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Abstract 

Introduction & Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between 
physical abnormalities (tilted back, dorsal and rounded back, flat foot, cross leg, bracket foot) and 
motor injuries (fracture, dislocation, torsion, elongation, wound, and Injury and low back pain) in 
elementary school boy students. This research, which is causal and post-emergent, analyzes the 
results in the field. 
Methodology: The statistical population of the study consisted of all elementary students of 
Delphan city in 96 -97 academic year. The sample of the study, selected by cluster random 
sampling, included 400 male students (200 first and 200 second students) in Delfan city in 1997-
97. Required information by motor injury interview including 7 questions and examination of 
abnormalities. The object was collected by the New York Test.  
Results: After data extraction based on the results of chi-square test, there was a significant 
relationship between bracket foot and bone fracture, back pit and total motor injuries, sum of 
physical abnormalities and bone fracture, round back and joint torsion, cross leg and joint 
torsion 5. 80/80% of students had physical abnormalities, with upper extremity abnormalities 
related to lower back pain (33.3%) and flat foot with 30% (74.8%), respectively. 74.8% of 
students had impaired motor activity. The most common injuries and localized ulcers were 
36.5% Adrtryn muscle elongation, and tear it to 8.5 percent. 
Conclusion: Therefore, students with physical disabilities are more likely to be harmed. 
Therefore, corrective actions, ongoing activities are recommended. 
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 چکيده

پشت گرد، کف پای صاف، پای  های جسمی )پشت کج، پشت گود وهدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاریمقدمه و هدف : 

آموزان پسر های حرکتی )شكستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد( در دانشضربدری، پای پرانتزی( و آسیب
  پردازد.باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تحلیل نتایج میمی ابتداییمدارس 

باشد. نمونه می 96ـ97در سال تحصیلی  ابتدایی شهرستان دلفانآموزان مقطع جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه دانش: ناسیشروش 

( دوره دومنفر  200و  دوره اولنفر  200آموزان پسر )نفر از دانش 400ای انتخاب شده است، شامل: تحقیق که با روش تصادفی خوشه
سئوال و معاینه ناهنجاری جسمی  7های حرکتی، شامل اطالعات مورد نیاز توسط مصاحبه آسیب باشد.می 96ـ 97در سال  دلفانشهرستان 

 آوری گردیده است.توسط تست نیویورك جمع

های حرکتی، داری بین پای پرانتزی و شكستگی استخوان، پشت گود و مجموع آسیببراساس نتایج آزمون مجذور خی رابطه معنی :نتایج

خوردگی مفصل، پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل مشاهده های جسمی و شكستگی استخوان، پشت گرد و پیچجاریمجموع ناهن
 3/33آموزان دارای ناهنجاری جسمی بودند که بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت گود با درصد از دانش 5/80گردید.

های حرکتی دچار آموزان تاکنون در فعالیتدرصد از دانش 8/74 درصد بوده است 30اف با درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای ص
درصد بوده  8/5درصد و نادرترین آن کشیدگی و پارگی عضله با  5/36ترین آسیب جراحت و زخم موضعی با دیدگی شده بودند که شایعآسیب
 است.

جسمی دارند بیشتر آسیب می بینند. لذا اقدامات اصالحی، انجام فعالیت های در  بنابراین دانش آموزانی که ناهنجاری های  نتيجه گيري:

 .حال انجام توصیه می شود

 های جسمی، غیرورزشكارهای حرکتی، ناهنجاریآسیبواژگان كليدي: 
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 مقدمه

امروزه با گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع و استفاده از 

ماشین به عنوان نیروی عضالنی، منجر به کاهش حرکات طبیعی 

های جسمانی انسان شده است. در اثر فقر حرکتی و کاهش فعالیت

های مختلف بدن کاسته شده از میزان دامنه حرکتی مفاصل بخش

پذیری و ضعف عضالنی، به مرور فرد با کاهش انعطافاست و 

کاهش قدرت و استقامت عضالنی مواجه شده است. از نتایج دیگر 

باشد که های وضعیتی و عملكردی میعدم تحرك، وجود عارضه

ترین آنها پشت کج، پشت گرد، پشت گود، پای پرانتزی، پای شایع

زایش روزافزون با توجه به اف باشد.ضربدری و کف پای صاف می

های جسمی و اهمیت آن تاکنون تحقیقات زیادی در این ناهنجاری

رابطه انجام گرفته است. اما موضوع جدیدی نظر محقق را به خود 

های جسمی و جلب کرده است و آن رابطه بین ناهنجاری

های حرکتی شامل کلیه باشد. آسیبهای حرکتی میآسیب

آموزان ساعات زمره دانشهای روصدماتی است که در فعالیت

آموزان و به های تفریح، در مسیر رفت و آمد دانشورزش، زنگ

های بدنی و در حین حرکت هایی که در فعالیتطور کلی، آسیب

باشد. با توجه به جدید بودن موضوع، اطالعات افتد، میاتفاق می

های های حرکتی و رابطه آن با ناهنجاریکمی در ارتباط با آسیب

ی وجود دارد. در این پژوهش برآنیم تا، با مشخص کردن جسم

های جسمی در های حرکتی و ناهنجاریمیزان شیوع آسیب

، به بررسی رابطه بین این دو مهم دوره ابتداییآموزان پسر دانش

  بپردازیم.

 روش شناسی 

این تحقیق از نوع تحقیقات علّی و پس از وقوع است که اطالعات 

های جسمی و مصاحبه صورت معاینه ناهنجاریمورد نیاز آن به 

جامعه آماری در این  آوری گردیده است.های حرکتی جمعآسیب

در  دوره ابتدایی شهرستان دلفان آموزان پسر تحقیق، کلیه دانش

باشند. نمونه آماری این تحقیق شامل می 96ـ97سال تحصیلی 

ر آنها از بین نف 200که  دوره ابتداییآموزان پسر نفر از دانش 400

دوره آموزان نفر دیگر از بین دانش 200و  دوره اولآموزان دانش

و  دوره اول ابتداییبرای این کار در ابتدا پنج مدرسه  باشند.می دوم

با توجه به نقاط جغرافیایی مشخص و  دوره دوم ابتداییپنج مدرسه 

ای نفر به صورت تصادفی خوشه 40سپس از هر مدرسه تعداد 

های حرکتی شامل هفت سئوال از مصاحبه آسیب اند.ب شدهانتخا

باشد. آموزان میهای وارد آمده در طول عمر دانشآسیب

های جسمانی، شامل: انجام تست نیویورك در رابطه با ناهنجاری

های پشت کج، پشت گرد، پشت گود، پای پرانتزی، پای ناهنجاری

نتایج، از جهت استخراج  باشد.ضربدری و کف پای صاف می

های آماری توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده شده روش

ها از نمودارهای توزیع فراوانی است و برای نشان دادن داده

درصدی، بهره گرفته شده و برای بررسی رابطه از مجذور خی 

استفاده شده است. کلیه محاسبات آماری این تحقیق با استفاده از 

 استخراج شده است. SPSSافزار کامپیوتری نرم

 نتایج 

 5/19های بخش توصیفی تحقیق، مشخص شد که طی بررسی

آموزان از وضعیت بدنی طبیعی برخوردار بودند و مابقی درصد دانش

در اندام فوقانی یا تحتانی یا هر دو قسمت دارای ناهنجاری 

بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت  هستند.

 30درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای صاف با  3/33گود، با 

آموزان تاکنون در درصد از دانش 8/74درصد بوده است. 

ترین دیدگی شده بودند. که، شایعهای حرکتی دچار آسیبفعالیت

درصد و نادرترین آسیب، کشیدگی  5/36آسیب، جراحت و زخم با 

 درصد گزارش شده است. 8/5و پارگی عضله با 

مورد  49رسی بخش استنباطی تحقیق، حاکی از آن است که، در بر

های حرکتی بین های جسمی و آسیبرابطه بین ناهنجاری

داری مشاهده شده است آموزان فقط در پنج مورد رابطه معنیدانش

 که عبارتند از:

داری های حرکتی رابطه معنیـ بین پشت گود و مجموع آسیب1

 مشاهده شد.

داری نتزی و شكستگی استخوان رابطه معنیـ بین پای پرا2

 مشاهده شد.

های جسمی و شكستگی استخوان رابطه بین مجموع ناهنجاری ـ3

 داری مشاهده شد.معنی

داری مشاهده ـ بین پشت گرد و پیچ خوردگی مفصل رابطه معنی4

 شد.

 داری ـ بین پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل رابطه معنی5

 مشاهده شد.
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 ها در اندام فوقانی و تحتانیدرصد شيوع ناهنجاري .1مودار ن

 
ابتدایی دوره اول و دومآموزان هاي حركتی در دانشدرصد شيوع آسيب .2نمودار 

 بحث

با توجه به زمینه نظری تحقیق به طور مختصر اثرات یك وضعیت 

 نامطلوب بدنی عبارتست از:

ـ خستگی عضالنی و عمومی، مانند افرادی که دارای کف پای 

 باشند.صاف و گرد پشتی هستند دارای استقامت کمتری می

ها و کپسول ـ تغییر شكل مفاصل، کوتاهی و کشیدگی رباط

فشارهای غیر طبیعی برمینیسك و دیسك و به طور کلی مفصلی، 

 عوامل نگه دارنده قامت.

ها دچار ـ کوتاهی و شلی عضالت، در تمامی عوارضی که قوس

شوند همواره در سمت فرو رفتگی کوتاهی و در سمت اختالف می

 برآمدگی، نوع کشیدگی غیر طبیعی و ضعف عضالنی وجود دارد.

كانیكی و کاهش راندمان مفید دستگاه ـ بر هم خوردن تعادل بیوم

 اهرمی بدن.

العمل، چابكی، قدرت عضالنی و سایر عناصر ـ کاهش زمان عكس

 آمادگی جسمانی.

های ـ کاهش آمادگی حرکتی و روانی در یادگیری و اجرای مهارت

 حرکتی و ورزشی.
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 ـ بازدهی نامطلوب در انجام وظایف اجتماعی و انجام امور روزانه.

دار بودن رابطه بین های تحقیق در مورد معنیبه یافتهبا توجه 

آموزانی های حرکتی دانشهای جسمی با آسیببعضی از ناهنجاری

ها بیشتر در های جسمی احتماالً در بعضی از آسیببا ناهنجاری

دهد که نتایج برخی از تحقیقات نشان می باشند.معرض خطر می

ها بیشتر مشاهده شده رزشها در بعضی از ومواردی از ناهنجاری

است. در این خصوص عنوان شده است که ورزش فوتبال باعث 

تقویت بیشتر عضالت داخلی پا شده و همین امر موجب ایجاد 

گردد. و از آنجا که پسران به ورزش فوتبال بیش از انحنا در پا می

پردازند، لذا این افراد هم از نظر نوع ناهنجاری ها میسایر رشته

شوند و هم به دلیل انجام ورزش فوتبال ی پای پانتزی میدارا

 باشند.دیدگی از جمله شكستگی میبیشتر در معرض آسیب

های پشت گود و پای ضربدری با دار بودن عارضهبا توجه به معنی

توان این رابطه را به بر هم خوردن تعادل خوردگی مفصل می پیچ

ه اهرمی بدن، کشیدگی بیومكانیكی و کاهش راندمان مفید دستگا

آموزان مرتبط دانست. و کوتاهی غیرطبیعی عضالت در این دانش

همچنین با توجه به نتایج تحقیق در رابطه با آسیب حرکتی پیچ 

خوردگی مفصل بیشترین محل آسیب دیده مچ پا بوده است. 

های حرکتی شدید و بازی این شود در هنگام فعالیتپیشنهاد می

 های مچ پا استفاده کنند.حافظآموزان از مدانش

 گيرينتيجه

آموزان دارای درصد دانش 5/80با توجه به نتایج تحقیق، 

شود ترتیبی اتخاذ شود تا باشند. پیشنهاد میناهنجاری جسمانی می

آموزان آنها را مربیان تربیت بدنی جهت اطالع رسانی به دانش

یار آنها قرار دهند. مورد معاینه قرار داده و اطالعات الزم را در اخت

باشند، آموزانی که دارای عارضه پشت گود میهمچنین، چون دانش

بیشتر در معرض آسیب دیدگی هستند. لذا، عالوه بر انجام حرکات 

های اصالحی برای رفع عارضه پشت گود، در انجام سایر فعالیت

 آنها توجه بیشتری مبذول شود.
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