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Abstract
Background and Aim: The most common type of injuries which occurr during the military training are
physical injuries most of which are musculoskeletal ones. The propuse of conducting the present research was to
determine the musculoskeletal disorders related to physical activities of the military training course and presenting
a preventive ergonomic solution for them.
Methods: In this review study, at first articles which had studied on previous researches on Musculoskeletal
disorders related to physical activities of the military training course were extracted from five national and
international databases including: Google Scholar, Pubmed, Scopus, Magiran and scientific information database
without time range limitations. Then, the collected materials were summarized and discussed in two topics: 1.
Epidemiology of physical disorders related to the military training course, 2. Preventive ergonomic solution.
Results: The results of the other studies in this field indicated that musculoskeletal injuries are the most
common type of physical damages caused by military exercises during military training courses. Meanwhile, the
most injuries occur in the lower extremities due to the lack of soft beds and a bumper on military boots as well as
the nature and type of these trainings, especially during marching and running. As it has been proven, the
usefulness of using in-shoe insoles in preventing injuries from lower limb dysfunction in various randomized
clinical trials for soldiers, athletes, and people whose nature of work involve long standing periods and walking
long distances. Therefore, the use of these insoles inside the shoes can be considered as one of the most
inexpensive but optimal ergonomic solutions.
Conclusion: It issuggested that the Military Services and policy maker organizations consider using insole
shoes along with other equipment and supplies for the soldiers right at the beginning of theit training period. This
can be affective on financial issues and also on the efficiency of human resources which are considered as the
most important capital in every society.
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آسیبهای اسکلتي -عضلاني شایع مرتبط با فعالیتهای جسماني دوره آموزشي خدمت سربازی و
راهکاری ارگونومیک جهت پیشگیری از آنها :مطالعهای مروری
محمود قادری ،9بهراد سمسار ،9جمال احمدزاده ،2ایرج
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 5گروه بهداشت حرفهای ،دانشکدهی بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 6مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ،مرکز طب کار ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :شایعترین نوع آسیبهای اتفاق افتاده طی دورههای آموزش نظامی ،آسیبهای فیزیکی و اغلب از نوع آسیبهای
اسکلتی -عضلانی می باشد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی دوره
آموزشی خدمت سربازی و همچنین ارائه راهکاری ارگونومیک جهت پیشگیری از آنها می باشد.
روشها :در مطالعه مروری حاضر ،نخست مقالات مربوط به پژوهشهای انجام شده قبلی در خصوص آسیبهای اسکلتی -عضلانی
شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی دوره آموزشی خدمت سربازی ،از  1پایگاه اطلاعاتی ملی و بین المللی شاملGoogle Scholar :؛
Pubmed؛ Scopus؛  Magiranو پایگاه جهاد دانشگاهی بدون محدوده زمانی چاپ از گذشته تاکنون استخراج گردیدند ،سپس مطالب
جمعآوری شده در دو حیطه .5 :همهگیری شناسی آسیبهای فیزیکی دورهی آموزشی خدمت سربازی و  .6ارائه راه حل ارگونومیکی پیشگیری
کننده از این آسیب ها ،خلاصهسازی گردیده و مورد بحث قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج بررسیهای صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایعترین نوع آسیبهای فیزیکی
ناشی از تمرینات نظامی ،طی دوره آموزشی خدمت سربازی میباشند .با توجّه به عدم وجود بستری نرم و ضربهگیر در پوتینهای نظامی و
همچنین ماهیّت و نوع این آموزشها ،که رژه رفتن و دویدن عمدهی آنها را تشکیل میدهد ،بیشتر آسیبها در اندام تحتانی رخ می دهد .از
آنجایی که طی مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی انجام گرفته مختلف ،سودمندی کاربرد کفیهای داخل کفش ضربهگیر در پیشگیری از
آسیبهای ناشی از بیشکاری در اندام تحتانی در سربازان ،ورزشکاران و افرادی که ماهیّت کارشان ایستادن زیاد و پیمودن مسافتهای
طولانی میباشد ،به اثبات رسیده است؛ بنابراین استفاده از این کفیهای داخل کفش میتواند به عنوان یکی از راهکارهای ارگونومیکی ارزان
و در عین حال بهینه مطرح باشد.
در کنار سایر ملزومات و تجهیزاتی که در ابتدای خدمت سربازی در اختیار سربازان قرار میگیرد؛ ضمن اینکه نیل به هدف والایی همچون
صیانت از سلامتی نیروی انسانی ،که مهمترین سرمایه و ثروت ملّی به شمار میرود ،را میسّر مینماید؛ منافع بسیاری را نیز از جنبه اقتصادی
و بهرهوری ،برای ارگان و سازمان های مذبور به همراه دارد.
کلیدواژهها :دوره آموزشی خدمت سربازی ،آسیبهای اسکلتی-عضلانی ،ارگونومی ،کفی داخل کفش.
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نتیجهگیری :مسلماً مدّنظر قرار دادن استفاده از کفیهای داخل کفش از سوی ارگانها و سازمانهای سیاستگزار و فراهم آوردن آن

آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی 953 / ...

مقدمه

روشها
در مطالعه مروری حاضر ،برای یافتن مقالات چاپ شده مرتبط
با آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی
دوره آموزشی خدمت سربازی به روش سرشماری در نشریات
خارجی و داخلی؛ در ابتدا با استفاده از ترکیبات مختلفی از کلید واژه
هایی همچونInitial training :؛ Basic military training؛
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دوره آموزشی خدمت سربازی؛ دورهای است که در ابتدای
خدمت سربازی و با هدف آشنا شدن سربازان با محیطهای نظامی
و افزایش تناسب جسمانی آنها گذرانده میشود .این دوره در ایران
حدود  0هفته به طول میانجامد ( .)5یکی از اصلیترین بخشهای
آموزش سربازان در طول این دوره ،تمرینهای آمادهسازی جسمانی
است ( )6که هدف از انجام این تمرینات ،تقویت سربازان به منظور
انجام هر چه بهتر وظایف محوّله و مأموریتهای خود در هنگام
جنگ یا مانور می باشد ( .)9انجام این تمرینها و برنامههای
مختلف آمادهسازی جسمانی طی دوره آموزشی خدمت سربازی،
علاوه بر گسترش ظرفیت و ویژگیهای لازم و ضروری برای
یگانهای نظامی جهت موفقیّت در مأموریّتها و عملیاتها ،به
میزان زیادی در بهبود توان عضلانی ،آمادگی قلبی -تنفسی ،سرعت
گردش خون ،انعطافپذیری سیستم عضلانی -اسکلتی و همچنین
دفع مواد زائد بدن و کنترل چاقی در سربازان کمک کننده است.
آموزش های در نظر گرفته در این دوره از نظر روانی نیز به کاهش
تنش و اضطراب روزانه و افزایش سهم خواب عمیق سربازان کمک
مینماید (.)9-1
تمرینهای فیزیکی دوره آموزشی خدمت سربازی در کنار
سودمندیشان ،ممکن است باعث بروز یک سری از آسیبها در
سربازان شود ( .)1-9،2از عوامل زمینهساز بروز این آسیبها
میتوان به :سطح پایین تحرّک و فعّالیّتهای فیزیکی ،کم بودن
تناسب جسمانی و سابقه آسیب در سربازان ،قبل از اعزام به خدمت
سربازی و همچنین افزایش غیر متعارف و شدید فعّالیّتهای
جسمانی طی این دوره اشاره نمود ( .)1نتایج مطالعات مختلف نشان
داده است که شایعترین نوع آسیبهای اتفاق افتاده طی دورههای
آموزش نظامی ،آسیبهای فیزیکی و اغلب از نوع آسیبهای
اسکلتی -عضلانی بوده است ( .)9میزان شیوع این آسیبها تا حدی
می باشد که از آن به عنوان همهگیر پنهان یاد می شود (.)5
حال نظر به اینکه آسیبهای ناشی از فعّالیّتهای جسمانی
دورهی آموزشی ،به کاهش سلامت جسمانی سربازان ،از دست رفتن
زمان برای کسب مهارتهای مورد نیاز نظامی ،کاهش توان رزمی
و همچنین وارد آمدن خسارتهای اقتصادی فراوان به ارگانهای
نظامی ،به دلیل هزینهی درمان ،توانبخشی و از کار افتادگی
سربازان ،منجر میگردد ( ،)5،1لذا ضرورت بهرهگیری از دانش
نوین و جهان شمول ارگونومی که اساساً رسالت آن؛ پیشگیری از
آسیبها و صدمات ،حفظ سلامتی نیروی انسانی و ارتقاء بهرهوری
آنان ،بر مبنای طراحی های انسان محور است ،بیش از پیش
احساس میشود؛ تا با اتخاذ راهکارهای ارگونومیکی مناسب ،از بروز
این آسیبها و صدمات پیشگیری به عمل آید.
در تعریف دانش ارگونومی میتوان بیان نمود که ارگونومی؛
رشتهای بسیار گسترده و مرتبط با موضوعات مختلف است و بخشی
از خانواده بزرگ علومی همچون طب کار و طب نظامی میباشد

که اساساً هدفشان حل مشکلات در حال ظهور برای انسان امروزی
است و به پیشگیری و درمان بیماریها و صدمات ناشی از کار در
محیطهای مختلف اعم از صنعتی یا نظامی میپردازند (.)0
دانش ارگونومی به خودی خود دانش جدیدی است و از دیدگاه
تاریخی ،نخستین بار در طی جنگ جهانی دوم که تکنولوژی به
کار رفته در هواپیماهای نظامی از توانمندیهای انسانی پیشی
گرفت ،اهمیتی شایان توجّه یافت .ارگونومی رابطهی متقابل انسان،
محیط و تجهیزات و ابزار آلات را واکاوی میکند و در پی بهینه
کردن تناسب آنها با یکدیگر است ( Chapins .)3که یکی از
متخصّصین به نام این رشته میباشد ،این دانش را بدین گونه
تعریف کرده است که؛ ارگونومی اطلاعاتی را دربارهی تواناییها،
محدودیتها ،رفتارها و سایر مشخّصههای انسان کشف مینماید و
این اطلاعات را در طراحی ابزارها ،دستگاهها ،سیستمها ،شغلها و
محیطهای مختلف به کار میبرد تا بیشترین بهرهوری ،ایمنی،
راحتی و کارایی را در هنگام استفادهی انسان داشته باشند (.)58
اگرچه دانش ارگونومی در کشورهای در حال توسعه بسیار نوپا
و در موارد زیادی ناشناخته است ،ولی در کشورهای پیشرفتهی
جهان از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهرهگیری از آن تا حدود
زیادی به بهبود شرایط کار ،افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت کار
منجر شده است (55و.)58
در زمینه نظامی نیز اکثر سازمانهای نظامی دنیا در راستای
طراحی ارگونومیک و تأمین تجهیزات ،تسلیحات و ملزومات نظامی
کارآمد و منطبق با تواناییها و محدودیتهای نیروهای نظامی،
سرمایهگذاریهای هنگفتی را انجام دادهاند ،تا از یک طرف با
کاهش فاکتورهایی که بر عملکرد سربازانشان تأثیر منفی
میگذارد ،سلامت و ایمنی آنها را تأمین کنند و از طرف دیگر ،از
تبعات منفی انسانی و اقتصادی این آسیبها جلوگیری نمایند
(59و.)56
در راستای رفع مشکلات ارگونومیک ،پیش نیاز هرگونه اقدام
اصلاحی ،شناخت دقیق مشکلات و عارضهیابی صحیح آنها میباشد
( .)58بنابراین مطالعه مروری حاضر ،جهت شناخت دقیق مشکل و
عارضهیابی صحیح آن ،نخست به بررسی میزان شیوع و نوع
آسیبهای فیزیکی ناشی از فعّالیّتهای جسمانی دوره آموزشی
خدمت سربازی می پردازد و در ادامه بر اساس نتایج مطالعات
مختلف ،راهکار ارگونومیکی مناسب جهت پیشگیری از آنها ،به
عنوان یک اقدام اصلاحی ،ارائه می گردد.
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آموزشی خدمت سربازی؛ دوره آموزشی نظامی؛ اختلالات اسکلتی
عضلانی و ارگونومی ،در پایگاههای اطلاعاتی Google Scholar؛
Pubmed؛ Scopus؛  Magiranو پایگاه جهاد دانشگاهی
جستجوهایی صورت گرفت .معیار ورود و انتخاب مطالعات در این
مطالعه مروری؛ مقالات چاپ شده در یکی از بانک های اطلاعاتی
مذکور به زبان انگلیسی بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی بود که
متن کامل آن ها در دسترس باشد .مطالعات خارج از بانک های
اطلاعاتی مذکور و یا اینکه فقط خلاصه آن در دسترس بود از این
مطالعه خارج شدند .در جستجوی اولیه ،در مجموع ،حدود  18مقاله
یافت شد که از این تعداد حدود مقاله 61مقاله کاملاً با موضوع تحت
بررسی ما همخوانی داشتند .از این تعداد نیز متن کامل  50مقاله
(59مقاله خارجی و  1مقاله داخلی) کاملاً در دسترس بود و بقیه (3
مقاله) علی رغم مکاتبه از طریق پست الکترونیک با نویسنده
مسئول آنها؛ بدلیل عدم دسترسی به متن کامل آنها ،از مطالعه
حاضر خارج شدند.
برررای انتخرراب مقالررات مرررتبط بررا نگررارش مقالرره مررروری
حاضررر ،ابترردا بررا اسررتفاده از کلیررد واژه هررای مربوطرره؛ عنرراوین
مقالررات توسررط موتررور جسررتجو ،از نظررر ارتبرراط موضرروعی
بررسی شردند .در مرحلره بعرد ،مقالرات مربوطره از نظرر ارتبراط
چکیرده برا هرردف مررورد نظررر تحررت ارزیرابی قرررار گرفتنررد و در
نهایت موارد انتخراب شرده بره طرور کامرل تحرت بررسری و در
نهایررت انتخرراب شرردند .از مقالررات منتخررب فرریش برررداری
صرررورت پرررذیرفت .مطالرررب جمرررعآوری شرررده در دو حیطررره
همررهگیری شناسری آسریبهای فیزیکری دوره آموزشری خرردمت
سررررربازی و راه حررررل ارگونررررومیکی پیشبینرررری کننررررده،
تقسرریمبندی و خلاصهسررازی گردیررد و در صررورت نیرراز نقررد
مطالررب توسررط نگارنررده صررورت گرفررت .نتررایج مطالعرره حاضررر
کاملاً توصیفی می باشد.

همهگیری شناسي آسیبهای فیزیکي دورهی آموزشي
خدمت سربازی:

از گذشته تاکنون آمادگی جسمانی نظامیان نقش مهمّی در
پیروزی یا شکست داشته است .برای هر فرد نظامی ،درجهای از
آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط از طریق انجام
فعّالیّتهای بدنی میتوان به دست آورد .بنابراین دورههای آموزشی
نظامی به منظور ایجاد آمادگی جسمانی در نیروهای نظامی ،در
زمان صلح ،به کار میرود (9و.)6
در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها که سربازان آنها از میان
نیروهای داوطلب و پس از انجام آزمونهای جسمانی و غربال گری
مجله طب نظامي
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نتایج و بحث

مدون روتین به استخدام نیروهای نظامی و انتظامی در میآیند،
سربازان وظیفه فقط از جهت نداشتن شرایط خاص بدنی مشمول
معافیت پزشکی مورد بررسی قرار میگیرند ،بنابراین افراد با
زمینههای آسیب مختلف و آمادگی جسمانی متفاوت ،وارد این دوره
میشوند و محتوای آموزشهای نظامی برای همهی آنها یکسان
است .در نتیجه احتمال بروز آسیبهای اسکلتی -عضلانی و به ویژه
آسیبهای ناشی از افزایش بار ،دور از انتظار نیست( .)2در همین
راستا مطالعاتی هر چند اندک برای بررسی فراوانی ،علل و عوامل
خطرزای ایجاد این آسیبها طی دورهی آموزشی و بر مبنای الگوی
بهرهگیری سربازان از خدمات درمانی درمانگاههای نظامی صورت
پذیرفته است .انواع مطالعات استخراج شده در مورد آسیبهای
اسکلتی -عضلانی شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی دوره
آموزشی خدمت سربازی در جدول 5-خلاصه و ارائه گریده است:
جاننثاری و همکاران در مطالعهای که طی سال  5905بر روی
نیروهای رسمی و وظیفه  9پادگان آموزشی انجام دادند ،شایعترین
علّت مراجعه به درمانگاه پادگانهای آموزشی را آسیبهای فیزیکی
( )% 16و از نوع آسیبهای اسکلتی -عضلانی ( )% 28گزارش
کردند ( .)1همچنین در مطالعهای که نجفی مهری و همکاران با
هدف بررسی میزان بروز آسیبهای فیزیکی و عوامل ایجاد کننده
آنها طی دوره آموزشی در  9پادگان آموزشی و در طول سالهای
 5909-5902انجام دادند ،مشخّص شد که مهمترین علّت مراجعه
به درمانگاه و شایعترین نوع آسیب فیزیکی نیروهای نظامی در
حین آموزش ،آسیبهای اسکلتی -عضلانی ( )% 32/6و بیشترین
ناحیه آسیب دیده ،مربوط به اندام تحتانی ( )% 61/2است (.)9
اگرچه به نظر میرسرد فراوانی این آسیبها در ایران بیش از
آمارهای منتشرره غربی باشرد و نیز نوع و شردّت این صردمات بر
حسررب نوع آموزشها و فرد مورد آموزش متغییر باشررد ( ،)2ولی
طبق بررسرریهای سرریسررتم نظارت پزشررکی وزارت دفاع ایالات
متّحرده نیز ،آسررریبهای اسرررکلتی -عضرررلانی تنها علّت عمده
بسرتریها و مراجعات سررپایی (بیش از یک سوّم همه مراجعات)
هسرتند ( .)9دیگر تحقیقات انجام شده در نیروهای نظامی ایالات
متّحده نیز نشران میدهد ،مهمترین علّت بسرتری شدن نیروهای
نظرامی در بیمرارسرررتانها و مراجعات سررررپایی به درمانگاههای
نظرامی ،آسررریربهای فیزیکی حین تمرینات نظامی اسرررت ،که
شررایعترین نوع آسرریبهای فیزیکی گزارش شررده ،آسرریبهای
اسکلتی -عضلانی هستند (.)9
در خصوص محل و نوع آسیبهای اسکلتی -عضلانی؛ Heir
و همکاران در مطالعه بر روی سرررربازان نروژی طی  2-58هفته
دوره آموزشی نظامی ،گزارش کردند که بیشترین محل آسیبهای
اسررکلتی -عضررلانی در اندام تحتانی ( )%29و بیشررترین نوع آنها
کمردرد و ضایعات زانو ،ناشی از افزایش بار ،بوده است (.)51
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جدول .9-مطالعات استخراج شده از  1پایگاه اطلاعاتی ملی و بین المللی در مورد آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایع مرتبط با فعالیتهای جسمانی دوره آموزشی خدمت سربازی و راهکاری ارگونومیک جهت پیشگیری از آنها
نام نویسنده

سال چاپ ،نام مجله

کشور
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هدف
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ردیف

5

جان نثاری و همکاران

 ،5901مجله طب نظامی

ایران

 6689نفر سرباز

تعیین فراوانی ،علل و عوامل مراجعه به مرکز
درمانی طی دوره آموزش رسمی

علت اول مراجعه پرسنل نظامی آسیب های عضلانی-اسکلتی بود.

6

نجفی مهری و همکاران

 ،5903مجله طب نظامی

ایران

 1113نفر سرباز

تعیین اپیدمیولوژی و جراحات فیزیکی سربازان در
طی دوره آموزشی سربازی

9

رضایی مقدم و همکاران

 ،5902مجله طب نظامی

1

شکوهی و همکاران

1

آقازاده و همکاران

ایران

 019نفر از پرسنل ارتش

تعیین و اندازه گیری تناسب اندام پرسنل کادر
ارتش برای جلوگیری از اختلالات اسکلتی -عضلانی

ایران

 52نفر از پرسنل اداری

تعیین راهکاری برای پیشگیری از درد مفاصل،
کمر درد پایین

به نظر می رسد که استفاده از کفپوش داخل کفش در رفع کاهش کمردرد
مفید و موثر است.

2

Heir and coleague

Scandinuoiun journal of ،1996
medicine & science in sports

نروژ

 2100نفر سرباز

تعیین اپیدمیولوژی جراحات اسکلتی-عضلانی در
سربازان

1

Kenton and
coleague

American Journal of ،2000
Preventive Medicine

ایالات
متحده
امریکا

 9188نفر سرباز

0

Heir and coleague

Military Medicine ،5330

نروژ

 965نفر افسر آموزشی

3

Withnall and
coleague

Journal of the Royal ،2006
Society of Medicine

انگلستان

 211نفر سرباز

58

Carol and
coleague

Gait and Posture ،1999

انگلستان

 66نفر سرباز

Annals of military and ،5938
health sciences research
International Journal of ،5931
Occupational Medicine and
Environmental Health

مراقبت ،تحقیق و پیشگیری از آسیب های مربوط
به آموزش نظامی سربازان
تعیین آسیب های اسکلتی-عضلانی در افسران
آموزش دهنده دوره آموزشی سربازی
آیا آسیب به کفی های جذب شده در افراد تازه کار
که میزان فعالیت بدنی بالا را دارند ،آسیب اندام
تحتانی را کاهش می دهد؟
تعیین خصوصیات ضریب شوک از چهار کفی
کفش مختلف ،زمانی که در حین راهپیمایی و یا
رژه نظامی استفاده می شود.

رایج ترین آسیب در گروه تحت مطالعه آسیب زانو ،کمردرد بود .آسیب های
اسکلتی-عضلانی اغلب در طی دوره آموزشی باعث از دست رفتن زمان
آموزش در سربازان می شود.
آسیب های اسکلتی-عضلانی مهمترین عامل برای از دست دادن کار ،زمان
آموزش ،بستری و هزینه های پزشکی در دوره آموزشی برای سازمان های
نظامی بود.
در طی یک سال پیگیری  6261درصد از آنها دچار آسیب های اسکلتی-
عضلانی شدند.
استفاده از کفی های کفش تا حدودی در کاهش آسیب اندام تحتانی در
سربازان موثر است.
نوع کفی کفش در میزان فشاری که به پا وارد می آورد موثر است.
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ایران

 588نفر سرباز

تعیین تاثیر دوره آموزشی خدمت سربازی بر روی
درد زانو و پایین تنه

 %3266جراحات در طی این دوره عضلانی-اسکلتی و آن هم در ناحیه پاها
اتفاق افتاده بود .و رایج ترین علت برای مراجعه به کلینیک درمانی در
سربازان آسیب های اسکلتی-عضلانی بوده است.
سندرم  Pattelofemoralشایع ترین یافته در موارد جدید درد زانو در
طول دوره آموزش نظامی بود .با توجه به شدت بروز کمبود ماهیچه ها،
تمرین مناسب کشش برای بهبود انعطاف پذیری و جلوگیری از آسیب ها
توصیه شد.
تناسب اندام افراد با استفاده از تجهیزات نامناسب و غیر استاندارد تفاوت
متغییر خواهد بود.

 / 966قادری و همکاران
نام نویسنده

ردیف

American Journal of ،1988
Public Health

ایالات
متحده
امریکا

 9861نفر سرباز

تعیین میزان پیشگیری از آسیب اسکلتی -عضلانی
با استفاده از کفی کفش

فنلاند

 61395نفر سرباز

تعیین روش هایی برای پیشگیری از جراحات در
هنگام تمرینات نظامی

ایالات
متحده
امریکا

 18نفر سرباز

تعیین راه هایی جهت پیشگیری از آسیب اسکلتی-
عضلانی در دوره سربازی

دانمارک

 511نفر سرباز

تعیین این مطلب که آیا ارتزهای کفش بیومکانیک
سفارشی از مشکلات در پشت و اندام های پایین
جلوگیری می کنند؟

فلسطین
اشغالی

 168نفر سرباز

تاثیر دستگاه های جذب شوک در کاهش آسیب
های اسکلتی -عضلانی در هنگام تمرینات نظامی

افریقای
جنوبی

 691سرباز

تاثیر کفی کفش در جذب شوک و کاهش آسیب
های اسکلتی -عضلانی در هنگام تمرینات نظامی

 66سرباز

مقایسه اثر کفپوش های کف در کفش
در رفع خستگی سربازان در هنگام ایستادن

 61سرباز

تاثیر کفی کفش در کاهش آسیب های اسکلتی-
عضلانی در هنگام تمرینات نظامی

55
56

and Sari Aaltonen
coleague

59

Steven and
coleague

51

Kristian and
coleague

51

Milgrom and
coleague

52

and Schwellnus
coleagu

American Orthopaedic ،1990
Foot & Ankle Society

51

Phyllis and
coleague

Applied Ergonomics ،2002

انگلستان

50

and Josiane
coleagu

Brazilian Journal of ،2009
Physical Therapy

برزیل

مجله طب نظامي

American Medical ،2007
Association
American Journal of ،2010
Preventive Medicine

Journal of Manipulative ،2002
and Physiological Therapeutics

American Orthopaedic ،1985
Foot & Ankle Society
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کاربرد کفیهای ضربهگیر ،پیشگیری از آسیبهای ناشی از فشار مداوم،
در کمر و اندام تحتانی را ممکن میسازد.
با قرار دادن کفیهای داخل کفش بهینه و در عین حال ارزان در داخل
پوتین نظامی ،میزان  99درصد از بار اضافی ضربهای کاهش پیدا میکند،
بدون اینکه عملاً تغییری در طراحی پوتین ایجاد شده باشد.
سودمند بودن کفیهای ضربهگیر در پیشگیری از آسیبهای ناشی از
بیشکاری در اندام تحتانی ،میتواند بر اساس تأثیر مثبت این کفیها بر
روی گردش خون موضعی (مخصوصاً در اندام تحتانی) و همچنین توانایی
آنها در ایجاد الگوی انقباضی مؤثر در عضلات وضعیّتی و نیز فراهم نمودن
راستای حرکتی مناسب برای لگن و ستون فقرات و توزیع بهتر وزن در
ناحیهی کف پا به علت جذب شوک در این ناحیه باشد
کاربرد کفیهای کفش در پوتین سربازان جهت ،پیشگیری از آسیبهای
ناشی از فشار مداوم ،در کمر و اندام تحتانی ،موثر می باشد.
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سال چاپ ،نام مجله

کشور

حجم نمونه

Gardner and
coleague

هدف

مهمترین یافته

طی رژه رفتن سربازان ،تنها حایلی که بین پا و زمین وجود دارد ،کف
پوتین نظامی است .اغلب اوقات نبود بستری نرم و ضربهگیر در پوتینها،
دلیلی برای آسیبهای ناشی از رژه رفتن و دویدن قلمداد می شود.
یکی از مداخله های مهم استفاده از کفی های کفش در هنگام تمرینات
نظامی است که تا  18درصد از آسیب ها در سربازان پیشگیری می نماید.
کفیهای داخل کفش ضربهگیر میزان بروز آسیبهای شایع اندام تحتانی
از جمله شکستگی ناشی از افزایش بار را در ورزشکاران و افراد نظامی
کاهش میدهند.
کفیهای ضربهگیر در پیشگیری از آسیبهای ناشی از بیشکاری در اندام
تحتانی ،میتواند بر اساس تأثیر مثبت این کفیها بر روی گردش خون
موضعی (مخصوصاً در اندام تحتانی) و همچنین توانایی آنها در ایجاد
الگوی انقباضی مؤثر در عضلات وضع ّیتی و نیز فراهم نمودن راستای
حرکتی مناسب برای لگن و ستون فقرات و توزیع بهتر وزن در ناحیهی
کف پا به علت جذب شوک در این ناحیه باشد
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پیشگیری بر اساس انجام اقدامات اصلاحی در جهت مطابقت
دادن محیط کار ،ابزارها و تجهیزات با وضعیّتها و تواناییهای بدن
انسان ،یکی از رسالتهای علومی همچون ارگونومی است (.)56
پیشگیری اولین گام برای حوادث ترومایی محسوب میشود .آگاهی
از میزان شیوع و علل به وجود آورنده آسیبها میتواند برای تهیّه
برنامههای پیشگیری از صدمات سودمند باشد ( .)9از آنجایی که
اختلالات اسکلتی -عضلانی اندام تحتانی شایعترین آسیب فیزیکی
ناشی از فعّالیّتهای جسمانی دورهی آموزشی شناخته شده است
( )1و همچنین با توجه به اینکه عمده فعّالیّتهای جسمانی دوره
آموزشی سربازی را رژه رفتن و دویدن تشکیل میدهد ( ،)5یک
رابطه علّت و معلولی بین این دو وجود دارد .دلیل علمی این رابطه
میتواند فشار ضربهای بالایی باشد که در هر تماس پنجه پا با زمین
به صورت عکسالعمل از طرف زمین به اندام تحتانی وارد میشود،
که میزان این فشار ضربهای عکسالعمل زمین در هنگام قدم زدن
و دویدن به ترتیب حدود  5/6و  9/2برابر وزن بدن میباشد (.)52
کارایی فرد در هنگام انجام فعّالیّتهای فیزیکی در وضعیّت
های ایستادن و راه رفتن به میزان بالایی به حایل موجود بین پا و
زمین وابسته است ،تا با پراکنده و پخش کردن میزان انرژی و
همچنین ایجاد تغییر در فعّالیّتهای عضلانی ،بر روی قابلیّت کار
اسکلتی -عضلانی بدن تأثیر گذاشته و در نتیجه باعث کاهش
آسیبها شود (51و .)52در سربازان ،طی رژه رفتن ،تنها حایلی که
بین پا و زمین وجود دارد کف پوتین نظامی است .اغلب اوقات نبود
بستری نرم و ضربهگیر در پوتینها ،دلیلی برای آسیبهای ناشی از
رژه رفتن و دویدن فرض شده است ( .)50از آنجایی که نتیجهی
چندین مقاله مروری نشان داده است که احتمالاً کفیهای داخل
کفش ضربهگیر میزان بروز آسیبهای شایع اندام تحتانی از جمله
شکستگی ناشی از افزایش بار را در ورزشکاران و افراد نظامی
کاهش میدهند ( ،)53-1،66همچنین در مطالعات کارآزمایی
بالینی تصادفی شدهی متعددی ،استنتاج محققان این بوده است که
کاربرد کفیهای ضربهگیر ،پیشگیری از آسیبهای ناشی از فشار
مداوم ،در کمر و اندام تحتانی را ممکن میسازد ( )61-61لذا
سادهترین راه برای افزایش خاصیت ضربهگیری در پوتینهای
نظامی ،به عنوان یک راهکار پیشگیری کننده ارگونومیک ،استفاده
از این نوع کفیها است ،که در عین حال که در پیشگیری از
آسیبهای اندام تحتانی مؤثر است ،به آسانی نیز میتواند در داخل
پوتین قرار گیرد ( .)50با قرار دادن این کفیهای داخل کفش بهینه
و در عین حال ارزان در داخل پوتین نظامی ،میزان  99درصد از بار
اضافی ضربهای کاهش پیدا میکند ،بدون اینکه عملاً تغییری در
طراحی پوتین ایجاد شده باشد ( .)62کفیهای ضربهگیر ضمن
داشتن دوامی بالا ،با فراهم کردن بستری نرم ،موجب کاهش میزان
بار ایجاد شده در اثر تماس پا با زمین در طول رژه رفتن و دویدن
و همچنین کاهش و تعدیل نیروی عکسالعمل زمین بر روی پا و
2017, Vol. 19, No. 4
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در کل از نتایج این مطالعات میتوان اینگونه استنباط کرد که
آسیبهای اسکلتی -عضلانی شایعترین نوع آسیب ناشی از
تمرینات نظامی طی دوره آموزشی میباشند ،که با توجه به ماهیّت
و نوع آموزشها بیشترین محل این آسیبها اندام تحتانی است (.)1
اینگونه آسیبهای فیزیکی ناشی از فعّالیّت و تمرینهای
جسمانی دوره آموزشی میتوانند تأثیرات سوء بر روی سازمانها و
یگانهای نظامی داشته باشند ،چون از یک طرف توانایی و آمادگی
رزمی نیروهای نظامی در انجام مأموریّتهای آتی را تحت تأثیر
قرار میدهند و از طرف دیگر ،موجب هدر رفتن سالانه میلیونها
دلار از بودجههای عملیاتی سیستمهای نظامی میشوند ( .)9بر
اساس مطالعات انجام شده ،آسیبهای اسکلتی -عضلانی ناشی از
افزایش بار ،سبب از دست رفتن  6-58درصد از زمان مفید دوره
آموزشهای نظامی پایه میشوند .به این ترتیب از علل مهم کاهش
سودمندی این آموزشها به شمار میروند ( .)2اینگونه آسیبها
همچنین تأثیر معناداری بر میزان آمادگی رزمی نیروها نیز می
گذارند ( .)9برخی آسیبهای وارد شده به نیروهای نظامی ،به
بستری شدن پرسنل منجر میشود و حتی باعث ایجاد ناتوانی در
آنان نیز میگردد؛ به گونهای که برخی از افراد تحت آموزش به
دنبال بروز آسیبهای فیزیکی ،نمیتوانند دوره آموزشی خود را به
پایان برسانند ( .)1در مطالعهای که در سال  5330توسط  Heirو
با هدف بررسی آسیبهای فیزیکی افسران ،در  9واحد آموزشی،
طی دوره آموزشی صورت گرفت ،هر آسیب فیزیکی به طور
میانگین به  5/1مشاوره پزشکی منجر شده بود 36 .درصد موارد
آسیبهای فیزیکی به درمان یا محدود کردن فعّالیّت منتهی شده
بود و برای  02درصد آسیبها ،انواع مرخصی از وظایف محوّله
تجویز گردید ( .)51لذا هر آسیب فیزیکی که در نیروهای نظامی
اتفاق میافتد ،میتواند منجر به از کار افتادگی دائمی یا موقت فرد
شود (.)9
اکنون که فراوانی و نوع این آسیبها و تأثیر سوء که بر
ارگانهای نظامی میگذارند تا حدودی مشخص شده است ،سؤالی
که پیش میآید این است که چه عواملی میتوانند در ایجاد این
آسیبها دخیل باشند؟ سطح پایین تناسب جسمانی ،سطح پایین
تحرک و فعّالیّتهای فیزیکی و سابقه آسیب قبل از وارد شدن به
دوره آموزشی نظامی و افزایش غیر متعارف و سریع فعّالیّتهای
جسمانی در طول دوره و همچنین ،سیگار ،سن و فاکتورهای
بیومکانیکی از جمله عواملی هستند که در مقالات علمی به آنها
اشاره شده است ( ،)1ولی از آنجایی که بیشترین آسیبهای مربوط
به دوره آموزشی نظامی ،آسیبهای اسکلتی -عضلانی اندام تحتانی
میباشند و همچنین با توجه به اینکه بالاترین میزان بروز این
آسیبها در هفتههایی بوده است که رژه رفتن و دویدن ،عمدهی
فعّالیّتهای جسمانی دوره را شامل میشده است (2( )% 11و)5
میتوان گفت رژه رفتن و دویدن از مهمترین علل ایجاد این
آسیبها هستند.

راه حل ارگونومیکي پیشگیری کننده:

 / 961قادری و همکاران

آنچه مسلّم است ،سربازان به عنوان بخشی از بدنه اصلی
نیروهای مسلّح نظامی و انتظامی ،مهمترین نقش را در تحقق
کارکردها و افقهای پیشبینی شده برای خدمت سربازی به عهده
دارند .بنابراین تأمین تندرستی و ارتقاء بهرهوری آنان یک رویکرد
بسیار مهم و بهینه در نیل به این اهداف قابل انتظار است ،که قطعاً
چنین رویکردی با بهرهگیری از دانش ارگونومی تحقق پیدا خواهد
کرد.
یکی از مخاطرات شایعی که تندرستی و سلامت جسمانی
سربازان را تهدید میکند ،آسیبهای اسکلتی -عضلانی مرتبط با
فعّالیّتهای جسمانی دوره آموزشی خدمت سربازی میباشد ،که
بیشتر اندام تحتانی را درگیر میکند .حال نظر به اینکه رژه رفتن و
همچنین نبود بستری نرم و ضربهگیر در پوتینهای نظامی ،از
مهمترین علل ایجاد این آسیبها به حساب میآیند ،قرار دادن یک
کفی داخل کفش ضربهگیر در داخل پوتین ،میتواند یک راهکار
پیشگیری کننده ارگونومیک به صرفه ،ارزان و در عین حال بهینه
و کارا باشد؛ چون با وجود اینکه به میزان زیادی در پیشگیری از
آسیبهای اندام تحتانی مؤثر است ،دوام بالایی نیز دارد و بدون نیاز
به اعمال تغییری در طراحی پوتین ،خاصیّت ضربهگیری را برای آن
فراهم میکند .مسلماً این مطالعه میتواند سرآغازی باشد برای
انجام بررسیهای تجربی بیشتر در این زمینه ،تا در صورت نتیجه
بخش بودن آنها ،با مد نظر قرار گرفته شدن این راهکار ارگونومیکی
از سوی ارگانها و سازمانهای سیاستگذار و فراهم آوردن آن در
کنار سایر ملزومات و تجهیزاتی که در ابتدای خدمت سربازی در
اختیار سربازان قرار میگیرد ،ضمن اینکه نیل به هدف والایی
همچون صیانت از سلامتی نیروی انسانی ،که مهمترین سرمایه و
ثروت ملّی به شمار میرود ،محقق گردد و همچنین منافع بسیاری
نیز ،چه از لحاظ اقتصادی و چه از جنبه بهرهوری ،برای ارگانها و
سازمانهای نظامی فراهم آید.
تشکر و قدرداني :نویسندگان صمیمانه از کلیه کارکنان
اداری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه که ما را در
انجام این تحقیق یاری و راهنمایی فرمودند تشکر و قدردانی به
عمل می آورند.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند که
هیچ گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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انتقال آن به ساختمان اسکلتی -عضلانی بدن شده و در نتیجه به
صورت مؤثری از بدن ،مخصوصاً اندام تحتانی ،در برابر آسیب
محافظت میکنند ( ،)52همچنانکه نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی
تصادفی شده متعددی نیز نشان دادهاند که قرار دادن کفیهای
داخل کفش ضربهگیر در داخل پوتین نظامی ،به عنوان یک راهکار
ارگونومیکی پیشگیری کننده ،باعث کاهش  98-18درصدی خطر
بروز آسیبهای اندام تحتانی در سربازان ،طی دوره آموزشی میشود
(.)66
توضیح نظری برای سودمند بودن کفیهای ضربهگیر در
پیشگیری از آسیبهای ناشی از بیشکاری در اندام تحتانی،
میتواند بر اساس تأثیر مثبت این کفیها بر روی گردش خون
موضعی (مخصوصاً در اندام تحتانی) و همچنین توانایی آنها در
ایجاد الگوی انقباضی مؤثر در عضلات وضعیّتی و نیز فراهم نمودن
راستای حرکتی مناسب برای لگن و ستون فقرات و توزیع بهتر وزن
در ناحیه کف پا به علت جذب شوک در این ناحیه باشد (.)60-98
بنابراین تفاصیل و از لحاظ نظری ،کفی داخل کفش ضربهگیر،
به عنوان یک راهکار ارگونومیکی پیشگیری کننده از آسیبهای
اسکلتی -عضلانی در اندام تحتانی طی دوره آموزشی خدمت
سربازی ،تمامی انتظاراتی را که از یک مداخله ارگونومیکی سودمند
میرود ،محقق مینماید.
از محدویت های این مطالعره مری تروان بره احتمرال وقروع
تورش انتشار که خرود یرک نروع ترورش انتخراب اسرت ،اشراره
نمررود زیرررا مررا در ایررن مطالعرره صرررفاً مقالررات چرراپ شررده کرره
ارتبرراط موضرروعی داشررتند را مررورد بررسرری قرررار دادیررم و از
طرررف دیگررر شرراید اغلررب سررردبیر مجلررات مختلررف تمایررل برره
چرراپ مقالرراتی داشررته انررد کرره رابطرره معنرری داری بررین وقرروع
آسررریبهای اسرررکلتی -عضرررلانی مررررتبط برررا فعالیتهرررای
جسررمانی دوره آموزشرری خرردمت سررربازی را گررزارش مرری
نماینررد و شرراید مطالعرراتی وجررود داشررته انررد کرره رابطرره ای در
ایررن خصرروص مشرراهده ننمرروده انررد و برره دلیررل عرردم تمایررل
نویسررنده یررا سررردبیر مجلررات چنررین یافترره هررایی برره چرراپ
نرسیده است .محدودیت دیگر ایرن مطالعره مری تروان بره عردم
دسترسرری برره مررتن کامررل  3مقالرره کامل راً مرررتبط در رابطرره بررا
موضوع تحرت بررسری اشراره نمرود کره ایرن حالرت نیرز برالقوه
ممکررن اسررت احتمررال وقرروع تررورش انتخرراب را در نتررایج
توصیفی حاضر به همراه داشته باشد.
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