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ABSTRACT 

Background and Aims: Maturity involves physical and psychological changes that happen 
sequentially and maturity status should be considered in all the studies that aim to assess the 
physiological process in children. Flexibility is one of the most important indicators of 
physical fitness in children that are likely to be affected by maturity. The aim of the present 
research was to examine the relationship between maturity and flexibility in school-aged boys 
and girls. 

Materials and Methods: The statistical sample included 700 school-aged, 9-18 year old, boys 
and girls from Shahrekord city categorized into 10 groups of 35 girls and 10 groups of 35 
boys. To evaluate maturity, predictive maturity offset, and to assess flexibility, sit and reach 
test and knee to wall test were used. For data analysis, the Spearman’s rank correlation 
coefficient test was used (P≤0.05). 

Results: Spearman correlation test showed a significant correlation between predictive 
maturity offset and sit and reach test (r=0.162, P<0.001) and knee to wall test (r=/280, 
P<0.001). Also, there was a significant correlation between maturity offset and sit and reach 
test in boys (r=0.368, P<0.001) and girls (r=-0.162, P<0.01), and knee to wall test in boys 
(r=0.284, P<0.001) and girls (r=0.302, P<0.001). 

Conclusion: The findings showed that there was a significant correlation between predictive 
maturity offset and sit and reach test and knee to wall test. Therefore, realizing what changes 
may occur to flexibility on the maturation process can be considered as a goal for planning 
exercises; further research can be conducted on the causes of these differences. 
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 چکیده

 مرخی. در نافتدیدنبال هم اتفاق موار بهکه سلسله یو روان یجسم راتییتغ یسر کیبلوغ عبارت است از مقدمه و اهداف: 

پذیری انعطاف .ردیمد نظر قرار گباید کنترل بلوغ  ،شودیاجرا مکودکان  کیولوژیزیمراحل ف یابیتمام مطالعات که با هدف ارز

که احتماال ممکن است تحت تاثیر تغییرات جسمی ناشی از بلوغ قرار  است های مهم آمادگی جسمانی کودکانیکی از شاخص

   .آموزان دختر و پسر بوددر دانش یریپذانعطاف زانیبلوغ با م نیب یسنجحاضر ارتباط قیلذا هدف از تحقگیرد؛ 

 1۰سال در  1۸تا  ۹ یآموزان دختر و پسر دامنه سننفر از دانش ۷۰۰شامل حاضر  قیتحق ینمونه آمارها: و روش مواد

 ینیبشیبلوغ از فرمول شاخص پ یابیمنظور ارزدختر در مدارس شهرکرد بود. به ینفر 3۵گروه  1۰پسر و  ینفر 3۵گروه 

د. استفاده ش واریاز آزمون نشستن و خمش به جلو و آزمون رساندن زانو به د یریپذطافانع زانیم یابیمنظور ارزبلوغ و به

 (.P≤۰۵/۰استفاده شد ) رمنیاسپ یپژوهش از آزمون همبستگ یهاافتهی لیوتحلهیمنظور تجزبه

نشستن و خمش به جلو های آزمونبینی بلوغ با شاخص پیش نیب یداریمعن یهمبستگ ،اسپیرمنآزمون نتایج ها: یافته

(۰۰1/۰>P  1۶2/۰و=r) واریرساندن زانو به د و (۰۰1/۰>P  2۸۰/۰و=r)  بینی بلوغشاخص پیشنشان داد. همچنین بین 

و آزمون رساندن  (r=-1۶2/۰و  P<۰1/۰و دختران ) (r=3۶۸/۰و  P<۰۰1/۰در پسران )آزمون نشستن و خمش به جلو با 

   .شدداری مشاهده همبستگی معنی( r=3۰2/۰و  P<۰۰1/۰و دختران ) (r=2۸4/۰و  P<۰۰1/۰زانو به دیوار در پسران )

بلوغ با نمرات  ینیبشیشاخص پ نیب یداریمعن یکه همبستگ افتیدر توانیمحاضر  قیتحق یهاافتهیاز گیری: نتیجه

 نکهیشناخت در مورد ا نیبنابرا ؛آموزان وجود دارددر دانش واریآزمون نشستن و خمش به جلو و آزمون رساندن زانو به د

عنوان هدف و بهبود در اجرا به ناتیتمر یزیربرنامه یبرا تواندیخواهد داشت م یراتییبا بلوغ چه تغ یریپذانعطاف زانیم

 .ها انجام شودتفاوت نیعلل ا ییو شناسا یبا هدف بررس زین یقاتیدر نظر گرفته شود و تحق

 واریرساندن زانو به د ؛نشستن و خمش به جلو ؛بلوغ ینیبشیشاخص پ ؛آموزاندانش ی؛ریپذانعطافهای کلیدی: واژه
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مقدمه و اهداف

بلوغ عبارت است از یک سری تغییرات جسمی و روانی 
افتد و به اختالفات دنبال هم اتفاق میبهوار که سلسله

ی هامؤلفهدار در شروع، اندازه و سطح تغییرات در معنی
قد  یو درصد بلند یسن اسکلت ]1[بیولوژیکی اشاره دارد.

از  ییهاشاخص یهمگ یاو سن شناسنامه یبزرگسال
 یبلوغ کاربردها تیوضع یابیارز ]1[.بلوغ هستند تیوضع

کردن  کسانی یکردن کودکان براهمگن همچون  یاژهیو
آموزان در دانش یبندرقابت، گروهشانس موفقیت در 

 کیکه در  یافراد نیب ]2[است. بیو کاهش آس ناتیتمر
در مورد زمان  ژهیوهستند به کسانی یاسن شناسنامه

از نظر رشد  یادیدامنه اختالفات ز ی،جهش رشد نوجوان
 ]2[.وجود دارد کیولوژیو ب یکریپ

 یروش نیترجیرا PHV ای 1اوج سرعت رشد قدسن 
بلوغ در مطالعات بینی پیشعنوان شاخص است که به

از  قیدق اریمع کی کهیطوربه ،استفاده شده است یطول
نقطه  کیو  کندیفراهم م یحداکثر رشد در دوره نوجوان

ابعاد  گریدرشد نشان دادن سرعت  یعطف مشترک برا
 نیبنابرا؛ ]3[دکنیگروه فراهم م کیافراد  نیدر ب یبدن

PHV شتاب رشد در طول  نیشتریاست که با ب یادوره
 اترییتغ یبرا یعنوان مرجعبه تواندمیبلوغ همراه است و 

تحقیقات نشان  ]1[در نظر گرفته شود. یو جسم یابعاد بدن
یمیتبزرگسال نسبت به هم ایبالغ  کنانیبازاند که داده

از بلوغ آنان گذشته  یکمتر زمانتر خود که جوان یها
یاز خود نشان م یبهتر یبزرگتر و اجرا یابعاد بدن ،است
 کیدر  هافتیکمتر بلوغ ای شتریب کنانیباز نیب ]4، ۵[.دهند

 3۵به اندازه  یبزرگ یهاتفاوت کسانی یگروه سن
 یدو یهاآزمون یدر اجرا درصد 2۰متر در قد و سانتی

در ورزش نوجوانان سن  ]4، ۵[.سرعت مشاهده شده است
 یها برابندی بچهگروه یروش مرسوم برا کی یمیتقو
افراد با سن مشابه در  نیاما ب ،و مسابقات است ناتیتمر

 یسال از نظر سن اسکلت 4تا  تواندیم ،یگروه سن کی
 شده است شنهادیپ اینبنابر ؛]2[تفاوت وجود داشته باشد

ر د بندیگروهی برای میسن تقو یجاهب یکیولوژیسن ب
 ]۵[.نظر گرفته شود

ی، جسمان یمادگیکی از مهمترین عوامل مرتبط با آ
پذیری مفصلی توانایی مفصل پذیری است. انعطافانعطاف

ی از مفاصل برای حرکت در دامنه حرکتی امجموعهیا 
پذیری یکی از مهمترین انعطاف ]۶[کامل بدون آسیب است.

ی روزانه و عملکرد طبیعی محسوب هاتیفعالی فاکتورها
و محدودیت در آن عامل مهمی در بروز  شودیم

ر چشمگیری د ریتأثعضالنی است و -ی اسکلتیهابیآس
تحقیقات نشان داده  ]۷[آموزان دارد.سطح عملکرد دانش

سالگی و دختران در  1۰پذیری پسران در است که انعطاف
-ست بهکه این ممکن ا شودیمسالگی دچار کاهش  12

 ]۸[دلیل تأثیرات رشد ابعاد بدنی ناشی از بلوغ باشد.
                                                           

1 Peak Height Velocity 
2 Sit and Reach Test 

 ی آنتروپومتریک وهااندازهتحقیقات دیگر نیز به بررسی 
ی در دوره بلوغ و اثرات آن بر شناسختیرتغییرات 

و  Feldmanکه طوری؛ به]۹[اندپذیری پرداختهانعطاف
همکاران در یک مطالعه طولی دریافتند که افزایش میزان 

در  ]۹[پذیری نیست.رشد بدن علت کاهش در انعطاف
و همکاران دریافتند که ارتباط  Lamariمطالعه دیگری 

د پذیری باال بعداری بین قد و میزان انعطافمثبت و معنی
 Youdasهمچنین  ]1۰[از اوج سرعت رشد قد وجود دارد.

پذیری مردان و ران در تحقیقی با مقایسه انعطافو همکا
پذیری زنان با سن مشابه نشان دادند که زنان انعطاف

کاهش  راًیاخ ]11[باالتری نسبت به مردان داشتند.
پذیری عضله همسترینگ در سنین مدرسه نیز انعطاف

و همکاران در  Ramos همچنین ]12[گزارش شده است.
مسترینگ در سنین تحقیق دیگری کوتاهی عضالت ه

از آنجایی که اطالعات متناقض  ]13[پایین را گزارش کردند.
پذیری و محدودی در خصوص ارتباط بین بلوغ و انعطاف

آموزان وجود دارد، لذا هدف از تحقیق حاضر در دانش
 در پذیریانعطافمیزان بلوغ با  نیب یسنجارتباط
 بود.دختر و پسر  آموزاندانش

 هامواد و روش

بود و در آن  یهمبستگ-یفیاز نوع توصحاضر  یقتحق
 آموزانپذیری دانشانعطاف زانیبلوغ با م نیرابطه ب

پذیری کلی بدن از منظور ارزیابی انعطافبه شد. ارزیابی
منظور ارزیابی و به 2نشستن و خمش به جلوآزمون 
آزمون رساندن پذیری اختصاصی در یک مفصل از انعطاف

 هیشامل کل یجامعه آماراستفاده شد.  3واریزانو به د
با توجه به حجم  قیآموزان شهرکرد و نمونه تحقدانش
و با استفاده از فرمول حجم نمونه  نفر( 3۵۰۰۰) جامعه

نفر محاسبه گردید که با توجه به اهداف  3۵۰ کوکران
نفر از  ۷۰۰تعداد  آموزان،بندی دانشتحقیق و کالس

-سال به 1۸تا  ۹ یه سنآموزان دختر و پسر دامندانش

 ینفر 3۵گروه  1۰انتخاب و در  یاخوشه-یصورت تصادف
پس از  ]2[.دختر قرار گرفتند ینفر 3۵گروه  1۰پسر و 

 مدارسهدف، اگر در  یهامشخص شدن مدارس و کالس
همان کالس  ،کالس وجود داشت کتحصیلی ی هیاز هر پا

صورت مجدداً به ،چند کالس موجود بود هیپا کیو اگر در 
 سکال آموزاندانشو تمام شد کالس انتخاب  کی یتصادف

 یمجوزها قبل از شروع تحقیق،ها شرکت کردند. در آزمون
وپرورش استان مقامات مسئول آموزش قیالزم از طر

ا آموزان امضدانش نیتوسط والد نامهتیفرم رضا و افتیدر
قبل از شروع به  قیمراحل انجام تحق هیکلهمچنین  .شد

 .دیرسدانشگاه تهران  اخالق تهیکم دییتأ

3 knee to Wall Test 
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هرگونه سابقه یارهای خروج از تحقیق شامل مع
اختالالت  ایو  یدر اندام تحتان یجراح ای یشکستگ

 ایهرگونه درد ، مثل کمردرد گرید یعضالن-یاسکلت
خاص و  یماریسابقه ب، هاآزمون یاجرا نیح یناراحت

 اترییتغ ایکه باعث اختالل تعادل  ییمصرف هرگونه دارو
 نیحشش ماه گذشته یا دیدگی در آسیبو  شود یشناخت

ابتدا  قیروند انجام تحق در ]2، 14[بود. هاانجام آزمون
شامل سن، قد و وزن  هایآزمودن یشناستیاطالعات جمع

 ،یشفاه حاتی. سپس با استفاده از توضشد یریگاندازه
آموزش الزم در خصوص نحوه  ی و نمایش فیلمعمل یاجرا
 گرم کردن قهیدق 1۰ها ارائه شد و پس از آن آزمون یاجرا

 ۷دقیقه دویدن آرام در جهات مختلف و  3پویا شامل 
دقیقه تمرینات تحرک بخشی پویا با هدف افزایش فعالیت 

 ]14[عضالنی در اندام فوقانی و تحتانی انجام شد.
 کیشامل  یبدنتیترب رانیها توسط دو گروه دبآزمون

ه گرو کیمدارس پسرانه و  یبرا انیگروه پنج نفره از آقا
مدارس دخترانه اجرا شد.  یها براپنج نفره از خانم

 ارشد یکارشناس یلیمدارک تحص یدارا یآزمونگرها همگ
حداقل هشت سال  یبدنی و دارادر رشته تربیت یو دکتر

زم العات الاط یآموزش یهاسابقه کار بودند. ابتدا در کالس
ها، نحوه امتیازدهی آزمون یدر خصوص نحوه اجرا

و  یصورت عملها بهگیریها، نحوه انجام اندازهآزمون
 یطرح ارائه شد. پس از آن برا انیمجر یبرا فیلم شینما

آزمونگران ده نفر از  نیب ییبه دست آوردن روا
آزمون نهم  هیآموزان پسر مقطع متوسطه اول در پادانش

 را واریرساندن زانو به دآزمون نشستن و خمش به جلو و 
که  نمره هر اجرا را ثبت کردنداجرا کرده و آزمونگران 

 نشستن و خمش برای آزمون نمرات آزمونگران نیب ییایپا
 واریرساندن زانو به دبرای آزمون  و ICC=۹۶/۰به جلو 

۹۷/۰=ICC یریگدر روز آزمون سپس .آمد به دست 
در سالن ورزشی  شدهیطراح یهاستگاهیدر ا آموزاندانش

الزم و فرصت  یهاکردند و آموزش دایحضور پمدارس 
 نکهیبدون ا تینها ها قرار گرفت. درآن اریدر اخت نیتمر

ی هاآزمونبه قید قرعه ها داده شود به آن یبازخورد

 یهارمدر ف نتایج اجرا و یتصادف بیبا ترتپذیری را انعطاف
 مخصوص ثبت شد.

 ارزیابی بلوغ
 1وغی بلنیبشیپشاخص  بلوغ از فرمول یابیمنظور ارزبه

 Mirwaldفرمول در ابتدا توسط  نیا ]2[استفاده شد.
-هب Malinaو  Koziełتوسط  راًیاخو  ]1[شده بود یطراح

 کیاطالعات دموگراف هیدر فرمول اول ]2[شد. یروزرسان
قد نشسته، طول پا، سن و وزن و اعداد  ستاده،یشامل قد ا

عالوه بر اعداد ثابت  دیاما در فرمول جد ،ثابت وجود دارد
به دست آوردن  یبرا هایقد و سن آزمودن ریفقط از مقاد

حصول  یبرا (2).شودیبلوغ استفاده م ینیبشیشاخص پ
هر دو روش توسط محققین محاسبه شد و  نانیاطم

که در نهایت  (P≥۰۵/۰) شدتفاوتی بین نتایج مشاهده ن
بینی بلوغ پیش در تحقیق حاضر از فرمول جدید برای

 به دستعددی که از این فرمول  (.1)فرمول استفاده شد 
، بر اساس سن و قد فرد دارای مقادیر مثبت یا دیآیم

عنوان . این عدد بهباشدیم+( 4تا  -4منفی )دامنه بین 
 زمان قبل یا بعددهنده نشانبینی بلوغ که شاخص پیش

، در نظر باشدیم 2از رسیدن به حداکثر سرعت رشد قد
 گرفته شد.

شاخص  آمده از فرمولدستبا توجه به عدد به
سن حداکثر  توانیمو سن تقویمی،  بلوغ یبینپیش

عنوان مثال، اگر عدد بینی کرد. بهرا پیش سرعت رشد قد
باشد،  -۵/3ساله  ۸آمده از فرمول برای یک فرد دستبه

یعنی این فرد هنوز به سن حداکثر رشد قد خود نرسیده 
( قرار دارد و اگر این Pre-PHVو در مرحله پیش از بلوغ )

عدد را بدون در نظر گرفتن عالمت منفی، با سن تقویمی 
که  دیآیمسال به دست  ۵/11جمع کنیم،  سال(، ۸)

سالگی به اوج  ۵/11دهنده این است که این فرد در نشان
سرعت رشد قد خود خواهد رسید. اگر این شاخص برای 

+ باشد، به این معنی است که این فرد 3ساله  1۷یک فرد 
و در  دهیبه سن حداکثر رشد قد خود رسسالگی  14در 

 ( قرار دارد.Post-PHVمرحله پس از بلوغ )

 

 

 Mirwald بین بلوغشاخص پیشفرمول . 1 فرمول

                                                           
1 Predicted Maturity Offset 2 Peak Height Velocity (PHV) 
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 (Malinaو  Koziełشده )روزرسانیبه بین بلوغشاخص پیشفرمول . ۲فرمول 

  و خمش به جلونشستن آزمون 
ی غیرمستقیم هاروشیکی از  آزمون نشستن و خمش به جلو

طور پذیری است. این آزمون بهجهت ارزیابی انعطاف
پذیری ناحیه پشت، کمر، همسترینگ و غیرمستقیم انعطاف

منظور به ]12[کند.گیری میعضالت پست ساق پا را اندازه
و خمش به آزمون نشستن  اجرای آزمون از جعبه استاندارد

 ی کهاگونهمتر( استفاده شد؛ بهسانتی 4۰×4۰×۵/34) جلو
ابتدا آزمودنی بدون کفش روی زمین نشست. سپس کف پاها 

باز  کامالً پاها  کهیدرحالدر مقابل جعبه انعطاف قرار داد،  را

متر بود، یک دست را بر سانتی 2۰نیز  هاآنو فاصله داخلی 
 هادستآرامی به جلو خم شد و روی دست دیگر قرار داد و به

. این کشش به سمت دگیری حرکت دارا در امتداد نوار اندازه
. آزمونگر نیز دمرتبه تکرار ش 3 دقیقه 3جلو با فاصله زمانی 

 زانوهادست خود را برای اطمینان از باز بودن کامل زانو روی 
 یبرا ییدر وضعت انتها هادست کهیدرحال نگه داشت و

 دعدد ثبت ش نیترکینزد، شدیم داشته نگه هیانحداقل دو ث
گران برای این آزمون عالی روایی بین آزمون ]1۵[(.1)شکل 

(۹۷/۰=ICC.گزارش شده است )]1۶[ 

 
 آزمون نشستن و خمش به جلو.  1تصویر

 واریآزمون رساندن زانو به د

ر د واریفلکشن توسط آزمون زانو به د یدورس یحرکتدامنه 
این  ]1۷[(.ICC=۹۶/۰) شودیم یریگحالت تحمل وزن اندازه

( زنندیمآزمون برای پای برتر )پایی که با آن به توپ ضربه 
در حالی که انگشتان  کنندگانشرکت کهطوریبه انجام شد،

به سمت دیوار قرار  ماًیمستقپای آزمون را بر روی متر نواری 
یمصورت اجرای حرکت النچ زانوی خود را به دیوار داده و به

. بعد از هر تماس زانو به دیوار پای آزمون یک رساندند
حرکت النچ و  مجدداًاز دیوار قرار داده شد و  دورترمتر سانتی

)شکل  شدرساندن زانو به دیوار بدون بلند کردن پاشنه اجرا 
ار که زانو با دیوه انگشتان پا از دیوار درحالی(. حداکثر فاصل2

 عنوان حداکثر دورسیدر تماس است بدون بلند شدن پاشنه به
 ]1۷[فلکشن مچ پا در نظر گرفته شد.

 

 
 واریآزمون رساندن زانو به د. ۲تصویر 
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 SPSS افزارنرمها با استفاده از تحلیل دادهوتجزیه
در  24( نسخه IBM)ساخت نیویورک ایالت متحده، شرکت 

صورت گرفت. برای بررسی نرمال  ≥۰۵/۰Pداری معنی حسط
استفاده شد.  1رنفاسمی–کولموگروفاز آزمون  هادادهبودن 
 منظور(، به≤۰۵/۰Pنرمال نبود ) هادادهتوزیع  کهییازآنجا

 آزمون از آموزانپذیری دانشانعطافبلوغ با  نیابطه بر بررسی
 تفاده شد.همبستگی اسپیرمن اس

 هایافته
به تفکیک رده سنی  کنندگانشرکتاطالعات دموگرافیک 

نشان داده شده است. همچنین اطالعات مربوط  1در جدول 
آزمون نشستن و خمش به جلو و ، بینی بلوغشاخص پیشبه 

 قابل مشاهده است. 2در جدول  وارید آزمون رساندن زانو به
 نیب یداریمعن یهمبستگ ،اسپیرمنآزمون نتایج 

آزمون نشستن و خمش به جلو بینی بلوغ با شاخص پیش
(۰۰1/۰>P  1۶2/۰و=r) واریآزمون رساندن زانو به د و 
(۰۰1/۰>P  2۸۰/۰و=r)  شاخص نشان داد. همچنین بین

ران در پسآزمون نشستن و خمش به جلو با  بینی بلوغپیش
(۰۰1/۰>P  3۶۸/۰و=r) ( ۰1/۰و دختران>P  1۶2/۰و-=r) 

و  P<۰۰1/۰در پسران ) رساندن زانو به دیوار و آزمون
2۸4/۰=r) ( ۰۰1/۰و دختران>P  3۰2/۰و=r)  همبستگی
 یبینشاخص پیش. همبستگی بین شدداری مشاهده معنی

با آزمون نشستن و خمش به جلو و آزمون  یبلوغ هر رده سن
قابل  3در جدول  تیجنس کیبه تفک واریرساندن زانو به د

وغ بینی بلشاخص پیش همچنین ارتباط بین مشاهده است.
ارتباط  و 1ی به تفکیک جنسیت در شکل سن یهاو رده

 ارویآزمون نشستن و خمش به جلو و آزمون رساندن زانو به د
 3و  2به تفکیک جنسیت در شکل  لفمخت یسن یهادر رده

 قابل مشاهده است. 
آزمون ها و نمرات در خصوص ارتباط بین قد آزمودنی

 طوربه ،اسپیرمنآزمون ، نتایج نشستن و خمش به جلو
نشان  (r=۰۵۸/۰و  <۰۵/۰Pی )داریمعن یهمبستگکلی 
اما زمانی که به تفکیک جنسیت ارتباط بین قد  نداد،

مورد  آزمون نشستن و خمش به جلوها و نمرات آزمودنی
داری بین هر دو گروه بررسی قرار گرفت، تفاوت معنی

و  P<۰۰1/۰و پسران ) (r=-1۵۶/۰و  P<۰1/۰دختران )
3۶1/۰=r)  مشاهده شد. این همبستگی برای پسران )شکل

 ها، نمراتکه با افزایش قد آزمودنیطوری( مثبت بود، به4
افزایش یافت، اما در  به جلوآزمون نشستن و خمش 

( همبستگی منفی بود؛ به این ۵خصوص دختران )شکل 
آزمون نشستن ها، نمرات معنی که با افزایش قد آزمودنی

 کاهش یافت. و خمش به جلو

 بحث
 زانیبلوغ با م نیب یسنجارتباطهدف از تحقیق حاضر 

آموزان دختر و پسر بود. در پذیری در دانشانعطاف
 آزمونبا  بینی بلوغشاخص پیش نیخصوص ارتباط ب

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 

 مشاهده شد؛ یداریمعن یهمبستگ ،نشستن و خمش به جلو
که دختران و پسران با افزایش نمره شاخص طوریبه

بینی بلوغ از منفی به مثبت، بهبود در میزان نمرات پیش
در شاخص بلوغ  ۵۸/23از  به جلو نشستن و خمش آزمون

درصد اختالف را  2۰+ به میزان ۵در شاخص  ۵۷/2۸به  -4
زان میبلوغ و  ینیبشیشاخص پ نیب نیهمچننشان دادند. 

 ندر پسرا به تفکیک نشستن و خمش به جلونمرات آزمون 
که در طوریبه ؛مشاهده شد یداریمعن یهمبستگو دختران 

بینی بلوغ از نمرات منفی به نمرات مقایسه شاخص پیش
 2۰درصد( و دختران کاهش ) 2۸مثبت، پسران افزایش )

را نشان  نشستن و خمش به جلودرصد( در نمرات آزمون 
و  نشستن و خمش به جلودادند. در خصوص نمرات آزمون 

ی طور کلی سنی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بههارده
پذیری باالتری نسبت به پسران را دختران نمرات انعطاف

سالگی ادامه  ۵/14نشان دادند. این برتری دختران تا سن 
داشته و پس از آن پسران و دختران بهبود مشابه در میزان 

(. همچنین در خصوص 2پذیری را نشان دادند )شکل انعطاف
خمش آزمون نشستن و ها و نمرات ارتباط بین قد آزمودنی

 نشان نداد، یداریمعن یهمبستگطور کلی ، نتایج بهبه جلو
ا و هاما زمانی که به تفکیک جنسیت ارتباط بین قد آزمودنی

مورد بررسی قرار  آزمون نشستن و خمش به جلونمرات 
داری بین هر دو گروه دختران و پسران گرفت، تفاوت معنی

-بهمشاهده شد. این همبستگی برای پسران مثبت بود، 

آزمون نشستن و ها، نمرات که با افزایش قد آزمودنیطوری
درصد افزایش نشان داد، اما در خصوص  34 خمش به جلو

دختران همبستگی منفی بود، به این معنی که با افزایش قد 
درصد  ۷ آزمون نشستن و خمش به جلوها، نمرات آزمودنی

 کاهش نشان داد.
مون آز بلوغ با یبینشاخص پیش نیارتباط ب در خصوص

 مشاهده شد؛ یداریمعن یهمبستگ، واریرساندن زانو به د
که دختران و پسران با افزایش نمره شاخص طوریبه

بینی بلوغ از منفی به مثبت، بهبود در میزان نمرات پیش
 -4در شاخص بلوغ  1۶/1۰از  واریآزمون رساندن زانو به د

ود در درصد بهب 2۶+ به میزان ۵در شاخص  ۸۶/12به 
میزان دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا را نشان دادند. 

میزان نمرات بلوغ و  ینیبشیشاخص پ نیب نیهمچن
ران و دخت در پسران به تفکیک واریآزمون رساندن زانو به د

که در مقایسه طوریبه ؛مشاهده شد یداریمعن یهمبستگ
بینی بلوغ از نمرات منفی به نمرات مثبت، شاخص پیش

درصد(  3۷درصد( و دختران افزایش ) 22ان افزایش )پسر
را نشان دادند. در  واریآزمون رساندن زانو به ددر نمرات 

ی هاردهو  واریآزمون رساندن زانو به دخصوص نمرات 
ران طور کلی پسسنی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به

باالتری نسبت به دختران فلکشن  یدورس یدامنه حرکت
سالگی ادامه  ۵/1۵ند. این برتری پسران تا سن را نشان داد

داشته و پس از آن پسران و دختران بهبود مشابه در میزان 
 را نشان دادند. یدامنه حرکت
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2۷-3۸، صفحات 3، شماره ۹، دوره ۹۹ پاییزپژوهشی طب توانبخشی، -فصلنامه علمی  ۳۳ 

 یرده سن کیبه تفک کنندگاناطالعات دموگرافیک شرکت. 1جدول 

 )سال( بلوغ یبینشاخص پیش (کیلوگرموزن ) متر(قد )سانتی 
ی سنی هارده

 )سال(
 کل پسر دختر کل پسر دختر کل پسر دختر

 -31/3±1۸/1 -۹2/3±3۰/۰ -۷1/2±41/1 ۰۰/2۷±13/۶ ۹۶/2۵±۹۰/3 ۸۹/2۷±۶4/۷ ۰۰/133±۶1/۵ ۶۹/133±۰۶/۵ ۹۷/131±۹۹/۵ سال ۹زیر 
 -۶3/2±3۷/۰ -24/3±3۷/۰ -13/2±3۶/۰ 33/31±12/۸ 14/31±۷4/۷ 4۹/31±41/۸ ۸۷/13۷±۰۵/۶ ۰۰/13۸±41/۶ 12/13۸±۷2/۵ سال 1۰زیر 
 -۹۵/1±۷۶/۰ -۵1/2±4۷/۰ -3۹/1±۵3/۰ ۹۷/3۶±2۹/1۰ 43/3۶±۷3/1۰ ۵1/3۷±۸۰/۹ 31/143±۶1/۶ ۹۷/143±۶۹/4 4۷/143±۰۹/۸ سال 11زیر 
 -۰۷/1±۹1/۰ -۸1/1±4۵/۰ -34/۰±۶1/۰ ۶۷/3۷±2۷/۹ ۷1/3۶±۸1/۸ ۶۰/3۸±۶1/۹ ۶4/14۹±۰4/۷ ۹۷/14۸±۰۹/۶ 31/1۵۰±۸3/۷ سال 12زیر 
 -34/۰±۷۵/۰ -۹۷/۰±۵4/۰ 23/۰±43/۰ ۷4/4۶±۹۶/12 1۰/۵۰±4۰/1۵ 3۷/43±۷4/۸ ۹1/1۵4±۶۰/۷ ۸۷/1۵۸±۹۰/۸ ۹۷/1۵2±3۶/۵ سال 13زیر 
 ۵۸/۰±۸۹/۰ -1۵/۰±۵۰/۰ 3۰/1±۵۵/۰ ۶4/۵2± ۸1/12 ۸۹/۵1±4۷/11 4۰/۵3±۹۹/13 3۷/1۵۹±۸۹/۷ 1۷/1۶2±۰۰/۷ ۵۷/1۵۶± ۷۰/۷ سال 14زیر 
 3۸/1±۸3/۰ ۸۷/۰±۶۰/۰ ۸۹/1±۷۰/۰ 1۷/۵۷±3۷/1۶ ۶۰/۵۸±2۰/1۵ ۷1/۵۵±3۵/1۷ ۸۷/1۶1±4۵/1۰ 43/1۶۶±4۷/۷ 31/1۵۷±۸1/1۰ سال 1۵زیر 
 ۵۵/2±۸۹/۰ ۸۰/1±4۷/۰ 3۰/3±۵1/۰ ۵۷/۶1±۵۵/13 ۰3/۶3±۷۶/13 4۷/۶۰±1۷/13 ۰۰/1۷۰±۹4/۵ 23/1۷3±14/۵ ۷1/1۶۶±۸2/4 سال 1۶زیر 
 13/3±۰1/1 ۶3/2±۶۷/۰ ۶4/3±۰3/1 ۵۹/۶2±۵۹/12 2۰/۶۶±۹1/12 ۹۷/۵۸±3۵/11 3۷/1۷1±4۷/۸ ۹۷/1۷۶±۶۰/۶ ۸3/1۶۷±1۹/۶ سال 1۷زیر 
 ۸2/3±۷2/۰ 2۰/3± 4۶/۰ 43/4±4۵/۰ 1۷/۶3±۵۷/13 ۸3/۶۸±1۶/14 ۵1/۵۷±1۹/1۰ 2۹/1۷1±13/۸ 2۹/1۷۷±۸۰/۵ 2۹/1۶۵±1۹/۵ سال 1۸زیر 

 واریبلوغ، آزمون نشستن و خمش به جلو و آزمون رساندن زانو به د ینیبشیاطالعات مربوط به شاخص پ. ۲جدول 
  تعداد متر(آزمون نشستن و خمش به جلو )سانتی متر()سانتی واریآزمون رساندن زانو به د

شاخص  دختر پسر کل دختر پسر کل دختر پسر کل
بینی پیش
 )سال( بلوغ

43/2±1۶/1۰ 43/2±1۶/1۰ ۰ 3۹/3±۵۸/23 3۹/3±۵۸/23 ۰ 1۹ 1۹ ۰ 4- 

12/2±۷۷/۹ ۸۵/1±۹1/۹ ۶۵/2±4۸/۹ ۹۵/۷±43/22 ۰2/۷±3۹/2۰ ۸۰/۷±۷۰/2۷ ۶1 44 1۷ 3- 

34/2±۷۰/1۰ ۵۹/2±۹۶/1۰ ۹۶/1±4۰/1۰ ۸2/۸±۷۵/22 42/۶±۸۷/1۶ ۸۸/۵±۵1/2۹ 1۰1 ۵4 4۷ 2- 

24/3±۸3/11 ۶۷/3±3۸/12 ۵۵/2±21/11 ۸۷/۷±31/24 ۵۸/۶±۶2/1۹ ۵۹/۵±۵۰/2۹ ۸۰ 42 3۸ 1- 

۸۷/3±24/13 ۹۵/3±۵۹/13 ۶۵/3±۵۶/12 ۰۵/۹±۷4/2۵ 43/۸±۰۰/21 ۰۵/۷±24/3۰ ۸۰ 3۹ 41 ۰ 
۹۵/2±2۰/13 ۷۵/2±11/14 ۹۰/2±42/12 ۶3/۷±24/2۵ ۸۹/4±۵۷/22 ۸3/۸±۵3/2۷ ۸۰ 3۷ 43 1 

۹۵/1±۶2/1۰ ۹۰/1±۸۶/11 ۵۰/1±۸۰/۹ ۵۰/۷±۵۶/23 1۵/4±۰3/2۵ ۹2/۸±۵۹/22 ۷3 2۹ 44 2 

41/2±11/12 ۰4/2±۹۸/11 ۰۵/3±4۰/12 ۶۵/۷±۷4/24 ۰۶/۷±۶۰/2۵ 4۹/۸±۸4/22 ۸۰ ۵۵ 2۵ 3 

۵3/2±11/13 4۷/2±43/12 ۰4/2±۸۰/13 ۶۰/۸±۶۷/2۷ 2۵/۷±3۹/2۹ ۵۹/۵±۰۰/23 ۸4 2۸ ۵۶ 4 

۵3/2±۸۶/12 ۹4/±۶۷/1۰ ۵۵/2±۰3/13 ۶4/۷±۵۷/2۸ 1۰/4±33/3۰ ۵3/۷±۶۷/2۷ 42 3 3۹ ۵ 
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 تیجنس کیبه تفک واریآزمون رساندن زانو به د آزمون نشستن و خمش به جلو وی با بلوغ هر رده سن یبینشاخص پیش نیب یاطالعات مربوط به همبستگ. ۳جدول 
 رده سنیبینی بلوغ هر شاخص پیش

 سال 1۸ ریز سال 1۷ ریز سال 1۶ ریز سال 1۵ ریز سال 1۴ ریز سال 1۳ ریز سال 1۲ ریز سال 11 ریز سال 1۰ ریز سال 9 ریز  
آزمون نشستن و 

 خمش به جلو
 -21۵/۰ 3۰۵/۰ ۰۷۵/۰ -21۷/۰ 1۰1/۰ -2۵۵/۰ ۰۵۶/۰ -1۵1/۰ -144/۰ ۰۸۸/۰ دختر
 4۸/۰ 13۰/۰ 124/۰ -333/۰ -12۷/۰ -/11۹ 1۷۰/۰ -۰۵1/۰ ۰43/۰ -1۸۵/۰ پسر

آزمون رساندن زانو به 
 وارید

 -۰۸۸/۰ ۰۷1/۰ -1۵۹/۰ 1۶2/۰ -۰2۹/۰ 1۸۷/۰ ۰1۸/۰ -۰4۰/۰ 212/۰ ۰4۰/۰ دختر
 -2۸4/۰ 1۷۸/۰ -12۷/۰ -33۷/۰* -12۵/۰ 124/۰ ۵۹/۰ -14۸/۰ ۰۹2/۰ -11۵/۰ پسر

 >۰۵/۰Pدر سطح  داریمعنتفاوت *

 
 ی سنی به تفکیک جنسیتهاردهبینی بلوغ و نمودار ارتباط شاخص پیش. 1نمودار 
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 ی سنی مختلف به تفکیک جنسیتهاردهدر آزمون نشستن و خمش به جلو نمودار ارتباط نمرات  .۲نمودار

 
 ی سنی مختلف به تفکیک جنسیتهاردهدر  واریآزمون رساندن زانو به دنمودار ارتباط نمرات .  ۳نمودار

 

 نشستن و خمش به جلو پسرانآزمون نمودار ارتباط طول قد و نمرات .  ۴نمودار 
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 نشستن و خمش به جلو دخترانآزمون نمودار ارتباط طول قد و نمرات .  ۵نمودار 

 
ی حیطه آمادگی وابسته به فاکتورهایکی از مهمترین 

پذیری مفصلی انعطاف ]۶[پذیری است.تندرستی، انعطاف
ی از مفاصل برای حرکت در دامنه امجموعهتوانایی مفصل یا 

پذیری گیری انعطافاندازه ]۶[حرکتی کامل بدون آسیب است.
 ]۷[ی آمادگی جسمانی است.هاآزمونی مهم هامؤلفهیکی از 
پذیری ی غیرمستقیم جهت ارزیابی انعطافهاروشیکی از 
طور است. این آزمون به نشستن و خمش به جلوآزمون 

پذیری ناحیه کمر و همسترینگ را غیرمستقیم انعطاف
پذیری عضله کاهش انعطاف راًیاخ ]12[.کندیمگیری اندازه

بر اساس  ]12[رش شده است.همسترینگ در سنین مدرسه گزا
پذیری باالتر در کودکان و همکاران انعطاف Grosserنتایج 

، اما در ادامه شودیمسالگی مشاهده  12در حال رشد تا سن 
که نشان از  شودیم محدودترپذیری با رشد میزان انعطاف

ی پذیرارتباط منفی بین رشد سریع دوره بلوغ با انعطاف
و همکاران در تحقیقی  íguezRodrهمچنین  ]1۸[دارد.

 پذیری در برنامه درستوصیه کردند که تمرینات ویژه انعطاف
آموزان با هدف پیشگیری از کاهش طول بدنی دانشتربیت

و همکاران نیز در  Ramos ]12[عضله همسترینگ انجام شود.
تحقیقی، کوتاهی عضالت همسترینگ در سنین پایین را 

و آنها توصیه کردند که تمرینات  اندکردهگزارش 
در این تحقیقات  ]13[پذیری در این سنین انجام شود.انعطاف

ی همچنان باق سؤالبه وضعیت بلوغ توجهی نشده است و این 
ی بر راتیتأثاست که تغییرات ابعاد بدنی منتج از بلوغ چه 

پذیری عضله همسترینگ و روی نتایج آزمون انعطاف
آموزان داشته است. همچنین اکثر ی بین دانشهاتفاوت

 پذیریشده با هدف بررسی وضعیت انعطافتحقیقات انجام
، اما در اندشدهآموزان بر روی یک گروه سنی متمرکز دانش

گروه سنی مورد  1۰پذیری تحقیق حاضر وضعیت انعطاف
بررسی قرار گرفته است و نتایج با مطالعات ذکرشده 

 همخوانی دارد. 

ری پذیتحقیقات نشان داده است که انعطافاز سوی دیگر، 
سالگی  12پذیری دختران در سالگی و انعطاف 1۰پسران در 

دلیل تأثیرات رشد که این ممکن است به شودیمدچار کاهش 
ج پذیری باشد که نتایج این تحقیق با نتایابعاد بدنی بر انعطاف

تحقیقات دیگر به بررسی  ]۸[تحقیق حاضر همخوانی دارد.
شناسی در دوره ی آنتروپومتریک و تغییرات ریختهااندازه

که طوری؛ به]۹[پذیری پرداختندبلوغ و اثرات آن بر انعطاف
Feldman  و همکاران در یک مطالعه طولی دریافتند که

پذیری نیست افزاش میزان رشد بدن علت کاهش در انعطاف
گر، از سوی دی ]۹[که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

Rodríguez پذیری عضله و همکاران کاهش انعطاف
همسترینگ را در طول دوره پیش از بلوغ و کاهش بیشتر در 

در تحقیق حاضر نیز در  ]12[دوره پس از بلوغ را مطرح کردند.
آزمون نشستن و خمش به خصوص پسران بهبود در نمرات 

با افزایش سن مشاهده شد و در خصوص دختران تغییر  جلو
 آزمون نشستن و خمش به جلودر میزان نمرات  داریمعنی

داری در طول و همکاران بهبود معنی Zakasمشاهده نشد. 
عضله همسترینگ به دنبال یک برنامه تمرینی کششی ایستا 

بدنی مدرسه در قبل از بلوغ، حین بلوغ و بعد در کالس تربیت
 از بلوغ در پسران مشاهده کردند.

 1۰2و همکاران در بررسی  Lamariدر تحقیق دیگری، 
ساله دریافتند که ارتباط مثبت و  2۰تا  1۶نوجوان 

پذیری باال بعد از اوج داری بین قد و میزان انعطافمعنی
و همکاران در  Youdas ]1۰[سرعت رشد قد وجود دارد.

پذیری مردان و زنان با سن تحقیق دیگری با مقایسه انعطاف
پذیری باالتری نسبت به انعطاف مشابه نشان دادند که زنان

 4۵۹ی بر روی امطالعههمچنین در  ]11[مردان داشتند.
ی سوم، ششم و نهم در کشور دانمارک، هاکالسآموز دانش

سال  1۰درصد دختران باالی  3۵درصد پسران و  ۷۵در 
پذیری عضله همسترینگ گزارش محدودیت در انعطاف

دیگری بر روی و همکاران در تحقیق  Harreby ]1۹[شد.
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ساله کوتاهی عضله همسترینگ در  1۶تا  13آموزان دانش
نوجوانان در حال رشد گزارش کردند که با نتایج تحقیق 

بلوغ بر روی  ریتأثدر خصوص  ]2۰[ی ندارد.همخوانحاضر 
ی هابرنامه ریتأثآموزان و همچنین پذیری دانشانعطاف

در دست ی مختلف بلوغ اطالعات کمی هادورهتمرینی در 
خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است که است و این ارتباط به

 تحقیقاتی در این خصوص انجام شود. شودیمپیشنهاد 
پذیری انعطاف یابیمنظور ارزدر تحقیق حاضر به

 واریمفصل از آزمون رساندن زانو به د کیدر  یاختصاص
-محدودیت در دامنه حرکتی دورسی فلکشن بهاستفاده شد. 

عنوان معیاری برای نقص در عملکرد مچ پا در نظر گرفته 
های مهم در تعیین ریسک آسیب مچ شود و یکی از مولفهمی

محدودیت در دامنه حرکتی دورسی  ]21[شود.پا تعیین می
ارتباط  ]21[فلکشن تاثیر منفی در تعادل و عملکرد فرد دارد.

 واریدآزمون رساندن زانو به  بلوغ با یبینشاخص پیش نیب

تحقیقی یافت نشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دامنه 
طور کلی در دختران و حرکتی دورسی فلکشن مچ پا به

تعدادی از  کهییازآنجاپسران با افزایش سن افزایش یافت. 
پذیری به دنبال افزایش سن را تحقیقات کاهش در انعطاف

در ، این موضوع با نتایج تحقیق حاضر اندکردهگزارش 
همخوانی نداشت.  واریآزمون رساندن زانو به دخصوص نمرات 

با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه، لزوم انجام 
ه توصی نیمحققتحقیقات در این خصوص وجود دارد؛ لذا به 

سنجی بین بلوغ و دامنه در خصوص ارتباط قاتیتحق شودیم
شود که پیشنهاد میهمچنین  حرکتی مفاصل انجام شود.

لوغ بر ب بلندمدت ریتأثگیری تحقیقات بیشتر با هدف اندازه

پذیری اجرا شود. همچنین به متخصصین روی میزان انعطاف
شود با هدف پیشگیری از علوم ورزشی و مربیان توصیه می

آموزان به دنبال بلوغ، پذیری دانشکاهش میزان انعطاف
ار ات مد نظر قرتمرینات ویژه انعطاف پذیری در برنامه تمرین

 یکیولوژیسن بآموزان بندی دانشدهند و همچنین در گروه
 ی در نظر گرفته شود.میسن تقو یجاهب

 گیرینتیجه
 یهمبستگ که دریافت توانیمحاضر  یقتحق هاییافتهاز 
آزمون نمرات  بابینی بلوغ شاخص پیش نیب یداریمعن

و آزمون رساندن زانو به دیوار در نشستن و خمش به جلو 
 میزان نکهیمورد ا رشناخت دآموزان وجود دارد؛ بنابراین دانش

 یبرا تواندخواهد داشت می یراتییبا بلوغ چه تغ پذیریانعطاف
نوان هدف در نظر عهب و بهبود در اجرا ناتیریزی تمربرنامه

و تحقیقاتی نیز با هدف بررسی و شناسایی علل  گرفته شود
انجام شود. با توجه به اینکه ممکن است  هاتفاوتاین 

در نتیجه  قرار گیرند،بلوغ  ریپذیری تحت تأثانعطافی هاآزمون
سن  شودیمپیشنهاد  هاآزموننتایج این  ریهنگام تفس

 .ی در نظر گرفته شودمیسن تقو یجاهب یکیولوژیب

 قدردانیتشکر و 
 شناسی)دکتری رشته آسیبرساله حاضر بر اساس  مقاله

پور به ورزشی و حرکات اصالحی( آقای خدایار قاسم
-نیبدباشد؛ راهنمایی آقای دکتر محمدحسین علیزاده می

 یآموزان و کسانخود را از تمام دانش یمراتب قدردان لهیوس
 .ندرآویعمل مه داشتند، ب تمشارک قیتحق نیکه در انجام ا
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