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 دختر و پسر آموزان دانش بررسی ارتباط بین بلوغ با امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی
 

 4، مهدیه آکوچکیان3، هومن مینونژاد2محمد حسین علیزاده، 1پور خدایار قاسم

 

 چکیده

با  راتییتغ نیکه ا رسد یبه نظر م چنین .شوند یمطی دوران رشد و قبل از بلوغ و پس از آن، افراد دچار تغییرات زیادی در عوامل مختلف زیستی و بدنی  :مقدمه

انجام هدف از وجود دارد.  یاساس یها پسران و دختران جوان در زمان بلوغ تفاوت یحرکات عملکردو در اجرای  استدر ارتباط  یعضالن -یعصب یالگوها

 .بوددختر و پسر  آموزان دانش (FMSیا  Functional Movement Screen) یعملکرد حرکت یرغربالگ ازاتیبلوغ با امت نیب یسنج ارتباط ،حاضر پژوهش

گروه  ۸0پسر و  هنفر ۵۳گروه  ۸0در ها  نمونه. انجام شدمدارس شهرکرد  هسال ۸۱تا  ۹آموزان دختر و پسر  نفر از دانش ۰00 بر روی قیتحق نیا ها: روشمواد و 

مجموعه  ( وPredicted maturity offset) بلوغ ینیب شیپشاخص از فرمول به ترتیب  یعملکرد حرکتو  بلوغ یابیارز قرار گرفتند. جهتدختر  هنفر ۵۳

 .(P ≤ 0۳0/0مورد استفاده قرار گرفت ) FMS یها آزمون ازاتیبلوغ با امت نیرابطه ب بررسی منظور به Spearmanهمبستگی  استفاده شد. آزمون FMS یها آزمون

 .(P، ۸۳1/0 = r < 00۸/0)وجود داشت  FMS های آزمون ازاتیامتبینی بلوغ و  شاخص پیش نیب یدار یمعن یهمبستگ ،Spearmanآزمون بر اساس نتایج  :ها یافته

، اما این همبستگی برای (P، ۵۵1/0 = r < 00۸/0) داری مشاهده گردید در پسران همبستگی معنی FMS های آزمون ازاتیامتو  بینی بلوغ شاخص پیشهمچنین، بین 

 .(P، 0۱2/0- = r > 0۳0/0)دار نبود  دختران معنی

دار  برای دختران معنی آموزان وجود دارد، اما این همبستگی دانش FMS های آزمون ازاتیبینی بلوغ و امت شاخص پیش نیب یدار یمعن یهمبستگ گیری: نتیجه

در نظر  ناتیریزی تمر برنامه ینوان هدف براه عتواند ب می ،خواهد داشت یراتییبا بلوغ چه تغ FMS های آزمون یاجرا که نیمورد ا رشناخت د. بنابراین، باشد نمی

 ریتحت تأث FMS های چنین، با توجه به این که ممکن است آزمونانجام گیرد. هم ها تفاوت. بهتر است تحقیقاتی نیز با هدف بررسی و شناسایی علل این گرفته شود

 .ی در نظر گرفته شودمیسن تقو یجاه ب یکیولوژیسن بکه  شود یمپیشنهاد  ها آزموننتایج این  ریهنگام تفسقرار گیرد، بلوغ 

 بلوغ ینیب شیپ، شاخص آموزان دانش ،یعملکرد حرکت یبلوغ، غربالگر ها: کلید واژه
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 مقدمه
زده  نیکه تخم یا گونه به ؛است شیجوانان در حال افزا نیورزش ب تیمحبوب

 3 یبا دامنه سن ییکایآمر کودکاننفر از  ونیلیم 33تا  30 نیب ساالنه شود یم
شرکت ، شده است یآنان سازمانده یکه برا ییها سال در ورزش 11تا 

آموز در مدارس وجود دارد  میلیون دانش 14در کشور ایران هم  .(1) کنند یم
ها به صورت هفتگی در کالس درس تربیت بدنی شرکت  که همگی آن

 شیبا افزا، از نوجوانان فعال برخیدوران رشد در از طرف دیگر،  .(2) نمایند می
 تحتانیدر اندام  بینرخ آسو  باشد میحاد و مزمن همراه  یها بیآس

. (3) در هر هزار ساعت ورزش گزارش شده است 33/1 یرستانیورزشکاران دب

 نقطه مشخص از نظر زمان اشاره دارد کیبلوغ به سطح بلوغ فرد در  تیوضع
 یا و سن شناسنامه یقد بزرگسال یدرصد بلند ی،بلوغ، سن اسکلت تی. وضع(4)

بلوغ  تیوضع یابیارز .(4)د باش میبلوغ  تیاز وضع ییها شاخص یهمگ
کمک به همگن کردن  وانت یدارد که از جمله آن م یا ژهیو یکاربردها

 نات،یآموزان در تمر دانش یبند کردن رقابت، گروه کسانی یکودکان برا
 نی. ب(3)نمود اشاره  بیهمه و کاهش آس یبرا تیکردن شانس موفق کسانی

در مورد زمان  ژهیو  به قرار دارند کسانی یا سن شناسنامه کیکه در  یافراد
 کیولوژیو ب یکریاز نظر رشد پ یادیدامنه اختالفات ز ی،جهش رشد نوجوان

 .(3) وجود دارد
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ی الگوها ی دراساس یها است که تفاوت نشان داده ها نتایج پژوهش
دختران و پسران جوان در زمان  نیب ی،حرکات عملکرد یط یعضالن -یعصب
ترین مطالعات مربوط به رشد جوانان و  یکی از مهم .(2) دارد وجود بلوغ

. محققان از (7) باشد نوجوانان، شناسایی اختالفات رشدی با توجه به جنسیت می
گیری مقدار تغییرات در عملکرد  پذیری برای اندازه ی قدرت و انعطافها آزمون

که بیشتر تحقیقات، وجود  طوری  ؛ به اند کردهحرکتی دختران و پسران استفاده 
پذیری بین دختران و پسران را در حین مراحل رشد و  تفاوت در قدرت و انعطاف

 تا  3/13دختران در  ها، . بر اساس نتایج پژوهش(7) اند کردهبلوغ گزارش 
. (7) رسند یمسالگی به سطحی نزدیک به قدرت در دوره بزرگسالی  3/14

سالگی سطوح  13شده است که دختران و پسران تا حدود  همچنین، عنوان 
 در پسران و دختران به یعضالن -یعصب یالگوها .(7)مشابهی از قدرت دارند 

 نیپسران در ح که ی طور  به ؛کند یم رییبلوغ تغ یدر ط یا طور قابل مالحظه 
 .(2) دهند میرا نسبت به دختران نشان  یشتریب یعضالن -یعصب راتییبلوغ تغ

است  یروش نیتر جیرا(، PHVیا  Peak height velocity)اوج سرعت رشد قد 
به  ؛شود میاستفاده  یبلوغ در مطالعات طولبینی  پیشعنوان شاخص   که به
 کیو  کند یفراهم م یدر دوره نوجوان را از حداکثر رشد یقیدق اریمعکه  ای گونه

افراد  نیدر ب یابعاد بدن گریدرشد نشان دادن سرعت  ینقطه عطف مشترک برا
کلی نسبت به  طور  بزرگسال به ایبالغ  کنانیباز .(7)باشد  میگروه  کی

 یابعاد بدن ،از بلوغ آنان گذشته است یکمتر زمانتر خود که  جوان یها یمیت هم
مطابق با نتایج یک تحقیق،  .(1) دهند یاز خود نشان م یبهتر یتر و اجرا بزرگ

 یها تفاوت ،کسانی یگروه سن کیدر  افتهیکمتر بلوغ  ای شتریب کنانیباز نیب
 یدو یها آزمون یدر اجرا درصد 20متر در قد و  سانتی 33به اندازه  یبزرگ

 یروش مرسوم یمیسن تقو ،در ورزش نوجوانان .(1) سرعت مشاهده شده است
افراد با سن  نیاما ب ،و مسابقات است ناتیتمر یها برا بندی بچه گروه جهت

تفاوت وجود  تواند یسال م 4تا  یاز نظر سن اسکلت ،یگروه سن کیمشابه در 
 .(3) داشته باشد

ی است که اغلب برای هماهنگ ساختن اجزای ا واژهعملکرد حرکتی 
النی، استقامت عضالنی، مختلف آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت )قدرت عض

پذیری و ترکیب بدنی( و آمادگی مرتبط با حرکت  استقامت هوازی، انعطاف
. ارزیابی (7) رود یم)سرعت حرکت، چابکی، هماهنگی، تعادل و توان( به کار 

که با  دهد یمحرکت به متخصصان سالمت و آمادگی جسمانی این امکان را 
ی حرکتی، عدم تعادل عضالنی و استراتژی به کارگیری تغییر ها نقصمشاهده 

ی انجام شده در زمینه ها . نتایج پژوهش(9)یافته عضالت را تشخیص دهند 
سوم کودکان و نوجوانانی   که بیش از یک دهد کودکان نشان می عملکرد حرکتی

فعالی که آمادگی جسمانی آنان را ، از زندگی اند گرفتهکه مورد آزمون قرار 
ی اخیر، به ارتقای آمادگی ها سال. در (10) نبودند برخوردارافزایش دهد، 

اندکی در زمینه  ی که مطالعاتا گونهجسمانی بزرگساالن توجه بیشتری شده؛ به 
ی آمادگی کودکان صورت گرفته است. در نتیجه، اطالعات در خصوص ازهاین

محدود  ها تیفعالگونه   آمادگی جسمانی کودکان و ظرفیت آنان برای انجام این
عملکرد  یدرباره اثرات بلوغ بر اجرا یاطالعات کم . همچنین،(10) باشد می

وجود دارد  ها آزمون نیا یدر نوجوانان هنگام اجرا یکیمکان راتییو تغ یحرکت
در ورزشکاران جوان درک  یعیطب یحرکت یاز الگو یمرب کیکه  یهنگام. (11)

. عالوه (12) کمک کند یحرکتهای  تواند به اصالح نقص می ،داشته باشد یدرست

 یراتییبا بلوغ چه تغ های عملکردی آزمون یاجرا که نیمورد ا رشناخت د ،نیبر ا
 نوان هدف در نظر گرفته شود.ه عب ناتیریزی تمر برنامه یتواند برا می ،خواهد داشت

. (11)فراوانی دارد  تیاهم ها مهارت یاجرا یرشد و بلوغ رو راتیدرک تأث

 ،مربوط به سن یحرکت یها که کمبود مهارت ان داده استنتایج تحقیقات نش

مهارت شود و  ایمد و ابه حرکات کار یابیدست یبرا یممکن است منجر به مانع

 یحرکت دهیچیپ یالگوها یریادگیدر  شرفتیپ سدی جهت تواند یمهمچنین، 

د نمان یکردعمل یها بر آزمون ی تأثیرگذاربدن یها از شاخص یاریبس .(4)باشد 

 ابدی یم شیبه بلوغ افزا دنیو رس یبعد از اوج رشد نوجوان ،قدرت و استقامت

شتاب رشد در طول بلوغ  نیشتریاست که با ب یا دوره PHV ،نیبنابرا. (11)

 یابعاد بدن راتییتغ یبرا یاست که به عنوان مرجع دیمف اریو بس باشد میهمراه 

که ممکن است  دهد ینشان م ها پژوهش که ی حال در .(4)شود  شنهادیپ یو جسم

ارتباط  بیآس ی ازریشگیمد و پاحرکات کار یاجرا ای یحرکت یها مهارت نیب

تا  حرکتیعملکرد  یها یریگ و اندازه بین بلوغوجود داشته باشد، اما ارتباط 

 با هدف حاضر  مطالعه ن،بنابرای .(13) نامشخص است یحدود

  یعملکرد حرکت یرغربالگ ازاتیبلوغ با امت نیب یسنج ارتباطبررسی 

(Functional Movement Screen  یاFMS) انجام شد دختر و پسر آموزان دانش. 

 

 ها مواد و روش
 ازاتیبلوغ با امت نیرابطه ب ،بود و در آن یهمبستگ -یفیاز نوع توص یقتحق ینا

FMS آموزان شهر  دانش هیکل را یجامعه آمار .گردید ارزیابی آموزان دانش

و  با توجه به حجم جامعه پژوهش های نمونه تشکیل داد. هزار نفر( 33) شهرکرد

 و  α=  03/0)نفر محاسبه گردید  Cochran ،330با استفاده از فرمول 

93/0  =β-1 )آموزان، بندی دانش که با توجه به اهداف تحقیق و کالس  

 یا خوشهی به صورت تصادف هسال 11تا  9آموزان دختر و پسر  نفر از دانش 700

 گونه که هیچدختر  هنفر 33گروه  10پسر و  هنفر 33گروه  10و در  شدندانتخاب 

قرار گرفتند. پس از ، (3)نداشتند  مطالعهماه قبل از شروع  شش طی یدگید بیآس

تحصیلی  هیاز هر پا مدارسهدف، اگر در  یها مشخص شدن مدارس و کالس

 ،چند کالس موجود بود هیپا کیهمان کالس و اگر در  ،کالس وجود داشت کی

در  کالس آموزان دانشو تمام شد کالس انتخاب  کی یصورت تصادف  مجدد به

مقامات  قیالزم از طر یمجوزها قبل از شروع تحقیق،ها شرکت کردند.  آزمون

 نیتوسط والد نامه تیفرم رضا و افتیپرورش استان در و  ول آموزشؤمس

قبل  پژوهشمراحل انجام  هیکلهمچنین،  .گردید یآور آموزان امضا و جمع دانش

( IR.UT.SPORT.REC.1398.012 اخالق )شماره تهیکم دییاز شروع به تأ

 .دیرسدانشگاه تهران 

در  یجراح ای یهرگونه سابقه شکستگیارهای خروج از مطالعه شامل مع
هرگونه ، کمردرد انندم یعضالن -یاختالالت اسکلت ی، سابقه ابتال بهاندام تحتان

مصرف  ،خاص یماریب ابتال به سابقه، ها آزمون یاجرا نیح یناراحت ایدرد 
دیدگی  آسیبو  شود یشناخت راتییتغ ایکه باعث اختالل تعادل  ییهرگونه دارو

 ها یآزمودن یشناس تیابتدا اطالعات جمع. (3، 11) بود ها انجام آزمون نیدر ح
 ی،شفاه حاتیاز توض. سپس با استفاده گردید یریگ شامل سن، قد و وزن اندازه

ها  آزمون یآموزش الزم در خصوص نحوه اجرا ی و نمایش فیلم،عمل یاجرا
دقیقه دویدن آرام در  3پویا شامل  گرم کردن قهیدق 10 ،ه شد و پس از آنیارا
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بخشی پویا با هدف افزایش فعالیت  دقیقه تمرینات تحرک 7جهات مختلف و 
 .(11)رفت عضالنی در اندام فوقانی و تحتانی صورت گ

نفره از  3گروه  کیشامل  تربیت بدنی رانیها توسط دو گروه دب آزمون
مدارس دخترانه  یها برا نفره از خانم 3گروه  کیمدارس پسرانه و  یبرا انیآقا

ی ارشد و دکتر یکارشناس یلیمدارک تحص یدارا ی. آزمونگرها همگگردیداجرا 
سال سابقه کار بودند. در  1حداقل  یو دارا یبدن تیدر رشته ترب تخصصی

ها، نحوه  آزمون یاطالعات الزم در خصوص نحوه اجرا یآموزش یها کالس
 یبرا فیلم شیو نما یها به صورت عمل گیری امتیازدهی، نحوه انجام اندازه

نفر از  10 ،آزمونگران نیب ییبه دست آوردن روا یه شد. برایطرح ارا انیمجر
 نمودندرا اجرا  FMS ینهم مانورها هیتوسطه اول در پاآموزان پسر مقطع م دانش

 ضریب همبستگی درون گروهیکه  نمره هر اجرا را ثبت کردندو آزمونگران 
(Intraclass correlation coefficient  یاICC) به  92/0 ،نمرات آزمونگران نیب

در  شده ی طراح یها ستگاهیآموزان در ا دانش ی،ریگ در روز آزمون .آمد دست
در  نیالزم و فرصت تمر یها کردند و آموزش دایحضور پسالن ورزشی مدرسه 

 ،ها داده شود به آن یبازخورد که نیبدون ا ،تینها ها قرار گرفت. در آن اریاخت
 .گردیدمخصوص ثبت  یها اجرا و در فرم یتصادف بیبا ترت FMSی ها آزمون

ی بلوغ نیب شیپشاخص  از فرمول ،بلوغ یابیمنظور ارز  بهارزیابی بلوغ: 

(Predicted maturity offset استفاده شد )(3) .برای اولین بارفرمول  نیا 
 توسط یتازگ بهو  (4)( 1)رابطه گردید  یطراحو همکاران  Mirwaldتوسط 

Koziel  وMalina هی. در فرمول اول(3)( 2)رابطه شده است  یروزرسانهب 
وزن و اعداد  ،قد نشسته، طول پا، سن ستاده،یشامل قد ا کیاطالعات دموگراف

قد و سن  ریعالوه بر اعداد ثابت فقط از مقاد دیاما در فرمول جد ،ثابت وجود دارد
. (3) گردد میبلوغ استفاده  ینیب شیبه دست آوردن شاخص پ یبرا ها یآزمودن

محققان محاسبه شد و تفاوتی بین ، هر دو روش توسط نانیحصول اطم یبرا
بینی  پیش . در تحقیق حاضر فرمول جدید برای(P ≥ 030/0) نتایج مشاهده نشد

 .بلوغ مورد استفاده قرار گرفت
 

  1رابطه 
Girls: 
Maturity offset (years) = -9.376 + (0.0001882 × (leg length × 

sitting height)) + (0.0022 × (age × leg length)) + (0.005841 × (age × 

sitting height)) – (0.002658 × (age × mass)) + (0.07693 × (mass by 
stature ratio × 100)); 

Boys: 

Maturity offset (years) = -9.236 + (0.0002708 × (leg length × 
sitting height)) + (-0.001663 × (age × leg length)) + (0.007216 × (age × 

sitting height)) + (0.02292 × (mass by stature ratio × 100)). 
 

  2رابطه 
Girls: 

Maturity offset (years) = -7.709133 + (0.0042232 × (age × stature)) 
Boys: 

Maturity offset (years) = -7.999994 + (0.0036124 × (age × stature)) 

 
عدد به دست آمده از فرمول بر اساس سن و قد فرد، دارای مقادیر مثبت یا منفی 

 بینی بلوغ که  . این عدد به عنوان شاخص پیشباشد یم+( 4تا  -4)دامنه بین 
 است، در نظر  PHVنشان دهنده زمان قبل یا بعد از رسیدن به 

 .شود یمگرفته 

و سن  بینی بلوغ شاخص پیش با توجه به عدد حاصل شده از فرمول

بینی کرد. به عنوان مثال، اگر عدد به دست  را پیش PHVسن  توان یمتقویمی، 

باشد؛ یعنی این فرد هنوز به سن  -3/3ساله  1آمده از فرمول برای یک فرد 

PHV ( خود نرسیده است و در مرحله پیش از بلوغPre-PHV قرار دارد و اگر )

جمع گردد،  سال( 1منفی، با سن تقویمی )این عدد بدون در نظر گرفتن عالمت 

سالگی به اوج  3/11که این فرد در  دهد و نشان می دیآ یمسال به دست  3/11

PHV  باشد؛ به 3ساله  17خود خواهد رسید. اگر این شاخص برای یک فرد +

و در است  دهیخود رس PHVبه سن سالگی  14این معنی است که این فرد در 

 ( قرار دارد.Post-PHVمرحله پس از بلوغ )

ی، از مجموعه عملکرد حرکت منظور ارزیابی  به ی:حرکت عملکرد یابیارز

 مانع، ی، گام برداشتن از روعمیق اسکات» آزمون 7شامل  FMS یها آزمون

تنه و ثبات  یداریپا یشانه، باال آوردن فعال پا، شنا یریپذ النچ، تحرک

 ( گزارش شده است91/0) خوببسیار آن  ییایپااستفاده گردید که « یچرخش

هر  ازیامت واجرا  شوندگان  ار توسط آزمونبی سه حرکت یهر کدام از الگوها .(14)

)اجرای کامل الگوی  2نقص الگوی حرکتی(،  )اجرای بی 3در دامنه امتیاز آزمون 

در جدول )اجرای ناقص الگوی حرکتی(  1حرکتی به همراه حرکات جبرانی( و 

 هر نفر محاسبه  یاهفت آزمون بر ازاتیمجموع امت مخصوص درج و

 .(13)شد 
 Kolmogorov-Smirnov، از آزمون ها دادهجهت بررسی نرمال بودن 

 منظور (، بهP ≥ 030/0نرمال نبود ) ها دادهتوزیع  که یی جا آن ازاستفاده شد. 

همبستگی  از آزمون، FMS یها آزمون ازاتیبلوغ با امت نیرابطه ب بررسی

Spearman افزار نرمدر ها  در نهایت، داده .گردیدتفاده اس SPSS  24نسخه 

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزیه و تحلیل قرار )

 در نظر گرفته شد. داری معنی حسطبه عنوان  P ≤ 030/0گرفت. 

 

 ها یافته
و  1به تفکیک رده سنی در جدول  کنندگان شرکتاطالعات دموگرافیک 

ارایه  2در جدول  FMS ازاتیامتو  بینی بلوغ شاخص پیشاطالعات مربوط به 

 نیب یدار یمعن یهمبستگ، Spearmanآزمون شده است. بر اساس نتایج 

 .(P، 134/0 = r < 001/0)مشاهده شد  FMS ازاتیامتبینی بلوغ و  شاخص پیش

در  FMS ازاتیامتو  بینی بلوغ شاخص پیشداری بین  همچنین، همبستگی معنی

، اما این همبستگی در دختران (P، 334/0 = r < 001/0)پسران وجود داشت 

 . (P، 012/0- = r > 030/0)دار نبود  معنی

ی ها ردههر یک از  FMS ازاتیبینی بلوغ و امت شاخص پیشهمبستگی بین 

شاخص  ارتباط بینهمچنین،  آمده است. 3سنی به تفکیک جنسیت در جدول 

 ازاتیارتباط امت و 1ی به تفکیک جنسیت در شکل سن یها بینی بلوغ و رده پیش

ارایه  2به تفکیک جنسیت در شکل  مختلف یسن یها در رده FMS یها آزمون

 شده است.

 9 آموزان دانش FMSی ها آزمونبه طور متوسط امتیازات  ها، بر اساس یافته

در  FMSمیانگین امتیازات  (. همچنین،2)شکل بود  14ساله باالتر از  11تا 

 +، 4تا  -4بینی بلوغ از  راستا با افزایش شاخص پیش ی سنی همها ردهتمامی 

 (.2رسید )جدول  10/12به  11/14نمره افزایش داشت و از  2
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 و همکاران پورخدایار قاسم آموزاندانش یعملکرد حرکت بلوغ با نیارتباط ب

 20۹ 1397مهر و آبان / 4/ شماره 14پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

 یسنهایردهکیبهتفککنندگان.اطالعاتدموگرافیکشرکت۱جدول

)سال(بلوغینیبشیشاخصپ(کیلوگرموزن)متر(قد)سانتیهایسنیرده

کلپسردخترکلپسردخترکلپسردختر

 -97/9 ± 79/7 -37/9 ± 93/3 -17/7 ± 47/7 33/71 ± 79/6 36/71 ± 33/9 93/71 ± 64/1 33/799 ±67/1 63/799 ± 36/1 31/797 ± 33/1 سال 3کمتر از 

 -69/7 ± 91/3 -74/9 ± 91/3 -79/7 ± 96/3 99/97 ± 77/9 74/97 ± 14/1 43/97 ± 47/9 91/791 ± 31/6 33/799 ± 47/6 77/799 ± 17/1 سال 73کمتر از 

 -31/7 ± 16/3 -17/7 ± 41/3 -93/7 ± 19/3 31/96 ± 73/73 49/96 ± 19/73 17/91 ± 93/3 97/749 ± 67/6 31/749 ± 63/4 41/749 ± 33/9 سال 77کمتر از 

 -31/7 ± 37/3 -97/7 ± 41/3 -94/3 ± 67/3 61/91 ± 71/3 17/96 ± 97/9 63/99 ± 67/3 64/743 ± 34/1 31/749 ± 33/6 97/713 ± 99/1 سال 77کمتر از 

 -94/3 ± 11/3 -31/3 ± 14/3 79/3 ± 49/3 14/46 ± 36/77 73/13 ± 43/71 91/49 ± 14/9 37/714 ± 63/1 91/719 ± 33/9 31/717 ± 96/1 سال 79کمتر از 

 19/3 ± 93/3 -71/3 ± 13/3 93/7 ± 11/3 64/17 ± 97/77 93/17 ± 41/77 43/19 ± 33/79 91/713 ± 93/1 71/767 ± 33/1 11/716± 13/1 سال 74کمتر از 

 99/7 ± 99/3 91/3 ± 63/3 93/7 ± 13/3 71/11 ± 91/76 63/19 ± 73/71 17/11 ± 91/71 91/767 ± 41/73 49/766 ± 41/1 97/711 ± 97/73 سال 71کمتر از 

 11/7 ± 93/3 93/7 ± 41/3 93/9 ± 17/3 11/67 ± 11/79 39/69 ± 16/79 41/63± 71/79 33/713± 34/1 79/719 ± 74/1 17/766 ± 97/4 سال 76کمتر از 

 79/9 ± 37/7 69/7 ± 61/3 64/9 ± 39/7 13/67 ± 13/77 73/66 ± 37/77 31/19 ± 91/77 91/717 ± 41/9 31/716 ± 63/6 99/761 ± 73/6 سال 71کمتر از 

 97/9 ± 17/3 73/9 ± 46/3 49/4 ± 41/3 71/69 ± 11/79 99/69 ± 76/74 17/11 ± 73/73 73/717 ± 79/9 73/711 ± 93/1 73/761 ± 73/1 سال 79کمتر از 
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

 

 
یسنیبهتفکیکجنسیتهاردهبینیبلوغو.ارتباطشاخصپیش۱شکل

 

 
(درFMS)Functional Movement Screen.ارتباطامتیازات۲شکل

 یسنیمختلفبهتفکیکجنسیتهارده

Functional Movement Screen(FMS)ازاتیبلوغوامتینیبشیاطالعاتمربوطبهشاخصپ.۲جدول

FMSامتیازکلی  )سال(بینیبلوغشاخصپیش تعداد

 دختر پسر کل دختر پسر کل

99/7 ± 77/74 99/7 ± 77/74 3 73 73 3 4- 

46/7 ± 76/74 33/7 ± 11/79 46/7 ± 36/76 67 44 71 9- 

41/7 ± 97/71 76/7 ± 17/74 73/7 ± 36/71 737 14 41 7- 

49/7 ± 43/71 79/7 ± 31/71 67/7 ± 31/71 93 47 99 7- 

97/7 ± 99/71 74/7 ± 33/71 49/7 ± 69/71 93 93 47 3 

36/7 ± 44/71 33/7 ± 91/71 39/7 ± 17/71 93 91 49 7 

14/7 ± 36/71 69/7 ± 41/71 34/7 ± 93/76 19 73 44 7 

14/7 ± 91/71 79/7 ± 91/71 37/9 ± 94/71 93 11 71 9 

14/7 ± 13/71 39/7 ± 93/71 14/7 ± 93/71 94 79 16 4 

16/7 ± 73/76 47/7 ± 33/76 93/7 ± 73/76 47 9 93 1 
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

FMS: Functional Movement Screen 

-3  
-4  
-3  
-2  
-1  
0 
1 
2 
3 
4 
3 
2 

9 10 11 12 13 14 13 12 17 11 

 دختر

 پسر
غ 

لو
ی ب

بین
ش 

 پی
ص

اخ
ش

(
ال

س
) 

 (سال)رده های سنی 

7 
1 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
13 
12 
17 
11 
19 
20 
21 

9 10 11 12 13 14 13 12 17 11 

 دختر

 پسر

ت
ازا

متی
ا

 
FM

S
 

 (سال)رده های سنی 



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکارانپور خدایار قاسم آموزاندانش یعملکرد حرکت بلوغ با نیارتباط ب

 2۸0 1397مهر و آبان / 4/ شماره 14پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

بهیسنیهاازردهکیهرFunctional Movement Screen(FMS)ازاتیبلوغوامتینیبشیشاخصپنیبیاطالعاتمربوطبههمبستگ.۳جدول

تیجنسکیتفک

بلوغینیبشیشاخصپ

رده

 سنی
9کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

۱۲کمتراز

سال

۱۳کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

۱۱کمتراز

سال

کمتراز

سال۱۱

FMS 717/3 794/3 -713/3 796/3 -766/3 363/3 376/3 -717/3 -934/3 333/3 دختر- 

 -733/3 316/3 -363/3 -719/3 -376/3 *-/991 -314/3 -344/3 393/3 *-949/3 پسر
      P < 030/0دار در سطح  تفاوت معنی*

FMS: Functional Movement Screen 
 

 بحث
 FMS ازاتیامت وبلوغ  نیب یسنج ارتباطهدف از انجام پژوهش حاضر، 

 نیب ی رادار یمعن یهمبستگنتایج به دست آمده  بود.دختر و پسر آموزان  دانش
نشان داد. همچنین، همبستگی  FMS ازاتیبینی بلوغ و امت شاخص پیش

در پسران مشاهده شد؛  FMS ازاتیامتو  بلوغبینی  شاخص پیشداری بین  معنی
 دار نبود. که این همبستگی برای دختران معنی در حالی 
 توان یدارد که از آن جمله م بسیار زیادی یبلوغ کاربردها تیوضع یابیارز
و  شرکت در ورزش یها برا ها با هدف همگن کردن آن بندی بچه به طبقه

نقطه  کیبلوغ به سطح بلوغ فرد در  تیوضع .(12)نمود اشاره  کاهش آسیب
قد بزرگسالی و سن  ی،. سن اسکلت(4) مشخص از نظر زمان اشاره دارد

ی ها روشگذشته در . (7) باشند میبلوغ  تیاز وضع هایی شاخص ی،ا شناسنامه
 یو بررس یکینیکل یها یابیارز ،یولوژیراد یعکسبردار ی همچونمختلف

بینی بلوغ وجود داشت که گران و تهاجمی  برای پیش یجنس هیثانو یها یژگیو
 ی،میگیری سن تقو اندازه قیبینی بلوغ از طر روش پیش . به تازگی(12)بودند 

. را ندارد یقبل یها روش یها تیه شده است که محدودیقد و قد نشسته ارا ،وزن
 کیو  کند یفراهم م یاز حداکثر رشد در دوره نوجوان ی راقیدق اریمعاین فرمول، 

افراد  نیدر ب یابعاد بدن گریدرشد نشان دادن سرعت  یترک برانقطه عطف مش
شتاب رشد در طول  نیشتریبا ب یا دوره PHV ،نیبنابرا. (7)باشد  میگروه  کی

در نظر  یو جسم یابعاد بدن راتییتغ یبرا یبه عنوان مرجع چنانچهبلوغ است و 
اند که  کرده عنوان یادی. محققان ز(4) ، بسیار مفید خواهد بودشود گرفته

 شروع PHVسال قبل از  3/1حدود  ،عملکرد جوانان در توسعه قدرت و توان
که   حالی در ؛رسد یبه اوج م PHVسال بعد از  کیتا  به طور تقریبیو  شود می

 ،حال نیبا ا .(17) دهد یرخ م PHVسرعت قبل از  یدر اجرا دوره شتاب کی
 ،رشد و بلوغ نیدر ح ناتیسازی تمر در مورد اثرات و بهینه یکمبود دانش تجرب

 .منجر به بحث و گمان شده است
بینی  شاخص پیش نیب داری ارتباط معنی حاضر نشان داد که مطالعه جینتا

آموزانی که دارای شاخص  وجود دارد؛ یعنی دانش FMS ازاتیبلوغ و امت
بهتری کسب کردند. نتایج  FMS ازاتیامتی بودند، تر بزرگبینی بلوغ  پیش

طور موقت   به ی،عملکرد یها از تست یبرخنشان داده است که  ها پژوهش
 نی. به ا(11) رندیگ یبلوغ در جوانان همگن شده از نظر سن قرار م ریتحت تأث

با  انیاز همتا یبهتر یاجرا ،مشابه یها در تست شتریکه افراد با بلوغ ب بیترت
بلوغ فرد  تیوضع دیبا ،جینتا نیا ریهنگام تفس ،نی. بنابرا(11) بلوغ کمتر داشتند
 (7)گرفته شود در نظر  یمیسن تقو یجاه ب کیولوژیو سن ب مد نظر قرار گیرد

به بررسی ارتباط بین بلوغ و اجرای  که Yildiz قیتحق جینتابا  ها افتهاین ی

که  ای نشان داد ، همخوانی داشت. نتایج مطالعه(19)ورزشی در کودکان پرداخت 
به  به طور عمده راتیتأث نیا و گذارد یم ریتأث یبدن یبر اجرا کیولوژیبلوغ ب

سرعت  شیافزاتوده عضالنی،  شیافزا ی،ح هورمونودر سط رییعلت تغ
ها منجر  که همه این باشد میعضالت  یهماهنگ شیو افزا یعصب یها تکانش

اساساً  FMSهای  . آزمون(20) شود یم یو بدن کیولوژیزیف یرهایبه توسعه متغ
، حرکات تیفیپذیری عضالت، عدم تعادل در قدرت و ک انعطاف یابیارز به منظور

 مو تحرک و ثبات در مفاصل در هنگا ینقص در عملکرد حس عمق ییشناسا
به بررسی  ها . تعدادی از پژوهش(21)است   شده  طراحی یحرکت یالگوها یاجرا

و همکاران در  Wright. (11، 22) اند پرداختهآموزان  بر روی دانش FMSنمرات 
را گزارش نمودند  FMSی ها آزمونآموزان در  تحقیق خود، نمرات پایین دانش

 FMSنوجوانان در  یاجرا ارتباط بین بلوغ و اطالعات در مورد ،حال نیبا ا .(22)
کنترل شود. ر روی این ارتباط تمرکز وجود دارد که ب لیتما نیاست و ا محدود

 یها بندی ورزشکاران جوان در گروه طبقه یبرا یاثرات بلوغ در دوره نوجوان
 .(4) رسد به نظر می یضرور ،شتریب مطالعات انجاممتجانس و 

شاخص داری بین  ، همبستگی معنیحاضر پژوهش جینتابر اساس 
که این  در پسران مشاهده شد؛ در حالی  FMS ازاتیامتو  بینی بلوغ پیش

ترین مطالعات مربوط به رشد  دار نبود. یکی از مهم ختران معنیهمبستگی برای د
 .(23) باشد جوانان و نوجوانان، شناسایی اختالفات رشدی با توجه به جنسیت می

 کیدر  کنانیقد و وزن باز نیانگیتفاوت مو همکاران،  Figueiredo تحقیقدر 
 21، متر در قد سانتی 13 بیبه ترت، مشابه با بلوغ حداقل و حداکثر یرده سن

همچنین،  .(23)گردید  گزارش یسال در سن اسکلت 7/3در وزن و  لوگرمیک
پذیری به منظور  ی عملکردی قدرت و انعطافها آزمونپژوهشگران از 

غییرات در عملکرد حرکتی بین دختران و پسران استفاده گیری مقدار ت اندازه
پذیری  وت در قدرت و انعطافکه بیشتر مطالعات، تفا طوری  ؛ به (7) کردند

. نتایج (7) اند دختران و پسران را در حین مراحل رشد و بلوغ گزارش نموده
سالگی سطوح  13داده است که دختران و پسران تا حدود تحقیقات نشان 

 بهپسران دختران و در  یعضالن -یعصب یالگوها. (7)مشابهی از قدرت دارند 
 نیپسران در ح که طوری  ؛ به کند یم رییبلوغ تغ یدر ط یا طور قابل مالحظه 

. (7) دهند میرا نسبت به دختران نشان  یشتریب یعضالن -یعصب راتییبلوغ تغ
در توان، قدرت و  شیافزا زمان با افزایش میزان بلوغ، همچنین، در پسران هم

بلوغ  یطور متوسط دختران در ط  که به  حالی در ؛شود مشاهده می یهماهنگ
 .(24) دهند بروز میرا  یکمتر راتییتغ

زیادی مورد استفاده قرار  های اکنون در پژوهش هم FMSی ها آزمون
 21کسب کند،  ها آزموندر این  تواند یم. حداکثر امتیازی که فرد (9) ردیگ یم
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امتیاز کمتر   آزمون. مطالعات گذشته نشان داده است، افرادی که در این باشد می
. (23)شدید قرار دارند ی ها دیدگی کسب کنند، در معرض آسیب 14یا مساوی 

 FMSی ها آزمونمیانگین امتیازات  حاضر نشان داد که بررسی جینتا
بیانگر خطر پایین  تواند یمبود و این یافته  14ساله باالتر از  11تا  9 آموزان دانش

 ،حاضر قیتحق جینتابر اساس  (. همچنین،2آموزان باشد )شکل  آسیب در دانش
راستا با افزایش شاخص  ی سنی همها ردهدر تمامی  FMSمیانگین امتیازات 

رسید  10/12به  11/14نمره افزایش داشت و از  2+، 4تا  -4بینی بلوغ از  پیش
ارتباط در  یورزش یها بیجا که مراحل بلوغ با وقوع و نوع آس از آن(. 2)جدول 

 ،رشد و بلوغ نیح یعضالن -یعصب یدر اجرا یتیجنس یها تفاوت یابی، ارزاست
دو جنس کمک  نیب بیمنجر به تفاوت نرخ آس عوامل خطر ییبه شناسا تواند یم

 .(2)نماید  فایا بیاز آس یریشگیپ یها یتوسعه استراتژ دررا  یکند و نقش مهم
 

 ها محدودیت
سطح فعالیت  عدم کنترل توان به های پژوهش حاضر می از جمله محدودیت

ها و همچنین، عدم ارزیابی دیگر  آموزان، ورزشکار یا غیر ورزشکار بودن آن دانش
 .ها با بلوغ اشاره کرد آنسنجی  آمادگی جسمانی و ارتباط های شاخص
 

 پیشنهادها
بلند مدت مداخالت  ریتأثگیری  شود مطالعات بیشتر با هدف اندازه پیشنهاد می

گردد در  انجام شود. همچنین، توصیه می FMSتمرینی بر روی بلوغ و امتیازات 
 .نیز تحقیقاتی صورت گیرد ها بیآسارتباط با وضعیت بلوغ و نرخ شیوع 

 

 گیری نتیجه
بینی بلوغ  شاخص پیش نیب یدار یمعن یهمبستگبر اساس نتایج پژوهش حاضر، 

بینی  شاخص پیشآموزان وجود داشت. همچنین، بین  دانش FMS ازاتیو امت
که  داری مشاهده شد؛ در حالی  در پسران همبستگی معنی FMS ازاتیامتو  بلوغ

 یاجرا که نیاشناخت دار نبود. بنابراین،  این همبستگی برای دختران معنی
 یتواند برا می ،خواهد داشت یراتییبا بلوغ چه تغ های عملکردی آزمون
و مطالعاتی نیز با هدف  نوان هدف در نظر گرفته شوده عب ناتیریزی تمر برنامه

انجام شود. همچنین، با توجه به این که  ها تفاوتبررسی و شناسایی علل این 
 شود یمقرار گیرد، پیشنهاد بلوغ  ریتحت تأث یعملکردی ها آزمونممکن است 

ی در نظر میسن تقو یجاه ب یکیولوژیسن ب، ها آزموننتایج این  ریهنگام تفس
 .گرفته شود

 

 تشکر و قدردانی
 نامه پایان شمارهبا  دکتری تخصصی نامه مقطع پایاناز  تحقیق حاضر برگرفته

 سیمصوب پرد ،IR.UT.SPORT.REC.1398.012کد اخالق  و 2301320
از اداره کل آموزش و  . بدین وسیلهباشد یم دانشگاه تهران شیک یالملل نیب

که در انجام  یسانو تمام ک آموزان دانش پرورش استان چهارمحال و بختیاری،
 .آید نمودند، تشکر و قدردانی به عمل میمشارکت  مطالعه نیا

 

 نقش نویسندگان
انجام  یبرا یمنابع مالجذب ، مطالعه یپرداز دهیو ا یطراح، پور قاسم اریخدا

و  زاتیفراهم کردن تجه، مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت، مطالعه
 نوشته  دست ، تأییدنوشته دست میتنظ، اطالعات یآور جمع، مطالعه یها نمونه

انسجام مطالعه از  یکپارچگیحفظ  تیولؤمس، ارسال به دفتر مجله یبرا یینها
و  یطراح، زادهیعل نیمحمد حس، به نظرات داوران ییآغاز تا انتشار و پاسخگو

فراهم کردن ، مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت، مطالعه یپرداز دهیا
، آمار یخدمات تخصص، جینتا ریو تفس لیتحل، مطالعه یها و نمونه زاتیتجه
 ی، تأییدعلم مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص یابیارز، نوشته دست میتنظ

انسجام  یکپارچگیحفظ  تیولؤمس، ارسال به دفتر مجله یبرا یینها نوشته  دست
و  یطراح، نژادنویهومن م، به نظرات داوران ییمطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگو

 ریو تفس لیتحل، مطالعه یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت، مطالعه یپرداز دهیا
نوشته  دست یتخصص یابیارز، نوشته دست میتنظ، آمار یخدمات تخصص، جینتا

، ارسال به دفتر مجله یبرا یینها نوشته  دست ی، تأییدعلم میاز نظر مفاه
به  ییانسجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگو یکپارچگیحفظ  تیولؤمس

 یبانیخدمات پشت، مطالعه یپرداز دهیو ا یطراح، انیآکوچک هیمهد، نظرات داوران
 یابیارز، نوشته دست میتنظ، جینتا ریو تفس لیتحل، مطالعه یو علم ییو اجرا

ارسال  یبرا یینها نوشته  دست ی، تأییدعلم مینوشته از نظر مفاه دست یتخصص
انسجام مطالعه از آغاز تا انتشار و  یکپارچگیحفظ  تیولؤمس ،به دفتر مجله

 .را بر عهده داشتند به نظرات داوران ییپاسخگو
 

 منابع مالی
 .اول بود سندهیحاضر به عهده نو مطالعه یمنابع مال نیمأت

 

 تعارض منافع
 .کدام از نویسندگان تعارض منافع نداشتند هیچ
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Abstract 
 

Introduction: During the growth period, before and after maturity, considerable biological changes occur. It seems 

that these changes are related to neuromuscular patterns, and have significant differences in performing functional 

movements in young boys and girls during the maturation process. The purpose of this study was to examine the 

relationship between maturity and functional movement screen (FMS) scores in school-aged girls and boys. 

Materials and Methods: The statistical sample included 700 school-aged, 9-18-year-old, boys and girls from 

Shahrekord City, Iran, categorized into 10 groups of 35 girls and 10 groups of 35 boys. To evaluate maturity and 

functional movement, the maturity offset prediction equations and FMS tests were used, respectively. To investigate the 

relationship between maturity and FMS scores the Spearman’s rank correlation coefficient test was used (P ≤ 0.050). 

Results: Spearman correlation test showed a significant correlation between maturity offset and FMS scores  

(r = 0.154, P < 0.001). Moreover, there was a significant correlation between maturity offset and FMS scores in boys 

(r = 0.334, P < 0.001), but this correlation was not significant in girls (r = -0.082, P > 0.050). 

Conclusion: There was a significant correlation between maturity and FMS scores in school-aged boys, but this 

correlation was not significant for girls. Therefore, realizing what changes may occur on the functional tests on the 

duration of the maturation process, can be considered as a goal for planning exercises; and some research can be 

done on the causes of these differences. Moreover, considering that functional tests may be affected by maturity, 

when interpreting these results, it is more accurate to consider biological age rather than chronological age. 

Keywords: Puberty, Functional movement screen, School-aged children, Predicted maturity offset 
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