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 چکیده
 

 استقامت. دارد زیادیاهمیت آموزان، در کودکان و دانش ویژه بهبرخورداری از پوسچر صحیح  

 آزمون. صحیح دارد پوسچر گیری شکلدر سزایی هب تأثیر تنه و کمربند لگنیعضالت  کافی

 .است عملکرد عضالت پوسچرال پوسچر و غیرمستقیم ارزیابی میدانی های شیوهاز  ماتیاس

آموزان دانش ۀماتیاس با استقامت عضالت تن آزمون ۀبررسی رابط ،حاضر از پژوهشهدف 

با  تهران شهرابتدایی آموزان پسر مقطع نفر از دانش 661را  ها نمونه. استپسر مقطع ابتدایی 

تشکیل  11/11±61/66میانگین وزن  و 66/656±45/7 قد، میانگین 96/66±11/6میانگین سن 

سه گروه طبیعی،  به ها آزمودنی ،داده در وضعیت بدنی با توجه به حرکات جبرانی رخ دادند.

 ۀپژوهشی نشان داد بین نمر های داده وتحلیل تجزیه شدند. تقسیمضعیف و خیلی ضعیف 

جانبی طرفین ارتباط  ۀکنندماتیاس با استقامت عضالت فلکسور، اکستنسور و خم آزمون

ارتباط  ،ماتیاس با استقامت مجموع عضالت آزمون ۀوجود دارد. همچنین بین نمر یدار امعن

با قاطعیت  تواند نمی ماتیاس آزمون ،همبستگی میزانتوجه به . با شدیافت  یدار امعن

کیفی  ارزیابی منظور به آزموناستفاده از این  اما ؛کند ارزیابیرا استقامت عضالت تنه 

پیشنهاد آموزشی و مدارس  های محیطآموزان در و غربالگری دانش استقامت عضالت تنه

 .شود می

 آموز دانشماتیاس، استقامت عضالنی، عضالت تنه،  آزمون :واژگان کلیدی

 :                                                       Email: majid.nayeri1@gmail.com مسئول ۀنویسند*
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 مقدمه

است. تمام  شده شناختهمهم در عملکرد انسان  یامر عنوان بهبخشی عضالت همیشه ثبات 

قدرت مناسب  بخشیدن به مفاصل ستون فقرات نقش دارند. عضالت اسکلتی تنه و لگن در ثبات

 بینی پیش هایموقعیتدر  ی بزرگ یا انعکاس آن نیروهایروهاکنترل ن منظور بهعضالت تنه 

% 11اما تنها  ؛است نیاز موردنقش حیاتی داشته و برای حفظ راستای صحیح پوسچر  نشده 

طور  بهبدن  ازآنجاکه ست.ا معمولی الزم های وضعیتانقباض برای ایجاد پایداری در  حداکثر

 برایر دارد، سازگاری مداوم بدن و عضالت قرا بر آن نیروهای خارجی وارد تأثیر تحت مداوم

خستگی در  انداختن بروز  تأخیر به گفت توان می رو این از .است ضروریاین نیروها  کردن خنثی

 یکه فعالیت عضالت نقش آنجا از. دارد زیادیعضالت درگیر برای حفظ پوسچر صحیح اهمیت 

دلیل ارتباط مستقیم با بهاالتنه استقامت عضالنی ب ،کمری دارند در ایجاد ثبات ناحیۀ مهم

 .(373. ص ،2112، و کسلر هرتلینگ  ؛83. ص ،1333، )کندال است کننده تعیین ستون فقرات

داشتن در سن رشد  دلیل قرار آموزان بهدر کودکان و دانش ویژه بهبرخورداری از پوسچر صحیح 

جسمانی  های ویژگیسنجش  که  آنجا از .(111. ص ،2112،)ویس و همکاران داردی زیاداهمیت 

در پیشگیری از  تواند می ها آنقدرت و استقامت عضالت پوسچرال  ویژه بهآموزان دانش

میدانی و آزمایشگاهی بسیاری جهت  های روش پژوهشگران ،مؤثر باشد وضعیتی های ناهنجاری

جی، شطرن ۀ. خط شاقولی، صفحاند کردهارزیابی وضعیت بدنی و عوامل مؤثر بر آن پیشنهاد 

میدانی ارزیابی وضعیت بدنی  های روشاز پرکاربردترین  1ماتیاس آزموننیویورک و  آزمون

جمله دقت پایین، محدودیت در استفاده و قضاوت مبهم،  یک بنا به دالیلی از هستند که هر

ارزیابی  منظور بهراستا  همین . دراند گرفتهکمتر استفاده شده و مورد بازبینی و اصالح قرار 

که با استفاده از  است طراحی شده افزارهایی نرمط، بمرت های ناهنجاریوضعیت بدنی و  تر دقیق

. این روش اگرچه پردازند میو تجزیه و تحلیل تصویر به بررسی وضعیت بدنی  تصویربرداری

 و )رجبی کندایجاد میمحدودیت  ها خانمدلیل مسائل اخالقی برای  ولی به ؛دقت باالتری دارد

و  اعتماد قابل، ساده، قطعی روشی معرفیوجود، همچنان  این با .(73. ص ،1337صمدی،

 است. موردنیازبر آن  تأثیرگذارو عوامل  بدنی وضعیت ارزیابی منظور به هزینه کم

پیشنهاد شد و امروزه با نام وی  1توسط ماتیاس 1823آوردن دو دست که در سال  باال آزمون

برای  غیرمستقیم طور بهتشخیص توانایی عضالت است و ، آزمونی ساده برای شود میشناخته 

را ارزیابی استقامت  آزمونهدف از این  شود. ماتیاسمیارزیابی وضعیت بدنی کودکان استفاده 

                                                             
1.Matthiass 
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اصلی استفاده . هنوز هدف (1882؛ 1883، کله) سال بیان کرد 11-12کودکان  ۀباالتنعضالت 

به  آزموناین که  این وجود باروشنی بیان نشده است.  مورد آن به و روش قضاوت در آزموناز این 

 ویژه بهعضالت  عملکرد ارزیابی دلیل، بهپردازد نمی بدنی وضعیتپوسچر و  مستقیم ارزیابی

 د.کراستفاده  از آنپوسچر  غیرمستقیم ارزیابی منظور به توان می عضالنیاستقامت 

مورد آن انجام  چندانی در های پژوهشماتیاس،  آزمونگذشت بیش از نیم قرن از ابداع  با وجود 

حرکات اصالحی در کشور فقط  ۀدر حیط موجود های پژوهش میان از که طوری به ؛است شدهن

بدین شکل که از آن تنها  هم و آن شده است برده  نامماتیاس  آزموناز  ها آندر تعداد کمی از 

صحیح ایستادن یا فاکتورهای عضالنی استفاده شده و کمتر  ۀبرای سنجش نحو یآزمون عنوان به

مورد آن انجام  اجرا و قضاوت در ۀیا اصالح شیوو پایایی ، اعتبار() رواییبررسی  برایی پژوهش

 پژوهشبه  توان میکشور  موجود در های پژوهش. از (18. ص ،2118، )کرودراست  شده

 ،(1373کهندل ) ،(1378) پور بهرام ،(1333) الدینشجاع ،(1372اقبالی ) ،(1372پور ) حسن

 ،1332، ؛ حسن پور32. ص ،1883، )کله( اشاره داشت 1372( و گلپایگانی )1371حبیبی )

؛ بهرام 81. ص ،1373، ؛ کهندل31. ص ،1333، ؛ شجاع الدین33. ص ،1372اقبالی، ؛27. ص

. در تمامی این (21. ص ،1372، ؛ گلپایگانی32 .ص ،1378 حبیبی، ؛23. ص ،1378، پور

کیفی بوده است.  صورت بهماتیاس نسبتاً یکسان و  آزمونمورد  معیار قضاوت در ها پژوهش

ضعف  عنوان به، آزمونشکل که هرگونه انحراف بدن آزمودنی از وضعیت قائم در طول زمان   بدین

جلودادن شکم،  ،ده است. همچنین وقوع یکی از حرکات جبرانیشقلمداد  ی عضالتانناتوو 

 .شد مینظر گرفته  انحراف در ها دست ۀدادن پشت و تغییر در زاوی عقب

ر بیشتمشکل است.  آزمونبرای این  نیز به زبان انگلیسی پژوهش ۀ، یافتن پیشینحال این با 

و در کشورهای اتریش، سوییس و آلمان بیشتر از آن  استخصوص به زبان آلمانی  این ادبیات در

 ۀاجرا و قضاوت درمورد آن در پیشین ۀنحو، آزموناستفاده شده است. تعریف واحدی از این 

اشاره  (2118) 1رودرک پژوهشبه  توان میتنها  آزموناین  تکرارپذیری ۀپیدا نشد. دربار پژوهش

مجدد آن تأکید  های ارزیابیبیان کرده و بر  31/1را کمتر از  آزمون. وی تکرارپذیری این داشت

 .(18ص. ،2118)کرودر،نمود 

وی در  است. (1888) 2دارد، دالیچو آزمونزیادی در استفاده از این  که تجربۀ پژوهشگری

استفاده کرد  3اسپاینال موس از ماتیاس آزمونقضاوت  منظور بهخود  های پژوهش

                                                             
1. Kreuder 
2. Dalichau 
3. Spinal mouse 
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. (32. ص ،1888، اسکل ،هوبنر ؛ دالیچو،13ص. ،1888،اسکل ؛ دالیچو،18ص. ،2118کرودر،)

استفاده  ای مشاهدهاز روش  سماتیا آزمونقضاوت  منظوربه( 2113و همکارانش ) 1نیکول

ماتیاس شامل: تیلت قدامی  آزمونطول   شده در شکل که حرکات جبرانی حادث بدین .دندکر

 ۀهرگونه تغییر زاوی و 2ها کتفن گرفت نامتقارن قرار ،3دادن پشت و عقب 2افزایش لوردوز ،لگن

و  2ویس همچنین .(721ص. ،2113)کرودر،دهی کرد نمره چهارتا  صفررا ثبت و از  ها دست

، افزایش قدرت عضالت شکم را نیز ماتیاس آزمون( همراه با پیشرفت اجرای 2112همکارانش )

 ،ۀ انحراف تنهخود با توجه به میزان درج پژوهش در ( نیز2117) 3ماکنچ .(3)مشاهده کردند 

از  .(333ص. ،2117ماکنچ،)نمود  بندی تقسیمضعیف و متوسط  کودکان را در سه گروه قوی،

افراد با پوسچر ضعیف  ،ماتیاس آزمونکه در حین است ده کربیان  (2111 ؛1882) 7کلهی یسو

 ۀنیروی بیشین و ماتیاس آزمون بین ،همچنین .دهند میلگنشان را به طرف جلو حرکت 

 .(2112؛ 1883، )کله ضالت شکم همبستگی ضعیفی پیدا کردعایزومتریک 

توجه  مهم و قابل ۀ، نکتماتیاس آزمونمورد  در ها پژوهشت و وجود تعداد محدودی از مقاال با

مورد هدف و  کلی در یاجماع نبودو  ها پژوهشدهی در اجرا، قضاوت و نمره ۀنبودن شیو یکسان

 ؛آموزاندانش ۀماتیاس با استقامت عضالت تن آزمون ؛ بنابراین رابطۀاست آزمونکاربرد این 

قصد بررسی  پژوهشموضوعی است که این  آزموناز این واحد  یاصالح و بیان تعریف همچنین

مناسبی برای  بین یشپ تواند یمماتیاس  آزمونکه آیا  است ینا پژوهشسؤال اصلی  آن را دارد.

 صورت به آزمون ینا یاآو  ؟آموزان پسر مقطع ابتدایی باشد انشد ۀارزیابی استقامت عضالت تن

 ؟ده استاستفا پوسچر قابل یابیارز یبرا یرمستقیمغ
 

 شناسی روش
را  پژوهش های نمونهشهر تهران بود.  ابتداییآموزان پسر مقطع شامل دانش پژوهشۀ جامع

 .دادند میتشکیل  ابتداییمقطع  لۀسا 11 تا 3آموزان پسر نفر از دانــش 121

شهر تهران  ابتداییمدارس آموزان دانش نیاز ب پژوهش های نمونه، پژوهشبا توجه به ماهیت  

 صورت بهشکل که مدارسی  بدین انتخاب شدند.هدفمند و سپس تصادفی ساده  صورت به

 تصادفی ساده انتخاب شدند. صورت بهآموزان نفر از دانش 121و  ندهدفمند مشخص شد

                                                             
1. Nicole 
2. Lordosis 

3. Sway back 
4. Scapula alata 
5. Weiss 
6. Mahlknecht 
7. Klee 
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برای مدیریت مدرسه و والدین توضیح داده شد. افرادی که تمایل به از روند کار  ای خالصهابتدا 

کنار گذاشته شدند. درجلسات توجیهی  ها گیری اندازهروند  شرکت در طرح نداشتند از

هر فرد، فرم  ۀداده شد. پس از مراجع ها گیری اندازهو  پژوهشروند انجام  مورد توضیحاتی در

بیماری خاص یا آسیب  خانوادگی، قد و وزن، سابقۀ و نام ثبت اطالعات شخصی شامل نام

 بایرینگ آزمونماتیاس،  آزمونشامل  ها گیری اندازهسایر  ،سپس د.شاسکلتی عضالنی تکمیل 

 2مک گیل ۀتن جانبی حمایت آزمونو  شکماستقامت عضالت  آزمون، شده اصالح 1سورنسن

 انجام شد.

شده بدون حرکت خواسته شد در مکان مشخص ها آزمودنیابتدا از  ماتیاس آزمونانجام  برای

نگه  ها شانهبا  راستا همو  ندرو باال بر هاز روبزمان  بایستند و با فرمان آزمونگر هر دو دست را هم

صحیح دست و  ۀسعی در حفظ زاوی ،ندادن سر جمله لزوم تکان نکات مهم از ،دارند. همچنین

شطرنجی  ۀهر آزمودنی به پهلو مقابل صفح ،د. سپسشگوشزد  ها آنراستای صحیح بدن به 

دی سی ای  مدل 3بنکیودیجیتال  در این لحظه توسط دوربین .ایستاد میروی دیوار  شده نصب
متری آزمودنی و دقیقاً سانتی 2/73و ارتفاع  یمترسانتی 22و  متر دو ۀکه در فاصل 21111

از نمای ، اولین عکس (32. ص ،2112، )ریسانن و همکاراننصب شده بود  با وی راستا هم

با  و زمان باال برد را هم ها دست شد میسپس از وی خواسته  .شد میآزمودنی گرفته جانبی از 

عکس  ها دستبردن  اول بعد از باال ۀموازی با سطح زمین نگه دارد. در لحظ ،حرکت کمترین

عکس ) عکسثانیه از عکس دوم، سومین  31پس از  .صفر( ۀعکس در لحظ) شد میدوم گرفته 

پایان  در را پایین بیاورد. ها دست شد میشد و از آزمودنی خواسته میثانیه( گرفته  31 ۀدر لحظ

 ویژه بهشد و با توجه به اختالفات وضعیت بدنی در تصاویر میمنتقل  تصاویر به رایانه ،ها آزمون

 نمره داده شد. ماتیاس آزمونبه  تصویر دوم و سوم،

به علل مختلف قبل از  ها نمونه، برخی یدکش میثانیه طول  31ماتیاس  آزمونبا توجه به اینکه  

که  دادند میجایی پاها را انجام  هدادن سر و جاب جمله تکان ت اضافی ازاتمام زمان آزمون، حرکا

مداوم  صورت به آزمون. برای حل این مشکل در حین دش میباعث توقف آزمون و آزمون مجدد 

 که از حرکات اضافی خودداری نمایند. شد میتذکر داده ها نمونهبه 

                                                             
1.biering Sorenson test 
2.Mcgill 
3.BENQ 
4 . DCE1000 
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و تجزیه و  برداری عکسبود، از  ماتیاس آزمونافزایش دقت در قضاوت  پژوهش هدف که  ازآنجا

ی و میرزایی سجور( و ال2117و همکاران ) 1دنالفو تر پیش. تحلیل با کمک رایانه استفاده شد

و تکرارپذیری استفاده  پوسچرال های ناهنجارییا  برای ارزیابی پوسچر برداری عکس( از 1333)

، ؛ الفوند و همکاران123. ص ،1332، میرزایی )السجوری، اند کردهآن را بیان  و اعتبار زیاد

( را در <3/1r2) برداری عکس( روایی باالی روش 2112)و همکاران  2. استراکر(1. ص ،2117

؛ البته پیشینه و اطالعات اند نمودهدبیرستانی گزارش  ۀسال 13تا  12آموزان و دانش ساالنبزرگ

. ص ،2111، )استراکر، مخورا کافی نیست کودکان درتکرارپذیری پوسچر ایستاده  مورد در

338). 
 

 
 

 

 

 
  

 
 ماتیاس آزمون حیندر  جبرانی حرکات ـ 1 شکل

 

به دو  ماتیاس آزمونقبل، ابتدا و پایان اجرای  ۀشد تجزیه و تحلیل تصاویر گرفته منظور به 

توجه  با ها نمونهدهی به و نمره ماتیاس آزمونقضاوت  کردن یصورت عمل شد. ابتدا با هدف کمّ

که  ها نمونهداده در وضعیت بدنی سه مورد از حرکات جبرانی و انحرافات رخ ،پژوهش ۀبه پیشین

نظر  مقیاس در عنوان به ها دست ۀدادن پشت و تغییر زاوی دادن شکم، عقب جلو: عبارت بودند از

رت عبا که. مقدار انحرافات سه نقطه از بدن (721. ص ،2113، )کرودر و همکاران گرفته شد

)مقابل  بدن( و مچ دست ۀنقط ترین عقب) ها کتفناف(، پشت  روی هروب) شکم جلویبود از 

 متر میلیکش مدرج با دقت یک با استفاده از خط آزمون پایانشروع و  ۀلحظ بین( ای نیزهزوائد 

 .(1)شکل  دشثبت 

                                                             
1. Laford 
2. Straker 

 بردن دست قبل از باال               لحظۀ صفر ثانیه 31لحظۀ 
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کیفی  ورتص به(، 2112) 1گوسن ( و2117) ماکنچ(، 1882کله ) بندی تقسیمسپس با توجه به 

به سه گروه وضعیت بدنی طبیعی، وضعیت بدنی ضعیف و وضعیت بدنی خیلی  ها آزمودنی

که کودک حین  شد میتشخیص داده  طور اینتقسیم شدند. وضعیت بدنی طبیعی  ضعیف

 های قوسو افزایش  ها دست ۀیکپارچه بدون تغییر در زاوی صورت بهکل بدن را  آزموناجرای 

به  تواند میکودک  . در وضعیت بدنی ضعیفکند میمت عقب متمایل کمی به س ،ستون فقرات

به  3و لوردوز 2ثانیه با افزایش در میزان کایفوز 31در پایان  اما ؛وضعیت بدنی صاف دست یابد

کودک از ابتدا قادر نیست وضعیت  ،. در وضعیت بدنی خیلی ضعیفشود میسمت عقب متمایل 

لگن به سمت جلو و افزایش مفرط لوردوز سعی در حفظ بدنش را صاف نگه دارد و با انتقال 

 .(21.ص ،2112؛ گوسن،217. ص ،1882، )کله تعادل دارد
 

 بندی کیفی وضعیت بدنی، از راست به چپ: طبیعی، ضعیف، خیلی ضعیف تقسیم ـ 2شکل  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

( و 1882) 2نمطالعات سالمین اساس برتنه با تأکید بر عضالت شکم  استقامت عضالت فلکسور

توسط آزمون نگهداری بدن در حالت خمیده  ،(1888گیل )و پیشنهاد مک( 1883) 2نیوکامر

)گلدهوف  کرده استبیان32/0را  آزموناین  تکرارپذیری( 2117) 3ارزیابی شد. الیزابت گلدهوف

 به شکل بود که آزمودنی با پاهای صافبدین آزمونروش انجام  .(328. ص ،2117، و همکاران

ثابت  ای پارچهقسمت باالی زانوی وی را با نوار  آزمونگر ،. سپسخوابید میروی تخت  پشت

 ،آزمونگر. با فرمان دکر میبه یکدیگر وصل  ،را عالمت زده ها کتفکرد و زوایای تحتانی می

                                                             
1. Goßen 

2. Kyphosis 
3. Lordosis 
4. Salminen  
5. Newcomer 
6. Geldhof 
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خود را خم  ۀتن ،د از زمین جدا شو ها کتفآزمودنی تا جایی که خط اتصال بین زوایای تحتانی 

خط  که زمانی کرونومتر. داشت میثانیه( نگه  221)حداکثر  توانست میو تا جایی که  دکرمی

استقامت عضالت  عنوان به شده ثبتو زمان   متوقف کرد میمجدداً با زمین تماس پیدا  ذکرشده

 ،2111؛ ددرینگ و همکاران،328ص. ،2117)گلدهوف و همکاران، شدمیشکم ثبت 

 (. 3 )شکل (1212ص.

مالک  شد.استفاده شده اصالحبایرینگ سورنسن  آزمونجش استقامت عضالت پشت از سن برای 

مدت زمانی است که فرد بتواند در وضعیت دمر، سر و قسمت فوقانی تنه را از حد  آزموناین 

)موفروید  در وضعیت افقی و موازی با زمین نگه دارد حمایتبه باال بدون  1ستیغ ایلیاک کرست

صاف و کشیده  صورت بهنیز  ها دست. شود میمحکم به تخت بسته  (31.ص ،1882و همکاران،

صورت  در. (1212ص. ،2111)ددرینگ و همکاران، گیرند میبا تنه در کنار بدن قرار  راستا هم

 ثانیه 11درجه برای بیشتر از  11تا  2شرطی که بیشتر از  هشدن تنه از وضعیت افقی ب خارج

ذکر است که حداکثر  . قابلشد میرکورد ثبت  عنوان بهزمان  متوقف و کرونومتر، یدکش میطول 

 (.2 )شکل (328ص. ،2117)گلدهوف و همکاران،نظر گرفته شد  ثانیه در 221 ،زمان

گیل استفاده شد. مک 2سنجش استقامت عضالت جانبی تنه از آزمون حمایت جانبی منظور به 

عضالت  ند که این آزمونباوربر این  (1883و همکاران ) 2( و جوکر2112و همکاران ) 3کاوکیک

. روش اجرای این دهد یمتأثیر قرار  را تحت 3تنه ۀجانبی دیوارـ  و قسمت قدامی 2مربع کمری

به پهلو روی ساعد با آرنج  ،شدهزمودنی با پاهای کشیده و جفتصورت است که آ بدین آزمون

 آزمودنی باید لگن خود را از رآزمونگبا فرمان  گیرد.میدرجه قرار  81صورتشود و بهمیخم 

 توانست یممدت زمانی که فرد  .داشت یممستقیم نگه  یخطزمین بلند کرده و کل بدن را در 

. دش میجانبی وی ثبت  ۀکننداستقامت عضالت خم عنوان بهاین وضعیت را حفظ نماید 

 ≤ 31/1ICC( 2112) 7و اوانس ≤ 31/1ICC( 1888تکرارپذیری این آزمون توسط مک گیل )

؛ 122.ص ،2112؛ اوانس و همکاران،227.ص ،2117،آدامز ،رفشاک )اوانس، بیان شده است

 (.2)شکل  (1222ص. ،2112،ریگران ،سیکاوس مک گیل،
 

                                                             
1. Iliac crest 
2. Side bridge endurance test 

3. Kavcic 
4. Juker 
5. Quadratus lumbarum 
6. Anterolateral trunk wall 
7. Evans 
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 آزمون حمایت جانبی ـ 2شکل  آزمون بایرینگ سورنسن ـ 2شکل  زمون استقامت عضالت شکمآ ـ 3شکل 
 گیلمک 

 

   
 
 

(، ماکنچ 2112ا توجه به حرکات جبرانی و پیشنهاد گوسن )ماتیاس ب آزموندهی به نمره

در سه گروه خیلی ضعیف، ضعیف و طبیعی  ها نمونه( انجام شده و 1882( و کله )2117)

و  شده  ثبتعددی  صورت بهاستقامت عضالنی نیز  های آزمونشدند. رکورد  بندی تقسیم

آزمون استقامتی با یکدیگر  چهار تعیین مجموع استقامت عضالت باالتنه، رکوردهای منظور به

بودن متغیر وابسته، برای بررسی  بودن متغیرهای مستقل و کیفی ید. با توجه به کمّشجمع 

 داری امعنو آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح  1اس. پی. اس. اس افزار نرماز  ها آنارتباط بین 

 استفاده شد. 12/1
 

 نتایج
آوردن  دست بهبرای  آورده شده است. 1در جدول  رحاض پژوهش های نمونه جسمانیمشخصات 

آزمون با توجه به حرکات جبرانی  های نمونهمیزان ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، ابتدا 

 ها نمونه بندی تقسیمشدند.  بندی تقسیمدر سه گروه خیلی ضعیف، ضعیف و طبیعی  دادهرخ

 که نتیجۀ آنجا ( انجام پذیرفت. از2112) ماتیاس با توجه به پیشنهاد گوسن آزمونبرای 

 های آزمونبود، رکوردهای  شده ثبتعددی و کمی  صورت به استقامت عضالنی های آزمون

موضوع و  نظر گرفته شدند. با توجه به این ی درمتغیرهای مستقل کمّ عنوان بهاستقامت عضالنی 

و آزمون  اس. پی. اس. اس افزار نرماز  ها آنبرای بررسی ارتباط بین  بودن متغیر وابسته کیفی

 د.شاستفاده  >α 12/1 داری معناهمبستگی اسپیرمن با سطح 

آمـوزان  دانـش  ۀماتیاس و استقامت عضـالت تنـ   آزمون ۀبین نمر حاضر نشان داد پژوهشنتایج 

 مثبـت وجـود دارد   دار امعنـ  ۀکلی رابط صورت بهجداگانه و هم  صورت بههم  پسر مقطع ابتدایی

(12/1 P≤). 
 

                                                             
1. SPSS 
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 (N=118) و استقامت عضالت BMIقد، وزن، سن،  متغیرهایبرای  ها نمونهمشخصات  ـ 1 جدول
 میانگین متغیرها

 11/121±22/7 )سانتیمتر( قد

 33/33±13/11 )کیلوگرم( وزن

 21/11±33/1 )سال( سن

BMI )31/13±32/3 )کیلوگرم بر متر مربع 

 13/33±72/27 )ثانیه( استقامت عضالت شکم

 8/28±13/23 )ثانیه( تقامت عضالت اکستنسوراس

 31/23±31/18 )ثانیه( استقامت عضالت جانبی چپ

 21/27±23/18 )ثانیه( استقامت عضالت جانبی راست

 78/138±77/22 )ثانیه( استقامت کلی عضالت تنه

 

 میزان همبستگی نمرۀ آزمون ماتیاس با استقامت عضالت تنه ـ 2جدول 

 متغیر
 ضریب همبستگی

(R) 
P-Value 

 112/1* 312/1 استقامت عضالت پشت

 111/1* 238/1 استقامت عضالت شکم

 111/1* 283/1 استقامت عضالت جانبی تنه در سمت چپ

 111/1* 282/1 استقامت عضالت جانبی تنه در سمت راست

                               111/1* 378/1 استقامت کلی عضالت تنه
 

 ت.دار اسامعن* 
 

 گیری نتیجهبحث و  
ماتیـاس   آزمـون  ۀنمر ۀکه به بررسی رابطیافت نشد ی پژوهشیچ ، هبا مروری بر مطالعات قبلی 

 1( وگرونولـد 2111؛  1882اما کلـه )  ؛مختلف بدن پرداخته باشد های قسمتبا استقامت عضالت 

بـه حالـت    عضالت و توانایی نگهـداری سـتون فقـرات    بیشینۀ ( در مطالعاتی بین قدرت1873)

کلـه   ،البتـه  .مثبتی پیـدا کردنـد   ۀرابطشده بود،  گیری اندازهماتیاس  آزمون ۀوسیل بهطبیعی که 

 نظـر  سنجش قدرت عضالت با قاطعیت اظهـار  برایماتیاس  آزمونبودن  مناسب مورد ( در1882)

عضالت، قـدرت عضـالنی و    ۀ. با توجه به تعریف قدرت بیشین(217ص. ،1882)کله، نکرده است

 هـا  آنو ارتبـاط تنگاتنـگ بـین     شـود  میستقامت عضالنی که همان استقامت در قدرت قلمداد ا

 حاضر دانست. پژوهشنتایج  ۀتأییدکنند ،نوعی بهمطالعات کله و گرونولد را  توان می

                                                             
1. Gronefeld 
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تأییـد نقـش اسـتقامت     منظـور  بـه دسـترس،   حاضر و مبانی نظـری در  پژوهشبا توجه به نتایج 

 هـا  دسـت آوردن  اظهار داشت که بـا بـاال   توان میماتیاس  آزمونجرای عضالت در عملکرد حین ا

حفـظ   منظور به .مرکز ثقل به سمت جلو حرکت کرده و بدن تمایل به افتادن به سمت جلو دارد

از اسـتراتژی   ،بـرداری  ان استفاده از رفلکس گـام امکنبود بودن هر دو پا و  تعادل با توجه به ثابت

تعـادل   ،مختلـف بـدن   هـای  قسمتشکل که با حرکات  بدین .شود میثابت استفاده  یسطح اتکا

. (321ص. ،2111)گراناتاوویلسـون،  نـد ک مـی فـرد پوسـچر خـود را حفـظ      و دوباره برقرار شـده 

. شـوند  مـی منقـب    غیـرارادی  صورت بهپشت ۀ بازکنندعضالت  ویژه بهعضالت تنه  ،منظور بدین

لگـن در وضـعیت    داشـتن  نگهبرای  الت شکمعض ویژه به ،همچنین عضالت اطراف کمربند لگنی

 .(373ص. ،2112هرتلینگ و کسلر، ؛83ص. ،1333)کندال، ندشو میوارد عمل  خنثی

گذشـته، امکـان وقـوع سـه      های پژوهشهمچنین نتایج  و با توجه به توانایی عضالت پوسچرال 

راک و ؛ موبـا 21ص. ،2112؛ گوسـن، 271ص. ،1882کلـه، ) حالت از حرکات جبرانی وجـود دارد 

یکپارچه به مقدار کمی به سـمت عقـب    صورت به. در حالت اول، بدن (127ص. ،2117همکاران،

. در توضـیح ایـن عقیـده بایـد     دهد می. این وضعیت در افراد با عضالت قوی رخ شود میمتمایل 

 منظـور  بـه بـردن تنـه    زمان با عقب هم شود میپشت و شکم باعث  ۀکفایت عضالت بازکنند گفت

راسـتای   انحراف مشـهودی در  ،نتیجه در؛ شود داشته نگه، لگن نیز در وضعیت خنثی حفظ تعادل

است که ضعف عضـالت   هایی نمونه. دو حالت دیگر حرکات جبرانی مربوط به دشو نمیتنه ایجاد 

توانـایی کـافی بـرای حفـظ      ،ویژه عضالت شـکم به در این دو گروه، عضالت کمربند لگنی .نددار

. دشو میراستای تنه مشاهده  دادن پشت، انحراف در زمان با عقب و هم ندروضعیت خنثی لگن ندا

دلیـل اینکـه توانـایی    و بـه  استدارند بیشتر  تری ضعیفاین انحراف در افرادی که عضالت شکم 

دادن پشـت، لگـن نیـز     عـالوه بـر عقـب    ،است کمترین حالتحفظ لگن توسط عضالت شکم در 

. نویسنده بر این نظر دشو میشهودی به سمت جلو متمایل م صورت به ،قدامی پیدا کرده انحراف

ثانیـه   31ماتیـاس کـه    آزمـون است که با توجه به تعریف موجود از استقامت عضـالنی و زمـان   

و  آزمونطول  ، استقامت عضالنی در برخورداری از وضعیت بدنی صحیح درشود مینظر گرفته  در

وجود ارتبـاط   ،شده گفتهرد. با توجه به مطالب عهده دا نقش مهمی بر ندادن حرکات جبرانی روی

 ۀتأییدکننـد  رسـد و مـی ماتیاس منطقی بـه نظـر    آزمون ۀبین استقامت کلی عضالت تنه و نمر

 است. پژوهشفرضیات 

ماتیاس انجـام شـده اسـت، هنـوز هـدف اصـلی از        آزمونکه با استفاده از  هایی پژوهشبا وجود 

 ارائـه  آزمونکه از این  ای اولیهقرار دارد. ماتیاس در تعریف  از ابهام ای هالهدر  آزموناجرای این 

. بـه مـرور زمـان ایـن هـدف      نمودبیان کرد، هدف از اجرای آن را ارزیابی استقامت عضالت تنه 
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از آن دالیل کافی بـا سـوگیری    ۀسنجی و ارائبدون روایی پژوهشگراند و شدچار تغییر و تحول 

هـای  شـاخص بـا هـدف ارزیـابی     هسـتند  که عمـدتاً داخلـی   پژوهشگرانبهره بردند. گروهی از 

 ،ای شانهتنه و بعضاً کمربند  ویژه بهجسمانی نظیر استقامت و قدرت عضالت نواحی مختلف بدن 

مقابل، گروهی با هدف ارزیابی پوسچر و طرز صحیح ایسـتادن   . دراند کردهاستفاده  آزموناز این 

. در (127ص. ،2117؛ موبـاراک و همکــاران، 32ص. ،1883)کلـه،  انـد  بـرده بهـره   آزمـون از ایـن  

استقامت عضالنی در برخورداری از وضعیت  انکارناپذیرحاضر سعی شد با توجه به نقش  پژوهش

ماتیاس و اسـتقامت عضـالت    آزمون ۀپاسخ به این سؤال که آیا بین نمرمنظور بهبدنی صحیح و 

در تعیـین هـدف اصـلی از اجـرای ایـن       ،آموزان پسر مقطع ابتدایی رابطـه وجـود دارد  دانش ۀتن

 آزمـون  ۀدار مثبـت بـین نمـر   احاضر با بیان ارتباط معنـ  پژوهشگام برداشته شود. نتایج  آزمون

بـا هـدف ارزیـابی     تواند می آزمونماتیاس و استقامت عضالت تنه مبین این مطلب است که این 

از  توان نمی، با قاطعیت نیستی از آنجا که این ارتباط قو اما ؛شوداستقامت عضالت تنه استفاده 

خواهـد بـود.    کننـده  تعیـین آتـی در تأییـد یـا رد آن    های  پژوهشنتایج  ،؛ بنابراینآن دفاع کرد

ماتیـاس بـا اسـتقامت     آزمـون دار امعنـ  ۀبه این نتیجه رسیده است که رابط پژوهشگر ،همچنین

صـحیح ایسـتادن توسـط     ۀتناقضی با ارزیابی وضعیت کلی بدن و نحو گونه هیچ ،باالتنهعضالت 

 ندارد. آزمون

 هـای  پژوهش بیشترنظر وجود دارد. در  ماتیاس نیز اختالف آزموندهی به قضاوت و نمره ۀدربار 

و افراد در دو گروه ضعیف و قـوی   شدمیقبلی هر نوع انحراف بدن از وضعیت قائم، ضعف تلقی 

کردن میزان  و امکان مشخص شدمین نظر گرفته . در این موارد، درجات میانی درگرفتند میقرار 

 آزمـون و نوع ضعف وجود نداشت. این محدودیت باعث ابهام در قضاوت و کاهش استفاده از این 

-احساس مـی آن  شدن یماتیاس و کمّ آزمون. با توجه به این مطلب، لزوم اصالح قضاوت از شد

و  هـا  آنمشـخص و مقـدار    هـای  مقیاسحاضر سعی شد با استفاده از  پژوهشدر  ،رو این از .شود

مـورد آن بـا    د تا امکان قضـاوت در شوماتیاس انجام  آزموندهی به همچنین تصویربرداری، نمره

، تصویربرداریبا استفاده از  ماتیاس آزمون بررسیسهولت  با وجودسهولت بیشتری فراهم گردد. 

حاضر هماننـد کلـه    پژوهشبا وجود این موضوع در  فراهم نشد. آزمونبه  یکمّ دهینمره امکان

از قضــاوت کیفــی ســه  ،(2112( و گوســن )2117) 1(، هفتــی2117(، مــاکنچ )2111؛ 1882)

دلیل تقسیم افراد ضعیف در دو گـروه و توصـیف دقیـق نـوع حرکـات      ارزشی استفاده شد که به

 پژوهشـگران بیشـتر  قضاوت کیفی دو ارزشـی کـه توسـط     مقایسه با در ها آن در دادهرخجبرانی 

 .داردتوجهی  استفاده شده است، برتری قابلداخلی 

                                                             
1.Hefti 
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 سال مفیـد  3ـ12سنی ۀ را برای رد آزموناین  است بیان کرده آزمونماتیاس در تعریفی که از  

خـارج از ایـن دامنـه بهـره      هـایی  نمونـه ارزیابی  منظور به آزموناز این  پژوهشگرانولی  ؛دانسته

 (2112مثـال ویـس و همکـاران )    عنوان به ؛(373ص.  ،2113کریفکا،  ،بالکی )رنکاویتز، اند برده

سـال و دالیچـو و    3ــ 12سـنی   ۀبـرای رد  (2113سال، نیکول و همکـاران )  3ـ3سنی  ۀبرای رد

آمـوزان دبیرسـتانی و بـاالتر    ( بـرای دانـش  2111؛ 1882( و کلـه و همکـاران )  1888همکاران )

ــتفاده  ــردهاس ــد ک ــاران  ان ــس و همک ــی،111. ص ،2112، )وی ــمدی، ؛ رجب ؛ 73. ص ،1337ص

ص.  ،2113، ؛ کـرودر و همکـاران  13. ص ،1888، اسـکل  و هـوبنر  ؛ دالچـو، 32. ص ،1883کله،

که امکـان اسـتفاده    ایگروه سنی ۀدربار ،؛ بنابراین(127. ص ،2117، ؛ موباراک و همکاران721

 نیز اظهار نظر قطعی ممکن نیست. ،وجود دارد ها آنبرای  آزموناز این 

قوی موجود بین استقامت عضالت تنه و  چندان نهو ارتباط مثبت اما  پژوهش با توجه به نتایج 

و نه سنجش میزان استقامت  برای ارزیابی کیفی توان می آزمونماتیاس، از این  آزمون ۀنمر

باال  آزمون معتقد استنویسنده  ،؛ بنابراینآموزان پسر مقطع ابتدایی بهره برددانش ۀعضالت تن

 بینی پیشاست تا  تر مناسبغربالگری کلی وضعیت بدنی  منظور به سدن دو دست ماتیاآور

های شاخصتنگاتنگ  ۀعضالنی. با توجه به رابط های ناهنجاریهای عضالنی و شاخصضعف 

نظر قطعی  وضعیت بدنی و طرز صحیح ایستادن، اظهار ،اسکلتی عضالنی های ناهنجاریعضالنی، 

دقیقی همچون  گیری اندازهطریق وسایل  از هویژ به بیشتر های پژوهشبه و  نیستممکن 

سادگی  دلیلبه شود میپیشنهاد  نیاز است. آزمونروی عضالت درگیر در  1الکترومیوگرافی

ورزشی  های باشگاهآموزشی نظیر مدارس و  های محیطدر  ،آن کم ۀهزین و آزموناجرای این 

عضالنی و پوسچرال از افراد  یها ضعفتفکیک افراد دارای  برای با هدف غربالگری اولیهپایه 

 شود.استفاده از آن بدون ضعف 

 ؛ندادندمطالعات قبلی انجام شده درباره تست ماتیاس هدف واحدی را از انجام این تست ارائه 

همچنین درباره منظور غربالگری استفاده شده است. ه این تست بیشتر ب اما به شکل کلی از

قبلی هر نوع  های پژوهشدر بیشتر نظر وجود نداشته و نحوه قضاوت درباره نتایج تست اتفاق 

شد و افراد در دو گروه ضعیف و قوی قرار انحراف بدن از وضعیت قائم، ضعف تلقی می

 گرفتند. می

استقامت  توان برای ارزیابی کیفی از این آزمون میدر مقابل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

. همچنین بهره برددقیق آن و نه سنجش میزان یی ابتداآموزان پسر مقطع دانش عضالت باالتنه

                                                             
1.Electromyography(EMG) 
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با هدف غربالگری اولیه پایه های آموزشی  در محیطدهی به این تست به شکل کاربردی نمره

 .ارائه گردیدهای عضالنی و پوسچرال از افراد بدون ضعف از آن  برای تفکیک افراد دارای ضعف
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Abstract 
Endurance of trunk and pelvic girdle muscles are important for good posture. 
The Matthiass' arm-rising test is used to assess posture and postural related 
muscle performance. The objective of this study was to investigate the 
relationship between score of Matthiass arm raising test with endurance of 
trunk muscles. For this purpose, 118 boys with the mean age of 10.21±0.86 
years, weight of 36.38±10.18 kg and height of 140.11±7.54 cm were 
selected. Matthiass Test was recorded using digital camera and their 
compensatory movements were analyzed by computer. Subjects were 
classified in three groups according to compensatory movements; normal, 
weak and poor. The endurance of trunk flexor muscles was measured by 
modified Sorenson test. Back extensor muscles were measured by McGill 
endurance test. A lateral trunk flexor muscle was measured by McGill side 
bridge endurance test. The results indicated a significant relationship 
between the score of Matthiass Test and endurance of trunk muscles. 
According to the outcome of the current study, it can’t be concluded that 
Matthiass test has significant relationship with endurance of trunk muscles. 
However, it is suggested for screening of schoolchildren in large-scale 
studies. However, further studies with substation subjects are needed to help 
definite conclusion.  
Key Words: Matthiass Arm-Raising Test, Muscle Endurance, Trunk 
Muscles, Schoolchildren 
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