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 تيو سطح فعال ياقتصاد-ياجتماع تيوضع ،يمفصل يعموم يشل نيارتباط ب

 يرانيا آموزاندر دانش يکيزيف

 

  )Ph.D(*1 يماندانا رضائ، )Ph.D(1 يميمقدم سل ميمر، )Ph.D(3 يتورج هاشم، )Ph.D(2 جهان يعل، )M.Sc(1 زاده کياعظم ب

 رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشک ،يبخشدانشکده علوم توان ،يوتراپيزيگروه ف -1

 رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشک ،يبخشگفتار و زبان، دانشکده علوم توان يشناس بيگروه آس - 2

 رانيا ز،يتبر ز،يروانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تبردانشکده  -3

 ده يچك
جمله سطح  از يعوامل ريکه تحت تاث شودياطالق م يدر دامنه حرکت کيولوژيزيف شيبه افزا يمفصل يعموم يشل هدف:

با سطح  يمفصل يعموم يشل نيارتباط ب ي. هدف از مطالعه حاضر بررسکنديم رييتغ ياقتصاد ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيفعال
 .بود يرانيا موزانآدر دانش ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيفعال

مورد مطالعه  يابا روش خوشه يريگسال(، به روش نمونه18 -7يسن رده) سالم پسر و دختر آموزنفر دانش 782ها: مواد و روش
توسط  ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيشد. سطح فعال يابيارز تونيب اريتوسط مع يمفصل يعموم يقرار گرفتند. شل

و شرکت در کالس  کيمناستيورزش ژ ،يباشگاه يهانامه با توجه به انجام ورزشپرسش قيشدند. افراد از طر دهينامه سنجپرسش
 .قرار گرفتند يمورد بررس يقيموس

 يو اجتماع ياقتصاد تيوضع نيب يارابطه(. P<01/0داشت ) يميارتباط مسق يکيزيف تيبا سطح فعال تونيب ينمره کل ها:يافته
 يعموم يشل ينيبشيتوان پ يدارا ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيسطح فعال(. P>05/0مشاهده نشد ) تونيب يو نمره کل

 در( P<05/0وجود داشت ) يداريمعن ميارتباط مستق کيمناستيانجام ورزش ژ و تونيب ينمره کل نيب(. P>05/0نبودند ) يمفصل
 .(P<05/0شد ) داريبه صورت معکوس معن يقيو شرکت در کالس موس تونيب ينمره کل نيارتباط ب کهيحال

مشاهده  ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يمفصل يعموم يشل نيب يمورد مطالعه ارتباط يرانيدر جامعه ا جيطبق نتا گيري:نتيجه
 لياز قب ييهاتيفعال ني. با توجه به ارتباط بافتي شيافزا يمفصل يعموم يشل ،يکيزيف تيسطح فعال شيچند با افزا نشد. هر
 يمفصل يعموم يعوامل در شل نيتر نقش اقيدق يبررس ،يمفصل يمعمو يبا شل يقيو شرکت در کالس موس کيمناستيورزش ژ

 .دگرديم هيآموزان توصدانش يدر رده سن
  

 نآموزادانش ،ياقتصاد تيوضع ،يطبقه اجتماع ،يکيزيف تيفعال ،يمفصل يشلهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 ريو غ کيولوژيزيف شيبه افزا (Joint laxity) يمفصل يشل
 يعموم ي. شل[2,1] شودياطالق م يدر دامنه حرکت يعالمت
و بدون  اديز يمفصل با دامنه حرکت نيبه وجود چند يمفصل

در  يمفصل يعموم يشل يکل وعي. ششوديعالمت در فرد گفته م
 ي. شل[16-1]درصد برآورد شده است  7/11-7/58 نيجوامع ب

 يمنجر به  بروز عوارض ندهيممکن است در آ يصلمف يعموم
 نيبافت نرم شامل: اسپر بيآس ,يو مفصل يهمچون درد عضالن

مکرر مفاصل  يدررفتگ مهيو ن ي, دررفتگ[18,17]بافت نرم 
غضروف کشکک  ي, نرم[19] تينوويس ت,ي)شانه(, تاندون

 .شود [21,19]

اثر  يمفصل يعموم يشل وعيش يبر رو ياديز عوامل
نژاد, سن, جنس, شاخص توده  ,يکيعوامل ژنت لياز قب گذارديم

 تي, غالب بودن اندام, سطح فعالBody mass index (BMI) يبدن
. مطالعات نشان [16-1] ياقتصاد –ياجتماع تيو وضع يکيزيف

 يشل وعيش زانيبر م توانديم يکيزيف تيفعال سطح که اندداده
مفاصل در  يعموم يشل وعيکه ش ياگونههموثر باشد ب يعموم

کارها و رقاصان باله باالتر  کيمناستيژ ها,دانيقيشناگرها, موس
 يعالئم عضالن يبررسمطالعه  کي. در [12]گزارش شده است 

نشان  يمفصل يعموم يشل يدارا يقيموس انيدر هنرجو ياسکلت
مانند مچ دست, انگشتان و آرنج که  يعالئم در مفاصل نيداد ا
 يمفصل يشل يبودند در افراد دارا ياديز يحرکات تکرار يدارا
که عالئم در  يبود. در حال يمفصل يتر از افراد فاقد شلکم
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بودند, در افراد  يتينقش حما يمانند زانو و تنه که دارا يمفاصل
. [22]بود  يمفصل ياز افراد فاقد شل ترشيب يمفصل يشل يدارا

و البته نوع  يکيزيف تيفعال يسطح باال رسديبه نظر م نيبنابرا
 يعموم يدر تظاهرات شل توانديم يجسمان تيخاص فعال

سطح  نيب يميمطالعه, ارتباط مستق کيموثر باشد. در  يمفصل
در دختران مشاهده شد,  يمفصل يعموم يو شل يکيزيف تيفعال

 يمطالعه افراد نيارتباط در پسران مشاهده نشد. در ا نيا کنيل
 يخوب ياجتماع –ياقتصاد تيوضع يشدند که دارا مطالعهوارد 

 يعموم يشل نيارتباط ب زياز مطالعات ن يبرخ. [12]بودند 
 [.14,5]اند ننموده دييرا تا يکيزيف تيمفاصل و سطح فعال

 يبر شل ياقتصاد -ياجتماع تيوضع ريدر مورد تاث نيچنهم
 ياگزارش شده است. در مطالعه يمتضاد جينتا يمفصل يعموم

باالتر بودن سطح سواد مادران به عنوان  نيدر انگلستان, ب
 يمفصل يعموم يو شل ياقتصاد -ياجتماع تيشاخص وضع

 نيا يمشاهده شد ول ميساله ارتباط مستق 14فرزندان دختران 
که در هند  يگريد. مطالعه [12]ارتباط در پسران مشاهده نشد 

انجام شد, نشان  ياقتصاد -ياجتماع نييبا سطح پا يو در مناطق
در  يمفصل يعموم يبا شل ديمتوسط تا شد هيداد که سوءتغذ
خانواده و  ياقتصاد -ياجتماع تيمطالعه وضع نيارتباط است. ا

. [9]موثر دانسته است  يلمفص يعموم يرا بر شل هيسوءتغذ
 يو بر رو يرانيدر جامعه ا يعموم يشل يکه بر رو يمطالعات

 نيصورت گرفته است, ارتباط ب يمفصل يعموم يشل يافراد دارا
 ت,يشامل سن, جنس يرا, با عوامل مختلف يمفصل يعموم يشل
قرار  يمورد بررس يدست برتر ک,يآنتروپومتر يهايژگيو

متفاوت  ياقتصاد –ياجتماع طيبه شرا توجه. با [10,8]اند داده
 تيارتباط وضع يبررس گر,ينسبت به جوامع د يرانيدر جامعه ا

 يرانيدر جامعه ا يمفصل يعموم يبا شل ياقتصاد –ياجتماع
 زين يکيزيف تيسطح فعال کهيجائآن از. رسديبه نظر م يضرور

شده  يمعرف يمفصل يعموم يعامل موثر بر شل کيبه عنوان 
لذا  باشد, ياجتماع –ياقتصاد تيمتاثر از وضع توانديو م ستا

و  يکيزيف تيارتباط سطح فعال يمطالعه حاضر با هدف بررس
در  يمفصل يعموم يبا شل يو اقتصاد ياجتماع طيشرا

و  يطراح زيتبر شهر مختلف مناطق سال 18-7 آموزاندانش
 .اجرا شد

 
 هامواد و روش

 پسر و دختر آموزاننفر از دانش 782مطالعه تعداد  نيدر ا
 يتصادف يريگسال به روش نمونه18-7 يسن يهارده در سالم

مورد مطالعه قرار گرفتند.  يو نسب ياچند مرحله ياخوشه
 يهاهيپا هيمدارس کل نياز ب ياآموزان به صورت طبقهدانش
 يهاسال يدر ط ووارد شده  زياز شهر تبر هياز سه ناح يليتحص

 يقرار گرفتند. به منظور بررس يمورد بررس 1397و  1396
 نياز ب ز,يتبر 5و  1, 4 ينواح ,ياقتصاد -ياجتماع تيوضع
 تيوضع يدارا يبه عنوان نواح بيترت به گانهپنج ينواح

انتخاب شدند. در هر  نييباال, متوسط و پا ياقتصاد -ياجتماع
 کي رستانيتا دب ييمقاطع ابتدا زا کيدر هر  زياز شهر تبر هيناح

انتخاب  يمدرسه پسرانه به صورت تصادف کيمدرسه دخترانه و 
 هيپا هر در آموزاننفر از دانش 10-8شده و در هر مدرسه 

 ستيزوج در ل يهاشماره نياز ب يبه صورت تصادف يليتحص
ورود به مطالعه  طيشرا اساس بر. شدند انتخاب هاکالس
سال با  18-7 يسن يهارده در سالم پسر و دختر آموزاندانش

 يکيروماتولوژ ,يارث ,يمادرزاد يهايماريسابقه بعدم گزارش 
بافت همبند در  ايو  نياندوکر من,يخود ا ک,يمتابول ک,يستميس

مدرسه به صورت داوطلبانه به مطالعه فراخوانده  يپرونده پزشک
اندام, سابقه  يشدند و در صورت وجود اختالف طول واقع

خارج  و وجود درد حاد در مفاصل مرتبط از مطالعه يشکستگ
 يااخالق منطقه تهيتوسط کم قيتحق نيا دييشدند. پس از تا

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشک
(1397.209IR.TBZMED.REC.)هي, اطالعات از کل 

 نياز والد ينامه کتبتيو رضا يآورمورد پژوهش جمع يواحدها
 .حاضر اخذ شد قيقشرکت در تح يآموزان برادانش

  اجراء روش
 يريگمطالعه اندازه ني: در ايمفصل يعموم يشل يابيارز

 تونياستاندارد ب يابيارز اريبر اساس مع يمفصل يعموم يشل
در  تونياستاندارد ب يابيارز اريمع ييو روا ييايصورت گرفت. پا

 هيزاو يريگاندازه. [26–23,1]مطالعات گزارش شده است 
درجه  360 استاندارد امتريروش با استفاده از گون نيمفاصل در ا
درجه( صورت  1)شرکت درمان کاال با دقت  يکيمدل پالست

 يهالندمارک امتر,يگون يريکارگهتست, نحوه ب تي. وضعرفتيپذ
شرح  1در جدول  تونيب اريو حرکات مورد نظردر مع يکيآناتوم

 تر,شيب يسازاستاندارد يپروتکل برا نيا. استداده شده 
در نظر گرفته است. قبل از انجام  رفعاليحرکات را به صورت غ

 يبرا رندهيگ توسط آزمون يکالم صورت به هاتست ها,يابيارز
 آموزانداده شد. سپس از دانش حيتوض و داده نشان آموزاندانش

عضالت خود را شل  تواننديکه م ييجا آن تا که شد خواسته
. نشوددرد  ديانجام شدند که منجر به تول يطور هاکنند. تست

که به  يانگشتان, آرنج و زانو, زمان يهااز تست کيهر  يبرا
نمره و در صورت مثبت شدن  کيمثبت بود  طرفهکيصورت 

نمره  1تست تنه در صورت مثبت شدن  يدوطرفه, دو نمره و برا
 اني. شا[1]محاسبه شد  9لذا مجموع نمرات از گرفت. يتعلق م

در مدارس دخترانه توسط پژوهشگر  هايريگذکر است که اندازه
 .خانم و در مدارس پسرانه توسط پژوهشگر آقا انجام گرفت
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بر  يکيزيف تي: سطح فعاليکيزيف تيسطح فعال يابيارز
ر دروزه که,  7 يکيزيف تيسطح فعال يالمللنينامه باساس پرسش

 شده است دييتا يآن به زبان فارس ييکودکان و نوجوانان روا
 يسن يهانامه در کودکان با ردهپرسش نيشد. ا ي, بررس[27]

 18-15 ينو در نوجوانان با رده س نيسال توسط والد 7-14
 زانينامه مپرسش نيآموزان پر شد. اسال توسط خود دانش

ورد مهفته گذشته  کي يکودکان و نوجوانان را در ط يبدن تيفعال
امل عالوه بر ورزش ش يفرد يهاتي. فعالدهديقرار م يبررس

خسته شدن  اياست که باعث عرق کردن و  ييهاتيهمه فعال
 دن,يمانند دو ييهايو سرگرم هاتيفرد شده باشد. لذا فعال يپاها

 يکيزيف تيرا در محاسبه فعال يبازطناب  ايو  ييباال رفتن از جا
سوال است. در صورت  10نامه شامل . پرسشکنديلحاظ م يفرد

 يمرهن اول, سوال به پاسخ در "نداشته است يتيفعال"عبارت  انيب
به  5 ي, نمره"ترشيب ايبار  7"عبارت  انيو در صورت ب 1

 نيانگيتست اول با گرفتن م ي. نمرهگرفتيکننده تعلق مشرکت
د. در بو 5تا  1محاسبه شده و شامل نمره از  هاتيفعال ياز تمام

 نيترشيو به ب 1 ينمره تيفعال زانيم نيتر, به کم8تا  2سواالت 
 ي, در صورت9. در سوال گرفتيتعلق م 5 ينمره تيفعال زانيم

ه ک يو در صورت 1 ينمره ,"نداشته باشد يتيفعال چيه"که پاسخ 
 ني. در اگرفتيتعلق م 5 ي, نمره«اوقات باشد ترشيب»پاسخ 

ته نظر گرف هفته در يهاروز ينمره نيانگيم ,يينها يسوال نمره
 تيالافراد در طول هفته گذشته فع ايآ دادينشان م 10شد. سوال 

 ي. نمرهگرفتينم تعلقبه آن  يانه و نمره اي اندمعمول داشته ريغ
سوال  9 ينمره نيانگياز م يکيزيف تينامه سطح فعالپرسش يينها

 دهندهنشان 1 يبود. نمره 5تا  1و شامل نمره از  شديحاصل م
 تيفعال سطح دهندهنشان 5 يکم و نمره يکيزيف تيسطح فعال

 [.27]بود  اديز يکيزيف
ر د: قد افراد ينسبت طول تنه به طول اندام تحتان يابيارز

مدل  Seca )شرکت مترويبا استفاده از استاد ستادهيا تيوضع
و  متريليم کيساخت کشور آلمان( با دقت  7001021994

 يحتانبدون کفش اندازه گرفته شد. نسبت طول تنه به طول اندام ت
ل اندام طول تنه به طو ميبا استفاده از پروتکل استاندارد از تقس

 هيپاچهار ينشسته بر رو تيمحاسبه شد. قد افراد در وضع يتحتان
ه در نظر اندازه گرفته شد و به عنوان طول تن ز,ين [28]استاندارد 

در  طول تنه از قد فرد قياز تفر يل اندام تحتانگرفته شد. طو
 [.29]محاسبه شد  ستادهيا تيوضع

-ياجتماع تي: وضعیاقتصاد -ياجتماع تيوضع يابيارز
 يآن به زبان فارس ييکه روا يانامهپرسش لهيوسهب زين ياقتصاد

شد.  پر نيشده و توسط والد دهيسنج [31,30]شده است  دييتا

سوال بود که سوال اول در ارتباط با  6نامه شامل پرسش نيا
 يليحصت يهاشغل سرپرست خانوار, سوال دوم در مورد سال

 انهيگذرانده سرپرست خانوار, سوال سوم در مورد کل درآمد ماه
و  يريگ, سوال چهارم در مورد منطقه قرارخانوار يتمام اعضا

تک تک  ييدارا زانيم طهيامکانات منزل, سوال پنجم در مورد ح
مرتبط با  يهانهيهز طهيخانوار و سوال ششم در ح ياعضا

نمره سوال اول موثر بود.  نييتعمشاغل در  يبندسالمت بود. رتبه
دست آمد و به صورت هشش سوال ب ياز جمع نمره ينمره کل

نمرات سئواالت  ,يکل يمحاسبه نمره ي. براشديمحاسبه م ريز
مجموع  تيضرب شده است و در نها 33/0 بيدر ضر 6تا  4

 بيپس از اعمال ضر 6تا  4و سئواالت  3تا  1نمرات سئواالت 
در نظر گرفته شد  يکم ريبه عنوان متغ يکل يهمحاسبه شده و نمر

[31,30.] 
به عنوان  ي: شاخص توده بدنيشاخص توده بدن يابيازر

 توانديموثر بوده و هم م يکيزيف تيکه هم بر سطح فعال يعامل
مورد  دينما رييتغ ياقتصاد -ياجتماع يهايژگيو ريتحت تاث

 وزن فرد برحسب ميشاخص از تقس نيقرار گرفت. ا يريگاندازه
 [.32] شدبر مجذور قد فرد برحسب متر محاسبه  لوگرميک

 ,يباشگاه يهادر رابطه با انجام ورزش يليتکم اطالعات
 کيتوسط  يقيو شرکت در کالس موس کيمناستيورزش ژ

 يآورجمع ريو خ ينامه خود ساخته به صورت جواب بلپرسش
 .شد

 یآمار ليتحل
 17ن اس اس ورژ يپ اس افزارنرم از استفاده با هاداده جينتا

 صورت به هاشد. آزمون ليو تحل هيو مطابق با اهداف مطالعه تجز
درصد در  5ها آزمون يداريمعن سطح و گرفت انجام دامنه دو

رابطه  نييبا هدف تع رسونيپ يآمار آزمون. شدنظر گرفته 
نمره  با يکيزيف تيفعال حو سطو ياقتصاد -ياجتماع تيوضع

 يهارياز متغ کي هر نييمورد استفاده قرار گرفت. تع تونيب
 -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيشامل سطح فعال نيبشيپ

از  يمفصل يعموم يوقوع و عدم وقوع شل ينيبشيدر پ ياقتصاد
چندگانه صورت گرفت.  يخط ونيرگرس ليروش تحل قيطر

نامه خودساخته با پرسش دررابطه عوامل موجود  نييجهت تع
 ياز آزمون آمار يکيزيف تيسطح فعال زيو ن يکل تونينمره ب

اخص ش تون,يتفاوت نمره ب نيياستفاده شد. به منظور تع رمنياسپ
 تيو سطح فعال ينسبت طول تنه به طول اندام تحتان ,يتوده بدن

  .مستقل استفاده شد يت ياز آزمون آمار يکيزيف
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 های معیار بیتونتست .1جدول 

 معیار مثبت شدن تست وضعیت مفصل شماره تست

 درجه 90بزرگتراز  زاویه دورسی فلکشن غیرفعال مفصل متاکارپو فاالنژیال پنجم 1

 درجه 10زاویه اکستنشن بزرگتر از  هایپراکستنشن غیرفعال مفصل آرنج 2

 درجه 10زاویه اکستنشن بزرگتر از  هایپراکستنشن غیرفعال مفصل زانو 3

4 
درجه  90آپوزیشن غیرفعال انگشت شست بر روی سطح فلکسوری ساعد، در حالی که شانه در 

 فلکشن و آرنج در وضعیت اکستنشن و ساعد در وضعیت پرونیشن 

انگشت شست به طور کامل در تماس با 

 سطح فلکسوری ساعد قرار گیرد

 زمین برسدها به راحتی به کف دست های صاففلکشن تنه به سمت قدام با زانو 5

 

 نتايج
کننده افراد شرکت يشناختتيجمع يهايژگيو 2در جدول 

 در مطالعه ارائه شده است.
ده ارائه ش 3مورد مطالعه در جدول  يرهايمتغ نيب يبستگهم
 است.

 ريمتغ ن,يبشيپ يهاريچندگانه متغ يبستگهم يبررس در
 يعموم يوقوع شل ينيبشيدر پ ينقش يکيزيف تيسطح فعال

( 03/0) ريمتغ نياستاندارد ا ينداشت, چرا که مقدار بتا يمفصل
محاسبه شده  tو مقدار آماره  ستين داريمعن ياز نظر آمار

 يهارين متغي. در بستين داريمعن >05/0P( در سطح 79/0)
در  ينقش زين ياقتصاد –ياجتماع تيوضع ريمتغ ن,يبشيپ
 ينداشت, چرا که مقدار بتا يمفصل يعموم يوقوع شل ينيبشيپ

و  ستين داريمعن ي( از نظر آمار-002/0) ريمتغ نياستاندارد ا
 داريمعن >05/0P( در سطح -05/0محاسبه شده ) tمقدار آماره 

نشان  نيچنمطالعه هم نيا در هاريمتغ ينبجا جينتا لي. تحلستين
رابطه معکوس  تونيب يو نمره کل يقيشرکت در کالس موس نيداد ب
 -09/0وجود دارد, چرا که مقدار آماره محاسبه شده ) داريو معن

=rh )( 05/0در سطحP< )که با  يمعن نياست. بد داريمعن
 شکاه يقيشرکت در کالس موس ,يمفصل يعموم يشل شيافزا

رابطه  تونيب يو نمره کل کيمناستيانجام ورزش ژ ني. بکنديم دايپ
وجود دارد, چرا که مقدار آماره محاسبه شده  داريو معن ميمستق

(09/0 =rh )( 05/0در سطحP< )که  يمعن نياست. بد داريمعن
 شيافزا کيمناستيانجام ورزش ژ يمفصل يعموم يشل شيبا افزا

 نيمشاهده نشد. ب يداريرابطه معن هاريغمت هي. در بقکنديم دايپ

 داريرابطه معکوس و معن يکل تونيو نمره ب يشاخص توده بدن
( در -29/0محاسبه شده ) rوجود دارد, چرا که مقدار آماره 

شاخص  شيکه با افزا يمعن نياست. بد داريمعن( >01/0Pسطح )
 . کنديم دايکاهش پ يمفصل يعموم يشل زانيم ,يتوده بدن
 تيسطح فعال تون,يب يدختران و پسران از نظر نمره کل سهيمقا

و شاخص توده  ينسبت طول تنه به طول اندام تحتان ,يکيزيف
 ارائه شده است. 4در جدول شماره  يبدن

نشان داد  نيچنمطالعه هم نيدرا هاريمتغ يجانب جينتا ليتحل
رابطه  يکل تونيو نمره ب يباشگاه ياهانجام ورزش نيب

محاسبه شده  rhوجود ندارد, چرا که مقدار آماره  يداريمعن
 جينتا نيچن. همستين داريمعن( >05/0P( در سطح )26/0)

 تيفعال سطحو  يباشگاه يهاانجام ورزش نينشان داد که ب
وجود دارد, چرا که مقدار آماره  داريو معن ميرابطه مستق يکيزيف

است.  داريمعن( >01/0Pدر سطح )( rh=25/0محاسبه شده )
 تيسطح فعال ,يباشگاه يهاورزشانجام  که با يمعن نيبد
و  کيمناستيژ انجام ورزش ني. بکنديم دايپ شيافزا يکيزيف

وجود دارد, چرا  داريو معن ميمستق هرابط يکيزيف تيسطح فعال
( >01/0Pدر سطح )( rh= 17/0که مقدار آماره محاسبه شده )

سطح  ک,يمناستيکه با انجام ورزش ژ يمعن نياست. بد داريمعن
  يهاانجام ورزش ني. بکنديم دايپ شيافزا يکيزيف تيفعال

 داريو معن ميرابطه مستق کيمناستيو انجام ورزش ژ يباشگاه
در ( rh= 53/0دارد, چرا که مقدار آماره محاسبه شده ) وجود

 .است داريمعن( >01/0Pسطح )

 
 

 ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان .2 جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 (±) 38/3 74/12 782 سن )سال(

 (±) 7/1 48/2 782 نمره کلی بیتون 

 (±) 74/0 78/2 668 نمره سطح فعالیت فیزیکی

 (±) 77/3 2/11 657 اقتصادی -نمره وضعیت اجتماعی 

 (±) 58/4 01/20 782 بر مترمربع(مقدار شاخص توده بدنی )کیلوگرم 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه .3جدول 

 متغیر
نمره  کلی 

 بیتون
 سن

شاخص توده 

 بدنی

سطح فعالیت 

 فیزیکی

-وضعیت اجتماعی

 اقتصادی

     1 نمره کلی بیتون

    1 -36/0* سن )سال(

مقدار شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر 

 مترمربع(
*29/0- *52/0 1   

  1 -21/0* -25/0* 12/0* نمره سطح فعالیت فیزیکی

 1 -04/0 1/0* -005/0 -03/0 اقتصادی –نمره وضعیت اجتماعی 

 است. 01/0دهنده سطح معناداری زیر عالمت ستاره، نشان *

 

 شاخص توده بدنینسبت طول تنه به طول اندام تحتانی و  مقایسه دختران و پسران از نظر نمره کلی بیتون، سطح فعالیت فیزیکی، .4جدول  

 داریسطح معنی انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه ایمقادیر مقایسه

 نمره کلی بیتون
 (±)62/1 76/2 350 دختران

0001/0 * 
 (±)76/1 25/2 432 پسران

 نمره سطح فعالیت فیزیکی
 (±)70/0 62/2 328 دختران

0001/0 * 
 (±)74/0 93/2 340 پسران

 نسبت طول تنه به طول اندام تحتانی
 (±)08/0 09/1 350 دختران

0001/0 * 
 (±)10/0 05/1 431 پسران

 مقدار شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر مترمربع(
 (±)29/4 00/20 350 دختران

97/0 
 (±)82/4 02/20 432 پسران

 ها متغیر مربوط به پسران از دختران کم شده است.در تفاوت میانگین است. 01/0داری زیر دهنده سطح معنیعالمت ستاره، نشان *

 
 گيريبحث و نتيجه

با  يمفصل يعموم يشل نيرابطه ب يمطالعه حاضر به بررس
در  ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيسطح فعال

پرداخت.  زيمناطق مختلف شهر تبرساله  18-7زان آمودانش
 يبا شل يکيزيف تيسطح فعال ميدهنده ارتباط مستقنشان جينتا

 تيدر خصوص وضع يارتباط کنيبود. ل يمفصل يعموم
مشاهده نشد.  يمفصل يعموم يشل زانيبا م ياقتصاد -ياجتماع

از عوامل سطح  کيچيمطالعه حاضر نشان داد که ه نيچنهم
 توانديخانوار نم ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يکيزيف تيفعال
مطالعه حاضر  نيچن. همدينما ينيبشيرا پ يمفصل يعموم يشل

و انجام  يمفصل يعموم يشل نيب ينشان داد که ارتباط
 يشل زانيم کهيحال مشاهده نشد. در يباشگاه يهاورزش

و با  ميرابطه مستق کيمناستيبا انجام ورزش ژ يمفصل يعموم
 ارتباط معکوس داشت.  يقيشرکت در کالس موس

و  نچيکه توسط کل يمطالعه مشابه جيمطالعه با نتا نيا جينتا
(, در کشور انگلستان انجام گرفته است تا 2011همکاران )

 يشل نيرا ب يميارتباط مستق نچيمطابقت دارد. مطالعه کل يحدود
در دختران گزارش  صرفاً يکيزيف تيو سطح فعال يمفصل يعموم

 يمفصل يعموم يشلعامل موثر بر  کيبه عنوان  تينمود. جنس
 ترشيب يمفصل يعموم يدر مطالعات عنوان شده است )وجود شل

. با توجه به اثر عامل [5,17-2]در زنان نسبت به مردان( 

 يعموم يمطالعه حاضر نشان داد, با وجود شل جينتا ت,يجنس
سطح  ميدر دختران نسبت به پسران و ارتباط مستق ترشيب يمفصل
در  يکيزيف تيسطح فعال ,يمفصل يمعمو يبا شل يکيزيف تيفعال

دست آمد. در مطالعه حاضر هب ترشيپسران نسبت به دختران ب
ارتباط  زين يو شاخص توده بدن يکيزيف تيسطح فعال نيب

دختران و پسران  نياست که ب يحال در نيمعکوس مشاهده شد. ا
مشاهده نشد.  يداريتفاوت معن ياز نظر شاخص توده بدن

تناقض مشاهده شده در  تواندينم يبدنشاخص توده  نيبنابرا
را در  يمفصل يعموم يو ارتباط آن با شل يکيزيف تيسطح فعال

به  توانديم نيچنمساله هم نيکند. ا هيتوج تيرابطه با اثر جنس
در دو جنس  يبه طول اندام تحتان تفاوت در نسبت طول تنه

 يبررس يدست آمد. براهاز پسران ب ترشيبازگردد که در دختران ب
اشاره نمود که ارتباط معکوس  يبه مطالعات توانيم تياثر جنس

 ني. اکننديم دييمفاصل و قدرت عضالت را تا يعموم يشل نيب
زانو  ضله اکستانسور و فلکسورع قدرت که اندمطالعات نشان داده

. [33]تر از افراد سالم بود کم يمفصل يسندروم شل يدر افراد دارا
قدرت در پسران نسبت  ترعيسر شيزااف نيچنهم يگريمطالعه د

 ي. از طرف[34]گزارش کرده است  ينوجوان نيبه دختران را در سن
بر  يممکن است اثر متفاوت زين يورزش تيتفاوت در نوع فعال

دختران و پسران در انتخاب  قيعال رايبگذارد. ز يمفصل يشل
 نيا نديمتفاوت است. البته برآ گريدکي با معموالً هانوع ورزش
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و سطح  يمفصل يعموم يشل نيب ميبه صورت ارتباط مستق ثراتا
توان  يعامل دارا نيچند ا مشاهده شده است هر يکيزيف تيفعال

مشاهده  مي. رابطه مستقباشدينم يمفصل يعموم يشل ينيبشيپ
افراد در  يبا شرکت احتمال زين نچيشده در دختران در مطالعه کل

 يقياز موس يخاص نواعپرداختن به ا ايو  يورزش يهاتيفعال
 ماًيمساله مستق نيها امرتبط دانسته شده است. البته در مطالعه آن

سطح  ليمطالعه به دل نيا قرار نگرفته است و صرفاً يمورد بررس
 نيخوب افراد فراخوانده شده به مطالعه چن يو اجتماع ياقتصاد
مطالعه,  نيدر ا کهيحال نموده است. در شنهاديرا پ ياستدالل
 تياساس وضع بر زيمختلف شهر تبر ياز نواح گاننندکشرکت
و همگن انتخاب  يو به صورت تصادف يو اجتماع ياقتصاد

 يو انرژ ژنيها مقدار مصرف اکسدر مطالعه آن نيچنشدند. هم
 يکيزيف تيسطح فعال نيتخم يبرا ياريبه عنوان مع کيمتابول

در مطالعه حاضر از  کهي. در حال[12]مورد استفاده قرار گرفت 
استفاده شد. در  يکيزيف تيسطح فعال يبررس ينامه براپرسش

نشان داد  سلنديدر کشور ا يابا مطالعه حاضر, مطالعه رتيمغا
 يکيزيف تيدر سطح فعال رييبا تغ يمفصل يعموم يشل وعيش
 قياز طر تيها سطح فعالنکرد. هر چند در مطالعه آن يرييتغ

 . [5]شد  يبررس يفيپرسش از فرد و به صورت ک
و انجام  يمفصل يعموم يشل نيب يمطالعه حاضر, ارتباط در

 يامشاهده نشد. همسو با مطالعه حاضر, مطالعه يورزش باشگاه
 يورزش يهانشان داد شرکت منظم در برنامه کايدر کشور آمر

. در کشور [14]ندارد  يمفصل يعموم يشل وعيشبر  يريتاث
و فاقد آن,  يمفصل يعموم يشل يافراد دارا نيب ز,ين سلنديا

 يآمادگ کالس در آموزانمشارکت دانش يدر فراوان يتفاوت
مشاهده نشد که البته در  يورزش تيفعال زيمدرسه و ن يجسمان

 يورزش تيشرکت در فعال زانيها اطالعات مربوط به ممطالعه آن
 .[5] شد يآورجمع يفيک صورت به ونامه توسط پرسش

با انجام  يمفصل يعموم يشل زانيم نيمطالعه حاضر ب در
 زين گريمشاهده شد. مطالعات د ميرابطه مستق کيمناستيورزش ژ

را نشان  يمفصل يعموم يشل شيبر افزا کيمناستياثر ورزش ژ
 ذاتاً هامناستياز مطالعات معتقدند که ژ يبعض. [12] اندداده

 شيعلت افزا گريد تمطالعا يهستند ول يعاد افراد از ترمنعطف
مفصل  يموقت در دامنه حرکت شيرا به افزا يمفصل يعموم يشل

 .[35] اندنسبت داده نيدر اثر تمر
 يعموم يشل نيب معکوس رابطه دهندهنشان جينتا نيچنهم

معنا که با  نيبود. به ا يقيبا شرکت در کالس موس يمفصل
 يشل کردند,يشرکت م يقيکه در کالس موس يآموزاندانش
 انيدر هنرجو يامطالعه جيداشتند. نتا يترکم يمفصل يعموم
 اد,شرکت منظم داشتند نشان د يقيکه در مدرسه موس يقيموس

 ازمنديکه ن يدر مفاصل توانديم يمفصل يعموم يوجود شل

 ماًيمستق يقيموس تيهستند و در آن فعال اديز يحرکات تکرار
 ازمنديکه ن يدر مفاصل يسودمند باشد, ول شوند,ياستفاده م

است.  رسانبيهستند, آس يترشيکم و ثبات ب يحرکات تکرار
است با توجه  ممکن يمتفاوت ياسکلت –يعالئم عضالن نيبنابرا

متفاوت در  يقيبه نقش عضالت و مفاصل در رابطه با آالت موس
. البته نوع [22]مدت بروز کند يدر طوالن دانيقيافراد موس

نشده است و درصد  يدر مطالعه حاضر بررس يقيابزارآالت موس
 8/6مطالعه کم بوده است ) نيدر ا يقيشرکت در کالس موس

به  ياافراد به صورت حرفه نيا ايآ ستيمشخص ن زيدرصد( و ن
مطالعه  نيدر ا کهنينه. با توجه به ا اي انداشتغال داشته يقيموس

شده  يآوربه صورت پرسش از فرد جمع اطالعات صرفاً زين
 انجام شود. نهيزم نيدر ا يليمطالعات تکم شوديم هياست, توص

 يباشگاه يهامطالعه حاضر نشان داد با انجام ورزش جينتا
. کنديم دايپ شيافزا يکيزيف تيسطح فعال ک,يمناستيو ورزش ژ

 زين کيمناستيو انجام ورزش ژ يباشگاه يهاانجام ورزش نيب
 شيبا افزا کهنيوجود دارد. با توجه به ا داريو معن ميرابطه مستق
 ابد,ييم شيافزا يلمفص يعموم يشل يکيزيف تيسطح فعال

در  بيعوامل با توجه به مفاصل در معرض آس نيجامع ا يبررس
 شينشان داد با افزا جيگردد.  بعالوه نتايم هيورزشکاران توص

 زين يمفصل يعموم يکاهش و شل يکيزيف تيسن سطح فعال
مطالعات با  يريگتفاوت در نوع نمونه ني. بنابراابدييکاهش م

 يمتفاوت يهامنجر به گزارش تواندي, ميسن يهاتوجه به رده
مورد مطالعه در هر کدام از مطالعات فوق با  يسن يهاگردد. رده

 ريمتغ يتا سالمند ينوجوان نيمطالعه حاضر متفاوت بوده و از سن
 بوده است. 

قدرت  يدارا ياقتصاد -ياجتماع تيمطالعه حاضر وضع در
به صورت  ينبود و در بررس يمفصل يعموم يشل ينيبشيپ

 تيو وضع يمفصل يعموم يشل نيب يارابطه يسنجارتباط
 تيوضع رسديمشاهده نشد. لذا به نظر م ياقتصاد -ياجتماع
 يمفصل يعموم يبر شل يعامل موثر ياقتصاد -ياجتماع

 تيوضع نيب ج,ي. البته الزم به ذکر است که با توجه به نتاباشدينم
وجود  يميارتباط مستق يو شاخص توده بدن ياقتصاد -ياجتماع

ارتباط  يمفصل يعموم يو شل يشاخص توده بدن نيب زيدارد و ن
 –ياجتماع تيشود. در واقع افراد با وضعيعکس مشاهده م

 توانديمساله م نيبودند و ا يتروزن کم يدارا نييپا ياقتصاد
امر  نيکرده باشد. با توجه به ا يمفصل يشل مستعد را هاآن
 يژگيو کيبه عنوان  ياستدالل نمود که شاخص توده بدن توانيم

 ياهيتغذ تياز وضع يبه عنوان معرف توانديم کيآنتروپومتر
 يبه عنوان شاخص ميمستق ريکودکان و نوجوانان و به صورت غ

در نظر گرفته  زين يرانيدر جامعه ا ياقتصاد –يعاجتما تياز وضع
که از  يدر مطالعه انجام شده در کشور هند, افراد نيچنشود. هم
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 يشل يقرار داشتند, دارا يبدتر تيدر وضع ياهيتغذ تينظر وضع
 يکه با مطالعه حاضر همخوان [9]بودند  يترشيب يمفصل يعموم

 يشل نيب معکوسارتباط  زيدارد, چرا که در مطالعه حاضر ن
در  کهيمشاهده شد, در حال يو شاخص توده بدن يمفصل يعموم

و همکاران در  نچيمطالعه انجام شده در کشور انگلستان توسط کل
 يعموم يو شل ياقتصاد -ياجتماع تيوضع نيب يميارتباط مستق

ها, سطح سواد مادر مشاهده شد. البته در مطالعه آن يمفصل
 ريمطالعه کوهورت به عنوان شاخص غ کياستخراج شده از 

 ي. در حال[12]عنوان شد  ياقتصاد –ياجتماع تيوضع ميمستق
 يابيارز ياستاندارد برانامه که در مطالعه حاضر از پرسش

استفاده شده است و سواد مادر  ياقتصاد –ياجتماع تيوضع
 ياقتصاد -ياجتماع تيوضع يابيارز يبرا يمالک تواندينم الزاماً

مشاغل و بازار کار  يبندمينظر گرفتن نوع تقس با در هباشد. بعالو
چرا که  ستين يتوجه به سطح سواد کاف صرفاً يرانيدر جامعه ا

 زين يمدارک باالتر يافراد دارا ديدرآمد شامشاغل کم يدر برخ
 -ياجتماع تيافراد با وضع صرفاً نچيباشند. البته در مطالعه کل

که در مطالعه  ي. در حال[12]بهتر وارد فراخوانده شدند  ياقتصاد
 –ياجتماع تيوضع يدارا يآموزش هيحاضر افراد از سه ناح

وارد مطالعه شدند.  يبا سطوح مختلف به صورت تصادف ياقتصاد
 .گردديم هيتوص نهيزم نيدر ا ترشيانجام مطالعات ب

شهر  کيآن در  يمطالعه, اجرا نيا يهاتيجمله محدود از
به کل  هاافتهيميتعم تيقابل ( بود که مشخصاًزي)شهر تبر رانيا

از جمله  ينامه خودگزارشوجود ندارد. پرسش يرانيجامعه ا
موجود را در  طيخود از شرا ياست که فرد تلق يفيک يابزارها

به  يامکان دسترس ذافل کنديم انيمطرح ب يهانهياز گز کيهر 
سنجش شده محدود است.  ميبا توجه به مفاه ينيع يهاافتهي

 يعالمت ريغ يمفصل يعموم يشل در مطالعه حاضر صرفاً نيچنهم
به علت فراهم  ميخخوش يمفصل يشد و سندروم شل يبررس

 يابيو ارز يجهت غربالگر ينيبال يمجزا طينبودن مح
متناقض وجود  يهاگزارشنشد. با توجه به  يبررس آموزاندانش

 يو سندروم شل يمفصل يعموم يشل نيو عدم وجود ارتباط ب
با در نظر  يمطالعات آت شود,يم هيتوص [14] ميخخوش يمفصل

و به  يمفصل يعموم يگرفتن اثر توام عوامل مختلف بر شل
 انجام شود.  طهيح نيدر ا يصورت طول

و  يمفصل يعموم يشل نيمطالعه حاضر ب جيتوجه به نتا با
 يارابطه کنيمشاهده شد, ل يميارتباط مسق يکيزيف تيسطح فعال

مشاهده  ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع يمفصل يعموم يشل نيب
 يکيزيف تياز عوامل سطح فعال کيچينشان داد که ه جينشد. نتا
در وقوع  ينيبشيقدرت پ يدارا ياقتصاد -ياجتماع تيو وضع

گرفتن شاخص  باشند. البته با در نظرينم يمفصل يعموم يشل
 نيچن توانيم ياقتصاد تيآن با وضع ميو ارتباط مستق يتوده بدن

تر و با کم يبدن توده شاخص با آموزاناستنباط نمود که دانش
 يعموم يدر معرض شل ترفيضع ياجتماع ياقتصاد طيشرا

تک به  يکه بررس رسديبه نظر م تهباشند. البيم ترشيب يمفصل
 تواندينم ييبه تنها يمفصل يعموم يتک عوامل موثر در شل

 شوديم هيباشد. لذا توص يشناختتيجمع يهايژگيو کنندهنييتع
 يشل زانيم نياثر توأمان عوامل متعدد در تخم يدر مطالعات بعد

رد. يمورد استفاده قرار گ نگرندهيمطالعه آ کيدر  يمفصل يعموم
 ليخاص از قب يکه در جوامع ورزش گردديم هيبعالوه توص

در  يمفصل يعموم يشل ها,دانيقيموس زيو ن کارانکيمناستيژ
تا  رديمختلف و مفاصل متعدد مورد مطالعه قرار گ يسن يهاگروه

عوارض  زيو ن يمفصل يعموم يبتوان عوامل موثر را در بروز شل
 يمورد بررس ترياختصاصبه صورت  ندهيآن را در آ ياحتمال

 .قرار داد
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Introduction: Generalized joint hypermobility is defined as a physiologic increase in the joint range of motion 

which is affected by various factors such as physical activity level and socioeconomic status. The aim of this study 

was to determine the relationship between generalized joint hypermobility with physical activity level and 

socioeconomic status in Iranian school students. 

Materials and Methods: In this study 782 school students (age ranged:7-18years) were allocated based on the 

cluster sampling method. The generalized joint hypermobility was determined according to the Beighton criteria. The 

level of physical activity and socioeconomic status were determined using questionnaires. Correspondingly, the 

participants answered a questionnaire concerning gym sport, sports in general and musical activity. 

Results: There was a significant correlation between the physical activity level and the Beighton score (P<0.01), 

but there was no significant correlation between Beighton score and the socioeconomic status (P >0.05). None of them 

were predictive of generalized joint hypermobility. There were significant and direct correlations between Beighton 

score and participation in the gym sports (P<0.05). Musical activity was reversely correlated with Beighton score 

(P<0.05). 

Conclusion: According to the results, there was no relationship between the generalized joint hypermobility with 

the socio-economic status in the study population in Iran. However, the generalized joint hypermobility was increased 

with increasing in the physical activity level. Because of the relationship between the generalized joint hypermobility 

with participation in gym sports and musical activity, it is recommended to examine the role of these factors on the 

generalized joint hypermobility in school students in details. 

 

Keywords: Joint Laxity, Physical Activity, Social Class, Sconomic Status, Students. 
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