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نوجوان و جوان ايران و برخي از مهمترين عوامل آمادگي جسماني و آمادگي 

 حركتي دو گروه
محمدحسین علیزادهمجری:   

0931-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی وضعیت ستون فقرات دختران و پسران نوجوان و جوان ایرانی در نمای 

در دو گروه منتخب سالم های وابسته به تندرستی و مهارت  آمادگیساجیتال با رویکرد شیوع شناسی و مقایسه 

 و دارای ناهنجاری های وضعیتی با یکدیگر بود. 

این پژوهش متشکل از نوجوانان و جوانان دختر و  آماریمقایسه ای بود. جامعه -روش تحقیق: از نوع توصیفی

( 51-51( و جوان )02-51تن از دختران و پسران نوجوان ) 0222تحقیق  آمارینمونه پسر سراسر کشور بود. 

هنگی، نظر محیطی، فرمنطقه جغرافیایی کشور که می توانست از  1که از  سال بودند 51تا  50در دامنه سنی 

به خود اختصاص درصد از جمعیت کشور را  12حدود  مجموعاًتیکی معرف کل کشور باشند و اقتصادی و ژن

دهد، انتخاب شدند. با توجه به وزن جمعیتی هر منطقه، برای هر یک از استان های آذربایجان شرقی، خراسان 

سایر استان ها در نظر  دو برابرنی نمونه یع 022نمونه و برای استان تهران  022رضوی، کرمان و خوزستان 

و استقامت  یریپذ انعطافعادل ایستا و پویا، گرفته شد. قوس ستون فقرات در نمای ساجیتال، ترکیب بدنی، ت

تنفسی، با استفاده از آزمون های معتبر اندازه گیری شد. یافته -عضالت تنه، چابکی، سرعت، توان، استقامت قلبی

 پسر 890، ناهنجار و از تعداد 50/01% سالم و 18/08نفر دختر نوجوان،  002تعداد  ازهای تحقیق نشان داد که 

و از % ناهنجار 98/01% سالم و 20/05نفر دختر جوان  000% ناهنجار، از تعداد 18/81% سالم و 01/11 نوجوان

همچنین بین . % دارای ناهنجاری از نمای ساجیتال بودند01/88% سالم و 01/11نفر پسر جوان ،  890تعداد 

جسمانی وابسته به تندرستی دختران و پسران نوجوان ناهنجار)کایفوتیک و کایفولوردوتیک( و سالم  آمادگی

جسمانی وابسته به تندرستی دختران جوان کایفولوردوتیک  آمادگیبین (. p≤21/2تفاوت معناداری وجود دارد)

جسمانی وابسته به تندرستی دختران و پسران  آمادگیبین (. p≤21/2معناداری وجود دارد) تفاوتو سالم 

جسمانی وابسته به تندرستی دختران و  آمادگینوجوان لوردوتیک و سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. بین 

جسمانی وابسته  آمادگیار)کایفوتیک و لوردوتیک( و سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. بین ناهنججوان پسران 

به  ابستهودگی جسمانی آماو سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. بین  لوردوتیککایفو به تندرستی پسران جوان

جسمانی  آمادگی(. بین p≤21/2)تندرستی پسران نوجوان کایفولودوتیک و سالم تفاوت معناداری وجود دارد

معناداری وجود ندارد. وابسته به مهارت دختران و پسران نوجوان ناهنجار)کایفوتیک و لوردوتیک( و سالم تفاوت 



جسمانی وابسته به مهارت دختران و پسران جوان ناهنجار )کایفوتیک، لوردوتیک، کایفولوردوتیک(  آمادگیبین 

 و سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. 

 این ناهنجاری ریتأثبا توجه به نرخ شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در نوجوانان و جوانان دختر و پسر ایران و 

های مربوط به تندرستی و مهارت ضروری است تا برنامه های تمرینی خاص با رویکرد برطرف  آمادگیها در 

و نسل  آمدهارائه شود تا از اشاعه این نوع ناهنجاری ها پیش گیری الزم به عمل نمودن ضعف های ستون فقرات 

باید برای پیشگیری از ناهنجاری های  سالم و کارآمد را در اختیار جامعه قرار دهد. بنابراین متخصصین امر

به و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه پرداخته و همچنین در سنین پایین تر  یزندگبه تغییر سبک وضعیتی 

که در سنین پایین تر پتانسیل ایجاد تغیر وجود دارد و می توان به انجام  چراشناسایی ناهنجاری اقدام  نمایند 

 مطلوب امیدوار بود. اقدامات همراه با نتایج 

و امید به زندگی در افراد ناهنجار باید تمرینات اصالحی و  بهترهمچنین برای ارتقای سالمت، کیفیت زندگی 

این افراد قرار داد و همچنین می توان با رعایت مالحظات  برنامهتخصصی فاکتورهای مرتبط با تندرستی را در 

 ورزشی بهره گرفت.  یابیاستعداددر فرایند شناسی افراد ناهنجار  ختیراخالقی از پیکر شناسی و 

  وابسته به مهارت. آمادگیوابسته به تندرستی،  آمادگیکلیدی: نوجوان،جوان، ستون فقرات، ناهنجاری،  واژگان

 

 

 


