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  چكيده
بدين . توصيف شيوة زندگی و وضعيت قامت دانشجويان دانشگاه الزهرا و ارتباط آنها با يکديگر بود, هدف اين مقاله

  را ) ۱( واحد تربيت بدنی ۱۳۸۲‐۸۳دانشگاه الزهرا که در نيمسال دوم تحصيلی )  زن۲۶۱(منظور تمام دانشجويان 
پرسشنامة محقق ساخته . بنابراين جامعة آماری منطبق بر نمونة آماری بود. به صورت هدفمند انتخاب شدند, می گذراندند

شيوة زندگی توسط شرکت کنندگان تکميل و وضعيت بدنی دانشجويان تحت آزمون استاندارد نيويورک از طريق دستگاه 
نتايج نشان داد . از آزمون خی دو استفاده شد, تجزيه و تحليل داده هادر . اسپانديلومتر و صفحة شطرنجی بررسی شد

. نزديک به نيمی از آزمودنی ها کيف خود را با شانة راست بدن حمل می کنند و وزن کيف بيش از نيمی از آنها متوسط بود
. شی استفاده می کردند درصد آنها از کفش های ورز۳۰بيشتر دانشجويان در هيج فعاليت بدنی شرکت نداشتند و حدود 

بيش از نيمی از آنها هنگام استراحت به صورت . سرشانه و گردن داشتند, درد عضالت پشت, حدود نيمی از آنها کمردرد
بين وضعيت نشستن دانشجويان به هنگام . بيشتر آنها دارای افت شانه در سمت راست بودند. چهارزانو می نشستند
نوع کفش با شست کج و , وضعيت خوابيدن با پشت گود و گرد, ل کيف با افت شانهنحوة حم, مطالعه با پای پرانتزی

  . همچنين بين ورزش و دردها کمر و عضالت شانه ارتباط معناداری وجود داشت
  

  هاي كليدي واژه
  . ناهنجاری های اسکلتی و وضعيت قامت, شيوة زندگی
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  مقدمه

ـ , تغيير در وضعيت های فيزيولوژيکی همچون ضعف       توانمنـدی هـای جـسمانی در       , ریالغ
يکـی از دسـتاوردهای جوامـع       ). ۱۳(وضعيت اسکلتی و در نهايت کلی بدن مؤثر خواهـد بـود             

تغيير در شيوة زندگی انسان است که منجر به کاهش فعاليـت بـدنی شـده و                 , پيشرفتة امروزی 
ـ   . زمينة بروز ناهنجاری های مختلف جسمانی را فـراهم آورده اسـت       کی و محققـان علـوم پزش

شناسايي و رفع اختالالت و نارسايي های موجود را برای بازيافت سالمت مـورد تأکيـد                , ورزشی
  . قرار می دهند

به نحوة قرارگيری قسمت های مختلف بدن نسبت به يکـديگر گفتـه       , قامت يا وضعيت بدنی   
وضعيت بدنی خوب عبارت است از تعادل اسـکلتی و عـضالنی کـه سـاختمان هـای                  . می شود 
ارندة بدن را در مقابل ضايعه و تغيير شکل پيش رونـده در هـر حـالتی همچـون کـار يـا                       نگهد

فرهنگ و  , شيوة زندگی ). ۲۰(حفاظت می کند    ) چمباتمه و خميده  , خوابيده, ايستاده(استراحت  
از عواملی هستند که به صورت جزيي در سـاختار          , عادات در بين جوامع گوناگون ديده می شود       

  ). ۱۳(رند جسمانی افراد مؤث
وضعيت مکانيکی بدن را بخصوص در ناحية ستون فقرات         , دوران تحصيل بنا به علل مختلف     

؛ ۱۳۷۵,؛ زريـن آبـادی      ۲۰۰۳ , ٢؛ مکنزی و همکـاران    ۲۰۰۴, ١بن زيون (دچار ناهنجاری می سازد     
نتايج پژوهش ها نشان می دهد که شيوة زندگی يا عادت های روزمـره              ) . ۱۳۷۴, اصغرزاده گلزار 

؛ ۱۹۹۲, ؛ ناچمسون   ۲۰۰۰, ٣عبدالوهاب(راد نقش تعيين کننده ای در ساختار اسکلتی آنها دارد           اف
  ).۱۳۷۱, ؛ کيانی دهکردی ۱۳۷۷, قره گوزلو

بهتر است همـة دسـت      . همه ساله هزينه های زيادی صرف درمان اين ناهنجاری ها می شود           
, وش هـای مناسـب شـناخت      بويژه اسـتادان و پژوهـشگران ر      , اندرکاران تربيت بدنی و ورزش    

ارزيابی و پيشگيری از بروز و شيوع ناهنجاری هـا را شناسـايي و در جهـت رفـع و اصـالح آن                       
  از آنجا که دانشجويان بخش کارامد نيروی انسانی را در سال هـای آتـی تـشکيل      . کوشش کنند 

ـ                   ام می دهند و تندرستی آنها نقش شايانی در سالمت خانواده خواهد داشت ايـن پـژوهش انج
  . يافت

                                                 
1 - Benziven  
2 - Makenzie & et al  
3 - Al.Abdulwahab  
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نشان داد که ناهنجای های ستون فقرات پشتی مشکالت مالی بـسياری را             ) ۱۹۹۰ (١پترسون

به وجود می آورد که از دست دادن روزهای کاری و هزينه های بسيار برای فراهم آوردن مراقبت           
  . های پزشکی و تسکين درد در زمرة آنها قرار دارد

  را طـی نوجـوانی و بزرگـسالی          ٢ درصد کمردرد  ۳۰ – ۹۰بيشتر تحقيقات انجام يافته شيوع      
 درصـد بزرگـساالن از عارضـة        ۸۰مشاهده کردند که    ) ۲۰۰۵ (٣جونز و مک فارلن   . نشان داده اند  

کمردرد در بخشی از دوره های زندگی خويش رنج می برند که با افزايش سن شيوع آن بيـشتر                   
  . اوج اين عارضه در دهة ششم زندگی رخ می دهد. می شود
 ساله مشاهده کردند    ۱۴ درصد شيوع کمردرد را در کودکان        ۹/۸۲) ۱۹۹۹ (٤ری و همکاران  وي

 درصـد بـه طـرز مـزمن کمـردرد           ۹/۸ درصد چندين بـار و       ۷/۵۷,  درصد آنها يک بار    ۳/۱۶که  
وزن کيف مدرسه و نشستن بر روی لبة صندلی بـا شـيوع کمـردرد کودکـان ارتبـاط                   . داشتند

 که کيف های خود را با دست حمل می کردند و افرادی که پيـاده                بويژه افرادی . معناداری داشت 
  . به مدرسه می رفتند
 ٦ درصـد و تروسـير و همکـاران        ۳۰ را   نشيوع کمردرد در نوجوانـا    ) ۱۹۹۷ (٥داگلبی و کومار  

 درصـدی را    ۱شيوع بسيار اندک    ) ۱۹۹۷(در حالی که تايمال     ,  درصد گزارش کردند   ۲/۵۱) ۱۹۹۴(
  .  درصدی را در نوجوانان فنالندی مشاهده کردند۱۸ن و در کودکان و بزرگساال

  پژوهش های انجام يافته برخی عوامل را در بروز عارضـة کمـردرد و پـشت درد شناسـايي                   
  . کرده اند

در , نشان دادند بيمارانی که به عارضـة کمـردرد مبـتال هـستند            ) ۲۰۰۷ (٧کانگ و همکاران  
  .  عضالت کمری کوتاه تری برخوردارندمقايسه با گروه کنترل به طور معناداری از

: مشاهده کرد که کودکان اغلب در چهار وضعيت نشستن قرار مـي گيرنـد               ) ۲۰۰۴(بن زيون   
 درصـد دختـران و پـسران بـه هنگـام اسـتفاده از        ۹۸(نشستن بر روی صندلی با زانوهای خم        
 درصـد   ۵/۶۰(ف  نشست بر روی صندلی با زانوهای صـا       , )کامپيوتر در اين وضعيت قرار داشتند     

                                                 
1 - Paterson  
2 - Back Pain 
3 - Jones & Macflane  
4 - Viry & et al  
5 - Duggleby & Kumar  
6 - Troussier & et al  
7 - Kong & et al  
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نشستن بـر روی زمـين      , ) درصد پسران در اين وضعيت تلويزيون تماشا می کنند         ۵۱دختران و   

و , ) درصد پسران در اين وضعيت بازی های ويدئويي انجام می دادند           ۴/۳۶ درصد دختران و     ۳۰(
 درصد پسران به هنگـام تماشـای        ۶/۲۷ درصد دختران و     ۳/۱۶(درازکش بر روی شکم يا پشت       

ـ وضعيت نشستن با انحناهای   ). زيون در اين وضعيت بودند    تلوي تون فقـرات کودکـان ارتبـاط    س
 درصد آنها فعال و     ۲/۴۲,  درصد آنها غيرفعال   ۳۷در طبقه بندی ميزان فعاليت      . معناداری داشت 

 درصد شرکت کنندگان مبتال به ناهنجاری وضـعيت بـدنی           ۴/۶۲.  درصد بسيار فعال بودند    ۸/۲۰
 درصد کودکان به    ۴/۴۵بنا به گزارش    .  درصد  وضعيت بدنی صحيحی داشتند      ۶/۳۷بودند و فقط    

  . کمردرد مبتال بودند
 ۱۵‐۲۰مشاهده کردند چنانچه وزن کيف و کتاب مدرسه بـيش از            ) ۲۰۰۳(مکنزی و همکاران    

استفادة ناصحيح از کوله پشتی تغييراتی      . منجر به پشت درد می شوند     , درصد وزن کودک باشد   
البتـه مـدارک معتبـری دال بـر         ,  قامت و طرز راه رفتن کودکان ايجاد مـی کنـد           را در وضعيت  

کودکانی کـه پـشت     . ناهنجاری های ستون فقرات در نتيجة استفاده از کوله پشتی وجود ندارد           
  . درد را تجربه می کنند در بزرگسالی نيز به احتمال زياد پشت درد خواهند داشت

 ويدئويي و کمردرد کودکان بلژيکی ارتباط معنـاداری         بين مدت زمان بازی   ) ۱۹۹۹ (١گانزبرگ
 ساعت بـازی ويـدئويي داشـتند و آنهـايي کـه             ۲شيوع کمردرد در کودکانی که بيش از        . يافت

  . بيشتر بود, خستگی مفرط يا افسردگی داشتند
خطر , نشان دادند که ورزش رقابت و مدت زمان تماشای تلويزيون         ) ۱۹۹۴ (٢باالگ و همکاران  

دليل شيوع پـشت    ) ۱۹۹۳ (٣لوی.  ساله افزايش می دهد    ۸‐۱۶را در کودکان و نوجوانان      کمردرد  
و حمل کيف هـای     ) ارتفاع نامناسب بر اساس قد    (درد کودکان و نوجوانان را ميز تحرير نامناسب         

يکی از داليل اپيدمی شدن ناهنجـاری هـای سـتون           ) ۱۹۹۲ (٤ناچمسون. سنگين اظهار داشتند  
  . ر ناگهانی شيوة زندگی و و کار با مخاطرات زياد می داندفقرات پشتی را تغيي

                                                 
1 - Gunzburg  
2 - Balague & et al  
3 - Levy  
4 - Nachemson  
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» ايـالن ‐بـار « سالة دانشگاه    ۱۸‐۲۱ درصد زنان  و مردان       ۶۸آشکار کرد که    ) ۱۹۸۷ (١مليس

 ۱۰۹ نفـر از     ۸۹. شروع درد در بيشتر زنان طی دورة دبيرستان بوده است         . دچار کمردرد شده اند   
  .مناسب نسبت دادندآزمودنی علت کمردرد را به قامت بدنی نا

 درصد دردهـای کمـر بـه دليـل ضـعف            ۹۰اعالم داشتند که    ) ۱۹۸۸ (٣و گاتن ) ۱۹۸۶ (٢اوئن
عـادات زنـدگی    , عـضالت ضـعيف   , خـستگی زودرس  , کاهش انعطاف پذيری عضالت   , عضالنی
  . عدم حفظ حالت صحيح بدن و دوری از فعاليت منظم و ورزشی است, روزمره

وضعيت قامت و نيز بروز آسـيب       , ه هايي است که در راه رفتن       از ديگر عارض   ٤زانوی پرانتزی 
نشان دادند که ناهنجاری  زانـوی پرانتـزی موجـب           ) ۲۰۰۵ (٥گيلو و همکاران  . ديدگی نقش دارد  

چرخش داخلی مچ پا خواهد شد که در نتيجة آن زمان تماس پا با زمين و مرحلة رانش در گـام                     
مشاهده کردند کـه زانـوی پرانتـزی يکـی از           ) ۲۰۰۴(الن و همکاران    .  برداشتن کاهش می يابد   

نشان دادنـد   ) ۲۰۰۱ (٦برنون و همکاران  . داليل درد کشکک دوندگانی است که تفريحی می دوند        
هـاکی و الکـروز     ,  درصد مردان دانشجوی ورزشکار رشته هـای فوتبـال         ۱۳ درصد زنان و     ۱۹که  

 فوتبال برای زنان بيشتر از ديگـر        ميزان آسيب ديدگی زانو در    . دچار آسيب ديدگی زانو هستند    
در حالی که رشتة ورزشی دانشجويان مرد ورزشکار بـا ميـزان آسـيب              , رشته های ورزشی بود   

در , زنانی که به عارضة زانوی پرانتزی مبتال بودنـد . ديدگی زانوی آنها ارتباط معنا داردی نداشت    
ايداری وضعيت بـدنی يکـی از       پ. خطر بيشتری از آسيب ديدگی ليگامنت های زانو قرار داشتند         

  . عواملی است که از آسيب ديدگی جلوگيری می کند
 کيف هايي است که برای حمـل وسـايل          , نقش دارد  ٧يکی از عواملی که در عارضة افت شانه       

 درصد کودکان زاهدانی کـه از کيـف         ۸۰مشاهده کردند   ) ۲۰۰۶(اکبری و قناد    . استفاده می شود  
اين نوع کيف ها عارضة افـت شـانه را          , دچار افت شانه اند   , کنندهای بر روی شانه استفاده می       

  . ايجاد می کنند

                                                 
1 - Melis  
2 - Owen  
3 - Gotten 
4 - Genu Balgum   
5 - Gheluwe & et al 
6 - Bernnon & et al  
7 - Depression of Shoulder 
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 ساله از کوله پـشتی هـای دو         ۱۲‐۱۴اظهار داشتند اغلب کودکان     ) ۲۰۰۴ (١پاکری و همکاران  

همچنين دختران بيـشتر    . طرفه استفاده می کنند و نوع کيف با درد شانه ارتباط معناداری دارد            
  . ه درد می شونداز پسران دچار شان

بسياری از ناهنجاری های پا بر اثر پوشيدن کفش های نامناسب در دوران کودکی و نوجوانی                
  . هستند٢کفش های چنجه باريک عامل اصلی عارضة شست کج. شکل گرفته اند

 درصد دختران دانشجو به عارضـة شـست         ۳۹نشان دادند   ) ۲۰۰۰ (٣عبدالوهاب و الدوساری  
بدون پاشنه بـا    ,  هستند و اغلب از چهار نوع کفش پاشنه بلند با پنچة گرد            کج در هر دو پا مبتال     

نوک / پاشنة بلند نرمال با پنجة گرد و پاشنة بلند نرمال با پنجة باريک              , نوک تيز   / پنجة باريک   
از کفـش هـای     ,  درصد آزمودنی هايي که عارضة شست کج داشـتند         ۷۷. تيز استفاده می کنند   

نوک تيز  /  درصد باقيمانده از کفش های بدون پاشنه يا پنجة باريک            ۲۳ز و   نوک تي / پاشنه بلند   
  . استفاده می کردند

يکی از مهم ترين  داليل عارضـة        ) ۱۹۹۱ (٥فرسکيولدليو سي ) ۱۹۹۶(کاگين  , )۱۹۹۹ (٤اسميت
  .اعالن داشتند, شست کج را در نوع کفشی که دختران استفاده می کنند

 برابـر   ۱۷ظهار داشتند عارضة شست کـج در زنـان چينـی            ا) ۱۹۹۸ (٦سيم فوک و هاگسون   
مشاهده ) ۱۹۸۱ (٧کاتو و تانابه  . بيشتر از آنهايي است که از کفش پاشنه بلند استفاده نمی کنند             

کردند که تغيير عادت و نوع کفش ها از چوبی به پاشنه بلند امروزی منجر بـه افـزايش تعـداد                      
  . افراد مبتال به عارضة شست کج شده است

, اجتمـاعی , در ايران تحقيقات بسياری در خصوص وضعيت قامت گروه های مختلف جنـسی   
بر اساس تحقيقات انجام    . ورزشی و ارتباط آن با شيوة زندگی انجام شده است         , شغلی, تحصيلی  

. فعاليت بدنی و ورزش و همچنين نـوع آن اسـت          , يکی از عوامل اثرگذار بر وضعيت قامت      , شده
اسـکوليوز و لگـن     , در خصوص ناهنجاری های فرورفتگی قفسة سينه      ) ۱۳۷۹(تحقيق ثاقب جو    

, ناهنجـاری هـای لـوردوز گـردن    شـيوع   بـين ميـزان     , نامتقارن ورزشکاران و غيرورزشکاران     

                                                 
1 - Puckree & et al  
2- Hallux Valgus  
3 - Al – Abdulwahab & Al-Dosary  
4 - Smith  
5 - Silifrerskiold  
6 - Sim-Fook & Hodgson  
7 - Kato & Wantanabe  
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فرورفتگی قفسة سينه و اسکوليوز ورزشکاران بازنشـسته و غيرورزشـکاران و همچنـين بـين                

م ورزشکاران و ورزشکاران بازنشسته اختالف      شيوع ناهنجاری های لوردوز گردن و افتادگی شک       
  . معناداری مشاهده شد

مشاهده کرد که همبستگی بين زاوية لوردوز کمـری و انحـراف لگـن در               ) ۱۳۷۷(قره گوزلو   
نتـايج حاصـل از آزمـون    . بخش بارگيری و روغن پرکنی کارخانة روغن سازی معنـاداری اسـت        

لوردوز و افتادگی شـکم در      , کيفوز,  سر به جلو   نيويورک هم در کل نشان داد که ناهنجاری های        
کارگران بارگيری بسيار بيشتر از کارگان روغن پرکنی است که تنها عامل بازدارنده را می تـوان                 

وی به اين نتيجه رسيد که شغل می تواند در وضعيت جـسمانی و       . در شغل آنها جست و جو کرد      
  . بدنی کارگران تأثير بگذارد

 سابقة خدمت رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و برخی         بين) ۱۳۷۳(شهاليي  
انحـراف  , برآمدگی کتـف  , فرورفتگی سينه , سر به جلو  , ناهنجاری های وضعيتی مثل تيلت لگن     

  ). ۹(تنه و لوردوز کمری ارتباط معناداری مالحظه کرد 
گيالن را بررسی   ميزان ناهنجاری های ستون فقرات چايکاران استان        ) ۱۳۷۳(رضايي صوفی   

نحوة کار با دست و اسکوليوز و بين نحوة حمـل           , کرد و بين سابقة اشتغال آنها و کيفوز سينه ای         
  ). ۷(ی های چای و کمردرد ارتباط معناداری مشاهده کرد نگو

حالت نشستن  , ورزش, الگوی انجام کار  , بين وضعيت بدنی در حين انجام کار      ) ۱۳۷۱(حبيبی  
ری های ستون فقرات کارگران مرد کارخانـه هـای صـنعتی اهـواز ارتبـاط                و خوابيدن با ناهنجا   

  ). ۵(معناداری مشاهده نکرد 
بين مدت زمان استفادة کارمندان از ميز و صـندلی بـا عارضـة افتـادگی                ) ۱۳۷۱(گلپايگانی  

بين نحوة رفع خستگی ناشی از کار اداری با عارضة افتادگی سر به جلو و همچنـين بـين                   , شکم
افتادگی شکم و لوردوز کمر ارتبـاط معنـاداری         , کيفوز, ردن با ناهنجاری افتادگی شانه    ورزش نک 

  ). ۱۱(يافت 
وضعيت استخوان بندی باالتنة زنان کارگر و خانه دار استان گـيالن            ) ۱۳۷۰(کيانی دهکردی   

بجـز  (را بررسی و بين دو جامعه اختالف معناداری در وضعيت بدن و ناهنجاری اسکلتی مختلف                
وی بين عادات خوابيدن و وضعيت بدن در حين انجام کار و نوع           . مشاهده کرد )  و گودی کمر   لگن

ولی بين استفاده از يک يا دو دست در انجام          , نشستن با ناهنجاری کيفوز ارتباط معناداری يافت      
  ). ۱۱(امور روزمره با ناهنجاری اسکوليوز ارتباط معناداری مالحظه نکرد 
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حمـل  , مطالعه کردن , نشستن,  تحقيقات قبلی بين عادات خوابيدن     بر خالف ) ۱۳۷۵(ذاکری  

  کيفيت ميز و نيمکت مداری با ناهنجاری هـای سـتون فقـرات دانـشجويان پـسر                , کيف و اشيا  
  ).۶( سالة  نطنز ارتباط معناداری مشاهده نکرد ۱۵‐۱۸ 

 ,ی مثـال  بـرا , در جامعة دانش آموزان نيز تحقيقات بسياری در اين زمينه انجام شده اسـت             
در پژوهش بر روی دانش آموزان پسر مقطع راهنماي مالحظه کـرد کـه بـيش از                 ) ۱۳۷۲(اقبالی  

نشستن و انجام تکليف درسی نادرستی دارند و کيف مدرسة خود           , آنها عادت خوابيدن  نيمی از   
بيشتر دانش آموزان مورد بررسـی دچـار        , عالوه بر اين  . را به شکل غير صحيحی حمل می کنند       

  ). ۱(ف ستون فقرات بودند که عادات غلط مذکور ممکن است دليل بروز اين مشکالت باشد انحرا
در پژوهشی بر روی دانش آموزان پـسر مـدارس متوسـطة مـشهد              ) ۱۳۷۴(اصغرزاده گلزار   

بـين عـادات خوابيـدن و عارضـة         , دريافت که بين عادات نشستن و عارضة تشديد لوردوز کمر         
  ). ۲(اسکوليوز ارتباط معناداری وجود دارد تشديد لوردوز و کج گردنی و 

در بين دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطة آبادان به رابطـه ای              ) ۱۳۷۵(زرين آبادی   
کف پای صاف و انگشت کج و استفاده از دمپايي دست يافت            , معنادار بين عارضة زانوی ضربدری    

)۸ .(  
ـ  ۸۵/۸۱نشان داد که    ) ۱۳۷۳(کهندل   ـ     د درص زشـکار  روزان ورزشـکار و غيرو     از دانـش آم

حدود نيمی از آنها به هنگام مطالعه و استراحت وضعيت نامناسـبی            . ناهنجاری های باالتنه دارند   
 درصـد   ۷۸/۵۵داشتند و بيشترين ناهنجاری در دانش آموزان غيرورزشکار مربوط به لودروز با             

 نيـز عارضـة کيفـوز و        بين عادت نشستن روی نيمکت به هنگام مطالعه و عارضة کيفـوز و            . بود
اسکوليوز با عادت خوابيدن در دانش آموزان ورزشکار و غيرورزشکار ارتباط معناداری مـشاهده     

  . شدن
مالک های انتخاب کفش و آسيب های متداول را در يکی از شـهرهای              ) ۱۳۷۳(رمضانی نژاد   

ای اسـپرت و    نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که مردان و زنان کفش ه            . کشور بررسی کرد  
  پشانه کوتاه را ترجيح می دهند و فقط تعداد کمی از زنان از کفش هـای پاشـنه بلنـد اسـتفاده           

نظر به نتايج تحقيقات مذکور و با توجه به خطر شيوع عوارض ناشی از کم تحرکـی و                  .  می کنند 
تر تهديـد  بيش... اجتماعی و , مذهبی, شيوة زندگی نامناسب که جامعة زنان را به داليل فرهنگی         

اين تحقيق در نظر دارد عالوه بر توصيف شيوة زندگی و وضعيت قامت ارتباط بين آنها                , می کند 
  . را بررسی کند
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  روش تحقيق

, در رشته های مهندسی   )  سال ۲۳ زن با ميانگين سنی      ۲۶۱(کلية دانشجويان دانشگاه الزهرا     
, ميکروبيولوژی  , شيمی, دبيات  ا, فلسفه, صنايع دستی , روان شناسی , کتابداری, علوم اجتماعی 

) ۱( واحد تربيـت بـدنی       ۱۳۸۲‐۸۳مترجمی زبان و ساير رشته ها که در نيمسال دوم تحصيلی            
منطبـق  , بنابراين نمونة آماری اين پژوهش    . با شيوة نمونه گيری هدفدار انتخاب شدند      , داشتند

  . بر جامعة آماری بود
ضعيت قامت دانـشجويان اسـتفاده شـد و         از آزمون های استاندارد نيويورک برای سنجش و       

اين پرسشنامه شـامل  . شيوة زندگی آنها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گيری شد     
 نفر از دانشجويان کـه جـزء آزمـودنی هـای            ۴۰پرسشنامة يادشده بر روی     .  سؤال بسته بود   ۳۷

نج نفر از استادان صـاحب      بررسی شد و اعتبار آن پس از اصالح معايب توسط پ          , پژوهش نبودند 
برای توصيف داده ها از شـاخص هـای توصـيفی گـرايش مرکـزی               . نظر در اين حيطه تأييد شد     

از آزمون خی دو بـا      , به منظور تعيين اثر شيوة زندگی بر وضعيت قامت دانشجويان         . استفاده شد 
  .  تجزيه و تحليل داده انجام شدSPSSاستفاده از نرم افزار 

کلية آزمودنی ها داده شد و هر يک  اهداف و روش تحقيق طی دو جلسه با        اطالعات کاملی از  
سپس وضعيت ناهنجاری های ساختاری از طريـق        . از آنها برگة رضايت نامة کتبی را امضا کردند        

اسپانديلومتر و صفحة شطرنجی بر اساس تست استاندارد نيويورک اندازه گيـری و پرسـشنامة               
  . دمحقق ساخته توسط آنها تکميل ش

  

  نتايج و يافته های  تحقيق 
  .  ثبت شده است۱ويژگی های توصيفی شيوة زندگی دانشجويان دانشگاه الزهرا در جدول 
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  ويژگی های توصيفی شيوة زندگی دانشجويان_ ۱جدول 

درصد   فراوانی  
  فراوانی

  ۹/۱  ۱۰  پياده

  ۹/۱  ۵  اتومبيل شخصی

  ۹/۱۱  ۳۱  تاکسی

  ۲۸  ۷۳  اتوبوس 

چگونگی رفت و آمد دانشجويان از 
  منزل تا دانشگاه يا محيط کار

ة وسيل
  نقليه

  ۳/۴۸  ۱۲۶  مينی بوس

  ۲/۳۵  ۹۲  پشت ميز تحرير

  ۶/۱۴  ۳۸  دو زانو روی زمين 

  ۱۸  ۴۷  چهارزانو روی زمين

  ۴/۲۳  ۶۱  به شکم خوابيده روی زمين

وضعيت دانشجويان در زمان 
  مطالعه

  ۸/۸  ۲۳  به پشت خوابيده

  ۱۳  ۳۴  بلی 

  ۹/۲۴  ۶۵  خير
حيح نشستن به وضعيت ص

  هنگام مطالعه
  ۱/۶۲  ۱۶۲  گاهی

  ۸/۸۲  ۲۱۶  راست 

  ۳/۱۷  ۴۵  چپ 

  ۲/۶۰  ۱۵۷  با سمت راست بدن 

  ۹/۱  ۵  با سمت چپ بدن 

  ۱/۱۱  ۲۶  دست چپ

    ۴/۴۰  ۹۵  شانة راست

  ۲/۱۳  ۳۱  شانة چپ

  ۴/۶  ۱۵  يکطرفه سمت راست

  ۶/۲  ۶  يکطرفه سمت چپ

  دست برتر

  کوله پشتی با

  ۱/۲  ۵  دوطرفه 
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  ويژگی های توصيفی شيوة زندگی دانشجويان_ ۱جدول ادامة 

  درصد   فراوانی    
  فراوانی

  ۹/۶  ۱۸  سبک

  ۹/۶۰  ۱۵۹  متوسط

  ۵/۲۱  ۵۹  سنگين
  وزن کيف و وسايل

  ۷/۱۰  ۲۸  خيلی سنگين

  ۴/۳  ۸  بزرگ پنبه ای 

  ۹/۳  ۹  متکا

  ۵/۳۴  ۸۵  متوسط پری

  ۶/۵  ۱۳  متوسط ابری

  ۹/۲۷  ۶۵  متوسط پنبه ای 

  ۶/۶۵  ۸۰  کم تحرکی

  ۳/۳  ۴  مشکالت هورمونی

  ۵/۱۱  ۱۴  پرخوری و بی تحرکی

وضعيت بالشت دانشجويان به 
  هنگام خواب

  ۸/۹  ۱۲۳  ساير موارد

  ۱/۲۱  ۵۵  ورزش می کردند
  پرداختن به ورزش صبحگاهی

  ۹/۷۸  ۲۰۶  ورزش نمی کردند

  ۲/۳۲  ۸۴  انجام می دادند
  اورزش در پارک ه

  ۸/۶۷  ۱۷۷  انجام نمی دادند

  ۱/۳۹  ۱۰۲  داشتند
  کوهپيمايي

  ۹/۶۰  ۱۵۹  نداشتند

شرکت در کالس های آمـادگی        ۵/۲۴  ۶۴  داشتند
  ۵/۷۵  ۱۹۷  نداشتند  جسمانی

  انواع کفش های مورد استفاده  ۵/۱۶  ۴۳  ورزشی 
  ۶/۹  ۲۵  پنجه باريک 
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  صيفی شيوة زندگی دانشجويانويژگی های تو_ ۱جدول ادامة 

  فراوانی    
درصد 
  فراوانی

  ۹/۳۲  ۸۶  اسپرت

  ۶/۹  ۲۵  پاشنه بلند

  ۶/۴  ۱۲  لژ دار
  انواع کفش های مورد استفاده

  ۸/۲۶  ۷۰   سانتی متر۳‐۵با پاشنة 

وضــعيت نشــستن در زمــان     ۹/۷۵  ۱۹۸  چهارزانو
  ۱/۲۴  ۶۳  دو زانو  استراحت

  
 درصد گـزارش    ۵/۵۷دانشجويان در گزارش های خويش بيشترين درد را در ناحية کمری با             

 ۹/۴۷پـشت گـود     ,  درصـد  ۵۹همچنين ديگر نتايج نشان داد ناهنجاری های افت شانه          . کردند
شـست کـج    ,  درصد ۹/۲۷پای پرانتزی   ,  درصد ۹/۲۹اسکوليوز  ,  درصد ۳/۳۸پشت گرد   , درصد
 درصـد در    ۸/۳ درصـد و پـشت صـاف         ۹/۶پای ضربدری   , رصد د ۹/۲۷پای پرانتزی   ,  درصد ۲۳

  ). ۲جدول (دانشجويان دانشگاه الزهرا شيوع دارد 
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  وضعيت ابتال  به دردها و ناهنجاری های جسمانی_ ۲جدول 

درصد   فراوانی  
  فراوانی

  ۵۸  ۱۵۱  کمر درد 

درد عضالت پشت و    
  سرشانه

۱۵۰  ۵/۵۷  

  گردن درد

  بلی

۱۳۰  ۸/۴۹  

  ۱/۴۲  ۱۱۰  کمردرد 

درد عضالت پشت و    
  سرشانه

۱۱۱  ۵/۴۲  

ميزان ابتال به انواع دردهای 
  جسمانی  

  گردن درد

  خير

۱۳۱  ۲/۵۰  

  ۵۹  ۱۵۴  داشتند

  ۴۱  ۱۰۷  نداشتند

  ۵/۶۹  ۱۰۷  در سمت راست
  افت شانه

  ۵/۳۰  ۴۷  در سمت چپ

  ۹/۶۲  ۹۷  کم 

  ميزان افت شانه  ۳/۳۱  ۴۸  متوسط

  ۸/۵  ۹  زياد

  ۹/۲۹  ۷۸  دارد
  اسکوليوز

  ۱/۷۰  ۱۸۳  ندارد

  ۹/۶  ۱۸  داشتند
  پای ضربدری

  ۱/۹۳  ۲۴۳  نداشتند

  ۹/۲۷  ۷۳  داشتند
  پای پرانتزی

  ۱/۷۲  ۱۸۸  نداشتند

  ۲۳  ۶۰  داشتند

وضعيت ابتال به ناهنجاری های 
  جسمانی

  شست کج
  ۷۷  ۲۰۱  نداشتند
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  ری های جسمانیوضعيت ابتال  به دردها و ناهنجا_ ۲جدول ادامة 

درصد   فراوانی  
  فراوانی

  ۳/۳۸  ۱۰۰  پشت گرد  

  ۹/۴۷  ۱۲۵  پشت گود

  پشت صاف

  داشتند

۱۰  ۸/۳  

  ۷/۶۱  ۱۶۱  پشت گرد  

  ۱/۵۲  ۱۳۶  پشت گود

وضعيت ابتال به ناهنجاری های 
  جسمانی

  پشت صاف

  نداشتند

۲۵۱  ۲/۹۶  

  
وضعيت های مختلف قامت آزمون خی دو نشان داد که ارتباط معناداری در خصوص 

  :  دانشجويان به شرح زير وجود دارد 
ارتباط معناداری وجود ) P = ۰۲۳/۰(بين وضعيت مطالعة روزانه و ابتال به پای پرانتزی _ ۱
  ) ۱شکل (دارد 
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  درصد دانشجويان مبتال به پای پرانتزی به تفکيک وضعيت مطالعة روزانه_ ۱شکل 
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  درصد دانشجويان مبتال به افت شانه به تفکيک وضعيت حمل وسايل_ ۲شکل 

  
ارتباط معناداری وجود ) P = ۰۳۹/۰(بين نوع تشک و محل خواب با عارضة پشت گود _ ۳
  )۳شکل (دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يان مبتال به پشت گود به تفکيک وضعيت خوابيدندانشجو درصد _ ۳شکل 
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ارتباط معناداری وجود ) P = ۰۱۷/۰(بين نوع تشک و محل خواب با عارضة پشت گرد _ ۴
  ).۴شکل (دارد 
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  درصد دانشجويان مبتال به پشت گرد به تفکيک وضعيت خوابيدن_ ۴شکل 

 با عارضة پشت گرد بين اندازه و نوع بالشت و نحوة قرار گرفتن سر نسبت به تنه_ ۵
)۰۱۲/۰ =P ( ارتباط معناداری وجود دارد) ۵شکل .(  
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  درصد دانشجويان مبتال به پشت گرد به تفکيک نوع بالش _ ۵شکل 
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  ). ۶شکل (ارتباط معناداری وجود دارد ) P= ۰۳۲/۰(بين نوع کفش شست کج  _ ۶
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  درصد دانشجويان مبتال به شست کج به تفکيک نوع کفش _ ۶شکل 

  

   و نتيجه گيری بحث
نتايج حاصل از داده های توصيفی اين پژوهش در خصوص وضعيت دانشجويان به هنگام 

نشان دهنده عادت نامطلوب در , چگونگی حمل وسايل و نحوة حمل و نقل, مطالعه و استراحت
؛ ويری و ۲۰۰۳, مکنزی و همکاران(اين يافته  در ديگر تحقيقات . دانشجويان دانشگاه الزهراست

حفظ يک  استمرار و عادت در) ۱۳۷۳, ؛ اقبالی ۱۹۹۳, ؛ لوی ۱۹۹۹, ؛ گانزبرگ ۱۹۹۹, کاران هم
حرکات مداوم با اثر بر مفاصل و عضالت  وضعيت خاص يا کاربرد مکرر اندام يا عضالت خاص در

درگير و کشيدگی يا انقباض مکرر عضالنی خاص و همچنين عدم فعاليت بدنی و کشش و تقويت 
وجب تغيير فرم بدن از حالت طبيعی و بروز برخی مشکالت و نا هنجاری های عضالت بدن م

تحقيقات انجام يافته نشان می دهد که ناهنجاری ها در طول زمان . اسکلتی عضالنی خواهد شد
, ؛ اوئن ۱۹۸۸, ؛ گاتن ۱۹۹۴, باالک و همکاران(و با تداوم وضعيت های نادرست شدت می يابد 

  . ه خطر می اندازدو سالمت فرد را ب) ۱۹۸۶
نحوة رفت و آمد بين دانشگاه و محل سکونت و تعداد افرادی که به فعاليت های بدنی و 

نشان از کم تحرکی درصد زيادی از افراد , می پردازند... کوه و , سالن ها, ورزش در پارک ها 
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 درصد ۶۳يرا ز. همخوانی ندارد) ۲۰۰۴(اين يافته با تحقيق بن زيون . جامعة مورد انتظار دارد

به نظر می رسد اين . شرکت کنندگان به لحاظ ميزان فعاليت بدنی فعال و بسيار فعال بودند
نشان دادند ) ۱۳۷۳(و کهندل ) ۱۳۷۹(جو ب يافته نتيجة مطلوبی نيست چرا که ثاق

يافتة به دست . غيرورزشکاران در مقايسه با ورزشکاران ناهنجاری های اسکلتی کمتری دارند
البته , جة اضافه وزن در بيش از نيمی از دانشجويان دانشگاه الزهرا را توجيه می کندآمده نتي

  . بيشتر اين افراد نيز دليل اضافه وزن خود را کم تحرکی گزارش کرده اند
 درصدی کمردرد در دانشجويان دانشگاه الزهرا نشان می دهد که بيش از نيمی ۵/۵۷شيوع 

اين يافته با نتايج جونز و مک فارلن . ن عارضه رنج می برنداز شرکت کنندگان اين پژوهش از اي
ولی با يافته های , همخوانی دارد) ۱۹۹۴(و تروسيد و همکاران ) ۱۹۹۹(ويری و همکاران , )۲۰۰۵(

 درصد را در ۳۰همخوانی ندارد؛ آنها شيوع کمتر از ) ۱۹۹۷(و تايمال ) ۱۹۹۷(داگلبی و کومار 
, مشکالت مالی, ناهنجای های ستون فقرات .  گزارش کردندنوجوانان و بزرگساالن, کودکان

يافته های ). ۱۹۹۰, پترسون(اقتصادی و نيز نياز به مراقبت های پزشکی را ضروری  می سازد 
احتمال وقوع مسائلی را در حفظ سالمت و نيز در حيطة معيشتی گوشزد , حاصل از اين پژوهش 

  . می کند
چرا که , با ابتال به پای پرانتزی معناداری داشت الزهرا وضعيت مطالعة دانشجويان دانشگاه

 درصد آنها به شکل های ۵/۷۴ درصد از آنها پشت ميز تحرير مطالعه می کردند و ۵/۲۵
اين يافته ). درازکش به شکم و يا پشت, چهار زانو, دو زانو(متفاوتی روی زمين می نشستند 

يان دانشگاه الزهرا شايد ديگر نشان دهندة عادت و فرهنگ مختص حاکم بر دانشجو
مشاهد کرد بيشتر افراد از صندلی برای ) ۲۰۰۴(چرا که بن زيون . دانشجويان در ايران است

بنابراين به نظر می رسد عادات . استفاده از رايانه و يا تماشای تلويزيون استفاده می کنند
پای عارضة . فراهم می آوردناصحيح و نامطلوب وضعيت مطالعة زمينة ابتال به پای پرانتزی را 

, برنون و همکاران(آسيب ديدگی زانو , ) ۲۰۰۴, الن و همکاران(پرانتزی در بروز درد کشکک 
  . نقش دارد) ۲۰۰۵, گيلو و همکاران(و طرز راه رفتن ) ۲۰۰۱

بنابراين . بين نحوة حمل کيف و وسايل با عارضة افت شانه ارتباط معناداری وجود داشت
 بيش از تحمل مفاصل و استخوان ها باشد بر روی شانه ناهنجاری هايي به چنانچه وزن کيف
ديگر يافتة , اين نتيجه . همخوانی دارد) ۲۰۰۶(اين يافته با نتايج اکبری و قناد . وجود می آرود
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ت کنندگان اظهار داشتند کيف های ک درصد شر۳۲زيرا حدود , اين پژوهش را تأييد کرد

  . را حمل می کنندسنگين و بيش از حد سنگين 
بين وضعيت خوابيدن و عارضة پشت گرد و گود دانشجويان دانشگاه الزهرا ارتباط معناداری 

اين يافته نشان داد شيوة خوابيدن می تواند در بروز ناهنجاری های ستون فقرات . وجود داشت
نيز به اين ) ۱۳۷۰(و کيانی دهکردی ) ۱۳۷۳(کهندل , )۱۳۷۴(اصغرزاده گلزار . نقش داشته باشد

  . نتيجه دست يافتند
ديگر متغيری بود که در اين پژوهش با عارضة شست کج دانشجويان ارتباط , نوع کفش

اين . نقش حمايتی و حفاظتی کفش برای افراد عادی بسيار مهم است. معناداری را نشان داد
ليفرسکيود يو س) ۱۹۹۶(کاگين , )۱۹۹۹(اسميت , )۲۰۰۰(يافته با نتايج عبدالوهاب و الدوساری 

ديگر يافته های اين پژوهش نشان داد که . همخوانی داشت) ۱۳۷۵(و زرين آبادی ) ۱۹۹۱(
اين . دانشجويان دانشگاه الزهرا بيشتر از کفش های اسپرت و پاشنه کوتاه استفاده می کنند

  . همخوانی داشت) ۱۳۷۳(نتيجه با يافته های رمضانی نژاد 
از چرخش حرکت دست ها و پاهای , بيشتر چرخيده استهر چه چرخ های صنعت و فناوری 

خوب , خوب ايستادن. انسان کاسته شده و در نتيجه انسان به فقر حرکتی سوق داده شده است
از کارايي نامطلوب و , عالوه بر رعايت نکات زيبايي شناختی حرکتی, راه رفتن و خوب نشستن

  . خستگی نيز می کاهد
شيوه . ارتقای سالمتی و تندرستی افراد جامعه است, يت بدنی يکی از اهداف کارشناسان ترب

و عادات زندگی صحيح می تواند در تحقق اين مسئله نقش بسزايي داشته باشد که با تغيير 
بيشترين ناهنجاری ها در , نتايج تحقيقات نشان می دهند. نگرش انسان ها حاصل می شود

 افراد جامعه طی اين سنين تحت آموزش از آنجا که, سنين کودکی و نوجوانی رخ می دهد
اين ارگان نقش حياتی در ايجاد شيوه های , همگانی در نظام آموزش و پرورش قرار دارند

به منظور هر گونه ) ۱۳۸۶(رضوی . مطلوب زيستن به واسطة کتاب های درسی خواهد داشت
ات رفتاری صحيح و بهترين زمان ايجاد تغيير, تغيير رفتاری به تغيير نگرش انسان نياز است

دوران تحصيالت مدرسه ای است و کتاب های درسی به عنوان بهترين ابزار , درونی شدن آنها 
سطرها و , در ال به الی واژه هاتربيتی قادرند پيام های سالمتی را با ايجاد نگرش های مطلوب 

اشتی می تواند بهدبنابراين رفتارهای صحيح . معنای جمالت به مخاطبان منتقل کنند تصاوير و
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زمينة اصلی برخی از کتاب های درسی مقاطع مختلف به صورت هدفمند و مستمر در آيد تا 

  .نگرانی ها به ناهنجاری های جسمانی آيندة نسل ها کمتر شود
  

  منابع و مآخذ
ارزيابی وضعيت بدنی دانشجويان پسر دانشگاه ). "۱۳۸۱. (بيژن, احمد؛ شادمهر, ابراهيمی عطری.۱

پژوهش و کتاب تربيت بدنی و علوم , چکيدة آثار برگزيدة نخستين همايش پايان نامه, "مشهدفردوسی 
  .۱۴۰‐ ۱۴۲: ص . ورزشی
بررسی ميزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دورة راهنمايي ). "۱۳۷۲. (محمد, اقبالی.۲
دانشکدة تربيت بدنی و , شدپايان نامة کارشناسی ار".  حرکتی– سال و ارائة پيشنهادات اصالحی ۱۱‐ ۱۵

  .علوم ورزشی دانشگاه تهران
بررسی ناهنجاری های ستون فقرات دانش آموزان پسر مدارس ). "۱۳۷۴. (سعيد, اصغرزاده گلزار.۳

  .دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت معلم, پايان نامة کارشناسی ارشد". متوسطة مشهد
, ررسی ناهنجاری های ستون فقرات در سه گروه از زنان ورزشکارب). "۱۳۷۹. (مرضيه, ثاقب جو.۴

دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی , پايان نامة کارشناسی ارشد". غيرورزشکار و ورزشکار بازنشسته
  .دانشگاه گيالن

بررسی ناهنجای های ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات ). "۱۳۷۱. (عبدالحميد, حبيبی.۵
دانشکدة تربيت بدنی , پايان نامة کارشناسی ارشد".  حرکتی –رائة پيشنهادات اصالحی صنعتیاهواز و ا

  .و علوم ورزشی دانشگاه تربيت مدرس
 ۱۵‐ ۱۸بررسی و شناخت ناهنجاری های ستون فقرات دانش آموزان پسر ). "۱۳۷۵. (رضا, ذاکری.۶

دانشکدة , يان نامة کارشناسی ارشدپا". سالة نطنز و ارتباط آن با برخی از ويژگی های جسمانی و حرکتی
  .تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت مدرس

بررسی ميزان ناهنجاری های ستون فقرات د رچايکاران استان ). "۱۳۷۳. (مرتضی, رضائی صوفی.۷
  .دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت معلم, پايان نامة کارشناسی ارشد". گيالن
 از )دوم و سوم, پايه های اول(تحليل محتوای کتاب های درسی ابتدايي ). "۱۳۸۶. (نهآم, رضوی.۸

دانشکدة تربيت بدنی و . رسالة دکتری".  وزارت آموزش و پرورش ايران۱۳۸۴بعد تربيت بدنی در سال 
  .علوم ورزشی دانشگاه تهران

لنامة ورزشی سازمان فص". خصوصيات يک کفش ورزشی خوب) "۱۳۷۳پاييز . (رحيم, رمضانی نژاد.۹
  .۳۴‐۳۵: ص , ۲۳ش . تربيت بدنی
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