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 چکیده

مورد محدودۀ مطلوب و آموزان، هنوز درپشتی دانشخصوص کولهرغم وجود تحقیقات متعدد درمتاسفانه علی

هنجارسازی طبیعی وزن آن توافق عمومی وجود ندارد. بنابراین پژوهش حاضر برای اولین بار در ایران با هدف 

آموزان پسر سراسر کشور تشکیل تحقیق را دانش آماریآموزان انجام شده است. جامعه پشتی دانشوزن کوله

کیلوگرم و قد  9/11سال، وزن  1/9نفر با میانگین سن  092نفر)ابتدایی:  0222آن شامل  آماریداده و نمونۀ 

-سانتیی 9/118کیلوگرم و قد  10/84سال، وزن  0/11نفر با میانگین سن  022متر؛ راهنمایی: سانتیی 0/111

-متر( بود که بهسانتیی 08/109کیلوگرم و قد  41/00سال، وزن  0/10نفر با میانگین سن  012متر؛ دبیرستان: 

 منطقۀ جغرافیایی مختلف کشور انتخاب شدند.  1ای از طور تصادفی خوشه

آموز مورد پیمایش اولیه قرار دانش 0222ه تعداد اجرا درآمد، در بخش اول، کاین مطالعه طی سه بخش به

و گیری شده اندازه پشتیزمان حمل )دقیقه( کولهوزن مطلق )کیلوگرم(، وزن نسبی )% وزن بدن( و مدتگرفت، 

آموز دانش 18پشتی، تعداد دست آمد. در بخش دوم به منظور تعیین اوزان مطلوب کولهمیانگین این متغیرها به

-آموزان بودند، در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه گازختصات آنتروپومتریکی معرف جامعه دانشکه به لحاظ م

پشتی بر میزان دردهای آناالیزر مورد مطالعه قرار گرفتند و سرانجام در بخش سوم اثر اوزان نسبی مختلف کوله

 مورد مطالعه قرار گرفت. DRSآموزان با استفاده از مقیاس جسمانی دانش

آموزان ابتدایی با مقاطع تحصیلی باالتر پشتی دانشنتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین وزن مطلق کوله

شود، در صورت درصدی از وزن فرد بیان میداری ندارد، با این حال میانگین وزن نسبی آن که بهتفاوت معنی

%( بود. 0%( و دبیرستان)0/4موزان راهنمایی)آداری بیشتر از دانشطور معنی%( به1/11آموزان ابتدایی)دانش

طور دقیقه( به 18/19پشتی از منزل تا مدرسه در مقطع دبیرستان)زمان حمل کولههمچنین میانگین مدت

دقیقه( بود. عالوه براین نتایج نشان داد که  1/12دقیقه( و ابتدایی) 1/18داری بیشتر از مقاطع راهنمایی)معنی

آموزان مقاطع ترتیب در دانش% وزن بدن و باالتر، به9% و 12/12%، 12/11انی معادل با پشتی با اوزحمل کوله

عروقی، تنفسی و متابولیکی  -داری در سیستم قلبیابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، منجر به تغییرات منفی معنی

 گردد.دار میزان دردهای گردن، شانه، پشت و کمر آنها میو نیز افزایش معنی



آموزان ترتیب برای دانشپشتی بهطور کلی نورم و حداکثر وزن مجاز کولهدست آمده، بهتوجه به نتایج بهبا 

% وزن بدن تعیین 1/4% و 0% وزن بدن و دبیرستان، 1/9% و 4% وزن بدن، راهنمایی، 11% و 1/9ابتدایی، 

های اول تا پنجم یلوگرم برای پایهپشتی بر حسب کگردیده است. بر همین اساس نورم و حداکثر وزن مجاز کوله

و  82/1(، و )12/1و  12/1(، )11/1و  02/0(، )42/0و  82/0(، )11/0و  12/0)ترتیب ابتدایی با وزن طبیعی به

(، و 12/8و  42/1(، )00/8و  11/1ترتیب )های اول تا سوم راهنمایی با وزن طبیعی به( کیلوگرم، برای پایه92/1

  10/8(، )11/1و  01/8ترتیب )های اول تا سوم دبیرستان با وزن طبیعی بهم و برای پایه( کیلوگر92/8و  10/8)

دست آمده است. همچنین در تحقیق حاضر نورم طبیعی و حداکثر وزن ( کیلوگرم به02/1و  02/8(، و )12/1و 

 11و  1/9کیلوگرم ) 09تا  02درصد وزن بدن(، بین  11و  11کیلوگرم ) 02آموزان با وزن زیر مجاز برای دانش

 1/9و  1/4کیلوگرم ) 89تا  82درصد وزن بدن(، بین  1/12و  9کیلوگرم ) 19تا  12درصد وزن بدن(، بین 

درصد وزن  1/4و  0کیلوگرم ) 09تا  02درصد وزن بدن(، بین  9و  4کیلوگرم ) 19تا  12درصد وزن بدن(، بین 

 زن بدن( تعیین گردیده است.درصد و 1/0و  1/0کیلوگرم ) 09تا  02بدن(، و بین 

-آموزان، والدین، مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش از نتایج تحقیق حاضر بهشود دانشبنابراین پیشنهاد می

-پس از یافتهاینشود ازپشتی استفاده کنند. همچنین به محققان بعدی پیشنهاد میعنوان مبنا و نورم وزن کوله

 ارزیابی و مقایسه نتایج خود استفاده نمایند.عنوان معیار های این تحقیق به

 آموز ایرانی، وزن، متغیر فیزیولوژیکی، درد بدنی.پشتی، دانشنورم، کوله واژگان کلیدی:

 


