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آیا آزمون ماتیاس میتواند ارزیاب مناسبی برای استقامت عضالت تنۀ
دانش آموزان باشد؟
3
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 .1کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه تهران

*

 .2استاد دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشگاه تهران
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تاریخ پذیرش39/69/95 :

چکیده
برخورداری از پوسچر صحیح بهویژه در کودکان و دانشآموزان ،اهمیت زیادی دارد .استقامت
کافی عضالت تنه و کمربند لگنی تأثیر بهسزایی در شکلگیری پوسچر صحیح دارد .آزمون
ماتیاس از شیوههای میدانی ارزیابی غیرمستقیم پوسچر و عملکرد عضالت پوسچرال است.
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ آزمون ماتیاس با استقامت عضالت تنۀ دانشآموزان
پسر مقطع ابتدایی است .نمونهها را  661نفر از دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران با
میانگین سن  ،66/96±6/11میانگین قد  656/66±7/45و میانگین وزن  11/11±66/61تشکیل
دادند .با توجه به حرکات جبرانی رخداده در وضعیت بدنی ،آزمودنیها به سه گروه طبیعی،
ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم شدند .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشی نشان داد بین نمرۀ
آزمون ماتیاس با استقامت عضالت فلکسور ،اکستنسور و خمکنندۀ جانبی طرفین ارتباط
معناداری وجود دارد .همچنین بین نمرۀ آزمون ماتیاس با استقامت مجموع عضالت ،ارتباط
معناداری یافت شد .با توجه به میزان همبستگی ،آزمون ماتیاس نمیتواند با قاطعیت
استقامت عضالت تنه را ارزیابی کند؛ اما استفاده از این آزمون بهمنظور ارزیابی کیفی
استقامت عضالت تنه و غربالگری دانشآموزان در محیطهای آموزشی و مدارس پیشنهاد
میشود.
واژگان کلیدی :آزمون ماتیاس ،استقامت عضالنی ،عضالت تنه ،دانشآموز
*نویسندۀ مسئول:

Email: majid.nayeri1@gmail.com
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مقدمه
ثباتبخشی عضالت همیشه بهعنوان امری مهم در عملکرد انسان شناختهشده است .تمام
عضالت اسکلتی تنه و لگن در ثباتبخشیدن به مفاصل ستون فقرات نقش دارند .قدرت مناسب
عضالت تنه بهمنظور کنترل نیروهای بزرگ یا انعکاس آن نیروها در موقعیتهای پیشبینی
نشده نقش حیاتی داشته و برای حفظ راستای صحیح پوسچر موردنیاز است؛ اما تنها %11
حداکثر انقباض برای ایجاد پایداری در وضعیتهای معمولی الزم است .ازآنجاکه بدن بهطور
مداوم تحت تأثیر نیروهای خارجی وارد بر آن قرار دارد ،سازگاری مداوم بدن و عضالت برای
خنثیکردن این نیروها ضروری است .ازاینرو میتوان گفت بهتأخیرانداختن بروز خستگی در
عضالت درگیر برای حفظ پوسچر صحیح اهمیت زیادی دارد .ازآنجاکه فعالیت عضالت نقشی
مهم در ایجاد ثبات ناحیۀ کمری دارند ،استقامت عضالنی باالتنه بهدلیل ارتباط مستقیم با
ستون فقرات تعیینکننده است (کندال ،1333 ،ص83 .؛ هرتلینگ و کسلر ،2112 ،ص.)373 .
برخورداری از پوسچر صحیح بهویژه در کودکان و دانشآموزان بهدلیل قرارداشتن در سن رشد
اهمیت زیادی دارد (ویس و همکاران ،2112،ص .)111 .ازآنجاکه سنجش ویژگیهای جسمانی
دانشآموزان بهویژه قدرت و استقامت عضالت پوسچرال آنها میتواند در پیشگیری از
ناهنجاریهای وضعیتی مؤثر باشد ،پژوهشگران روشهای میدانی و آزمایشگاهی بسیاری جهت
ارزیابی وضعیت بدنی و عوامل مؤثر بر آن پیشنهاد کردهاند .خط شاقولی ،صفحۀ شطرنجی،
آزمون نیویورک و آزمون ماتیاس 1از پرکاربردترین روشهای میدانی ارزیابی وضعیت بدنی
هستند که هریک بنا به دالیلی ازجمله دقت پایین ،محدودیت در استفاده و قضاوت مبهم،
کمتر استفاده شده و مورد بازبینی و اصالح قرار گرفتهاند .درهمینراستا بهمنظور ارزیابی
دقیقتر وضعیت بدنی و ناهنجاریهای مرتبط ،نرمافزارهایی طراحی شده است که با استفاده از
تصویربرداری و تجزیه و تحلیل تصویر به بررسی وضعیت بدنی میپردازند .این روش اگرچه
دقت باالتری دارد؛ ولی بهدلیل مسائل اخالقی برای خانمها محدودیت ایجاد میکند (رجبی و
صمدی ،1337،ص .)73 .بااینوجود ،همچنان معرفی روشی قطعی ،ساده ،قابلاعتماد و
کمهزینه بهمنظور ارزیابی وضعیت بدنی و عوامل تأثیرگذار بر آن موردنیاز است.
آزمون باالآوردن دو دست که در سال  1823توسط ماتیاس 1پیشنهاد شد و امروزه با نام وی
شناخته میشود ،آزمونی ساده برای تشخیص توانایی عضالت است و بهطور غیرمستقیم برای
ارزیابی وضعیت بدنی کودکان استفاده میشود .ماتیاس هدف از این آزمون را ارزیابی استقامت

1.Matthiass
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عضالت باالتنۀ کودکان  11-12سال بیان کرد (کله1883 ،؛  .)1882هنوز هدف اصلی استفاده
از این آزمون و روش قضاوت درمورد آن بهروشنی بیان نشده است .باوجوداینکه این آزمون به
ارزیابی مستقیم پوسچر و وضعیت بدنی نمیپردازد ،بهدلیل ارزیابی عملکرد عضالت بهویژه
استقامت عضالنی میتوان بهمنظور ارزیابی غیرمستقیم پوسچر از آن استفاده کرد.
با وجود گذشت بیش از نیم قرن از ابداع آزمون ماتیاس ،پژوهشهای چندانی درمورد آن انجام
نشده است؛ بهطوریکه از میان پژوهشهای موجود در حیطۀ حرکات اصالحی در کشور فقط
در تعداد کمی از آنها از آزمون ماتیاس نام برده شده است و آنهم بدین شکل که از آن تنها
بهعنوان آزمونی برای سنجش نحوۀ صحیح ایستادن یا فاکتورهای عضالنی استفاده شده و کمتر
پژوهشی برای بررسی روایی (اعتبار) ،پایایی و یا اصالح شیوۀ اجرا و قضاوت درمورد آن انجام
شده است (کرودر ،2118 ،ص .)18 .از پژوهشهای موجود در کشور میتوان به پژوهش
حسنپور ( ،)1372اقبالی ( ،)1372شجاعالدین ( ،)1333بهرامپور ( ،)1378کهندل (،)1373
حبیبی ( )1371و گلپایگانی ( )1372اشاره داشت (کله ،1883 ،ص32 .؛ حسن پور،1332 ،
ص27 .؛ اقبالی ،1372،ص33 .؛ شجاع الدین ،1333 ،ص31 .؛ کهندل ،1373 ،ص81 .؛ بهرام
پور ،1378 ،ص23 .؛ حبیبی ،1378 ،ص32 .؛ گلپایگانی ،1372 ،ص .)21 .در تمامی این
پژوهشها معیار قضاوت درمورد آزمون ماتیاس نسبتاً یکسان و بهصورت کیفی بوده است.
بدینشکل که هرگونه انحراف بدن آزمودنی از وضعیت قائم در طول زمان آزمون ،بهعنوان ضعف
و ناتوانی عضالت قلمداد شده است .همچنین وقوع یکی از حرکات جبرانی ،جلودادن شکم،
عقبدادن پشت و تغییر در زاویۀ دستها انحراف درنظر گرفته میشد.
بااینحال ،یافتن پیشینۀ پژوهش به زبان انگلیسی نیز برای این آزمون مشکل است .بیشتر
ادبیات دراینخصوص به زبان آلمانی است و در کشورهای اتریش ،سوییس و آلمان بیشتر از آن
استفاده شده است .تعریف واحدی از این آزمون ،نحوۀ اجرا و قضاوت درمورد آن در پیشینۀ
پژوهش پیدا نشد .دربارۀ تکرارپذیری این آزمون تنها میتوان به پژوهش کرودر )2118( 1اشاره
داشت .وی تکرارپذیری این آزمون را کمتر از  1/31بیان کرده و بر ارزیابیهای مجدد آن تأکید
نمود (کرودر ،2118،ص.)18.
پژوهشگری که تجربۀ زیادی در استفاده از این آزمون دارد ،دالیچو )1888( 2است .وی در
پژوهشهای خود بهمنظور قضاوت آزمون ماتیاس از اسپاینال موس 3استفاده کرد

1. Kreuder
2. Dalichau
3. Spinal mouse
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(کرودر ،2118،ص18.؛ دالیچو ،اسکل ،1888،ص13.؛ دالیچو ،هوبنر ،اسکل ،1888 ،ص.)32 .
نیکول 1و همکارانش ( )2113بهمنظور قضاوت آزمون ماتیاس از روش مشاهدهای استفاده
کردند .بدینشکل که حرکات جبرانی حادثشده در طول آزمون ماتیاس شامل :تیلت قدامی
لگن ،افزایش لوردوز 2و عقبدادن پشت ،3نامتقارن قرارگرفتن کتفها 2و هرگونه تغییر زاویۀ
دستها را ثبت و از صفر تا چهار نمرهدهی کرد (کرودر ،2113،ص .)721.همچنین ویس 2و
همکارانش ( ) 2112همراه با پیشرفت اجرای آزمون ماتیاس ،افزایش قدرت عضالت شکم را نیز
مشاهده کردند ( .)3ماکنچ )2117( 3نیز در پژوهش خود با توجه به میزان درجۀ انحراف تنه،
کودکان را در سه گروه قوی ،ضعیف و متوسط تقسیمبندی نمود (ماکنچ ،2117،ص .)333.از
سویی کله1882( 7؛  )2111بیان کرده است که در حین آزمون ماتیاس ،افراد با پوسچر ضعیف
لگنشان را به طرف جلو حرکت میدهند .همچنین ،بین آزمون ماتیاس و نیروی بیشینۀ
ایزومتریک عضالت شکم همبستگی ضعیفی پیدا کرد (کله1883 ،؛ .)2112
با وجود تعداد محدودی از مقاالت و پژوهشها درمورد آزمون ماتیاس ،نکتۀ مهم و قابلتوجه
یکساننبودن شیوۀ اجرا ،قضاوت و نمرهدهی در پژوهشها و نبود اجماعی کلی درمورد هدف و
کاربرد این آزمون است؛ بنابراین رابطۀ آزمون ماتیاس با استقامت عضالت تنۀ دانشآموزان؛
همچنین اصالح و بیان تعریفی واحد از این آزمون موضوعی است که این پژوهش قصد بررسی
آن را دارد .سؤال اصلی پژوهش این است که آیا آزمون ماتیاس می تواند پیشبین مناسبی برای
ارزیابی استقامت عضالت تنۀ دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی باشد؟ و آیا این آزمون بهصورت
غیرمستقیم برای ارزیابی پوسچر قابلاستفاده است؟
روششناسی
جامعۀ پژوهش شامل دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران بود .نمونههای پژوهش را
 121نفر از دانــشآموزان پسر  3تا  11سالۀ مقطع ابتدایی تشکیل میدادند.
با توجه به ماهیت پژوهش ،نمونههای پژوهش از بین دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
بهصورت هدفمند و سپس تصادفی ساده انتخاب شدند .بدینشکل که مدارسی بهصورت
هدفمند مشخص شدند و  121نفر از دانشآموزان بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
1. Nicole
2. Lordosis
3. Sway back
4. Scapula alata
5. Weiss
6. Mahlknecht
7. Klee
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ابتدا خالصهای از روند کار برای مدیریت مدرسه و والدین توضیح داده شد .افرادی که تمایل به
شرکت در طرح نداشتند از روند اندازهگیریها کنار گذاشته شدند .درجلسات توجیهی
توضیحاتی درمورد روند انجام پژوهش و اندازهگیریها داده شد .پس از مراجعۀ هر فرد ،فرم
ثبت اطالعات شخصی شامل نام و نامخانوادگی ،قد و وزن ،سابقۀ بیماری خاص یا آسیب
اسکلتی عضالنی تکمیل شد .سپس ،سایر اندازهگیریها شامل آزمون ماتیاس ،آزمون بایرینگ
2
سورنسن 1اصالحشده ،آزمون استقامت عضالت شکم و آزمون حمایت جانبی تنۀ مک گیل
انجام شد.
برای انجام آزمون ماتیاس ابتدا از آزمودنیها خواسته شد در مکان مشخصشده بدون حرکت
بایستند و با فرمان آزمونگر هر دو دست را همزمان از روبهرو باال برند و همراستا با شانهها نگه
دارند .همچنین ،نکات مهم ازجمله لزوم تکانندادن سر ،سعی در حفظ زاویۀ صحیح دست و
راستای صحیح بدن به آنها گوشزد شد .سپس ،هر آزمودنی به پهلو مقابل صفحۀ شطرنجی
نصبشده روی دیوار میایستاد .در این لحظه توسط دوربین دیجیتال بنکیو 3مدل دی سی ای
 11112که در فاصلۀ دو متر و  22سانتیمتری و ارتفاع  73/2سانتیمتری آزمودنی و دقیقاً
همراستا با وی نصب شده بود (ریسانن و همکاران ،2112 ،ص ،)32 .اولین عکس از نمای
جانبی از آزمودنی گرفته میشد .سپس از وی خواسته میشد دستها را همزمان باال برد و با
کمترین حرکت ،موازی با سطح زمین نگه دارد .در لحظۀ اول بعد از باالبردن دستها عکس
دوم گرفته میشد (عکس در لحظۀ صفر) .پس از  31ثانیه از عکس دوم ،سومین عکس (عکس
در لحظۀ  31ثانیه) گرفته میشد و از آزمودنی خواسته میشد دستها را پایین بیاورد .در پایان
آزمونها ،تصاویر به رایانه منتقل میشد و با توجه به اختالفات وضعیت بدنی در تصاویر بهویژه
تصویر دوم و سوم ،به آزمون ماتیاس نمره داده شد.
با توجه به اینکه آزمون ماتیاس  31ثانیه طول میکشید ،برخی نمونهها به علل مختلف قبل از
اتمام زمان آزمون ،حرکات اضافی ازجمله تکاندادن سر و جابهجایی پاها را انجام میدادند که
باعث توقف آزمون و آزمون مجدد میشد .برای حل این مشکل در حین آزمون بهصورت مداوم
به نمونهها تذکر دادهمیشد که از حرکات اضافی خودداری نمایند.

1.biering Sorenson test
2.Mcgill
3.BENQ
4 . DCE1000
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ازآنجاکه هدف پژوهش افزایش دقت در قضاوت آزمون ماتیاس بود ،از عکسبرداری و تجزیه و
تحلیل با کمک رایانه استفاده شد .پیشتر الفوند 1و همکاران ( )2117و السجوری و میرزایی
( )1333از عکسبرداری برای ارزیابی پوسچر یا ناهنجاریهای پوسچرال استفاده و تکرارپذیری
و اعتبار زیاد آن را بیان کردهاند (السجوری ،میرزایی ،1332 ،ص123 .؛ الفوند و همکاران،
 ،2117ص .)1 .استراکر 2و همکاران ( )2112روایی باالی روش عکسبرداری ( )r2>1/3را در
بزرگساالن و دانشآموزان  12تا  13سالۀ دبیرستانی گزارش نمودهاند؛ البته پیشینه و اطالعات
درمورد تکرارپذیری پوسچر ایستاده در کودکان کافی نیست (استراکر ،مخورا ،2111 ،ص.
.)338

لحظۀ  31ثانیه لحظۀ صفر

قبل از باالبردن دست

شکل  1ـ حرکات جبرانی در حین آزمون ماتیاس

بهمنظور تجزیه و تحلیل تصاویر گرفتهشدۀ قبل ،ابتدا و پایان اجرای آزمون ماتیاس به دو
صورت عمل شد .ابتدا با هدف کمّیکردن قضاوت آزمون ماتیاس و نمرهدهی به نمونهها با توجه
به پیشینۀ پژوهش ،سه مورد از حرکات جبرانی و انحرافات رخداده در وضعیت بدنی نمونهها که
عبارت بودند از :جلودادن شکم ،عقبدادن پشت و تغییر زاویۀ دستها بهعنوان مقیاس درنظر
گرفته شد (کرودر و همکاران ،2113 ،ص .)721 .مقدار انحرافات سه نقطه از بدن که عبارت
بود از جلوی شکم (روبهروی ناف) ،پشت کتفها (عقبترین نقطۀ بدن) و مچ دست (مقابل
زوائد نیزهای) بین لحظۀ شروع و پایان آزمون با استفاده از خطکش مدرج با دقت یک میلیمتر
ثبت شد (شکل .)1

1. Laford
2. Straker
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سپس با توجه به تقسیمبندی کله ( ،)1882ماکنچ ( )2117و گوسن ،)2112( 1بهصورت کیفی
آزمودنیها به سه گروه وضعیت بدنی طبیعی ،وضعیت بدنی ضعیف و وضعیت بدنی خیلی
ضعیف تقسیم شدند .وضعیت بدنی طبیعی اینطور تشخیص داده میشد که کودک حین
اجرای آزمون کل بدن را بهصورت یکپارچه بدون تغییر در زاویۀ دستها و افزایش قوسهای
ستون فقرات ،کمی به سمت عقب متمایل میکند .در وضعیت بدنی ضعیف کودک میتواند به
وضعیت بدنی صاف دست یابد؛ اما در پایان  31ثانیه با افزایش در میزان کایفوز 2و لوردوز 3به
سمت عقب متمایل میشود .در وضعیت بدنی خیلی ضعیف ،کودک از ابتدا قادر نیست وضعیت
بدنش را صاف نگه دارد و با انتقال لگن به سمت جلو و افزایش مفرط لوردوز سعی در حفظ
تعادل دارد (کله ،1882 ،ص217 .؛ گوسن ،2112،ص.)21.
شکل  2ـ تقسیمبندی کیفی وضعیت بدنی ،از راست به چپ :طبیعی ،ضعیف ،خیلی ضعیف

استقامت عضالت فلکسور تنه با تأکید بر عضالت شکم براساس مطالعات سالمینن )1882( 2و
نیوکامر )1883( 2و پیشنهاد مکگیل ( ،)1888توسط آزمون نگهداری بدن در حالت خمیده
ارزیابی شد .الیزابت گلدهوف )2117( 3تکرارپذیری این آزمون را 0/32بیانکرده است (گلدهوف
و همکاران ،2117 ،ص .)328 .روش انجام آزمون بدینشکل بود که آزمودنی با پاهای صاف به
پشت روی تخت میخوابید .سپس ،آزمونگر قسمت باالی زانوی وی را با نوار پارچهای ثابت
میکرد و زوایای تحتانی کتفها را عالمت زده ،به یکدیگر وصل میکرد .با فرمان آزمونگر،
1. Goßen
2. Kyphosis
3. Lordosis
4. Salminen
5. Newcomer
6. Geldhof
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آزمودنی تا جایی که خط اتصال بین زوایای تحتانی کتفها از زمین جدا شود ،تنۀ خود را خم
میکرد و تا جایی که میتوانست (حداکثر  221ثانیه) نگه میداشت .کرونومتر زمانی که خط
ذکرشده مجدداً با زمین تماس پیدا میکرد متوقف و زمان ثبتشده بهعنوان استقامت عضالت
شکم ثبت میشد (گلدهوف و همکاران ،2117،ص328.؛ ددرینگ و همکاران،2111،
ص( )1212.شکل .)3
برای سنجش استقامت عضالت پشت از آزمون بایرینگ سورنسن اصالحشده استفادهشد .مالک
این آزمون مدت زمانی است که فرد بتواند در وضعیت دمر ،سر و قسمت فوقانی تنه را از حد
ستیغ ایلیاک کرست 1به باال بدون حمایت در وضعیت افقی و موازی با زمین نگه دارد (موفروید
و همکاران ،1882،ص )31.محکم به تخت بسته میشود .دستها نیز بهصورت صاف و کشیده
همراستا با تنه در کنار بدن قرار میگیرند (ددرینگ و همکاران ،2111،ص .)1212.درصورت
خارجشدن تنه از وضعیت افقی بهشرطی که بیشتر از  2تا  11درجه برای بیشتر از  11ثانیه
طول میکشید ،کرونومتر متوقف و زمان بهعنوان رکورد ثبت میشد .قابلذکر است که حداکثر
زمان 221 ،ثانیه درنظر گرفته شد (گلدهوف و همکاران ،2117،ص( )328.شکل .)2
بهمنظور سنجش استقامت عضالت جانبی تنه از آزمون حمایت جانبی 2مکگیل استفاده شد.
کاوکیک 3و همکاران ( )2112و جوکر 2و همکاران ( )1883بر این باورند که این آزمون عضالت
مربع کمری 2و قسمت قدامی ـ جانبی دیوارۀ تنه 3را تحتتأثیر قرار میدهد .روش اجرای این
آزمون بدینصورت است که آزمودنی با پاهای کشیده و جفتشده ،با آرنج روی ساعد به پهلو
خم میشود و بهصورت 81درجه قرار میگیرد .با فرمان آزمونگر آزمودنی باید لگن خود را از
زمین بلند کرده و کل بدن را در خطی مستقیم نگه میداشت .مدت زمانی که فرد میتوانست
این وضعیت را حفظ نماید بهعنوان استقامت عضالت خمکنندۀ جانبی وی ثبت میشد.
7
تکرارپذیری این آزمون توسط مک گیل ( ICC ≥1/31 )1888و اوانس (ICC ≥1/31 )2112
بیان شده است (اوانس ،رفشاک ،آدامز ،2117،ص227.؛ اوانس و همکاران ،2112،ص122.؛
مک گیل ،کاوسیس ،گرانیر ،2112،ص( )1222.شکل .)2

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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شکل  3ـ آزمون استقامت عضالت شکم شکل  2ـ آزمون بایرینگ سورنسن شکل  2ـ آزمون حمایت جانبی
مکگیل

نمرهدهی به آزمون ماتیاس ب ا توجه به حرکات جبرانی و پیشنهاد گوسن ( ،)2112ماکنچ
( )2117و کله ( )1882انجام شده و نمونهها در سه گروه خیلی ضعیف ،ضعیف و طبیعی
تقسیمبندی شدند .رکورد آزمونهای استقامت عضالنی نیز بهصورت عددی ثبت شده و
بهمنظور تعیین مجموع استقامت عضالت باالتنه ،رکوردهای چهار آزمون استقامتی با یکدیگر
جمع شد .با توجه به کمّیبودن متغیرهای مستقل و کیفیبودن متغیر وابسته ،برای بررسی
ارتباط بین آنها از نرمافزار اس .پی .اس .اس 1و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری
 1/12استفاده شد.
نتایج
مشخصات جسمانی نمونههای پژوهش حاضر در جدول  1آورده شده است .برای بهدستآوردن
میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته ،ابتدا نمونههای آزمون با توجه به حرکات جبرانی
رخداده در سه گروه خیلی ضعیف ،ضعیف و طبیعی تقسیمبندی شدند .تقسیمبندی نمونهها
برای آزمون ماتیاس با توجه به پیشنهاد گوسن ( )2112انجام پذیرفت .ازآنجاکه نتیجۀ
آزمونهای استقامت عضالنی بهصورت عددی و کمی ثبتشده بود ،رکوردهای آزمونهای
استقامت عضالنی بهعنوان متغیرهای مستقل کمّی درنظر گرفته شدند .با توجه به این موضوع و
کیفیبودن متغیر وابسته برای بررسی ارتباط بین آنها از نرمافزار اس .پی .اس .اس و آزمون
همبستگی اسپیرمن با سطح معناداری  α< 1/12استفاده شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین نمرۀ آزمون ماتیاس و استقامت عضـالت تنـۀ دانـشآمـوزان
پسر مقطع ابتدایی هم بهصورت جداگانه و هم بهصورت کلی رابطۀ معنـادار مثبـت وجـود دارد
(.)P≤ 1/12

1. SPSS
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جدول  1ـ مشخصات نمونهها برای متغیرهای قد ،وزن ،سن BMI ،و استقامت عضالت ()N=118
میانگین

متغیرها
قد (سانتیمتر)

121/11±7/22

وزن (کیلوگرم)
سن (سال)
( BMIکیلوگرم بر متر مربع)
استقامت عضالت شکم (ثانیه)

33/33±11/13
11/21±1/33
13/31±3/32
33/13±27/72
28/8±23/13

استقامت عضالت اکستنسور (ثانیه)

23/31±18/31
27/21±18/23
138/78±22/77

استقامت عضالت جانبی چپ (ثانیه)
استقامت عضالت جانبی راست (ثانیه)
استقامت کلی عضالت تنه (ثانیه)

جدول  2ـ میزان همبستگی نمرۀ آزمون ماتیاس با استقامت عضالت تنه
ضریب همبستگی
()R

P-Value

استقامت عضالت پشت

1/312

*1/112

استقامت عضالت شکم

1/238

*

1/111

استقامت عضالت جانبی تنه در سمت چپ

1/283

*

1/111

استقامت عضالت جانبی تنه در سمت راست

1/282

*

1/111

استقامت کلی عضالت تنه

1/378

*1/111

متغیر

*معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
با مروری بر مطالعات قبلی ،هیچ پژوهشی یافت نشد که به بررسی رابطۀ نمرۀ آزمـون ماتیـاس
1
با استقامت عضالت قسمتهای مختلف بدن پرداخته باشد؛ اما کلـه (1882؛  )2111وگرونولـد
( )1873در مطالعاتی بین قدرت بیشینۀ عضالت و توانایی نگهـداری سـتون فقـرات بـه حالـت
طبیعی که بهوسیلۀ آزمون ماتیاس اندازهگیری شده بود ،رابطۀ مثبتی پیـدا کردنـد .البتـه ،کلـه
( )1882درمورد مناسببودن آزمون ماتیاس برای سنجش قدرت عضالت با قاطعیت اظهـارنظـر
نکرده است (کله ،1882،ص .)217.با توجه به تعریف قدرت بیشینۀ عضالت ،قـدرت عضـالنی و
استقامت عضالنی که همان استقامت در قدرت قلمداد میشـود و ارتبـاط تنگاتنـگ بـین آنهـا
میتوان مطالعات کله و گرونولد را بهنوعی ،تأییدکنندۀ نتایج پژوهش حاضر دانست.

1. Gronefeld
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با توجه به نتایج پژوهش حاضر و مبانی نظـری دردسـترس ،بـهمنظـور تأییـد نقـش اسـتقامت
عضالت در عملکرد حین اجرای آزمون ماتیاس میتوان اظهار داشت که بـا بـاالآوردن دسـتهـا
مرکز ثقل به سمت جلو حرکت کرده و بدن تمایل به افتادن به سمت جلو دارد .بهمنظور حفـظ
تعادل با توجه به ثابتبودن هر دو پا و نبود امکان استفاده از رفلکس گـامبـرداری ،از اسـتراتژی
سطح اتکای ثابت استفاده میشود .بدینشکل که با حرکات قسمتهـای مختلـف بـدن ،تعـادل
دوباره برقرار شـده و فـرد پوسـچر خـود را حفـظ مـیکنـد (گراناتاوویلسـون ،2111،ص.)321.
بدینمنظور ،عضالت تنه بهویژه عضالت بازکنندۀ پشت بهصورت غیـرارادی منقـب مـیشـوند.
همچنین عضالت اطراف کمربند لگنی ،بهویژه عضالت شکم برای نگهداشـتن لگـن در وضـعیت
خنثی وارد عمل میشوند (کندال ،1333،ص83.؛ هرتلینگ و کسلر ،2112،ص.)373.
با توجه به توانایی عضالت پوسچرال و همچنین نتایج پژوهشهای گذشـته ،امکـان وقـوع سـه
حالت از حرکات جبرانی وجـود دارد (کلـه ،1882،ص271.؛ گوسـن ،2112،ص21.؛ موبـاراک و
همکاران ،2117،ص .)127.در حالت اول ،بدن بهصورت یکپارچه به مقدار کمی به سـمت عقـب
متمایل میشود .این وضعیت در افراد با عضالت قوی رخ میدهد .در توضـیح ایـن عقیـده بایـد
گفت کفایت عضالت بازکنندۀ پشت و شکم باعث میشود همزمان با عقببـردن تنـه بـهمنظـور
حفظ تعادل ،لگن نیز در وضعیت خنثی نگهداشته شود؛ درنتیجه ،انحراف مشـهودی درراسـتای
تنه ایجاد نمیشود .دو حالت دیگر حرکات جبرانی مربوط به نمونههایی است که ضعف عضـالت
دارند .در این دو گروه ،عضالت کمربند لگنی بهویژه عضالت شـکم ،توانـایی کـافی بـرای حفـظ
وضعیت خنثی لگن ندارند و همزمان با عقبدادن پشت ،انحراف درراستای تنه مشاهده میشود.
این انحراف در افرادی که عضالت شکم ضعیفتری دارند بیشتر است و بـهدلیـل اینکـه توانـایی
حفظ لگن توسط عضالت شکم در کمترین حالت است ،عـالوه بـر عقـبدادن پشـت ،لگـن نیـز
انحراف قدامی پیدا کرده ،بهصورت مشهودی به سمت جلو متمایل میشود .نویسنده بر این نظر
است که با توجه به تعریف موجود از استقامت عضـالنی و زمـان آزمـون ماتیـاس کـه  31ثانیـه
درنظر گرفته میشود ،استقامت عضالنی در برخورداری از وضعیت بدنی صحیح درطول آزمون و
رویندادن حرکات جبرانی نقش مهمی برعهده دارد .با توجه به مطالب گفتهشده ،وجود ارتبـاط
بین استقامت کلی عضالت تنه و نمرۀ آزمون ماتیاس منطقی بـه نظـر مـیرسـد و تأییدکننـدۀ
فرضیات پژوهش است.
با وجود پژوهشهایی که با استفاده از آزمون ماتیاس انجـام شـده اسـت ،هنـوز هـدف اصـلی از
اجرای این آزمون در هالهای از ابهام قرار دارد .ماتیاس در تعریف اولیهای که از این آزمون ارائـه
کرد ،هدف از اجرای آن را ارزیابی استقامت عضالت تنه بیان نمود .بـه مـرور زمـان ایـن هـدف
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دچار تغییر و تحول شد و پژوهشگران بدون رواییسنجی و ارائۀ دالیل کافی بـا سـوگیری از آن
بهره بردند .گروهی از پژوهشگران که عمـدتاً داخلـی هسـتند بـا هـدف ارزیـابی شـاخصهـای
جسمانی نظیر استقامت و قدرت عضالت نواحی مختلف بدن بهویژه تنه و بعضاً کمربند شانهای،
از این آزمون استفاده کردهاند .درمقابل ،گروهی با هدف ارزیابی پوسچر و طرز صحیح ایسـتادن
از ایـن آزمـون بهـره بـردهانـد (کلـه ،1883،ص32.؛ موبـاراک و همکــاران ،2117،ص .)127.در
پژوهش حاضر سعی شد با توجه به نقش انکارناپذیر استقامت عضالنی در برخورداری از وضعیت
بدنی صحیح و بهمنظور پاسخ به این سؤال که آیا بین نمرۀ آزمون ماتیاس و اسـتقامت عضـالت
تنۀ دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی رابطـه وجـود دارد ،در تعیـین هـدف اصـلی از اجـرای ایـن
آزمون گام برداشته شود .نتایج پژوهش حاضر با بیان ارتباط معنـادار مثبـت بـین نمـرۀ آزمـون
ماتیاس و استقامت عضالت تنه مبین این مطلب است که این آزمون میتواند بـا هـدف ارزیـابی
استقامت عضالت تنه استفاده شود؛ اما از آنجا که این ارتباط قوی نیست ،با قاطعیت نمیتوان از
آن دفاع کرد؛ بنابراین ،نتایج پژوهشهای آتـی در تأییـد یـا رد آن تعیـینکننـده خواهـد بـود.
همچنین ،پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که رابطۀ معنـادار آزمـون ماتیـاس بـا اسـتقامت
عضالت باالتنه ،هیچگونه تناقضی با ارزیابی وضعیت کلی بدن و نحوۀ صـحیح ایسـتادن توسـط
آزمون ندارد.
دربارۀ قضاوت و نمرهدهی به آزمون ماتیاس نیز اختالفنظر وجود دارد .در بیشتر پژوهشهـای
قبلی هر نوع انحراف بدن از وضعیت قائم ،ضعف تلقی میشد و افراد در دو گروه ضعیف و قـوی
قرار میگرفتند .در این موارد ،درجات میانی درنظر گرفته نمیشد و امکان مشخصکردن میزان
و نوع ضعف وجود نداشت .این محدودیت باعث ابهام در قضاوت و کاهش استفاده از این آزمـون
شد .با توجه به این مطلب ،لزوم اصالح قضاوت از آزمون ماتیاس و کمّیشدن آن احساس مـی-
شود .ازاینرو ،در پژوهش حاضر سعی شد با استفاده از مقیاسهـای مشـخص و مقـدار آنهـا و
همچنین تصویربرداری ،نمرهدهی به آزمون ماتیاس انجام شود تا امکان قضـاوت درمـورد آن بـا
سهولت بیشتری فراهم گردد .با وجود سهولت بررسی آزمون ماتیاس با استفاده از تصویربرداری،
امکان نمرهدهی کمّی به آزمون فراهم نشد .با وجود این موضوع در پژوهش حاضر هماننـد کلـه
(1882؛  ،)2111مــاکنچ ( ،)2117هفتــی )2117( 1و گوســن ( ،)2112از قضــاوت کیفــی ســه
ارزشی استفاده شد که بهدلیل تقسیم افراد ضعیف در دو گـروه و توصـیف دقیـق نـوع حرکـات
جبرانی رخداده در آنها درمقایسه با قضاوت کیفی دو ارزشـی کـه توسـط بیشـتر پژوهشـگران
داخلی استفاده شده است ،برتری قابلتوجهی دارد.
1.Hefti
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ماتیاس در تعریفی که از آزمون بیان کرده است این آزمون را برای ردۀ سنی 12ـ 3سال مفیـد
دانسته؛ ولی پژوهشگران از این آزمون بهمنظور ارزیابی نمونـههـایی خـارج از ایـن دامنـه بهـره
بردهاند (رنکاویتز ،بالکی ،کریفکا ،2113 ،ص)373 .؛ بهعنوان مثـال ویـس و همکـاران ()2112
برای ردۀ سنی 3ـ 3سال ،نیکول و همکـاران ( )2113بـرای ردۀ سـنی 12ــ 3سـال و دالیچـو و
همکاران ( )1888و کلـه و همکـاران (1882؛  )2111بـرای دانـشآمـوزان دبیرسـتانی و بـاالتر
اســتفاده کــردهانــد (ویــس و همکــاران ،2112 ،ص111 .؛ رجبــی ،صــمدی ،1337،ص73 .؛
کله ،1883،ص32 .؛ دالچـو ،هـوبنر و اسـکل ،1888 ،ص13 .؛ کـرودر و همکـاران ،2113 ،ص.
721؛ موباراک و همکاران ،2117 ،ص)127 .؛ بنابراین ،دربارۀ گروه سنیای که امکـان اسـتفاده
از این آزمون برای آنها وجود دارد ،نیز اظهار نظر قطعی ممکن نیست.
با توجه به نتایج پژوهش و ارتباط مثبت اما نهچندان قوی موجود بین استقامت عضالت تنه و
نمرۀ آزمون ماتیاس ،از این آزمون میتوان برای ارزیابی کیفی و نه سنجش میزان استقامت
عضالت تنۀ دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی بهره برد؛ بنابراین ،نویسنده معتقد است آزمون باال
آوردن دو دست ماتیاس بهمنظور غربالگری کلی وضعیت بدنی مناسبتر است تا پیشبینی
ضعف شاخصهای عضالنی و ناهنجاریهای عضالنی .با توجه به رابطۀ تنگاتنگ شاخصهای
عضالنی ،ناهنجاریهای اسکلتی عضالنی ،وضعیت بدنی و طرز صحیح ایستادن ،اظهارنظر قطعی
ممکن نیست و به پژوهشهای بیشتر بهویژه ازطریق وسایل اندازهگیری دقیقی همچون
الکترومیوگرافی 1روی عضالت درگیر در آزمون نیاز است .پیشنهاد میشود بهدلیل سادگی
اجرای این آزمون و هزینۀ کم آن ،در محیطهای آموزشی نظیر مدارس و باشگاههای ورزشی
پایه با هدف غربالگری اولیه برای تفکیک افراد دارای ضعفهای عضالنی و پوسچرال از افراد
بدون ضعف از آن استفاده شود.
مطالعات قبلی انجام شده درباره تست ماتیاس هدف واحدی را از انجام این تست ارائه ندادند؛
اما به شکل کلی از این تست بیشتر به منظور غربالگری استفاده شده است .همچنین درباره
نحوه قضاوت درباره نتایج تست اتفاق نظر وجود نداشته و در بیشتر پژوهشهای قبلی هر نوع
انحراف بدن از وضعیت قائم ،ضعف تلقی میشد و افراد در دو گروه ضعیف و قوی قرار
میگرفتند.
در مقابل نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از این آزمون میتوان برای ارزیابی کیفی استقامت
عضالت باالتنه دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی و نه سنجش میزان دقیق آن بهره برد .همچنین
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نمرهدهی به این تست به شکل کاربردی در محیطهای آموزشی پایه با هدف غربالگری اولیه
برای تفکیک افراد دارای ضعفهای عضالنی و پوسچرال از افراد بدون ضعف از آن ارائه گردید.
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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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