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 چکيده

جامعه آماري پژوهش کيفوز و لوردوز بود. هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين رده هاي وزني با ناهنجاري هاي 

حاضر را پسران و دختران دانش آموز مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مدارس دولتي و غيرانتفاعي و دولتي 

نفر دختر  16716و  نفر پسر  61064( که از اين تعداد   = 670001Nشهرستان رشت تشکيل مي دادند)

نفر دختر  677نفر پسر و  624اد بودند. باتوجه به روش هاي برآورد نمونه و از طريق نمونه گيري تصادفي تعد

هاي وزني از شاخص توده بدني روش کار به اين صورت بود که براي تعيين رده در تحقيق حاضر شرکت کردند.

(BMI) ( استفاده شد که از تقسيم وزن بدنkg( آزمودنيها بر مجذور قد )m
 cut off( آنان محاسبه و  بر حسب 2

– BMI  براي رده  54-44براي رده کم وزني؛  64براي رده وزني قابل قبول؛ کمتر از  64-54نقطه درصدي

همچنين ناهنجاري هاي ستون فقرات که شامل  براي چاقي در نظر گرفته شده است. 44اضافه وزن و باالتر از 

ندازه گيري قرار گرفتند. نهايتاً کايفوز و لوردوز بود با استفاده از خط کش منعطف همراه با ثابت کننده، مورد ا

Xاطالعات پس از بررسي توصيفي با روش خي دو)
 p 74/7( در سطح  ANOVA( و آناليز واريانس يک طرفه) 2

و ميزان لوردوز  BMIمورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. پس از آزمون آماري مشاهده شد که بين ميزان  ≥

و ميزان کايفوز در پسران رابطه معني  BMIاما بين  ،(≥ p 74/7ود دارد)آزمودني هاي پسر رابطه معني داري وج

هاي دختر رابطه معني داري با ميزان لوردوز و  کايفوز آزمودني BMIداري مشاهده نشد. همچنين بين ميزان 

ز چهار وجود نداشت. نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه نيز نشان داد که اختالف معني داري در ميزان لوردو

 LSD( و پس انجام آزمون تعقيبي ≥ p 74/7رده وزني در آزمودنيهاي هر دو جنس و کل آزمودنيها وجود دارد )

 مشاهده شد که در ميزان لوردوز رده کم وزني و وزن قابل قبول با رده چاق اختالف معني داري وجود دارد

(74/7 p≤ ؛)  آموزان چاق بيشتر از ساير رده هاي وزني بوده به عبارت ديگر، ميزان ناهنجاري لوردوز در دانش

سال مشاهده نشد اما در مورد  60تا  0ههاي سني ف معني داري در ميزان لوردوز گرواست. همچنين اختال

کايفوز اين اختالف در دختران معنادار بود. با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت که چاقي و 

نظر قرار گيرد؛ و در هاي اسکلت محوري بدن مدوان يک عامل مهم در بروز ناراحتيتغييرات وزني بايد به عن

 ها در سنين پايين، توجه به رده هاي وزني افراد ضروري به نظر مي رسد. پيشگيري و اصالح اين ناهنجاري
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