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Abstract
Background and Aim: The aim of this study was to compare the musculoskeletal disorders of students of
Imam Ali Military (AS) University with different military training history.
Methods: To conduct this study, 90 students of the officer university in three new entrance groups of first
year (number: 30 people, age: 20.06 ± 1.31 years, height: 1.80 ± 0.05 m, weight: 72.40 ± 8.98 Kg, BMI: 22.21 ±
2.43 kg/m2); second year (number: 30 people, age: 21.00 ± 1.59 years, height: 1.78 ± 0.04 m, weight: 73.66 ± 6.68
kg, BMI: 23.24 ± 1.82 kg/m2) and third year (number: 30 people, age: 21.53 ± 1.45 years, height: 1.78 ± 0.06 m,
weight: 72.23 ± 9.66 kg, BMI: 22.73 ± 2.55 kg/m 2) were selected. In this cross-sectional study, the photography
method was used to measure the angle of the forward head and forward shoulders. The angle of kyphosis and
lumbar lordosis were also determined by using a flexible ruler. Also, the arch of the foot was determined by the
navicular drop method, the amount of genu varum or genu valgum assessed by a caliper, and the amount of
hyperextension of knee evaluated by a goniometer. Shapiro-Wilk test was used to determine the type of data
distribution. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to examine between-group differences and the
Bonferroni post hoc test was used to compare the two groups. All analyzes were performed by using SPSS
software version 26.
Results: The results of the present study showed that there were significant differences between the three
groups of the first year, second year, and third year in the variables of forward head, forward shoulder, kyphosis,
lordosis, amount of genu recurvatum, and foot arch (P = 0.001). The results of the Bonferroni test showed that
there was a significant difference in the variables of forward head and forward shoulder between the groups of
the first year-third year (P≤0.01) and also between the second year - third year (P = 0.001). Also, there were
significant difference in the kyphosis variable between the groups of the first year - third year (P = 0.04) and also
the second year-third year (P = 0.001) that in the lordosis variable, this difference was significant between the
first year and third year groups (P = 0.001). In addition, there was a significant difference in the variables of genu
recurvatum and foot arch between the groups of the first year- second year, first year-third year, and second yearthird year (P = 0.001), but this difference in other variables was not significant between different groups.
Conclusion: The results of the present study showed that the participation of military university students in
military and educational training may be associated with increased forward head, forward shoulder, kyphosis,
lordosis, genu recurvatum, and flat foot. Accordingly, corrective exercises are recommended for these students to
prevent these musculoskeletal disorders.
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زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختالالت اسکلتی عضالنی دانشجویان دانشگاه افسری امامعلی(ع) با سابقه آموزش
نظامی مختلف انجام شد.
روشها :جهت انجام این مطالعه  90دانشجو دانشگاه افسری در سه گروه سال اول (تعداد 30 :نفر ،سن 20/06 ± 1/31 :سال ،قد:
 1/80 ± 0/05متر ،وزن 72/40 ± 8/98 :کیلوگرم ،شاخص توده بدنی 22/21 ± 2/43 :کیلوگرم بر مترمربع) ،سال دوم (تعداد 30 :نفر ،سن:
 21/00 ± 1/59سال ،قد 1/78 ± 0/04 :متر ،وزن 73/66 ± 6/68 :کیلوگرم ،شاخص توده بدنی 23/24 ± 1/82 :کیلوگرم بر مترمربع) و
سال سوم (تعداد 30 :نفر ،سن 21/53 ± 1/45 :سال ،قد 1/78 ± 0/06 :متر ،وزن 72/23 ± 9/66 :کیلوگرم ،شاخص توده بدنی± 2/55 :
 22/73کیلوگرم بر مترمربع) ان تخاب شدند .در این مطالعه مقطعی میزان زاویه سر و شانه با روش عکسبرداری انجام شد .زاویه کایفوز پشتی
و لوردوز کمری نیز با استفاده از خطکش منعطف تعیین شد .همچنین قوس کفپا با روش افت ناوی ،میزان پرانتزی یا ضربدری بودن زانو
با کمک کولیس و میزان هایپراکستنشن زانو با کمک گونیامتر ارزیابی گردید .از آزمون شاپیروویلک جهت تعیین نوع توزیع دادهها استفاده
شد .برای بررسی تفاوت بینگروهی از آزمون تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAو از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دوبهدو گروهها
استفاده شد .تمامی تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  26انجام شد.
یافتهها :نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین سه گروه سال اول ،سال دوم و سال سوم در متغیرهای سربهجلو ،شانهبهجلو ،کایفوز ،لوردوز،
اندازه زانوی عقبرفته و قوسکفپا تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P = 0/001نتایج آزمون بونفرونی نشان داد که در متغیرهای سربهجلو و
شانهبهجلو بین گروههای سال اول-سال سوم ( )P≥0/01و نیز سال دوم-سال سوم ( )P = 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین در
متغیر کایفوز بین گروههای سال اول-سال سوم ( )P = 0/04و نیز سال دوم-سال سوم ( )P = 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد که در متغیر
لوردوز این تفاوت بین گروههای سال اول-سال سوم ( )P = 0/001معنیدار بود .عالوه بر این در متغیرهای زانوی عقبرفته و وضعیت کفپا نیز
بین گروههای سال اول-سال دوم ،سال اول-سال سوم و سال دوم-سال سوم تفاوت معنیداری وجود داشت ( ،)P = 0/001اما این تفاوت در سایر
متغیرها بین گروههای مختلف معنیدار نبود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد شرکت دانشجویان دانشگاه افسری در آموزشهای نظامی و تحصیلی ممکن است با افزایش
زاویه سربهجلو ،شانهبهجلو ،کایفوز پشتی ،لوردوز کمری ،هایپراکستنشن زانو و کفپای صاف همراه باشد .بر این اساس انجام تمرینات اصالحی
در جهت پیشگیری از این اختالالت اسکلتی عضالنی به این دانشجویان پیشنهاد میشود.
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نیروی انسانی ارزشمندترین گنجینه ارتشهای جهان و از
ارکان سازمانهای نظامی محسوب میشود و موفقیت یا ناکامی در
مأموریتها و عملیات عالوهبر تسلیحات و تکنولوژی گرانقیمت،
به سالمتی جسمی ،روانی و میزان آمادگی جسمانی نیروها بستگی
دارد ( .)1آموزش فرایندی ارتباطی است که به فرد کمک میکند
معلومات جدیدی بهدست آورد و مهارت جدیدی را کسب کند (.)2
با اینکه انجام تمرینات نظامی میتواند به بهبود عملکرد و
افزایش سطح آمادگی جسمانی منجر شود اما انجام تمرینات با
الگوی غلط یا آمادگی کم فرد در ابتدا و طول دوره ممکن است
اختالالت اسکلتی-عضالنی و یا آسیبهای غیر برخوردی و یا
برخوردی را در پی داشته باشد .در همین راستا شرایط شغلی
بهعنوان یکی از عوامل مهم زمینهساز ایجاد اختالالت اسکلتی-
عضالنی شناخته میشود که امروزه شایعترین آنها ناهنجاریها و
دردهای ستون فقرات هستند .این مشکالت سبب پایین آمدن
کیفیت کار ،کاهش زمان مفید فعالیت ،افزایش تعداد روزهای
غیبتکاری و همچنین افزایش بار مالی و درمانی میشود که
پرسنل و کارکنان نظامی هم از این قاعده مستثنا نیستند ( .)3در
همین راستا و بر اساس تحقیقات انجامشده در آمریکا 65 ،درصد
از کل موارد جدید بیماری در محیط کار مربوط به اختالالت
اسکلتی عضالنی است ( )4و حدود  36درصد از شاغالن در ایران
در حین کار وضعیت بدنی نامناسبی دارند (.)5
ناهنجاری یا اختالل به معنی تغییر در زوایای مختلف مفاصل
است .در زمینه نرم طبیعی زوایای مربوط به نواحی مختلف ،زوایای
کایفوز و لوردوز در جامعه ایرانی در سنین  14-20سال به ترتیب
 41و  39گزارششده است ( .)6همچنین محدوده نرمال سربهجلو
و شانهبهجلو با روش فتوگرافی به ترتیب  44تا  46و  52درجه
گزارش شد ( .)7عالوه بر این فاصله بیشتر از  4سانتیمتر بین دو
قوزک داخلی پا نشاندهنده زانو ضربدری و نیز میزان فاصله بیشتر
از  5سانتیمتر بین دو کندیل داخلی ران نشاندهنده وجود زانو
پرانتزی است ( )8و نرم کف پای طبیعی با روش افت استخوان
ناوی بین  4-9میلیمتر گزارششده است که افزایش این فاصله
بیشتر از  10میلیمتر نشاندهنده صافیکفپا و کاهش آن کمتر از
 3میلیمتر نشاندهنده گودیکفپاست (.)9
ناهنجاریهای وضعیتی و اختالالت اسکلتی-عضالنی یک
موضوع مهم و اساسی در مجموعههای نظامی میباشد .پرسنل
نظامی در معرض طیف وسیعی از فعالیتهای بدنی ،ورزش و
فعالیتهای تفریحی و کاری هستند که ممکن است باعث ایجاد
ناهنجاری و عوارض ناشی از آن گردد .اختالالت اسکلتی-عضالنی
باعث هدر رفتن میزان قابلمالحظهای از زمان کاری ،آموزش و
نیز میزان کارایی نظامیان میگردد .عوامل گوناگونی در وقوع این
تغییرات وضعیت بدنی نقش دارند که میتوان آنها را به عوامل
بیومکانیکی نظیر وضعیت بدنی نامطلوب در هنگام پست دادن و

حمل سالح ،اعمال نیرو ،بلند کردن و حمل بارهای سنگین،
کارهای توأم با حرکات تکراری ،فلکشن و چرخش مداوم ،عوامل
محیطی نظیر دما ،عوامل روانی و سازمانی همچون تقاضای باالی
تولید ،کنترل کم و فقدان حمایت اجتماعی و عوامل فردی مانند
جنس ،سن و  BMIتقسیم کرد ( .)1از طرف دیگر دانشجویان
دانشگاه افسری عالوه بر انجام رژهها و تمرینات نظامی ،در
کالسهای درسی نیز حضور دارند که اتخاذ وضعیت طوالنیمدت
در وضعیت های نشسته ممکن است در ایجاد اختالالت اسکلتی-
عضالنی بیشتر این دانشجویان نیز مؤثر باشد .در همین راستا بیان
شد دانشجویان ازجمله افرادی هستند که روزانه ساعتهای زیادی
را صرف مطالعه یا کار با رایانه میکنند که در زمان مطالعه یا کار
با رایانه باالتنه و به ویژه گردن در وضعیت نامناسبی قرار میگیرد
که فرد را مستعد بروز ناهنجاریهای ناحیه فوقانی میکند (.)10
یک مطالعه در دانشگاه  Rajalaxmiو همکاران ( )2018گزارش
کردند که  37/1درصد دانشجویان سندرم متقاطع فوقانی دارند
( .)11در مطالعهای دیگری گزارششده که اختالالت اسکلتی
عضالنی با  69درصد ،عوارض چشمی با  68درصد و اختالالت
روانی اجتماعی با  44درصد ،عوارض شایع و مهم در بین
دانشجویان و کاربران رایانه است ( )12که این موارد نشان میدهد
اتخاذ وضعیت بد در بین دانشجویان دانشگاه افسری در طول
تحصیل و مطالعه نیز میتواند عاملی مؤثر در افزایش اختالالت
اسکلتی-عضالنی باشد.
در زمینه اختالالت در نظامیان  Loozeو همکاران ()2017
در مطالعه خود گزارش کردند نظامیان با توجه به شغلشان مجبور
هستند به مدت طوالنی و با حمل سالح پست دهند که ساعتها
انجاموظیفه میتواند منجربه ایجاد ناهنجاری در بخشهای ستون
فقرات ،شانه و پاها شود ( .)13از طرفی رحیمی و همکاران ()2014
بامطالعه وضعیت اسکلتی-عضالنی دانشجویان دانشگاه افسری
گزارش کردند که این افراد از راستای قامت مناسبتری نسبت به
سایر افراد جامعه برخوردارند و علت آن را فعال بودن و مشارکت
منظم در برنامههای ورزشی گزارش نمودند ( .)14این محققان
عنوان کردند حدود  41درصد افراد موردبررسی حداقل دارای یکی
از ناهنجاریهای ستون فقرات بودند که در این میان ناهنجاری
لوردوز با شیوع  26درصد بهعنوان بیشترین ناهنجاری مشاهدهشده
گزارش شد ( .)14در تحقیق دیگری در همین راستا  Azmaو
همکاران ( )2013به بررسی شیوع ناهنجاریهای اسکلتی-
عضالنی در سربازان و تأثیر دورهای آموزش نظامی روی این افراد
پرداختند .نتایج این تحقیق بهطورکلی نشان داد که قبل از شروع
دوره آموزشی ،ناهنجاری کایفوز بدترین امتیاز را در بین سربازان
بهدست آورد ولی انجام دو ماه تمرینات آموزشی اثرات مثبتی بر
بهبود وضعیت این ناهنجاری و البته سایر ناهنجاریهایی که در
سربازان دیدهشده بود ،داشته است (.)15
 BarDayanو همکاران ( )2010در طی تحقیقی که بر روی
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پژوهش حاضر که بر روی دانشجویان دانشگاه افسری امامعلی(ع)
انجام شد از نوع مقطعی میباشد .این مطالعه در سال  1400انجام
شد .بهطور متوسط (بر اساس نرمافزار جی پاور با توان آماری ،0/8
معنیداری  0/05و اندازه اثر  )0/25در این مطالعه  90نفر در سه
گروه دانشجویان سال اول ،سال دوم و سال سوم جهت شروع
پژوهش انتخاب شدند ( .)21معیارهای ورود به مطالعه در پژوهش
حاضر شامل شرکت با رضایت کامل در تحقیق ،حضور مداوم در
دانشگاه و شرکت در کالسهای تشکیلشده بود همچنین
دانشجویان سال اول (ورودی) نباید در رشته ورزشی خاصی بهصورت
منظم فعالیت میداشتند .عالوه بر این معیار خروج از مطالعه نیز
عدم تمایل به ادامه همکاری در طول دوره ارزیابی ،وجود آسیب و
یا اختالالتی که ارزیابی آزمونها را با مشکل مواجه میکرد ،بود.
قبل از شروع پژوهش به افراد فرم رضایتنامه و حضور آگاهانه
هلینسکی داده شد تا رضایت داوطلبانه خود را اعالم کنند ( .)22در
این پژوهش متغیرهایی همچون وضعیت سر و شانه (سربهجلو،
شانهبهجلو) ،وضعیت ستون فقرات (کایفوز ،لوردوز) ،وضعیت زانو
(زانو ضربدری ،زانو پرانتزی ،زانوی عقبرفته) ،وضعیت کفپا (کفپای
صاف و کفپای گود یا میزان افت ناوی) ارزیابی شد و پس از ارزیابی
بهوسیله آزمونهای آماری موردبررسی و مقایسه قرار گرفت.

ت

ح

خ

تصویر .1-تصاویر مربوط به ارزیابی متغیرها (الف :روش ارزیابی سربهجلو ،ب :روش ارزیابی شانهبهجلو ،ت :روش ارزیابی کایفوز و لوردوز،
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نیروهای نظامی انجام دادند گزارش کردند که بهطورکلی  16درصد
از نظامیان حداقل به یک نوع از وضعیتهای غیرطبیعی دچار بودند
و این در حالی است که این مقادیر برای افسران با سابقه بیشتر
حدود  30درصد گزارش شد ( .)16در مطالعه دیگری که بیرانوند و
همکاران ( )2018در آن به بررسی وضعیت اسکلتی-عضالنی و
ارتباط آن با سنوات خدمت و سطح سالمت جسمانی پرداختند نشان
دادند رابطه معنیداری بین سنوات خدمت و ناهنجاریهای کایفوز
و سر به جلو وجود دارد ( .)17همچنین سعادتیان و همکاران
( )2021در مطالعه خود به شیوع سربهجلو ،شانه نابرابر ،کج پشتی،
اختالالت کمر و زانو اشاره کردند (.)18
حمل اجسام سنگین یکی از ویژگی کارهای نظامی است که
بهوسیله حرکات فشار دادن ،بلند کردن و حرکات کمر انجام میگیرد
و این نوع کار باعث ایجاد اختالالت اسکلتی-عضالنی مانند
کمردرد ،درد زانو و درد مچ پا میگردد ( .)16پرسنل نیروی زمینی
نیز به دلیل ماهیت شغلی خود مجبور به جابجایی توپهای تنومند
و گلولههای سنگین در محیطهای ناهموار میباشند که این برنامه
شغلی مداوم به همراه آموزشهای مکرر باعث ایجاد ناهنجاریهای
وضعیتی و عوارض ناشی از آن در این افراد میگردد ( .)18عالوهبر
این انحراف از وضعیت مطلوب بدنی موجب کاهش کارایی
مکانیکی فرد شده و او را در معرض آسیبهای اسکلتی-عضالنی
قرار میدهد .که در همین راستا عاشقان و همکاران ( )2021به
وجود ارتباط بین ناهنجاری سربهجلو و کمردرد در مردان نظامی
اشاره کردند (.)19
بر این اساس اختالالت اسکلتی عضالنی در کنار اشتباهات
تمرینی میتواند عاملی در افزایش بروز آسیب در نظامیان باشد.
عالوهبر این باید توجه داشت که آسیبها و اختالالت ایجادشده
میتواند تأثیر معنی داری بر میزان آمادگی رزمی نیروها داشته باشد
بهطوریکه گزارششده برخی از این آسیبها ممکن است بیش از
 100روز فعالیت یک فرد را مختل کنند ( )20و لذا هر آسیب
فیزیکی که در نیروهای نظامی اتفاق میافتد احتماالً منجر به
ازکارافتادگی دائمی یا موقت آنها شده و میتواند زمینه را برای

رهایی از خدمت این افراد فراهم آورد (.)17
با توجه به موارد گفتهشده در زمینه عوارض ناشی از اختالالت
اسکلتی عضالنی به دنبال فعالیتهای شغلی و اثرات آن برافزایش
بروز آسیب و به دنبال آن درد ،این مطالعه با هدف مقایسه اختالالت
اسکلتی عضالنی دانشجویان دانشگاه افسری امامعلی(ع) با سابقه
آموزش نظامی مختلف انجام شد تا میزان اثرگذاری آموزش
سهساله در دوره های مختلف آموزش بر ساختار اسکلتی عضالنی
تعیین گردد .ما در این پژوهش فرض کردیم که حضور در کالسها
و فعالیتهای نظامی موجب بروز اختالالت اسکلتی-عضالنی در
دانشجویان افسری میشود.
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روش اندازهگیری سر و شانهبهجلو
میزان زوایای سر و شانه به جلو با استفاده از روش
عکسبرداری نیمرخ بدن مورد اندازهگیری قرار گرفت .این روش
از تکرارپذیری مطلوبی برخوردار بوده و در تحقیقات متعدد استفاده
شد .برای اندازهگیری زوایای سر و شانه به جلو با استفاده از این
روش ،ابتدا باید سه نشانه آناتومیکی تراگوس گوش و برجستگی
آکرومیون سمت راست و همچنین زائده خاری مهره  C7را
مشخص و با لندمارک نشانهگذاری کرد .برای نشانهگذاری زائده
خاری مهره  C7از یک لندمارک برجسته استفاده شد .سپس از
آزمودنی خواسته شد تا در محل تعیینشده در کنار دیوار (در فاصله
 23سانتیمتری) طوری بایستد که بازوی چپ وی به سمت دیوار
باشد .آنگاه سهپایه عکسبرداری که دوربین دیجیتال نیز بر روی
آن قرار داشت ،در فاصله  265سانتیمتری دیوار قرار گرفت و
ارتفاعش در سطح شانه راست آزمودنی تنظیم شد .در چنین
شرایطی ،از آزمودنی خواسته شد تا سه مرتبه به جلو خمشده و سه
ال
بار نیز دستهایش را به باالی سر ببرد و سپس بهصورت کام ً
راحت و طبیعی ایستاده و نقطهای فرضی را روی دیوار مقابل نگاه
نماید (چشم ها در راستای افق) .آنگاه ،آزمونگر پس از پنج ثانیه
مکث اقدام به گرفتن عکس از نمای نیمرخ بدن کرد .درنهایت
عکس مذکور به رایانه منتقل و با استفاده از نرمافزار اتوکد ،زاویه
خط واصل تراگوس و  C7با خط عمود (زاویه سر به جلو) و زاویه
خط واصل  C7و زائده آکرومیون با خط عمود (زاویه شانه به جلو)
اندازهگیری شد (( )23تصویر 1؛ الف و ب).
روش ارزیابي کایفوز و لوردوز
برای اندازهگیری انحنای پشتی و کمری ستون فقرات از خطکش
منعطف که دارای ویژگیهایی چون اندازهگیری سریع ،ارزان و
غیرتهاجمی بود ،استفاده شد .از افراد داوطلب شرکتکننده در این
تحقیق خواسته شد که لباسهای باالتنه خود را خارج کنند تا
محقق بتواند توسط مشاهده و لمس ستون فقرات توسط انگشتان
سه مهره  T12 ،T1و  S2را مشخص کند .برای یافتن مهره  T1به
این صورت عمل شد درحالیکه باالتنه شخص مورد آزمایش کامالً
برهنه بوده از وی خواسته شد در حالت ایستاده سرش را به جلو خم
کند و برجستهترین مهره او که مهره  C7است پیدا شد و با لمس
کردن مهرهها توسط انگشتان مهره زیری  C7که همان  T1بوده،
عالمتگذاری شد .سپس برای پیدا کردن مهره  T12از وی خواسته
شد که دست هایش را روی لبه میز قرار داده و در حالت نیمه خم
به جلو وزنش را بر روی دستهایش منتقل کند ،بهطور همزمان با
لمس دنده دوازدهم در دو طرف با نوک انگشتان شست و دنبال
کردن مسیرشان به سمت باال و داخل تا جایی که در بافت نرم بدن
ناپدید شوند دنبال شد ،در این نقطه با رسم خط مستقیمی نوک دو
انگشت شست به هم وصل شد و با این کار محل قرارگیری زائده
خاری  T12تعیین شد .اگر همچنان در مورد محل  T12شکی بود
درحالیکه دو انگشت دست در نقطه موردشک (فضای بین دو

مهره) قرار داشته ،از شخص مورد آزمایش خواسته میشد که تنهاش
را به جلو خم کند ،اگر محقق حین حرکت خم شدن و باز شدن
حرکتی را حس کرد ،محقق از محل دقیق  T12مطمئن میشد
چراکه محل اتصال مهرههای سینهای-کمری را مییافت .آخرین
نقطه نشانه موردنظر مربوط به  S2بود که زائده شوکی آن با
خارهای خاصرهای خلفی فوقانی همسطح بود .سپس با قلم روغنی
که بهراحتی پاک میشد و ضد حساسیت نیز بود نقاط مشخصشده
عالمتگذاری شد .تمام اندازهگیریها در حالت ایستاده بهصورت
ریلکس و به صورتی از آزمودنیها خواسته شد در زمان اندازهگیری
وزن خود را در بین دو پا قرار دهند و روبرو را نگاه کنند ،انجام شد.
پس از مشخص شدن نقاط موردنظر خطکش منعطف بر روی
ستون فقرات قرار دادهشده به صورتی که شکل ناحیه موردنظر را
به خود میگرفت و هیچگونه فضای خالی بین خطکش و ستون
فقرات نبود .سپس نقاط مشخصشده بر روی ستون فقرات بر روی
خطکش نیز منتقل شدند .در انتها خطکش بااحتیاط از روی ستون
فقرات جداشده و بر روی کاغذ موردنظر قرار داده شد و بهوسیله
مداد انحنا بر روی کاغذ رسم شد و نقاط موردنظر بر روی انحنای
رسم شده مشخص شد .فاصله دونقطه  Lو عمق انحنا H
بهوسیله خط کش اندازهگیری شد و اعداد بهدستآمده داخل فرمول
 Δ = 4Arctan2H/Lقرار داده شدند تا زاویه کایفوز به دست
آید (( )23تصویر 1؛ ت).
روش ارزیابي زانوی ضربدری
برای اندازهگیری زانوی ضربدری از فاصله بین قوزکهای
داخلی استفاده شد ()24؛ بهاینترتیب که فرد بدون کفش و با
حداقل لباس به صورتی که زانوها و رانهای او دیده میشد و
هیچگونه انقباض در عضالت نبوده ،میایستاد .در این روش زانوها
در اکستنشن کامل قرار داشته و کشکک زانوها به سمت جلو
متمایل بود .سپس فاصله میان قوزکهای داخلی با استفاده از
کولیس به سانتیمتر اندازهگیری شد (( )24تصویر 1؛ ث).
روش ارزیابي زانوی پرانتزی
برای ارزیابی زانوی پرانتزی افراد از فاصله بین کندیلهای ران
استفاده شد ( .)24در ارزیابی این متغیر فرد بدون کفش و با حداقل
لباس به صورتی که زانوها و رانهای او دیده میشد و هیچگونه
انقباض در عضالت نبوده ،میایستاد .در این روش زانوها در
اکستنشن کامل قرار داشته و کشکک زانوها به سمت جلو متمایل
بود .در این صورت فاصله بین دو کندیل (فوق لقمه داخلی ران) در
برجستهترین قسمت با کولیس به سانتیمتر اندازهگیری شد ()24
(تصویر 1؛ ج).
زانوی عقبرفته
جهت تعیین میزان عقبرفتگی زانو از گونیامتر در صفحه
ساجیتال استفاده شد .اندازهگیری در وضعیت ایستاده (طوری که
وزن بهطور مساوی روی هر دو پا تقسیمشده) انجام شد و زاویه
بین خطی که از تروکانتر بزرگ به مرکز خارجی زانو کشیده شده با
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تجزیهوتحلیل آماری دادهها :برای انجام تجزیهوتحلیل
داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار
توصیفی برای تعیین میانگین و انحراف استاندارد در قالب جدول

نتایج
نتایج مربوط به بخش توصیفی آزمودنیهای پژوهش حاضر در
جدول  1نمایش دادهشده است.
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد در اطالعات
توصیفی بهغیراز متغیر سن در سایر متغیرها تفاوتی بین سه گروه
وجود نداشته و گروهها ازنظر قد ،وزن و شاخص توده بدنی همگن
هستند.
با توجه به طبیعی بودن دادههای پژوهش حاضر از آزمون
طبیعی آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه بین گروهی استفاده
شد .همچنین جهت مقایسه تفاوت میانگینها از آزمون تعقیبی
بونفرونی استفاده شد.
نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در جدول  2نشان از آن
دارد که بین سه گروه سال اول ،سال دوم و سال سوم در متغیرهای
سربهجلو ( ،)P = 0/001شانهبهجلو ( ،)P = 0/001کایفوز (،)P = 0/001
لوردوز ( ،)P = 0/001زانوی عقبرفته ( )P = 0/001و وضعیت
کفپا ( )P = 0/001تفاوت معنیداری وجود دارد اما در سایر متغیرها
در وضعیت بین گروهی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .جهت
تعیین تفاوت بین دوبهدو گروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده
شد که نتایج آن در جدول  3گزارش شد.

جدول .1-نتایج اطالعات توصیفی گروههای پژوهش
میانگین  ±انحراف استاندارد

سن (سال)

سال اول

20/06 ± 1/31

سال دوم

21/00 ± 1/59

سال سوم

21/53 ± 1/45

سال اول

1/80 ± 0/05

سال دوم

1/78 ± 0/04

سال سوم

1/78 ± 0/06

سال اول

72/40 ± 8/98

سال دوم

73/66 ± 6/68

سال سوم

72/23 ± 9/66

سال اول

22/21 ± 2/43

سال دوم

23/24 ± 1/82

سال سوم

22/73 ± 2/55

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

( BMIکیلوگرم بر مترمربع)
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راستای خطی که از مرکز خارجی زانو به قوزک خارجی زانو کشیده
شده بود ،بهعنوان زاویه زانوی عقبرفته در نظر گرفته شد.
اندازهگیری  3بار تکرار شده و میانگین  3تکرار بهعنوان زاویه
موردنظر ثبت شد (( )21تصویر 1؛ ح).
روش ارزیابي وضعیت کفپا
با استفاده از روش توصیفشده توسط  ،Bradyافتادگی
استخوان ناوی مورد ارزیابی قرار گرفت .از آزمودنی خواسته شد تا
با پای برهنه روی صندلی نشسته ،پای خود را روی جعبهای به
ارتفاع چندین سانتیمتر قرار داده به صورتی که زاویه ران و زانو در
حالت  90درجه قرار میگرفت .مفصل ران در این حالت هیچگونه
آبداکشن و آداکشن نداشته و در وضعیت معمولی قرار داشت .سپس
برآمدگی استخوان ناوی مشخص و عالمتگذاری شد .با استفاده
از خطکش فاصله برجستگی استخوان ناوی تا سطح جعبه در واحد
میلیمتر اندازهگیری شد .سپس از آزمودنی خواسته شد که در حالت
ایستاده بهگونهای که تمام وزن بدن روی پای مورد آزمایش بود،
قرار میگرفت .در این حالت نیز فاصله برجستگی استخوان ناوی تا
سطح جعبه اندازهگیری و ثبت شد .آزمونگر فاصله برجستگی
استخوان ناوی تا سطح جعبه را در حالت تحمل وزن (ایستاده) از
میزان فاصله استخوان ناوی تا سطح جعبه در حالت بدون وزن
(نشسته روی صندلی) کسر کرده که عدد بهدستآمده بهعنوان
افتادگی استخوان ناوی ثبت شد .اندازهگیری میزان افتادگی
استخوان ناو ی در هر آزمودنی سه بار انجام و میانگین آن جهت
ارزیابی وضعیت کف پا استفاده شد (( )25تصویر 1؛ خ).

استفاده شد .سپس بهوسیله آزمون شاپیروویلک نوع توزیع دادهها
بررسی شد .برای بررسی اختالف آزمونها از آزمون تحلیل واریانس
یکراهه ( )ANOVAاستفاده شد و بعد از معنیدار بودن دادهها
از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دوبهدو گروهها استفاده شد.
تمامی تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 26
استفاده شد.
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جدول .2-نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

46/00 ± 2/03
48/20 ± 2/23
48/63 ± 2/42
52/96 ± 1/21
54/26 ± 1/77
54/56 ± 1/71
43/70 ± 3/51
42/43 ± 2/45
45/86 ± 4/08
45/40 ± 1/40
46/26 ± 1/77
46/23 ± 1/79
3/75 ± 1/60
3/16 ± 0/74
3/40 ± 1/03
4/59 ± 1/81
5/23 ± 2/44
4/80 ± 1/60
0/43 ± 0/81
1/23 ± 0/89
2/13 ± 0/81
9/03 ± 2/64
11/56 ± 2/37
12/40 ± 3/04

59/81

2

11/94

0/001

28/30

2

11/17

**0/001

90/43

2

7/73

**0/001

20/03

2

7/08

**0/001

2/58

2

1/84

0/16

3/20

2

0/81

0/44

21/70

2

30/35

**0/001

92/23

2

92/23

**0/001

جدول  .3-نتایج آزمون بونفرونی جهت بررسی تفاوت بین دوبهدو گروهها
سربهجلو

سال اول

شانهبهجلو

سال دوم
سال اول

کایفوز

سال دوم
سال اول

لوردوز

سال دوم
سال اول

زانوی عقبرفته

سال دوم
سال اول

وضعیت کف پا

سال دوم
سال اول

سال دوم
*معنیداری در سطح ** ،0/05معنیداری در سطح 0/01
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سال دوم
سال سوم
سال سوم
سال دوم
سال سوم
سال سوم
سال دوم
سال سوم
سال سوم
سال دوم
سال سوم
سال سوم
سال دوم
سال سوم
سال سوم
سال دوم
سال سوم
سال سوم

-2/20
-2/63
-0/43
-1/30
-1/90
-0/60
1/26
-2/16
-3/43
-0/86
-1/63
-0/76
-0/80
-1/70
-0/90
-2/53
-3/36
2/53

P
**

0/001
**0/001
1/00
**0/006
**0/001
0/44
0/46
*0/04
**0/001
0/14
**0/001
0/24
**0/001
**0/001
**0/001
**0/001
**0/001
**0/001
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متغیر

گروه

گروه

اختالف میانگین
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سال اول
سر به جلو
سال دوم
سال سوم
شانه به جلو
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال اول
کایفوز
سال دوم
سال سوم
سال اول
لوردوز
سال دوم
سال سوم
زانو ضربدری
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال اول
زانو پرانتزی
سال دوم
سال سوم
زانوی عقبرفته
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال اول
وضعیت کف پا
سال دوم
سال سوم
*معنیداری در سطح ** ،0/05معنیداری در سطح 0/01

میانگین  ±انحراف استاندارد

مربع میانگین

DF

F
**

P
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نتایج آزمون بونفرونی در جدول  3نشان داد که در متغیرهای
سربهجلو و شانهبهجلو بین گروههای سال اول-سال سوم ()P≥0/01
و نیز سال دوم-سال سوم ( )P = 0/001تفاوت معنیداری وجود
دارد .همچنین در متغیر کایفوز بین گروههای سال اول-سال سوم
( )P = 0/04و نیز سال دوم-سال سوم ( )P = 0/001تفاوت معنیداری
مشاهده شد که در متغیر لوردوز این تفاوت بین گروههای سال
اول-سال سوم ( )P = 0/001معنیدار بود .عالوه بر این در متغیرهای
زانوی عقبرفته و وضعیت کف پا نیز بین گروههای سال اول-سال
دوم ( ،)P = 0/001سال اول-سال سوم ( )P = 0/001و سال دوم-
سال سوم ( )P = 0/001تفاوت معنیداری وجود داشت اما این تفاوت
در سایر متغیرها بین گروههای مختلف معنیدار نبود.

بحث
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بهصورت کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد حضور در دورههای
نظامی و تحصیلی دانشگاه افسری میتواند منجربه ایجاد اختالالت
اسکلتی عضالنی در دانشجویان شود که در مقایسه انجامشده مشخص
گردید تفاوت معنیداری بین دانشجویان با سه سال سابقه و نیز
دانشجویان سال اول در متغیرهایی همچون سربهجلو ،شانهبهجلو،
کایفوز ،لوردوز ،زانوی عقبرفته و نیز کف پای صاف وجود دارد؛
همچنین در مقایسه دانشجویان با دو سال سابقه و سال اول این
تفاوت در متغیرهای سربهجلو ،شانهبهجلو ،زانوی عقبرفته و نیز
کف پای صاف معنیدار بود که نشاندهنده تأثیر انجام فعالیتهای
آموزش نظامی و تحصیلی در دانشگاه افسری امامعلی(ع) بر تغییرات
نامطلوب ساختار اسکلتی-عضالنی و بهصورت کلی ایجاد ناهنجاری
در این دانشجویان است ( .)P≥0/05به صورتی که نتایج نشاندهنده
افزایش زوایای مربوطه در دانشجویان سال سومی بود (.)P≥0/05
همراستا با نتایج مطالعه حاضر پیری و همکاران ()2020
شایعترین ناهنجاری در کارکنان نیروی دریایی را لوردوز و شکم
برجسته گزارش کردند ( .)26همچنین شایعترین ناهنجاریها در
دانشجویان دانشگاه افسری شامل لوردوز کمری ( ،)%26/25جلو
آمدن شکم ( )%16/25و سربهجلو ( )%15بود ( .)14شلمزاری و
غنجال ( )2020نیز که در مطالعه خود به بررسی میزان شیوع
ناهنجاریهای اسکلتی-عضالنی و ارتباط آن با سابقه کاری
پرستاران شاغل در یک مرکز نظامی پرداختند نشان دادند
ناهنجاری سربهجلو و کایفوز شیوع بیشتری در پرسنل پرستاری
نظامی داشته و با افزایش سابقه کار ،میزان ناهنجاریها نیز
افزایشیافته است ( .)27همچنین همراستا بامطالعه حاضر Molloy
و همکاران ( )2020در مطالعه خود اختالالت نواحی کمر ،زانو و
گردن را بهعنوان شایعترین اختالالت در نظامیان گزارش کردند
که با نتایج مطالعه حاضر همراستاست ( .)28همچنین  Cowanو
همکاران ( )2003عوامل خطرزایی همچون سن ،جنسیت ،آناتومی،
انعطافپذیری ،حجم تمرینات نظامی ،نوع تمرینات نظامی ،شدت
تمرینات ،نوع کفش و سطح زمینی که فعالیت نظامی انجام میگیرد

را گزارش کردهاند (.)29
برخی از عوامل بروز ناهنجاریهای ستون فقرات میتواند
ناشی از فقر حرکتی ،عدم تحرک ،ضعف عضالت ،اختالل در
راستای بدن ،عادات نامناسب در ایستادن ،راه رفتن ،نشستن ،مطالعه
کردن ،حمل نامناسب اشیا و استفاده غلط از روشهای جبرانی باشد
( .)30از طرفی تحقیقات نشان داد که انجام فعالیتهای ورزشی
منظم روزانه از مهمترین عوامل پیشگیری از ناهنجاریها میباشد
( )14درصورتیکه به شکل صحیح انجامشده و فرد در طول این
فعالیتها به حفظ راستای صحیح توجه داشته باشد.
از علل احتمالی این تغییرات در دانشجویان دانشگاه افسری
امامعلی(ع) میتوان به عدم تناسب ایستادنهای طوالنیمدت و
نگاه کردن به سمت پایین و نشستن طوالنیمدت و نگاه کردن به
رایانه و یا مطالعه ،انجام آموزشهای مختلف نظامی و ورزشی
(همچون ورزشهای رزمی ،دویدن ،دورههای تکاوری ،تمرینات
استقامتی و قدرتی نامتقارن) اشاره کرد که باعث قرارگیری سر در
وضعیتی غیرطبیعی (سربهجلو) ،سندروم متقاطع فوقانی ،افزایش
زاویه لوردوز کمری ،هایپراکستنشن زانو و زاویه صافی کف پا
میگردد .ترکیب فعالیتهای نظامی سخت و اتخاذ وضعیت خمیده
در طول نشستن پشت میز میتواند اختالالت اسکلتی عضالنی را
تشدید نماید .به عقیده  )2011( Sahrmannحرکات مناسب
عملکردی و سیستمهای عضالنی-اسکلتی تأثیر متقابلی بر یکدیگر
دارند ( )31و همانگونه که در این تحقیق نیز مشاهده شد ،گاهی
قرار گرفتن در وضعیتی ثابت برای مدت طوالنی و یا انجام حرکات
تکراری سبب دور شدن فرد از وضعیت طبیعی شده و امکان ایجاد
ناهنجاری و به دنبال آن اختالالت اسکلتی عضالنی و آسیب وجود
دارد .از طرفی حرکاتی که فرد انجام میدهد نیازمند حرکت چند
مفصل مجاور هم بوده ،که سازگاریهای بافتی نامطلوب میتواند
عملکرد مناسب را تحت تأثیر قرار دهد ،درنتیجه این سازگاریها
میتواند مشکلساز باشد .ازاینرو انجام حرکت در جهت مناسب
می تواند احتمال ایجاد اختالالت حرکتی را از بین برده و سالمتی
سیستم اسکلتی-عضالنی را تأمین نماید ( .)31بر اساس نتایج این
مطالعه الگوی سندرم متقاطع فوقانی معموالً در دانشجویان دانشگاه
افسری امامعلی(ع) مشاهده میشود که از دالیل احتمالی آن
خستگی ناشی از تمرینات و نیز پشتمیزنشینی با الگوی نامطلوب
بدنی است ( .)32در الگوی نامطلوب نشستن و یا حمل کولهپشتی
نظامی ،ستون فقرات سینهای دچار افزایش قوس همراه با وضعیت
سربهجلو میشود .همچنین ممکن است شانهها از حالت طبیعی
خارج شوند تا هماهنگی با سر و ستون فقرات به وجود آید (.)33
 Bragerنورولوژیست سوئدی سازوکار چرخدندهای را برای ستون
فقرات اینگونه توصیف کرد که با وضعیت بدنی نشسته ضعیف
کایفوز طبیعی ستون فقرات پشتی با حرکت چرخدنده ،موافق
چرخش عقربههای ساعت تشدید میشود و درنهایت حرکت
چرخدندهای را در خالف چرخش عقربههای ساعت در مهرههای
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به نظر میرسد بهطورکلی میزان اختالالت اسکلتی عضالنی
در دانشجویان دانشگاه افسری امامعلی(ع) شایع میباشد که
عواملی همچون انجام تمرینات نظامی طوالنیمدت در کنار حضور
در کالس درس و اتخاذ احتمالی وضعیت نامطلوب نشستن میتواند
عاملی مؤثر در این ناهنجاریها باشد .لیکن در صورت کنترل بیشتر
در حین گزینش ،ارزیابی دقیقتر در زمان استخدام و دوران آموزش
فنون نظامی میتوان با تشخیص بهموقع ،میزان ناهنجاریها را تا
حدود بسیار زیادی کاهش داد.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 شناسایی علت اختالالت اسکلتی عضالنی در دانشجویان
دانشگاههای افسری و سربازان نقش مهمی در کارکردها و
افقهای پیشبینیشده برای ادامه فرایند شغلی دارد .بنابراین
شناسایی اختالالت اسکلتی عضالنی شایع در جهت پیشگیری

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-06

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،3خرداد 1401

نتیجهگیری

و اصالح راستا و تأمین تندرسی و ارتقای بهرهوری در نیل
به این اهداف قابلانتظار است ،که قطعاً چنین رویکردی با
انجام مطالعاتی در زمینه شیوع شناسی با هدف پیشگیری
تحقق پیدا خواهد کرد.
 ازآنجاییکه اکثر اختالالت اسکلتی عضالنی قابلپیشگیری
است میتوان نتیجه گرفت که شناسایی دقیق این اختالالت
در جهت انتخاب پروتکل تمرینات اصالحی به محققین آینده
کمک خواهد نمود.
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گردنی ایجاد میکند .این چرخدنده انتهایی است که سبب ایجاد
وضعیت قرارگیری روبهجلوی سر در وضعیتهای بدنی ضعیف
میشود ( .)34همچنین پاسچر نظامی با ضعف عضالت عمقی
گردن میتواند عاملی در ایجاد سربهجلو باشد (.)14
احتماالً در این الگوی چرخدندهای به دنبال اتخاذ وضعیت
نامطلوب بدنی ممکن است عضالت بخش قدامی تنه علیرغم
اینکه عضالت پشتی از میزان قدرت نسبی برخوردار میباشند ،بر
آنها غالب شده و این عدم تعادل عضالنی موجب برهم خوردن
راستای قامتی شود که بار اعمالشده در این حالت میتواند طول
عضالت بازکننده ستون مهرهها را افزایش دهد و درنتیجه قوسهای
ستون مهرهها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش قوس کایفوز
پشتی شود که مطالعاتی نیز به تأثیر تفاوت در نسبت قدرت و
استقامت عضالت بازکننده بر ناهنجاری هایپرکایفوز اشاره کردند
( .)35در ناحیه کفپا نیز عدم تقارن در عملکرد عضالنی میتواند
در کنار استفاده از پوتین و رژه از عوامل مؤثر صافی کفپا نظامیان
باشد ( )36به صورتی که فشار ریز و مکرر به عضالت کفپا در
طول رژه به مدت طوالنی در کنار استفاده از پوتین به دلیل
انعطافپذیری کم آن میتواند بهمرور منجربه کاهش قدرت
عضالت کفپا ،افزایش کشیدگی در تاندونهای این عضالت و
درنهایت افت قوسپا و افزایش صافیکفپا شود ( )37که افزایش
صافیکفپا یکی از عوامل مرتبط با ایجاد کمردرد بوده ( )38و
میتواند با کمردرد سربازان و نظامیان نیز مرتبط باشد ( .)39عالوه
بر اثری که رژه بر کفپای صاف نظامیان دارد میتواند به دلیل
اعمال نیروی کششی بر رباطهای خلفی ناحیه زانو عاملی مؤثر در
هایپراکستنشن زانو و یا عقب رفتگی زانو باشد ( )40و در بلندمدت
باعث ایجاد درد زانو گردد ()41؛ بهعبارتیدیگر انجام تمرینات با
تقویت عضالت خاص و یا ایستادنهای طوالنیمدت بهصورت
نظامی ممکن است با تغییر در فعالیت برخی عضالت همراه باشد
و از این طریق منجربه ایجاد برخی اختالالت اسکلتی عضالنی
گردد که در این راستا میتوان به تأثیر پاسچر نظامی بر شیوع تیلت
قدامی لگن و لوردوز کمری اشاره کرد ( .)14به دلیل عدم تقارن
عضالنی احتمالی در نظامیان انجام تمرینات اصالحی در طول دوره
آموزش سه ساله جهت پیشگیری و یا کاهش این اختالالت
اسکلتی عضالنی ضروری به نظر میرسد.
بهصورت کلی در زمینه نتایج این مطالعه باید بیان نمود وضعیت
بدنی نامطلوب ،الزاما نشاندهنده بیماری نیست ،اما میتواند عالوه
بر تغییر شکل ظاهری و ایجاد آثار روانی خاص ،باعث بروز عوارض
متعددی در سایر بخشهای بدن شود .قابل ذکر است که انحراف
از وضعیت بدنی مطلوب ،موجب از بین رفتن زیبایی و کاهش
کارایی مکانیکی فرد میشود و فرد را مستعد آسیبهای عضالنی
یا عصبی میکند .بااینحال از دیدگاه توانبخشی هرگونه برهم
خوردن راستای طبیعی بدن نوعی ناهنجاری به شمار میرود و
زمینه بروز آسیبهای بعدی و احتماالً کاهش عملکرد مهارتی فرد

را فراهم میآورد .از سویی دیگر اختالالت پاسچرال میتواند موجب
تغییراتی در راستای مرکز ثقل بدن نسبت به سطح اتکا گردد ،این
وضعیت به نوبه خود میتواند موجب محدود نمودن حرکات الزم
برای حفظ سطح اتکا و در نتیجه بروز مشکالتی در تعادل افراد
شود .البته با بررسی بهموقع و اصالح آن میتوان از بروز و پیشرفت
آن جلوگیری نمود.
تحقیق حاضر البته دارای محدودیتهایی نیز بود .اوالً با توجه
به توصیفی بودن این تحقیق به نظر میرسد که برخی مداخالت و
شرایط پیشبین بهخوبی کنترل نشدهاند؛ بر این اساس توصیه میشود
که تحقیقات آتی یک گروه دانشجویان را پیش از شروع آموزش و
چند سال پس از آموزش مورد ارزیابی قرار داده تا اطالعات دقیقتری
در این زمینه در اختیار محققین قرار گیرد .عالوه بر این پیشنهاد
میشود مطالعهای با تعداد آزمودنیهای بیشتر انجام گیرد تا نتایج
قابل استنادتر باشد .همچنین پیشنهاد میگردد محققین دیگر به
بررسی تأث یر تمرینات مختلف اصالحی و پیشگیر در طول دوره
آموزش  3ساله بر اختالالت اسکلتی عضالنی سر ،شانه ،ستون
فقرات و اندام تحتانی بپردازند تا میزان اثرگذاری تمرینات اصالحی
بر این ناهنجاریها تعیین گردد.
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 از کمیته اخالق پژوهشگاه تربیتIR.SSRI.140011261 شماره
.بدنی اخذ شد
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 محققان این مطالعه از همکاری و:تشکر و قدرداني
مشارکت کارمندان و دانشجویان دانشگاه افسری امامعلی(ع) قدردانی
 همچنین از زحمات پرسنل و مدیریت تربیتبدنی.مینمایند
،دانشگاه که همکاری الزم در اجرای این پژوهش را داشتند
 همچنین کد اخالق این مطالعه با.صمیمانه سپاسگزاری مینماییم
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