاي فوقانی و تحتانی نوجوانان پسر و دختر  ها در اندام بررسی میزان وعلل دفورمیتی
  استان لرستان  ساله15 تا 11

 
  2علی فرهادي، 1مصطفی بهرامی

  ، گروه تربیت بدنی و علوم انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستانمربی -1
   اعصاب و روان، گروهدانشگاه علوم پزشکی لرستان مربی، عضو هیئت علمی -2

  
  

  30مسلسل  / 85 زمستان / 4شماره / دوره هشتم / یافته 
  
  
  

  30/10/85 : پذیرش مقاله،6/7/85 :دریافت مقاله
Øهاي جسمانی در بین نوجوانان پسر و دختر استان لرستان است هدف از این تحقیق بررسی میزان ناهنجاري : مقدمه.  
Ø نفر 400را کل نوجوانان استان لرستان تشکیل می دهند که از این جامعه تعداد جامعه آماري تحقیق  :مواد و روشها 

اطالعات با .  ساله به عنوان نمونه تحقیق و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند15 تا 11 نفر دختر با دامنه سنی 450پسر و 
بعد از اتمام تحقیق . ع آوري گردیدجم… متر، ترازو و ،هاي عملی همچون صفحه شطرنجی نامه و آزمون استفاده از پرسش

  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSدست آمده با استفاده از نرم افزار ه نتایج ب
Ø درصد از دختران دچار ناهنجاري جسمانی 89/68 درصد از پسران و 57 /67 دست آمدهه با توجه به یافته هاي ب :یافته ها 

بین طریقه  بین طریقه حمل کیف و افتادگی شانه ها، ،یدن و لوردوز کمري و کیفوز پشتیبین عادات خواب که ضمن این. بوده اند
ه بلند با شست کج ارتباط هاي و همچنین بین استفاده از کفش هاي پنجه باریک وپاشن و پاي پرانتزي نشستن چهار زانو

  .داري مشاهده گردیدنی مع
Ø جسمانی در بین پسران و دختران  هاي  سطح و میزان ناهنجارينتایج تحقیق نشان می دهد که :بحث و نتیجه گیري

خصوص تجویز حرکات ه ب ها و باالست بنابراین نیاز به یک برنامه ریزي جدي در خصوص ناهنجاري مورد تحقیق بسیار
  .نظر می رسده اصالحی و فراهم آوردن زمینه هاي فعالیت بدنی آنان امري الزم و ضروري ب

 لوردوز، کیفوز، صافی کف پا، شست کج پا رکات اصالحی، ناهنجاري،ح :واژه هاي كليدي
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  مقدمه
یکی از مهمترین مسائل و مشکالت هر جامعه اي بهداشت      

در واقع سـالمتی هـر انـسانی تحـت     . و سالمتی آن جامعه است   
تأثیر عوامل زیادي همچون ژنتیک، محـیط زیـست و شـیوه یـا              

  .سبک زندگی او قرار می گیرد
زه تکنولــوژي پیــشرفت زیــادي داشــته و بــسیاري از امـرو 

کارهاي روزمره با استفاده از همـین تکنولـوژي سـهل الوصـول             
شده به طوري که سبک زندگی را دچار یکسري تغییرات عمده            

لذا می بایست توجـه داشـت کـه بـه مـوازات ایـن                .نموده است 
پیشرفتها، شاهد تأثیرات منفی همچون فقرحرکتی، بی تحرکی،        

 در زنـدگی   …هاي نامناسب، افزایش وزن و       فاده از پوشاك  است
  .)4، 2، 1 (افراد هستیم

ـ     خـصوص عـادات   ه بنابراین در نتیجه برخی عوامل فوق وب
  هـاي جـسمانی در      سـري ناهنجـاري    ناصحیح، شاهد بروز یـک    

ایـن  . هـا نیزخـواهیم بـود       فوقـانی و تحتـانی انـسان       هاي اندام
گی شـانه هـا، کیفوزپـشتی،       شـامل افتـاد    می توانند ها  ناهنجاری

توجه   با، باشند…دري و  لوردوزکمري، پاي پرانتزي، پاي ضرب
 در  ها که در تحقیق هاي مختلف میزان شیوع ناهنجاري        به این 

، 6،  5،  3،  1 ( در صد گزارش شده اسـت      60تر از    نوجوانان بیش 
ها بـه موقـع شناسـایی و     بنابراین اگر این ناهنجاري   . )10،  9،  7

 .د داشـت  ـند عوارض جبران ناپذیري به دنبال خواهن      درمان نشو 
از جمله این عوارض مـی تـوان بـه پیامـدهاي منفـی همچـون                

 برهم خوردن تعادل ،هاي مفصلی  خستگی عضالنی، تغییر شکل   
بیومکانیکی بدنی، مشکالت روانی، اجتماعی و دردهـاي عـصبی،    

بر همین اساس می بایـست      . )12،  4،  2،  1 (عضالنی اشاره نمود  
بـا اســتفاده از تحقیقـات مختلــف تـصویري روشــن از وضــعیت    

دست آورد تا افراد بهتر بتوانند با کمک     ه  جسمانی افراد جامعه ب   
ترین حیطه هاي تربیت بـدنی       حرکات اصالحی که یکی از مهم     

  .است در پیشگیري و درمان آنها اقدام نمایند
 هـاي  در این تحقیق ما سعی داریم تا میزان وعلل ناهنجـاري          

 سـاله اسـتان لرسـتان       15 تـا    11جسمانی را در بین نوجوانـان       

هـا و    چرا کـه بـه علـت انعطـاف اسـتخوان          . اندازه گیري نمائیم  
هاي بدن در این سنین، می توان با استفاده       همچنین رشد اندام  

هـاي آنـان اقـدام       از حرکات ورزشی مناسب در رفع ناهنجـاري       
، 7، 4، 2 (قـرار داد نموده و راهکاري مناسب را در اختیـار آنـان          

ــ  . )11 ــن چنــین تحقیقــاتی ب ــابراین ضــرورت و اهمیــت ای ه بن
 .وس اسـت  ـکـامالً محـس    وص در بین افراد کم سن و سال       ـصخ
که می بایست تحقیقات متعـددي را در ایـن زمینـه        ن این ـضم

در اختیـار دسـت    در سطح جامعه انجام داده و نتایج آنها را نیـز    
  .اندرکاران امر قرار داد

   و روشهامواد
با توجه به ماهیت موضوع تحقیق، روشی که براي مطالعـه      

  . تجربی است–آن تحقیق در نظر گرفته شده از نوع توصیفی 
 11جامعه آماري این تحقیق را نیزنوجوانان پـسر و دختـر        

در ایـن تحقیـق     . استان لرستان تشکیل مـی دهنـد        ساله 15تا  
ر به عنوان نمونه  دخت نفر 450  نفر دانش آموز پسر و     400تعداد  

ابــزار ایــن تحقیــق را . تحقیــق مــورد ارزیــابی قــرار گرفتــه انــد
 پـودي اسـکوپ، کـولیس،       ،نیزوسایلی همچون صفحه شطرنجی   

  .نامه دو صفحه اي تشکیل داده اند متر،ترازو و یک پرسش
 جغرافیـایی تقـسیم   نطقـه  م5در این تحقیق استان را بـه       

مل بروجرد، اشـترینان  بدین ترتیب که منطقه یک شا . نموده ایم 
و سیالخور، منطقه دو شامل الیگودرز، ازنا، دورود و سپیددشت،          
منطقه سه شامل خرم آباد، چغلوندي، ویسیان، زاغـه و چگنـی،            

ــشتر  ــاد و ال ــنج شــامل منطقــه چهــار شــامل نورآب  و منطقــه پ
سپس از بـین     .کوهدشت، طرهان، رومشکان و پلدختر می باشد      

و بـه    به روش تصادفی انتخـاب نمـوده         این مناطق، نوجوانانی را   
ـ        . یمارزیابی آنهـا پـرداخت     ه اطالعـات جمـع آوري شـده را نیـز ب

صورت نمودارها، جداول فراوانی ساده و درصدي ترسیم و سپس   
 بـا  براي بررسی روابط بین متغیرها و تجزیه و تحلیل یافتـه هـا،     

دو اقدام  خصوص آزمون مجذور کاي     ه   ب SPSSکمک نرم افزار    
  .مینمود
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  یافته ها
دست آمده را به صورت جداولی      ه  ابتدا برخی از اطالعات ب    

به شرح ذیل ارائه داده و در پایان نیز بـه برخـی دیگـر از نتـایج          
  ).2 و 1جداول  (خواهیم پرداخت

توزیع فراوانی نوجوانان شرکت کننده در تحقیق از  -1جدول شماره 
  )کیلوگرم(و وزن ) متر سانتی(نظر گروه سنی و میزان میانگین قد 

هاي  گروه  میانگین وزن  میانگین قد
  دختر  پسر  دختر  پسر  سنی

  75/34  04/33  67/144  82/141   سال11
  28/40  52/35  48/149  97/145   سال12
  23/43  75/39  35/153  96/149   سال13
  06/47  62/42  57/154  24/155   سال14
  42/48  74/46  10/156  22/160   سال15

  
 توزیع فراوانی نوجوانان پسر و دختر استان لرستان -2جدول شماره 

  )درصد(هاي جسمانی در بین آنان  جاريـبر مبناي میزان شیوع ناهن
 میزان ناهنجاري جنس
67/57 پسران  
89/68 دختران  

  
 50/12(بیشترین ناهنجاري در اندام فوقانی پسران کیفـوز   

 75/5( و کمتــرین آن افتــادگی شــانه بــه ســمت چــپ )درصــد
کـه بیـشترین ناهنجـاري انـدام فوقـانی           است در حـالی    )درصد

و کمتـرین  )  درصـد  16(دختران افتادگی شانه به سمت راسـت        
   .)3جدول  (است)  درصد22/2(ناهنجاري افتادگی سر به جلو 

 توزیع فراوانی نوجوانان بر مبناي میزان تغییر شکل -3جدول شماره 
  )درصد( هـختلف باالتنت هاي مـیک قسمـهاي فوقانی به تفک اندام

 دختر پسر نوع تغییر شکل
25/7 افتادگی سر به جلو  22/2  

)کیفوز(دي پشت وگ  5/12  11/5  
)لوردوز(گودي کمر   75/9  89/6  

75/5 افتادگی شانه به سمت چپ  56/5  
75/8 افتادگی شانه به سمت راست  16 

اسکولیوز(کجی ستون فقرات  ) 25/12  33/3  
  

زي ـپسران، پاي پرانتـ  ر اندام تحتانی  بیشترین ناهنجاري د  
اسـت در   )  درصـد  5/1( و کمترین آن صافی کف پا        ) درصد 16(

که بیشترین ناهنجاري اندام تحتانی دختران، شـست کـج       حالی

 33/1(ري صــافی کــف پــا و کمتــرین ناهنجــا)  درصــد11/27(
  .)4جدول  (است) درصد

 توزیع فراوانی نوجوانان بر مبناي میزان تغییر شکل -4جدول شماره 
   )درصد(ین تنه ـت هاي مختلف پائـهاي تحتانی به تفکیک قسم اندام

 دختر پسر نوع تغییر شکل
55/21 16 پاي پرانتزي  
25/4 پاي ضربدري  44/14  
5/1 کف پاي صاف  33/1  
5/7 کف پاي گود  34/21  
5/6 شست کج پا  11/27  

  
  :دست آمده عبارت است ازسایر نتایج ب

در این تحقیق بین عادات خوابیدن و لوردوز کمري و کیفوز            -1
داري مـشاهده  ی ارتبـاط معنـ  % 99پشتی با ضریب اطمینان  

  .شد
بین افتادگی شانه به سمت راست یا چـپ و حمـل کیـف و                 -2

داري مـشاهده   ی  ارتباط معنـ  % 99کتاب با ضریب اطیمنان     
  .گردید

ولیوز و طریقه گـرفتن کیـف و کتـاب بـا     بین ناهنجاري اسک   -3
  .ي مشاهده گردیدمعنی دارارتباط % 98سطح اطمینان 

بین ناهنجاري پاي پرانتزي و طریقه نشستن چهـار زانـو بـا               -4
  .ي مشاهده گردیدمعنی دارارتباط % 99سطح اطمینان 

بین ناهنجاري کیفوز پشتی با نحوه انجام تکالیف در مدرسه         -5
ي معنی دار ارتباط  % 97 سطح اطمینان    به صورت نشسته با   

  .مشاهده گردید
بین ناهنجاري شست کج پا و استفاده از کفش هـاي پنجـه             -6

% 99باریک و پاشنه بلند فقط در دختران با سطح اطمینـان     
  .ي مشاهده گردیدمعنی دارارتباط 

 درصـد از    99/29دست آمده از تحقیق     ه  براساس اطالعات ب    -7
ختران داراي ناهنجاري جـسمانی در   درصد از د10پسران و  

  .اندام فوقانی خود هستند
 درصـد   60/15دست آمده از تحقیـق      ه  براساس اطالعات ب  

 درصد از دختران داراي ناهنجـاري جـسمانی   89/36از پسران و   
  .در اندام تحتانی خود هستند
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   نتیجه گیري وبحث
دست آمده میانگین وزن پسران ه به اطالعات ببا توجه 

 کیلوگرم گزارش داده شده و 74/42یلوگرم و دختران  ک53/39
و قد دختران  متر  سانتی23/151همچنین میانگین قد پسران 

که براساس تحقیق آقاي  در حالی. متر است  سانتی62/151
 و میانگین 86/48میانگین وزن پسران تهرانی را ) 7(مهدوي نژاد 
که خانم  متر گزارش داده ضمن این  سانتی74/154قد آنان را 

 کیلوگرم و 2/39میانگین وزن دختران اصفهانی را ) 8(نیرپور
  . متر ارائه نموده است  سانتی9/148ها را  میانگین قد آن

هاي جسمانی در  براساس این تحقیق میزان ناهنجاري
 درصد گزارش شده است که نتیجه این تحقیق با 67/57پسران 

ها  ن این ناهنجاريسایر تحقیقات انجام شده از لحاظ باال بود
   ).10، 7، 6، 5، 4(همخوانی دارد 

براساس یافته هاي تحقیق حاضر در قسمت دختران 
 درصد داراي ناهنجاري جسمانی بوده اند که این نتیجه با 89/68

ها  نتایج تحقیقات دیگر از لحاظ باال بودن میزان ناهنجاري
  ).9، 8، 3 (همخوانی دارد

پسران بیشترین براساس تحقیق حاضر در قسمت 
 درصد مشاهده شده است در 16ناهنجاري را پاي پرانتزي با 

 51افتادگی شانه ها با ) 6(که در تحقیق آقاي لطفعی زاده  حالی
 7/19کف پاي صاف با ) 4(درصد و در تحقیق آقاي کاشف 

  .درصد باالترین ناهنجاري گزارش شده اند

براساس تحقیق حاضر در قسمت دختران بیشترین 
 درصد مشاهده شده است در 11/27هنجاري شست کج با نا

 48کف پاي صاف با ) 9(که در تحقیق خانم یزدانی فرد  حالی
 5/87افتادگی شانه ها با ) 3(درصد و در تحقیق خانم عارضی 

  .ها به شمار رفته اند درصد بیشترین ناهنجاري
ها در دختران  این تحقیق، میزان ناهنجاري براساس نتایج

 تواند نتیجه استفاده  پسران گزارش شده است که این میبیش از
از پوشاك نامناسبی همچون کفش هاي پنجه باریک و پاشنه 

ه طور مداوم بر روي یک شانه و به ها ب بلند ویا استفاده از کیف
  .طور کلی فقر حرکتی دختران نسبت به پسران باشد

  پیشنهادات
 ، می بایستامعهجها در بین  با توجه به گستردگی ناهنجاري

ها  به مسائل بهداشتی و عوامل پیشگیري کننده از این ناهنجاري
 نیز مسئولین امر و متولیان ورزش ه وتوجه الزم معطوف داشت

 درمانگاههايهاي اصالحی و  می بایست با ایجاد مراکز ورزش
 اقدام افرادگونه  هاي این تخصصی مناسب در رفع ناهنجاري

همچنین  طریق رسانه هاي گروهی و از ضمنا می توان .نمایند
هاي  بروشورهاي تخصصی در مورد ناهنجاري پمفلت وتهیه 

هاي پیشگیري واصالح آنها، نسبت به آموزش  جسمانی و راه
  خانواده ها و افراد جامعه اقدام الزم را به عمل آورد
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