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 چکیده

آؿیب ُای ایً رقحَ ةؼای كرزقکاراف آف  ك جکّاٌغك رزىی كرزقیُغؼ از اٌساـ ىٌانَْ صاوؼ، ةؼرؿی چِارچّب ّهيی جضلیلات ىؼجتي ةا رقحَ 

  لیلات پیكیً ىی ةاقغ.جؼی از جض ةٍغی ىٌهّب ك ارائَ اًالّات ىٍاؿبُيچٍیً اٌساـ یک زيِ ىی ةاقغ.

. ةؼ اؿاس ایً ةؼرؿی ُا ىكعل قغ کَ اکذؼ ىی ةاقغدر ٌاصیَ ؿؼ ك گؼدف  جکّاٌغكُای ٌكاف داد کَ ةیكحؼیً آؿیب ی یافحَ ُاُاةؼرؿی 

ُيچٍیً ٌكاف داد کَ ُا ةاقٍغ. ةؼرؿیُا ةٌّر ّاـ از ٌّع ظفیف ىیاٌغ کَ انتحَ ایً آؿیبُای گؽارش قغق در ٍُگاـ جيؼیً اجفاؽ افحادقآؿیب

  قّد.جؼیً ّاىم ایساد آؿیب در ُؼ ؿَ رقحَ کاراجَ، جکّاٌغك ك زّدك ىضـّب ىیظٌای جکٍیکی صؼیف ةٍّْاف ىِو

ّهم مغىات كرزش ُای رزىی ك ةَ كیژق جکّاٌغك ةؼرؿی گؼدیغ ك ىّاردی ةؼای زهّگیؼی ك پیكگیؼی آؿیب ُا در كرزش ُای ىٌانَْ صاوؼ در 

 اؿث. كرزقی آؿیب از زهّگیؼی ةؼای ركش جؼیً ىِو صؼکات مضیش اٌساـ کٌَكاف داد ك  رزىی ةیاف گؼدیغ

اٌغ ك از آٌسا کَ پیكٍِادُا ُا ٌپؼداظحَای ةؼ کاُف آؿیباز ًؼفی ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ُیچکغاـ از جضلیلات پیكیً ةَ ةؼرؿی جادیؼ اكغاىات ىغاظهَ

رؿغ کَ اٌغ، ةَ ٌُؼ ىیزٌی ك یا ةا اؿحٍاد ةَ ٌحایر جضلیلات ظارزی ارائَ قغقاؿاس صغس ك گياٌَ ی ارائَ قغق در ایً جضلیلات جٍِا ةؼپیكگیؼاٌَ

ُای پیكگیؼی از آؿیب ك اكغاىات ةاقغ ك الزـ اؿث در جضلیلات آجی جالش ةؼ ایً ةاقغ جا از اؿحؼاجژیةـیاری از ایً پیكٍِادُا كاةم اجکا ٌيی

 کاراف ایؼاٌی اؿحفادق قّد.ُای آؿیب در رزىیحّرُا ك ىکاٌیـوای ةؼای کٍحؼؿ ظٌؼپػیؼی فاکىغاظهَ

 ك مغىات آؿیبكرزش ُای رزىی، جکّاٌغك،  ::واژگان کهیدی
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 زاویَ ىفصم ىچ پا در راه رفحً کّدکان فهج ىغزی دی پهژی ةر  DNSجادیر ُظث ُفحَ جيریٍات 

 2ىديد خصیً ٌاصر ىم،  1شيیَ کریيی شیهکاٌی 

 رقغ آؿیب قٍاؿی ك صؼکات امالصی. کارقٍاس ا1

  . اؿحاد یار گؼكق آؿیب قٍاؿی ك صؼکات امالصی،داٌكکغق جؼةیث ةغٌی كّهّـ كرزقی ، داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ کؼج2
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 چکیده 

قٍاؿی ك زٍتَ ٌّركفیؽیّنّژی را كادار  ( یک اؿحؼاژی ةازؿازی کَ اؿاس امم جّؿَْ صؼکثDNS1ّىالٌی) _دتات دایٍاىیک ّنتی  مقدمٍ :

 ةَ ةهّغ ؿیـحو پاؿچؼاؿ صؼکحی ىی کٍغ.

ُكث ُفحَ  8( جلـیو قغق، اٌساـ 15( ك جسؼةی )14گؼكق کٍحؼؿ ) 2آزىّدٌی قاىم کّدکاف فهر ىغؽی دی پهژِی ةَ  29:  ريش ضىبسی

د فْانیث ُای ّىالٌی در كوْیث راق رفحً ةغكف  کيک اٌساـ جيؼیٍات ؿٌش )ؿادق ،ىحّؿي، پیكؼفحَ( پیكٍِاد قغ. جيؼیٍات ةَ ىٍُّر ةِتّ

پػیؼفث . گؼكق کٍحؼؿ ةؼٌاىَ ةازجّاٌی ظامی دریافث ٌکؼدٌغ.  از ُؼ دك گؼكق پیف ك پؾ آزىّف ارزیاةی قغ .فیهو ةؼداری از ؿَ زِث جّؿي 

 ٌساـ قغ . در ایً ارزیاةی از ىارکؼ گػاری اؿحفادق قغ . دكرةیً دؿحی ك آٌانیؽ جّؿي ٌؼـ افؽار کیٍّا ةؼای اٌغازق گیؼی زاكیَ ىفنم ىچ پا ا

 

ُفحَ جيؼیٍات ةازجّاٌی ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغق در پیف آزىّف ك پؾ آزىّف ك ةا کيک از ٌؼـ افؽار کیٍّا ىی جّاف  8: ةْغ از ازؼای  وتبیج

ىٍسؼ ةَ افؽایف  DNS(ةٍاةؼایً، جيؼیٍات p-0/000زاكیَ ىچ پا )کّكاریاٌؾ ٌكاف داد کَ ةیً ىیاٌگیً جْغیم قغق در ایٍگٌَّ ٍّّاف ٌيّد کَ 

 ىٍْی داری زاكیَ ىفنم ىچ پا قغ.

: جيؼیٍات ةا جيؼکؽ ةؼ ركٌغ رقغ ًتیْی ؿیـحو صؼکحی، ؿتب ةِتّد ةؼظی پاراىحؼکیٍياجیک زاكیَ ىچ پا در ایً گؼكق  بحث ي وتیجٍ گیزی

 قغ . 

 کیٍياجیکی راق رفحً ،فهر ىغؽی ، دی پهژی، پاراىحؼ ُای DNSجيؼیٍات  :واژگان کهیدی
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 آىّزان جکّاٌدوکارپظث گرد داٌض ُفحَ ةرٌاىَ جيریٍات اصالخی ةر ٌاٍُجاری 8جادیر 
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 چکیده کّجاه

کّاٌغكکار پـؼ اؿث. آىّزاف ج اؿکهحی پكث گؼد، داٌف ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ةؼ ٌاٍُساری 8ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی جادیؼ 

ةاقػغ. زاىْػَ آىػاری ایػً پؾ آزىّف، ةا دك گؼكق جسؼةی ك گؼكق قػاُغ ىػی -جسؼةی ك ةَ مّرت پیف آزىّفایً پژكُف از ٌّع کارةؼدی، ٌیيَ

. از دكرةػیً ؿػاؿ كػؼار دارٌػغ 16جا  11ٌفؼق  18دٍُغ کَ در دك گؼكق کار قِؼؿحاف ظّی جكکیم ىی 2جکّاٌغكآىّزاف  ٌفؼ از داٌف 36پژكُف را 

 ُای امالصی اؿحفادق قغق اؿث.افؽار صؼکات امالصی ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادقُای اؿکهحی ك از ٌؼـدیسیحاؿ ةؼای دتث ٌاٍُساری

هَ ةؼای ىلایـَ ٌحایر دك گؼكق در ُؼ ىؼص، كُای غیؼ پاراىحؼیک ىک ٌيار ك كیهکاکـّفاز آزىّف یک گؼكق ُای اؿکهحیجضهیم ٌحایر ٌاٍُساریدر 

 ىؽدكج( T)آزىّف جیاز ىٍُّر ىلایـَ ٌحایر ٌیؼكؿٍسی َة. ُيچٍیً اؿحفادق قغ Uكیحٍیك ىZًاؿيیؼٌّؼ–کهيّگؼكؼ غیؼ پاراىحؼیکازآزىّف 

ؼرؿی دری  ایً ُا غیؼ كاةـحَ اؿحفادق قغ.یافحَ Tآزىّف پاراىحؼیک ك ٌیة ا ك ا ؼ ف ك درمغ  ٌی  ا ك ا ؼ ف دق، ىلایـَ  دا ایر  ح پػیفٌ -ُػای 

ا پؾ ة امػالصی، در آزىّآزىّف  ٍػات  ىػَ جيؼی ا ؼٌ ة ٌغف ُكػث ُفحػَ  ا ز گػر ا اؿث کَ پؾ  آف  ز  ا ف گؼكق جسؼةی صاکی 

اٍُساری  ق % درمغ 45پكث گؼدٌ ا ّ ایر گػؼكق گػ حػ ٌ ؼرؿػی  ة ؿػث کػَ در  ا نی  یً درصا ا دٍُػغق ٌكػافکاُف ىكاُغق قغ. 

 % درمغ اؿث.86% درمغ ةَ 5/78درمغ فؼاكاٌی ٌاٍُساری افؽایف 

ٍػ ىػَ جيؼی ا ؼٌ ة اال،  صحيػ ا ٌفپػؾ  ّػادی دا اٍُسػاری در  ی  ٌ یػً  ا غ  ا جكػغی یػ ك  پیكػؼفث  ر ىّزػب  ٌػغكکا ا کّ ج ف  ا ىػّز آ

راف قغق گیؼی کؼد کَ ازؼای ُكث ُفحَ ةؼٌاىػَ جيؼیٍػات امػالصی  جّاف چٍیً ٌحیسَ ، ىیُای ایً پژكُفةا جّزَ ةَ یافحَ اؿث. كرزقکا

 جکّاٌغكکار ىّدؼ ةاقغ.آىّزاف داٌف اؿکهحی ةاالجٍَجّاٌغ ةؼ کاُف فؼاكاٌی ك درمغ ٌاٍُساریىی

 

 ، جيؼیٍات امالصی، جکّاٌغكٌاٍُساریواژگان کهیدی: 

 چکیده ةهٍد

  ىلدىَ

کٍٍغق ؿحّف فلؼات راؿحای ًتیْی ؿحّف فلؼات ةَ ّيهکؼد ؿاظحارُای ّىالٌی،اؿحعّاٌی ك ىفنهی آف ةـحگی دارد. نػا وْف ّىالت صيایث

گؼدد کَ ةااٌساـ صؼکات ُای ًتیْی ؿحّف فلؼات ك در ٌحیسَ ٌاٍُساری در كاىث ىیر كّسجّاٌغ ىّزب ةؼُو ظّردف جْادؿ ایـحا ك جغییؼ دىی

  (.1389امالصی كاةم امالح ُـحٍغ )قٌّغی، 

 روش جدلیق
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. 1آىّزاف جکّاٌغكکار پـؼ اؿث ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ةؼ ٌاٍُساری اؿکهحی پكث گؼد، داٌف 8ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی جادیؼ 

ةاقغ. زاىَْ آىاری ایً پؾ آزىّف، ةا دك گؼكق جسؼةی ك گؼكق قاُغ ىی -جسؼةی ك ةَ مّرت پیف آزىّفپژكُف صاوؼ از ٌّع کارةؼدی، ٌیيَ

 ؿاؿ كؼار دارٌغ.  16جا  11ٌفؼق  18دٍُغ کَ در دك گؼكق کار قِؼؿحاف ظّی جكکیم ىی 3جکّاٌغكآىّزاف  ٌفؼ از داٌف 36پژكُف را 

ةؼای ىلایـَ ٌحایر دك گؼكق در ُؼ ىؼصهَ ، كُای غیؼ پاراىحؼیک ىک ٌيار ك كیهکاکـّفاز آزىّف یک گؼكق ُای اؿکهحیٌاٍُساریجضهیم ٌحایر در 

 ىؽدكج( T)آزىّف جیاز ىٍُّر ىلایـَ ٌحایر ٌیؼكؿٍسی َة. ُيچٍیً اؿحفادق قغ Uكیحٍیك ىZًاؿيیؼٌّؼ–کهيّگؼكؼ غیؼ پاراىحؼیکازآزىّف 

 غیؼ كاةـحَ اؿحفادق قغ. Tآزىّف پاراىحؼیک  ك

 گیریاةزارُای اٌدازه

 -ٌؼـ افؽار صؼکات امالصی  -جؼازك  - 1کانیپؼ چؼةی ؿٍر پّیا -ىحؼ ٌّاری  -قاكّؿ  –دكرةیً دیسیحاؿ  -ٌاىَ اكنیاء فؼـ روایث -پؼؿكٍاىَ 

یٍکَ گؼكق گّاق ةَ جيؼیٍات ّادی جکّاٌغك، جضث ٌُارت دؿحگاق ٌیؼك ؿٍر. كرزقکاراف ةَ كیغ كؼَّ در دك گؼكق جسؼةی ك گّاق كؼار گؼفحَ ك ويً ا

ىاق ةَ ٍّّاف پؾ آزىّف  2ای امالصی را زیؼ ٌُؼ ىسؼی پؼكژق آغاز کؼدٌغ. پؾ از ًی  ُفحَ 8ىؼةی ظّد اداىَ دادٌغ، گؼكق جسؼةی یک ةؼٌاىَ 

 ُای فّؽ ةَ جؼجیب ذکؼ قغق، ةْيم آىغ ىسغدا از ُؼ دك گؼكق آزىّف

 ٌحایج

ُایی ةاقغ کَ از دیغگاق اٌحلادی ةَ كرزش جکّاٌغك پؼداظحَ، ك اٌساـ ركد یکی از ىْغكد پؼكژقا جّزَ ةَ قّاُغ ىّزّد، گياف ىیجضلیق صاوؼ ة

داٌغ. اىا جا ) زىاف ازؼای پكث گؼد در ٌّزّاٌاف ك زّاٌاف كرزقکار جکّاٌغك ىی جيؼیٍات جکّاٌغك را یکی از ّهم ىِو ك اؿاؿی در ةؼكز ٌاٍُساری

  ( پژكُف ك جضلیلی ىكاُغق ٌكغق ةّد جا از دیغگاق اٌحلادی ك ٍُساریاةی ةَ كرزش جکّاٌغك ةٍگؼد.4ف ٌاىَپایا

ؼرؿی  ٌیة ا ك ا ؼ ف ك درمغ  ٌی  ا ك ا ؼ ف ایـَ  پكثىل اٍُساری  ٌ ك پؾگؼد گؼكق،  پیف   َ در دك ىؼصه  ، ر ا يّد ٌ اؿاس  ؼ  ة ق  ا گّ

ٌكاف ٌّریکَ دآزىّف،  ة اؿث.  ّاروَ  ٌی  ا ك ا ؼ ف ؽایف درمغ  ف ا َ پؾدٍُغق  اٍُساری ر ىؼصه ٌ ی  ٌ ا ك ا ؼ ف درمغ  آزىّف، 

ةم  ٪86گؼد پكث ا ىل پیف ٪5/78درمغ در   َ ىی درمغ ىؼصه ٌكاف آزىّف  اقغ. کَ  ّاروَ  ة ایف درمغی  ؽ ف ا دٍُغق 

 اؿث.

 

 گزيٌ تجزبی                   گزيٌ گًاٌ  

وی يا زا ف درصد  ي  وی  يا فزا  ٍ  گزيَگًاٌ ي تجزبی.آسمًن   آسمًن ي پس پیصوبَىجبری پطت گزد در  مقبیس
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پایان نامه کارشناسی ارشد علی بگلر تحت عنوان :  -  

آموزان تکواندوکارهای اسکلتی باالتنهدانشهفته برنامه تمرینات اصالحی بر ناهنجاری 8تاثیر   
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 ةدخ و ٌحیجَ گیری

ٌّریکَ پكث گؼد جکّاٌغكکاراف قّد.  رؿغ ایً قیّق جيؼیٍی جّاٌـحَ اؿث ىّزب کاُف فؼاكاٌی ٌاٍُساریةَ ٌُؼ ىی % درمغ در 45ة

اٍُساری  دقپكث گؼد ٌ ا یر د ا ح ٌ دُغ.  ُيچٍیً  ىی  كاف  ٌ ق ُای پیفکاُف  ا گّ ق  در ىلایـَ فؼاكاٌی ك درمغ آزىّف گؼك

 درمغی ّاروَ اؿث. ٪7/5دٍُغق افؽایف آزىّف ٌكاففؼاكاٌی، ٌاٍُساری در دك ىؼصهَ پیف ك پؾ

دق ٌف دا ّادی دا جيؼیٍی  ىَ  ا ؼٌ ة صحياال،  ا اؿث کَ  آف  گؼ  ٌ ا ی ة غ  فّؽ  ا جكغی ی ك  پیكؼفث  ىّزب  ر  غكکا ٌ ا کّ ج ف  ا ىّز آ

اٍُساری ٌ یً  ف قغق ا را كرزقکا گیؼی کؼد کَ ازؼای ُكث ُفحَ  جّاف چٍیً ٌحیسَ ، ىیُای ایً پژكُفةا جّزَ ةَ یافحَ اؿث. در 

آىّزاف جکّاٌغكکار ىّدؼ ةاقغ ك اصحياال جيؼیٍات ّادی ای پكث گؼد داٌف جّاٌغ ةؼ کاُف فؼاكاٌی ك درمغ ٌاٍُساریةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ىی

یً قّد.  گؼد در كرزقکاراف ىی پكث  قّد ىّزب ةؼكز ٌاٍُساری ُای جکّاٌغك ةَ ازؼا گػاقحَ ىیُا ك ةاقگاقکَ در کالس ؼا ة ا ٍ ةیً ازؼای ة

 كرزقکاراف ایً جضلیق راةٌَ ىٍْاداری كزّد دارد. ُایُكث ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ك کاُف قغت ك فؼاكاٌی ٌاٍُساری

 غهيی پژوُض –پیام اجرایی 

کٍٍغ، ةَ  ء آىادگی زـياٌی كرزقکاراف ظّد اؿحفادق ىیُای کككی ك كغرجی یکـّیَ ك جکؼاری ةؼای ارجلااصحياال ىؼةیاف جکّاٌغك از ٌؼىف

قّد ىؼةیاف در جيؼیٍات کالؿی،  دُغ. ةٍاةؼایً جّمیَ ىی ُيیً دنیم ٌحایر آىاری گؼكق گّاق افؽایف فؼاكاٌی ك درمغی ٌاٍُساری را ٌكاف ىی

 ُای ىعحهف ةغٌـازی را ازؼا کٍٍغ.ةؼٌاىَ

 ىٍاةع

ُفحَ جيؼیٍات امالصی ةؼ کیفّز پكحی داٌكسّیاف ىتحال ةَ  7جادیؼ .رصيث انَ,قیط صـیٍی رصياف قٌّغی ٌادر,قِؼزؼدی قٍِاز,صیغرپّر-1

 .50-42(:4)13 ;1390ىسهَ داٌكگاق ّهّـ پؽقکی قِؼکؼد ىِؼ ك آةاف .ُایپؼکیفّزیؾ

ةؼرؿی ىلایـَ ای ٌاٍُساری ُای ؿحّف فلؼات پـؼاف ك دظحؼاف داٌف  .(1384)ىضيغّهی ؿؼدار، صـیً پّرصـیٍی، صـً داٌكيٍغی -2

 .آىّز

 15جا  11ُای فّكاٌی ك جضحاٌی ٌّزّاٌاف پـؼ ك دظحؼ ُا در اٌغاـةؼرؿی ىیؽاف ك ّهم دفّرىیحی(. 1385ُادی )ىنٌفی ةِؼاىی، ّهی فؼ -3

 30/ ىـهـم 85پژكُكی داٌكگاق ّهّـ پؽقکی نؼؿحاف. یافحَ/ دكرق ُكحو/قيارق چِار/ زىـحاف -ؿانَ. فنهٍاىَ ّهيی

 .ی ىهیُای جکّاٌغك کاراف پـؼ ٌّزّاف در ردق ك ؿازك کار آؿیب در یک ةؼرس جضث ٍّّاف قیّع، ٌّع،(. 1387ٌادر رٍُيا ) -4

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensani.ir/fa/44013/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/110815/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/110816/profile.aspx


  

  ((امالصیامالصی  صؼکاتصؼکات  كك  كرزقیكرزقی  قٍاؿیقٍاؿی  آؿیبآؿیب))كرزقیكرزقی  ًبًب

  

  
 

 

 اشکهحی گردن و طاٌَ ٌّازٌدگان ویّنً -جأدیر یک دوره ةرٌاىَ جيریٍی ىٍحخب ةر دردُای غضالٌی

 3ىاجالن ، غهی طيصی2، غهی اصغر ٌّرشحَ*1ٌدا غهی ٌیا

 غ کؼجكاص -داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق آزاد اؿالىی -1

 داٌكیار داٌكگاق گیالف -2

 اؿحادیار داٌكگاق گیالف -3

E-Mail: neda.alinia69@gmail.com 

 چکیدٌ

كیانٌّیـث ُا ركزاٌَ زىاف زیادی مؼؼ جيؼیً ٌّازٌغگی ىیکٍٍغ. صفٍ یک كوْیث ةؼای ىغت ًّالٌی ةَ مّرت ایـحا آف ُا را 

قایْحؼیً دردُا در كیانٌّیـث ُا در ٌاصیَ گؼدف ك قاٌَ اؿث. نػا  ىـحْغ اظحالالت ّىالٌی اؿکهحی، درد ك ٌاٍُساری ىیکٍغ.

اؿکهحی گؼدف كقاٌَ ٌّازٌغگاف كیّنً اؿث. -ُغؼ جضلیق صاوؼ جادیؼ یک دكرق ةؼٌاىَ جيؼیٍی ىٍحعب ةؼ دردُای ّىالٌی

 13ف رقث ةّد کَ پؾ آزىّف مّرت گؼفث.  زاىَْ اىاری ایً پژكُف ةاٌّاف ٌّازٌغق قِؼؿحا -جضلیق ةَ مّرت پیف آزىّف

ؿاٌحیيحؼ،قاظل جّدق ةغٌی 53/168±27/6کیهّ گؼـ، كغ: 38/63±47/16ؿاؿ ، كزف:  76/24±79/4آزىّدٌی )ؿً:

کیهّگؼـ ةؼ ىحؼ ىؼةِ( ةَ مّرت غیؼجنادفی ُغؼ دار  اٌحعاب قغٌغ.. ةؼای اٌحعاب آزىّدٌی ُا از پؼؿكٍاىَ 1/3±61/23

اؿحفادق قغ. ةؼای آزىّف ًتیْی ةّدف دادق از آزىّف قاپیؼك كیهک   VASف ٌّردیک ك ةؼای ارزیاةی  ىیؽاف درد از آزىّ

ُيتـحَ ك ةؼای دادق ُای غیؼ ًتیْی از آزىّف كیهکاکـّف اؿحفادق قغ. Tاؿحفادق قغ. ةؼای ارزیاةی دادق ُای ًتیْی از آزىّف 

(. ةَ ٌُؼ ىی رؿغ =001/0Pُف یافث )ُفحَ جيؼیً کا 8ٌحایر صامم از جضلیق ٌكاف داد کَ  ىیؽاف درد آزىّدٌی ُا پؾ از 

کَ اٌساـ ایً ةؼٌاىَ جيؼیٍی ةحّاٌغ در کاُف آدار ٌاقی از اٌساـ فْانیث ُای جکؼاری در كیانٌّیـث ُا کيک کٍٍغق ةاقغ. ةا 

 جّزَ ةَ ىضغكدیث ُای ایً جضلیق ةؼای ٌحیسَ گیؼی ٌیاز ةَ ىٌانْات ةیكحؼ ىی ةاقغ.

 

 درد گؼدف درد قاٌَ، یانٌّیـث ُا،، كجيؼیٍات ىٍحعتیواژگان کهیدی: 
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 آىّزان جکّاٌدوکارشر ةَ جهّ داٌض ُفحَ ةرٌاىَ جيریٍات اصالخی ةر ٌاٍُجاری 8 جادیر

  2ىژده خصیً پّر ،*1 غهی ةگهر

 کارقٍاس ارقغ فیؽیّنِّی كرزقی، داٌكگاق ىضلق اردةیهیی -1

 ٍُگیاف، ىؼکؽ آىّزش ّانی قِیغ ىٌِؼی ظّیداٌكسّی کارقٍاؿی فیؽیّنِّی كرزقی، داٌكگاق فؼ -2

E-mail: ali.baglar@gmail.com 

 

 چکیده کّجاه

آىّزاف جکّاٌغكکار پـؼ اؿػث.  زهّ، داٌفاؿکهحی ؿؼةَ ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ةؼ ٌاٍُساری 8ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی جادیؼ 

ةاقػغ. زاىْػَ آىػاری ایػً ك پؾ آزىّف، ةا دك گؼكق جسؼةی ك گؼكق قاُغ ىػی-یف آزىّفجسؼةی ك ةَ مّرت پایً پژكُف از ٌّع کارةؼدی، ٌیيَ

ؿػاؿ كػؼار دارٌػغ. از دكرةػیً  16جا  11ٌفؼق  18دٍُغ کَ در دك گؼكق کار قِؼؿحاف ظّی جكکیم ىی 5جکّاٌغكآىّزاف  ٌفؼ از داٌف 36پژكُف را 

 ُای امالصی اؿحفادق قغق اؿث.کات امالصی ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادقافؽار صؼُای اؿکهحی ك از ٌؼـدیسیحاؿ ةؼای دتث ٌاٍُساری

ةؼای ىلایـَ ٌحایر دك گؼكق در ُؼ ىؼصهَ ، كُای غیؼ پاراىحؼیک ىک ٌيار ك كیهکاکـّفاز آزىّف یک گؼكق ُای اؿکهحیجضهیم ٌحایر ٌاٍُساریدر 

 ىػؽدكج(T)آزىّف جیاز ىٍُّر ىلایـَ ٌحایر ٌیؼكؿٍسی َةُيچٍیً  .اؿحفادق قغUكیحٍیك ىZًاؿيیؼٌّؼ–کهيّگؼكؼ غیؼ پاراىحؼیکآزىّف  از

ؼرؿی دری  ایً ُا یافحَ غیؼ كاةـحَ اؿحفادق قغ. Tآزىّف پاراىحؼیک ك ٌیة ا ك ا ؼ ف ك درمغ  ٌی  ا ك ا ؼ ف دق، ىلایـَ  دا ایر  ح پػیفٌ -ُای 

ا پؾ ة ٍػآزىّف  ىػَ جيؼی ا ؼٌ ة ٌغف ُكػث ُفحػَ  ا ز گػر ا اؿث کَ پؾ  آف  ز  ا امػالصی، در آزىّف گؼكق جسؼةی صاکی  ات 

ّ َ زه اٍُساری ؿؼة ق % درمغ 20ٌ ا ّ ایر گػؼكق گػ حػ ٌ ؼرؿػی  اؿث کَ درة نی  یً درصا ا دٍُػغق ٌكػافکاُف ىكاُغق قغ.  

 اؿث. %درمغ 5/78%درمغ ةَ 3/64زهّ از ةَدرمغ فؼاكاٌی ٌاٍُساری ؿؼافؽایف 

ّػادی داٌف ٍػی  ىػَ جيؼی ا ؼٌ ة اال،  صحيػ ا ا جكػغی پػؾ  یػ ك  پیكػؼفث  ر ىّزػب  ٌػغكکا ا کّ ج ف  ا ىػّز اٍُسػاری در آ ٌ یػً  ا غ 

راف قغق گیؼی کؼد کَ ازؼای ُكث ُفحَ ةؼٌاىػَ جيؼیٍػات امػالصی  جّاف چٍیً ٌحیسَ ، ىیُای ایً پژكُفةا جّزَ ةَ یافحَ اؿث. كرزقکا

 آىّزاف جکّاٌغكکار ىّدؼ ةاقغ.داٌف اؿکهحی ةاالجٍَجّاٌغ ةؼ کاُف فؼاكاٌی ك درمغ ٌاٍُساریىی

 

  یٍات امالصی، جکّاٌغك، جيؼٌاٍُساریواژگان کهیدی: 
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 چکیده ةهٍد:

 :ىلدىَ

ُا ك ُای كرزقی ٌلف ىِو ك اؿاؿی دارد. ةغیِی اؿث کَ اؿحعّافُای ركزىؼق ك ىِارتداقحً كوْیث زـياٌی ىٌهّب در صؼکات ك فْانیث

ُا جادیؼ دارد )رصیيی ك غاـگیؼی ك جضؼؾ اٌ قٌّغ ك وْف ك كّت آٌِا در قکمچارچّب صيایحی ةغف ىضـّب ىی ّىالت صؼکث دٍُغق

ُای ًتیْی ؿحّف جّاٌغ ىّزب ةؼُو ظّردف جْادؿ ایـحا ك جغییؼ در كّسکٍٍغق ؿحّف فلؼات ىیّىالت صيایث نػا وْف(. 1384ُيکاراف، 

: چؼا ً اؿثصاؿ ؿؤاؿ ای(. 1389گؼدد کَ ةااٌساـ صؼکات امالصی كاةم امالح ُـحٍغ )قٌّغی، فلؼات ك در ٌحیسَ ٌاٍُساری در كاىث ىی

 اٌساـ جيؼیٍات ركزىؼق جکّاٌغك ىّزب ایساد ٌاٍُساری ُای اؿکهحی ةاال جٍَ ) ؿؼ ةَ زهّ( در ٌّزّاٌاف ىی قّد؟

 

 جدلیق  روش

آىّزاف جکّاٌغكکار پـؼ اؿث.  زهّ، داٌفُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ةؼ ٌاٍُساری اؿکهحی ؿؼةَ 8ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی جادیؼ   

ةاقغ. زاىَْ آىاری ایً پؾ آزىّف، ةا دك گؼكق جسؼةی ك گؼكق قاُغ ىی -جسؼةی ك ةَ مّرت پیف آزىّفُف صاوؼ از ٌّع کارةؼدی، ٌیيَپژك

ؿاؿ  16جا  11ٌفؼق  18دٍُغ. ٌيٌَّ آىاری ایً پژكُف قاىم دك گؼكق کار قِؼؿحاف ظّی جكکیم ىی 6جکّاٌغكآىّزاف  ٌفؼ از داٌف 36پژكُف را 

ای کَ ةیف از صغ كّی ُای ّىالٌیای ًؼاصی ك ازؼا قغ کَ ةعف امهی قاىم صؼکات کككی ةؼای گؼكقدكیلَ 120ت جيؼیٍی زهـااؿث. 

 اٌغ.ای کَ ةیف از صغ دچار کكیغگی یا وْیف قغقُای ّىالٌیةّدق ك کّجاق قغق ةّدٌغ ك جيؼیٍات كغرجی ةؼای ّىهَ یا گؼكق

ةؼای ىلایـَ ٌحایر دك گؼكق در ُؼ ىؼصهَ ، كُای غیؼ پاراىحؼیک ىک ٌيار ك كیهکاکـّفاز آزىّف ک گؼكقی ُای اؿکهحیجضهیم ٌحایر ٌاٍُساریدر 

 ىؽدكج( T)آزىّف جیاز ىٍُّر ىلایـَ ٌحایر ٌیؼكؿٍسی َة. ُيچٍیً اؿحفادق قغ Uكیحٍیك ىً Zاؿيیؼٌّؼ–کهيّگؼكؼ غیؼ پاراىحؼیکازآزىّف 

 .قغ غیؼ كاةـحَ اؿحفادق Tآزىّف پاراىحؼیک  ك

 گیریاةزارُای اٌدازه

 -ٌؼـ افؽار صؼکات امالصی  -جؼازك  - کانیپؼ چؼةی ؿٍر پّیا -ىحؼ ٌّاری  -قاكّؿ  –دكرةیً دیسیحاؿ  -ٌاىَ اكنیاء فؼـ روایث -پؼؿكٍاىَ 

ؼیٍات ّادی جکّاٌغك، جضث كرزقکاراف ةَ كیغ كؼَّ در دك گؼكق جسؼةی ك گّاق كؼار گؼفحَ ك ويً ایٍکَ گؼكق گّاق ةَ جي دؿحگاق ٌیؼك ؿٍر. 

ةَ ٍّّاف ىسغدا ىاق  2ای امالصی را زیؼ ٌُؼ ىسؼی پؼكژق آغاز کؼدٌغ. پؾ از ًی  ُفحَ 8ٌُارت ىؼةی ظّد اداىَ دادٌغ، گؼكق جسؼةی یک ةؼٌاىَ 

 ُای فّؽ ةَ جؼجیب ذکؼ قغق، ةْيم آىغ. پؾ آزىّف از ُؼ دك گؼكق آزىّف

 

 ٌحایج

ُایی ةاقغ کَ از دیغگاق اٌحلادی ةَ كرزش جکّاٌغك پؼداظحَ، ك اٌساـ ركد یکی از ىْغكد پؼكژقزّد، گياف ىیجضلیق صاوؼ ةا جّزَ ةَ قّاُغ ىّ

. كاكْیث ایً 7داٌغُای اؿکهحی ةاالجٍَ در ٌّزّاٌاف ك زّاٌاف كرزقکار جکّاٌغك ىیجيؼیٍات جکّاٌغك را یکی از ّهم ىِو ك اؿاؿی در ةؼكز ٌاٍُساری
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داری در فاکحّرُای جکٍیکی، فٍی ك آىادگی زـياٌی ظّاُغ قغ. ويً ایٍکَ كرزقی ىٍُو ةاّخ ایساد جغییؼات ىٍْی اؿث کَ اٌساـ جيؼیٍات

ُای جکٍیکی ایً ُای ةّزّد آىغق در ٌحیسَ پؼداظحً ةَ كرزش جکّاٌغك ك یا ةَ آؿیب قٍاؿیاکذؼ جضلیلات ةَ ّيم آىغق ةَ ةؼرؿی آؿیب

اؿث ىاٌٍغ: اٌساـ قغقةازیکٍاف جکّاٌغكکار  ی، جؼکیب ةغف ك ریعث قٍاؿیا،ىلایـَ یكجّمیف یپژكُك اتىٌانْكرزش ك ُيچٍیً ةْىی 

(، ّهی چّرنی ك ُيکارش 1391(، ؿیيااقگؼؼ ك ُيکارش )1391(، پؼكاٌَ قيؾ ك ُيکارش )1391پّر ك ُيکاراف )ىضيغروارىىاف

كزّد آىغق در ُای ةَ(، کَ در ىّوّّی ةغیؼ از ٌاٍُساری1384ف )(، ىضيغروارىىاٌپّر ك ُيکارا1384(، اصيغرواّؼقی ك ُيکاراف )1390)

صاؿ پژكُف ك جضلیلی ىكاُغق ٌكغق اؿث جا از دیغگاق اٌحلادی ك ٍُساریاةی ةَ كرزش اٌغ. اىا جا ةَادؼ پؼداظحً ةَ جيؼیٍات جکّاٌغك ةؼرؿی کؼدق

  جکّاٌغك ةٍگؼد.

ؼرؿی  ٌیة ا ك ا ؼ ف ك درمغ  ٌی  ا ك ا ؼ ف ایـَ  ٍُساری ىل ا ٌ اؿاس ،  ؼ  ة ق  ا ّ گؼكق گّ َ زه ة ك  ٌيّدار ؿؼ  پیف   َ در دك ىؼصه

ٌكافپؾ ةٌّریآزىّف  اؿث.  روَ  ّا یف درمغ  ؽا ف ا ٍُساری ؿؼدٍُغق  ا ٌ ٌی  ا ك ا ؼ ف َکَ درمغ  ز ة ا  ّ َ  ٪3/64زه ة

ىی 5/78٪ ٌكاف  ا  ر ؽایف  ف ا  . دُغدرمغ 

 

 

 گزيٌ تجزبی                   گزيٌ گًاٌ  

ي فزا وی ي درصد  يا فزا ویمقبیسٍ   گزيٌ گًاٌ ي تجزبی.آسمًن   آسمًن ي پس پیصجلً در وبَىجبری سز بٍ ا

 گیزی  بحث ي وتیجٍ

َاؿکهحی  رؿغ ایً قیّق جيؼیٍی جّاٌـحَ اؿث ىّزب کاُف فؼاكاٌی ٌاٍُساریةَ ٌُؼ ىی ٌّریکَ جکّاٌغكکاراف قّد. زهّؿؼة % درمغ 20ة

 ّ َ زه ة اٍُساری ؿؼ  ٌ حدر  ٌ دُغ.  ُيچٍیً  ٌكاف ىی  دقکاُف  پیفایر دا ق ُای  ا گؼكق گّ در ىلایـَ فؼاكاٌی ك آزىّف 

 درمغی ّاروَ اؿث. ٪2/14دٍُغق افؽایف آزىّف ٌكافدرمغ فؼاكاٌی، ٌاٍُساری در دك ىؼصهَ پیف ك پؾ

دق ٌف دا ّادی دا جيؼیٍی  ىَ  ا ؼٌ ة صحياال،  ا اؿث کَ  آف  گؼ  ٌ ا ی ة غ  فّؽ  ا جكغی ی ك  پیكؼفث  ىّزب  ر  غكکا ٌ ا کّ ج ف  ا ىّز آ

ر ٍُسا ا ٌ  ً ی راف قغقیا كرزقکا گیؼی کؼد کَ ازؼای ُكث ُفحَ ةؼٌاىَ  جّاف چٍیً ٌحیسَ ، ىیُای ایً پژكقةا جّزَ ةَ یافحَ اؿث. ُا در 

آىّزاف جکّاٌغكکار ىّدؼ ةاقغ ك اصحياال جيؼیٍات ّادیی داٌف اؿکهحی ةاالجٍَُای جّاٌغ ةؼ کاُف فؼاكاٌی ك درمغ ٌاٍُساریجيؼیٍات امالصی ىی

قّد.  ُای اؿکهحی ةاالجٍَ ٌّزّاٌاف ك زّاٌاف ىی قّد ىّزب ةؼكز ٌاٍُساری ُای جکّاٌغك ةَ ازؼا گػاقحَ ىیك ةاقگاق ُاکَ در کالس

یً ؼا ة ا ٍ كرزقکاراف ایً جضلیق راةٌَ ىٍْاداری كزّد  ُایةیً ازؼای ُكث ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات امالصی ك کاُف قغت ك فؼاكاٌی ٌاٍُساریة

 دارد.

کٍٍغ، ةَ  ُای کككی ك كغرجی ٌاىٍاؿب ك جکؼاری ةؼای ارجلاء آىادگی زـياٌی كرزقکاراف ظّد اؿحفادق ىیّاٌغك از ٌؼىفاصحياال ىؼةیاف جک

دُغ. ةٍاةؼایً ةا اٌساـ جيؼیٍات ّادی ك جکؼاری، کَ ةَ ةؼظی  ُيیً دنیم ٌحایر آىاری گؼكق گّاق افؽایف فؼاكاٌی ك درمغی ٌاٍُساری را ٌكاف ىی
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دٍُغ،  دگی زـياٌی جاکیغ دارٌغ، ىؼةیاف ؿیـحو اؿکهحی كرزقکاراف  را ةَ ؿيث ك ؿّی ُغفيٍغ آف جيؼیٍات ؿّؽ ىیاز فاکحّرُای آىا

 ُای ىعحهف ةغٌـازی را ازؼا کٍٍغ.قّد ىؼةیاف در جيؼیٍات کالؿی، ةؼٌاىَ ةٍاةؼایً جّمیَ ىی

 

 ىٍاةع

ُفحَ جيؼیٍات امالصی ةؼ کیفّز پكحی داٌكسّیاف ىتحال ةَ  7جادیؼ .قٌّغی ٌادر,قِؼزؼدی قٍِاز,صیغرپّر رصيث انَ,قیط صـیٍی رصياف -1

 .50-42(:4)13 ;1390ىسهَ داٌكگاق ّهّـ پؽقکی قِؼکؼد ىِؼ ك آةاف .1390 ُایپؼکیفّزیؾ

ةؼرؿی ىلایـَ ای ٌاٍُساری ُای ؿحّف فلؼات پـؼاف ك دظحؼاف داٌف  .(1384)ىضيغّهی ؿؼدار، صـیً پّرصـیٍی، صـً داٌكيٍغی -2

 .آىّز

 15جا  11ُای فّكاٌی ك جضحاٌی ٌّزّاٌاف پـؼ ك دظحؼ ُا در اٌغاـیؽاف ك ّهم دفّرىیحیةؼرؿی ى(. 1385ىنٌفی ةِؼاىی، ّهی فؼُادی ) -3 

 30/ ىـهـم 85پژكُكی داٌكگاق ّهّـ پؽقکی نؼؿحاف. یافحَ/ دكرق ُكحو/قيارق چِار/ زىـحاف -ؿانَ. فنهٍاىَ ّهيی

 .(1387) ی ىهیك کاراف پـؼ ٌّزّاف در ردقُای جکّاٌغ در یک ةؼرس جضث ٍّّاف قیّع، ٌّع، ك ؿازك کار آؿیبٌادر رٍُيا.  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ensani.ir/fa/44013/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/110815/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/110816/profile.aspx
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دوره اخیر  7ةررشی ارجتاط ةیً ىّفلیث جیو ُا ةا ویژگیِای پیکرشٍجی، فیزیّنّژیکی و ىِارجی ةازیکٍان پصر 

 ىصاةلات جام جِاٌی ٌّجّان وانیتال

 ىرجضی شهیيی آواٌصر

 ّىّ ُیات ّهيی داٌكگاق مٍْحی اركىیَ
E-mail: m.salimi@uut.ac.ir 

 

  ىلدىَ

قٍاظث كیژگی ُای پیکؼؿٍسی،  فیؽیّنّژیکی ك ىِارجی در ُؼ رقحة كرزقی از ّّاىم جْییً کٍٍغق ك ىؤدؼ در ازؼای كرزقکاراف اؿث ك پیف 

ةازیکٍاف، ٌیاز ةـیار ىِو در كانیتاؿ ك ىّفلیث آف ةَ قيار ىی آیٍغ. اىؼكزق ةا كزّد گـحؼش ركزافؽكف كانیتاؿ ك صؼفَ ای قغف ىؼةیاف ك 

 & ,Malá, Malý, Záhalka)اًالّات جضلیلی کيی در ىّرد كیژگی ُای ّيهکؼدی ك فیؽیّنّژیک ةازیکٍاف ٌعتة كانیتاؿ كزّد دارد 

Bunc, 2010) اىا از آٌسا کَ ةؼای اؿحْغادیاةی ك قٍاظث ّّاىم ىّرد ٌیاز، قٍاؿایی كیژگیِای فیؽیّنّژیکی ك زـياٌی ةازیکٍاف ٌّزّاف .

ی اُيیث دارد ك ةؼای اٌحعاب ةازیکٍاف جیو ُای ردق ی ؿٍی ٌّزّاٌاف ةَ ًّر گـحؼدق اؿحفادق ىی قٌّغ، ىی جّاف ةا قٍاظث ایً ّّاىم ، ٌگؼق

عنناف فؼاُو کؼد جا از ًؼیق آف ةحّاٌٍغ ةؼای اٌحعاب ةازیکٍاف ك ارائة ةؼٌاىَ ُای جيؼیٍی ةِؼق زّیٍغ. از ایً رك ُغؼ از ةؼای ىؼةیاف ك ىح

دكرق اظیؼ ىـاةلات زاـ  7جضلیق صاوؼ ةؼرؿی ارجتاط ةیً ىّفلیث جیو ُا ةا كیژگی ُای پیکؼؿٍسی، فیؽیّنّژیکی ك ىِارجی ةازیکٍاف پـؼ 

 ؿ ىی ةاقغ.زِاٌی ٌّزّاف كانیتا

 روش جدلیق

جضلیق صاوؼ از ٌّع زیؼةٍایی، کارةؼدی ةّدق ك زاىَْ آىاری ایً پژكُف را ةازیکٍاف ٌّزّاف پـؼ جیو ُای قؼکث کٍٍغق در ىـاةلات زِاٌی 

یو( کَ صاكی ج 56جیو ةؼجؼ ُؼ دكرق از ركاةث ُا )ىسيّّا  8جكکیم ىی دُغ. اًالّات ىؼةّط ةَ  2015جا  2003كانیتاؿ ٌّزّاٌاف از ؿاؿ 

، ؿً، ارجفاع پؼش ّيّدی اؿپک ك دفاع ك فاکحّرُای ىِارجی قاىم اؿپک، دفاع، ؿؼكیؾ، دریافث، جّپگیؼی ك BMIقاظل ُای كغ، كزف، 

گؼد آكری قغق، ىی ةاقغ از آرقیّ فغراؿیّف زِاٌی كانیتاؿ  VISپاس در ؿَ دؿحَ ی ىّفق، در زؼیاف ك ظٌا کَ ةّؿیهَ ؿیـحو آٌانیؽ 

(FIVBا ) در مّرت ًتیْی ةّدف جّزیِ اؿيیؼٌّؼ ىكعل گؼدیغ. ؿپؾ  –ؿحعؼاج قغ. اةحغا ًتیْی ةّدف دادق ُا جّؿي آزىّف کّنيّگؼكؼ

در  >0P/ 05دادق ُا از آزىّف ُيتـحگی پیؼؿّف ك در مّرت غیؼ ًتیْی ةّدف آف از آزىّف ُيتـحگی کٍغاؿ اؿحفادق قغ )ؿٌش ىٍْی داری 

 ٌُؼ گؼفحَ قغ(.

 ٌحایج

( ،  قاظل جّدق ةغٌی - =267/0rك =037/0pُای جضلیق صاوؼ صاکی از ُيتـحگی ىٍْی دار ةیً فاکحّر ُای آٌحؼكپّىحؼیکی كزف )یافحَ 

(032/0p= 342/0كr= -( ًؿ ،)045/0p= 273/0كr= -( ك كغ )013/0p= 487/0كr= - ك فاکحّرُای آىادگی زـياٌی پؼش ّيّدی ارجفاع )

ٌحایر صامم از ُيتـحگی  ( ةا ىّفلیث  جیو ُا ىی ةاقغ. ُيچٍیً- =376/0rك =043/0pرجفاع دفاع )( ك ا- =163/0rك =026/0pاؿپک )

(، ظٌای اؿپک -=435/0rك  =028/0pپیؼؿّف ةیً فاکحّر ُای ىِارجی ةا ىّفلیث جیو ُا ٌكاف داد، در جیو ُای ةؼجؼ ىیؽاف اؿپک اىحیاز )

(016/0p= 324/0كr= ( ظٌای پاس ،)022/0p= 365/0كr=( ك ظٌای دریافث )039/0p= 238/0كr= ىٍسؼ ةَ اىحیاز ىـحلیو ةیكحؼ ىی )

 قّد.  
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 ةدخ و ٌحیجَ گیری

ك ةا جّزَ ةَ ٌحایر آزىّف ُيتـحگی ةیً فاکحّر ُای آٌحؼكپّىحؼیکی ك آىادگی زـياٌی از زيهَ كزف، قاظل جّدق ةغٌی، ؿً، كغ، ارجفاع صيهَ 

افؼاد كغ ةهٍغ ةَ دنیم ایٍکَ ىؼکؽ دلم قاف ٌیؽ ةاالجؼ ةّدق ك ارجفاع دؿحكاف ُو  .ٍْی داری كزّد داردارجفاع دفاع ةا ىّفلیث جیو ُا ُيتـحگی ى

. ُيچٍیً ٌكاف دادق قغق کَ (Milić et al., 2017)ةهٍغجؼ اؿث، از جکٍیک اؿپک ك دفاع ركی جّر ةِحؼی ةؼظّردار ةّدق ك ىّفلحؼ ىی ةاقٍغ 

ةازیکٍاف ةا ؿً ةیكحؼ از كغ، زؼـ ّىهَ ك ارجفاع پؼش ك ارجفاع دفاع ةیكحؼی ةؼظّردارٌغ ك ةیً ؿً جیو ُا ك ىّفلیث آٌِا ُيتـحگی ىٍْی 

ىـاةلَ ةاالجؼ ىی ركد، در ٌحیسَ در ركاةث  داری كزّد دارد ةٌّریکَ ةا افؽایف ؿً، جسؼةَ ك  كغرت جضهیم ك جنيیو گیؼی در قؼایي ظاص در

  .(1388آكاٌـؼ,  )ؿهیيیُا ةَ ٌحایر ةِحؼی دؿث ىی یاةٍغ 

اؿپک ك دفاع ٌیؽ از ىِارت ُای پیف ةیٍی کٍٍغق ی ةؼد جیو ُا ىضـّب ىی قٌّغ ك ةایغ ةؼای ةِتّد ؿٌش کیفی آف ُا اكغاىات الزـ مّرت 

اؿپک ُو ةَ ًّر ىـحلیو ةاّخ کـب اىحیاز ىی قّد ك ُو قؼایي دریافث را ةؼای جیو ىلاةم ؿعث جؼ ىی کٍغ، ُيتـحگی ىٌهّةی ةا  گیؼد.

ا دارد. از ًؼفی در جیو ُای ىّفق ظٌای اؿپک، ظٌای پاس ك ظٌای دفاع کيحؼ ةّدق ك ةایغ جغاةیؼی در زىیٍَ کاُف ةیكحؼ ایً ىّفلیث جیو ُ

ظٌاُا مّرت گیؼد. ُيچٍیً ركٌغ جغییؼات دریافث ك جّپگیؼی ّانی در ًی ُفث دكرق زاـ زِاٌی رك ةَ رقغ ةّدق اؿث. اىا ةایغ ركی 

 س، دفاع جيؼکؽ ةیكحؼی مّرت گیؼد جا قاُغ جغییؼات رك ةَ رقغی در ُيَ زٍتَ ُای كانیتاؿ ةاقیو. فاکحّرُای ىِارجی ؿؼكیؾ، پا

حَ ٌحیسَ گیؼی کهی ایٍکَ ُؼ چَ جیو ُا ةازیکٍاٌی ةا كغ ةهٍغ جؼ، ؿً ةیكحؼ، قاظل جّدق ةغٌی ىٍاؿب جؼ ك ارجفاع اؿپک ك دفاع ةاالجؼی داق

یٌٍّر ُؼ چَ ؿٌش جیو ُا ةِحؼ ىی قّد، اىحیازآكری از ًؼیق اؿپک مضیش ةیكحؼ ك ؿٌش ظٌای ّيهکؼد آف ُا ةِحؼ ظّاُغ ةّد. ُي ،ةاقٍغ

اؿپک، ظٌای پاس ك ظٌای دریافث کيحؼ ىی قّد. ُيچٍیً جغییؼ در جاکحیک ُای كانیتاؿ ٌكاف از ةکارگیؼی ركش ُای ٌّیً ّهيی جّؿي 

صحی در ؿٌش ٌّزّاٌاف دائياً در صاؿ جغییؼ ك جضّؿ ىی ةاقغ ك ىؼةیاف ةایغ ظّد  جیو ُای ىّفق دارد ك ةیاٌگؼ ایً كاكْیث اؿث کَ كانیتاؿ ىغرف

 را ةا داٌف ایً جغییؼات ك ركز ُيؼاق کٍٍغ.
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 چکیده

پژكُف صاوؼ ةا ُغؼ ىلایـَ جأدیؼات صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ ك دك ًؼفَ ةؼجغییؼات فْانیث انکحؼیکی ّىالت ؿاكی كغاىی كراؿث راٌی 

یؼ ىحغیؼ ىـحلم )صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ ك دك ًؼفَ( ةؼ ركی ىحغیؼ كاةـحَ ىّرد ةّد ك از ٌّع جضلیلات ٌیيَ جسؼةی اؿث کَ در آف جأد

ىٌانَْ كؼارگؼفحَ اؿث. پؾ از جّویش در ىّرد جضلیق ك زهب ٌُؼ داٌف آىّزاف ةَ مّرت جنادفی یکی از ىغارس اٌحعاب ك از ىیاف آٌِا ةَ 

ّدٌغ ةٌّر ىٍُو در جيؼیٍات قؼکث ٌيایٍغ، اٌحعاب ك ةنّرت جنادفی در ٌفؼ کَ ُيگی راؿث دؿث ةّدٌغ ك كادر ة 30مّرت داكًهتاٌَ جْغاد 

ٌفؼ 10ٌفؼ، گؼكق ؿّـ کٍحؼؿ 10ٌفؼ، گؼكق دكـ صيم کّنَ پكحی دك ًؼفَ 10گاٌَ ) گؼكق اكؿ صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ  یکی از گؼكُِای ؿَ 

جسؽیَ ك جضهیم  ( ≥P / 01) یکٌؼفَ ك جْلیتی جّکی در ؿٌش(گياقحَ قغٌغ. ؿپؾ فؼویَ ُای جضلیق ةا اؿحفادق از ركقِای آىاری كاریاٌؾ 

 :جضهیم قغ. ةَ ًّر ظالمَ ٌحایر زیؼ ةغؿث آىغ spss گؼدیغ. کهیَ ىضاؿتات آىاری ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار

 99ز نضاظ آىاری در ؿٌش ىی ةاقغ نػا راةٌَ ا 01/0ةا در ٌُؼ گؼفحً اًالّات آىاری ةغؿث آىغق ك ةاجّزَ  ةَ ایٍکَ ؿٌش ىٍْا داری کيحؼ از 

درمغ اًيیٍاف ىی ةاقغ ك ىّرد جأییغ كؼار ىیگیؼد. ّالكق ةؼ آف ةیً فْانیث انکحؼیکی ّىالٌی، ّىهَ ؿاكی كغاىی در صيم کّنَ پكحی یک 

صيم کّنَ  ًؼفَ ك دك ًؼفَ جفاكت ىٍْی داری كزّد دارد. ُيچٍیً جفاكت ىٍْا داری ةیً فْانیث انکحؼیکی ّىالٌی، ّىهَ راؿث راٌی در

 كزّد دارد. 01/0پكحی یک ًؼفَ ك دك ًؼفَ در ؿٌش ىٍْی داری 

 

 فْانیث انکحؼیکی، ّىهَ دككهّ، َُّ ؿؼیٍی ةؽرگ، صيم کّنَ پكحی. واژگان  کهیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:behshadpanjehzadeh@gmail.com


  

  ((امالصیامالصی  صؼکاتصؼکات  كك  كرزقیكرزقی  قٍاؿیقٍاؿی  آؿیبآؿیب))كرزقیكرزقی  ًبًب

  

  

 رویکردی ٌّیً در اصالح اخحالالت خرکحیدر ىلاةم کظض اکصحرافاٌکظٍال: کظض فاٌکظٍال 

 *2، فرُاد رضازاده 2نی ، طیریً غا 1شهیو واخدی ٌيیً

 ًب كرزقی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی -1

 دکحؼی صؼکات امالصی ك آؿیب قٍاؿی كرزقی، داٌكگاق ظّارزىی جِؼاف -2
E-mail: farhad.rezazade@gmail.com 

 

 کّجاه چکیده

ةٍاةؼایً، ىٌانَْ صاوؼ ةا یگؼدٌغ. ةيٍُّر کاُف ادؼات پاجّنّژیکی ىضغكدیث دكرؿی فهکكً پا ةؼ ؿیـحو صؼکحی، جيؼیٍات کككی جسّیؽ ى

ُغؼ ىلایـَ جادیؼ ةؼٌاىَ کككی فاٌکكٍاؿ ك اکـحؼافاٌکكٍاؿ ةؼ پاراىحؼُای ىٍحعب کیٍياجیکی ك کیٍحیکی ىچ پا در افؼاد دارای ىضغكدیث 

ةنّرت جنادفی در ُؼ گؼكق دق آزىّدٌی ةنّرت ُغفيٍغ ك ةؼ اؿاس ىْیارُای كركد ك ظؼكج اٌحعاب ك  دكرؿی فهکكً صیً راق رفحً اٌساـ قغ.

جيؼیٍی فاٌکكٍاؿ، اکـحؼافاٌکكٍاؿ زای گؼفحٍغ. ىلادیؼ کیٍياجیکی ك کیٍياجیکی جّؿي آٌانیؽ صؼکث كایکّف ك مفضَ ٌیؼكی کیـهؼ جْییً 

یاٌگیً دكرؿی ىلایـَ دركف گؼكُی ٌكاف داد در گؼكق فاٌکكٍاؿ ى گؼدیغ. ةؼرؿی آىاری جّؿي جی كاةـحَ ك  جضهیم کّكاریاٌؾ اٌساـ گؼفث.

فهکكً ًی ىؼصهَ جضيم كزف، زىاف فاز اؿحلؼار ك زىاف جياس پاقٍَ ةا زىیً جا زغاقغگی پاقٍَ از زىیً افؽایف ىٍْادار داقحَ ك زىاف 

پؼكٌیكً ىچ پا ةا کاُف ُيؼاق ةّد. ٌیؼكی وؼةَ ای ّيّدی ّکؾ انْيم زىیً ك زىاف اكج ایً ٌیؼك در گؼكق اکـحؼافاٌكکٍاؿ ةا افؽایف 

صهَ ٍْاداری ُيؼاق ةّد. در ىلایـَ جفاكجِای ةیً گؼكُی زىاف فاز اؿحلؼار، ىؼصهَ زىاٌی جياس پاقٍَ ةا زىیً جا زغاقغگی پاقٍَ از زىیً، ىؼى

انگّی گاـ ةؼداری ُیم  زىاٌی پؼكٌیكً ك داىٍَ دكرؿی فهکكً در گؼكق فاٌکكٍاؿ در ىلایـَ ةا گؼكق اکـحؼافاٌکكٍاؿ جفاكت ىٍْاداری داقث.

ؿحؼایک، دكرؿی فهکكً ك فامهَ زىاٌی جياس پاقٍَ ةا زىیً جا زغاقغف پاقٍَ از زىیً را ةِتّد ىیتعكغ. ةٍاةؼایً، ةؼای درىاٌِای ةا ُغؼ ا

 افؽایف داىٍَ صؼکحی دكرؿی فهکكً ك فامهَ زىاٌی جياس پاقٍَ ةا زىیً جا زغاقغف از ركی زىیً، ایً انگّی گاـ ةؼداری پیكٍِاد ىیكّد.

 

 کكف ّىهَ گاؿحؼكکٍيیّس، زاكیَ دكرؿی فهکكً ىچ پا، آٌانیؽ راق رفحً: کهیدیواژگان 
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 چکیده کّجاه

انیحِای ركزىؼق اؿث ةٌّری کَ اظحالؿ درکٍحؼؿ جْادؿ ىیحّاٌغ ىّزب افؽایف اصحياؿ آؿیب پػیؼی ٍُگاـ جْادؿ ّاىم ةـیارىِيی درفْ

فْانیحِای گٌّاگّف گؼدد. ةَ ُيیً زِث کٍحؼؿ جْادؿ یکی از قاظنِای ىیؽاف اؿحلالؿ دراٌساـ فْانیحِای ركزىؼق جهلی ىی قّد. ُغؼ 

ٌفؼ ازىؼداف غیؼكرزقکار  45  ؿٌش ٌاپایغار ةؼجْادؿ پّیا ك ایـحای ىؼداف غیؼكرزقکار ةّد.ازىٌانَْ صاوؼةؼرؿی جأدیؼجيؼیٍات دتات ىؼکؽی ك

ٌفؼی  15( زِث قؼکث درىٌانَْ ةٌّر جنادفی اٌحعاب كدرؿَ گؼكق 61/64±6/2( ك كزف)04/169±31/6(، كغ )65/24±65/2ةاىیاٌگیً ؿً)

ر كگؼكق قاُغ كؼارگؼفحَ كةَ ىغت قف ُفحَ ك ُؼُفحَ ؿَ زهـَ جيؼیً قاىم گؼكق جيؼیٍات دتات ىؼکؽی، گؼكق جيؼیٍات ةؼؿٌش ٌاپایغا

كةا اؿحفادق ازآزىّف  spssٌيّدٌغ. جْادؿ پّیا ةادؿحگاق اؿحاةیهّىحؼ كجْادؿ ایـحا ةاجـث نک نک اٌغازق گیؼی قغ. جضهیم دادق ُا درٌؼـ افؽار 

ٌحایر آزىّف ٌكاف داد کَ جْادؿ پّیا كایـحا  (.α < 05/0اٌساـ قغ) ُای جی زكزی ، ىـحلم كآٌانیؽ كاریاٌؾ یکـّیَ ةاآزىّف جْلیتی جّکی

. درىلایـَ دك گؼكق جيؼیٍی درصفٍ جْادؿ پّیا درٌحایر (p=0/000)درگؼكُِای جيؼیٍی ٌـتث ةَ گؼكق قاُغ جفاكت ىٍْی داری داقحَ اؿث 

ؿّیَ ٌكاف داد کَ جفاكت ىٍْی داری ةیً دكگؼكق جيؼیٍی . اىا ٌحایر آٌانیؽ كاریاٌؾ یک ≤p) 05/0آىاری جفاكت ىٍْی داری ىكاُغق ٌكغ )

جيؼیٍات دتات ىؼکؽی ك ؿٌش ٌاپایغار ىیحّاٌٍغ درةِتّد قاظل جْادؿ پّیا كایـحا .  ≥p) 05/0درزِث صفٍ جْادؿ ایـحا كزّد دارد )

قغق اٌغ، ةٍاةؼایً ىیحّاف ازُؼدكقیّق جيؼیٍی  ةٌّرىّدؼی دظانث داقحَ ةاقٍغ. ىلایـَ ٌحایر ةیً گؼكُِا ٌكاف داد، ُؼدكقیّق جيؼیٍی ىّدؼكاكِ

 ةاجأکیغ ةیكحؼةؼجيؼیٍات جْادنی ةِؼق ةؼد.

 

 دتات ىؼکؽی، ؿٌش ٌاپایغار، جْادؿ پّیا، جْادؿ ایـحاواژگان کهیدی: 
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 چکیده کّجاه

اؿکهحی ىؼجتي ةا کار ةَ ٍّّاف یکی از ىكکالت امهی ؿالىحی ، ٌاجّاٌی ُا ك غیتث از کار در زّاىِ مٍْحی ىضـّب ىی -ت ّىالٌیاظحالال 

قّد. ُغؼ ایً پژكُف ةؼرؿی جادیؼ ُكث ُفحَ جيؼیٍات ىٍحعب امالصی ةؼ ؿٍغرـ ىحلاًِ فّكاٌی در دٌغاٌپؽقکاف ةّد.ةا ىؼازَْ ةَ کهیٍیک 

ٌفؼ از دٌغاٌپؽقکاف صاوؼ ةَ قؼکث در ایً پؽكُف قغٌغ. جْغاد ٌيٌَّ 30پؽقکی كدّّت ةَ ُيکاری درایً پژكُف جْغاد ُا ك ىٌب ُای دٌغاٌ

ٌفؼی ) جسؼةی ك کٍحؼؿ ( جلـیو قغٌغ.زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ ، زاكیَ قاٌَ ةَ زهّ،زاكیَ کایفّز، درد گؼدف ك درد  15ُا ةَ مّرت جنادفی ةَ دك گؼكق 

دكیلَ(اٌساـ دادٌغ. اىا گؼكق کٍحؼؿ ُیچ گٌَّ  60جسؼةی ُكث ُفحَ صؼکات امالصی)ُفحَ ای ؿَ زهـَ ك صغاکذؼ  قاٌَ ارزیاةی قغ گؼكق

جيؼیٍی دریافث ٌکؼدٌغ.ةؼای ةؼرؿی جغییؼات از پیف آزىّف جا پؾ آزىّف از جی ُيتـحَ در ُؼ گؼكق ك ةؼای ىلایـَ ةیً گؼكُی از آزىّف جی 

p<0.05 ىـحلم اؿحفادق قغ ؿٌش ىٍْاداری  در ٌُؼ گؼفحَ قغ. زاكیَ ؿؼةَ زهّ، زاكیَ کایفّز ، زاكیَ قاٌَ ةَ زهّ ،درد گؼدف ك درد قاٌَ ةْغ از  

ُكث ُفحَ جيؼیٍات امالصی ىٍحعب ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث . ٌحایر ٌكاف داد ُكث ُفحَ جيؼیٍات ىٍحعب ةؼزاكةَ ؿؼ ةَ زهّ،زاكیَ قاٌَ ةَ 

.در ىسيّع یافحَ ُای پژكُف صاوؼ ٌكاف داد ، ُكث ُفحَ p)<(0.001 د قاٌَ در دٌغاٌپؽقکاف جادیؼ داقثزهّ،زاكیَ کایفّز درد گؼدف ك در

هّ ،درد جيؼیٍات ىٍحعب امالصی ةَ ٍّّاف یک ىغانیحَ در کٍار کار درىاٌی ىیحّاٌغ ةاّخ ةِتّد زاكیَ ؿؼةَ زهّ، زاكیَ کایفّز ، زاكیَ قاٌَ ةَ ز

 گؼدف ك درد قاٌَ قّد.

 . 

   جيؼیً، ؿٍغرـ ىحلاًِ فّكاٌی، دٌغاٌپؽقکاف   کهیدی: واژگان
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ 

كوْیث ُای ةغٌی ىـحيؼ ك ٌاىٍاؿب در ةهٍغ ىغت ىی جّاٌغ ؿتب ةؼكز انگُّای ىٍفی گـحؼدق ای در ىفامم ك ةافث ُای ٌؼـ گؼدد ةَ ًػّری 

الٌی ىٌؼح اؿث ةؼ راؿحای ًتیْی ةغف جادیؼ ىی گػػارد ك پیاىػغ ُػایی از کَ جغییؼات ایساد قغق در ًّؿ ّىالت کَ ةَ ٍّّاف ّغـ جّازف ّى

اؿکهحی در ًّالٌی ىػغت ةاّػخ ىكػکالت پیكػؼفحَ جػؼاز  -اؿکهحی را ةَ دٌتاؿ دارد. ةی جّزِی ةَ اظحالالت ّىالٌی -زيهَ اظحالالت ّىالٌی

اىَْ در زىیٍَ ُای ىعحهػف کػار، ٌلػف ىِيػی را دارد اىػا (. ُؼچٍغ ةؼای پیكؼفث ك جّؿَْ یک ز1زيهَ آرجؼكز ك ىكکالت جٍفـی ىی قّد )

  .قؼایي کار ىی جّاٌغ ةاّخ ىكکالت زیادی قّد کَ یکی از آٌِا اظحالالت زـيی اؿث کَ دنیم آف ٌّع کػار ك ىضػیي قػغهی فػؼد ىػی ةاقػغ

ؼفحً در یػک صانػث یکـػاف ك ىػغاكـ در ىكاغم پؽقکی ك پیؼاپؽقکی ىاٌٍغ پؼؿحاراف ك دٌغاف پؽقکاف ةَ دنیم ؿاّات کار ًّالٌی ك كػؼار گػ

ةا جّزَ ةَ ىاُیث کار دٌغاٌپؽقکی کَ ٌیػاز ةػَ  (2ةاقٍغ ) اؿکهحی ىی -ىلایـَ ةا دیگؼ ىكاغم ةَ ىیؽاف ةیكحؼی در ىْؼض آؿیب ُای ّىالٌی

ف ةَ كیژق ةَ مّرت یکٌؼفَ در جيؼکؽ ك دكث ةاالیی ةَ ىغت ًّالٌی دارد،فكار ُای ىغاكـ زیادی ةَ مّرت اؿحاجیک ك داةث ركی ارگاف ُای ةغ

 ٌاصیَ گؼدف،قاٌَ ك ةازكُا كارد ىی قّد کَ ةؼای زهّگیؼی از ایً فؼآیٍغ ٌیاز ةَ جغییؼ كوْیث کاری ك اىػّزش کػافی ةػؼای رّایػث ةـػیاری از

 (.3ّىالٌی ةَ دٌغاٌپؽقکاف كزّد دارد )-امّؿ ایيٍی زِث صفٍ ؿالىحی اؿکهحی

 روش جدلیق

َ ی جادیؼ ىحغیؼ ىـحلم)ُكث ُفحَ جيؼیٍات ىٍحعب امالصی( ةؼ ركی ىحغیؼ كاةـحَ )ؿٍغرـ ىحغاًِ فّكػاٌی( ىػی پژكُف صاوؼ کَ ةَ ىٌانْ

 پؼدازداز ٌّع ٌیيَ جسؼةی ةّدق کَ ةَ مّرت ىیغاٌی اٌساـ قغق اؿث، ك ةَ نضاظ اؿحفادق، از ٌّع کارةؼدی اؿث کَ ةَ مّرت پیف آزىّف ك پػؾ

پژكُف قاىم کهیَ دٌغاٌپؽقکاف دارای ٌاٍُساری ؿؼ ةَ زهّ، قاغم در قِؼ امفِاف ةّدٌغ کَ از ةػیً آٌِػا ٌيٌَّ ُای ایً  آزىّف اٌساـ گؼفث.

ٌفؼ ةَ مّرت ُغفيٍغ ك در دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. ٌيٌَّ ُا در دك گؼكق جسؼةی ك کٍحؼؿ كؼار گؼفحٍغ کَ كتم از ازػؼای جيؼیٍػات در پػیف  30

اف ُؼ دك گؼكق در پؾ آزىّف ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفحٍغ. ةؼای جْییً ىیؽاف قغت قیّع زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ آزىّف ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفحٍغ ك در پای

 از زاكیَ ؿٍر ؿؼ ةَ زهّ  ك ةؼای اٌغازق گیؼی زاكیَ کایفّز  از کایفّىحؼ اؿحفادق قغ.

 

 ٌحایج

 ُيتـحَ اؿحفادق قغ. tؼكق از ركش آىاری در پیف آزىّف ك پؾ آزىّف در دكگ زاكیَ ؿؼةَ زهّ ةَ ىٍُّر ىلایـَ ةیً دادق ُای

. در ایً جضهیم ىیاٌگیً ٌيؼات پاراىحؼُای ؿٍغرـ ىحلاًِ فّكاٌی كتم ك ةْغ از جيؼیً ُا ةَ جفکیک دك گؼكق جسؼةی ك کٍحؼؿ ىلایـَ قغق اؿػث

قاٌَ راؿث، ٌاٍُساری کایفّزیؾ، ٌاجّاٌی ٌحایر ٌكاف ىی دُغ کَ در کهیَ پاراىحؼُای ؿٍغرـ ىحلاًِ فّكاٌی قاىم زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ، قاٌَ چپ، 

(، در صػانی کػَ در p<01/0گؼدف ك درد قاٌَ، جفاكت ىیاٌگیً ٌيؼات پیف آزىّف ك پؾ آزىّف در گؼكق جسؼةی ىٍْی دار ةَ دؿث آىغق اؿػث)

گفث ىیاٌگیً ٌيػؼات گػؼكق  ُيَ پاراىحؼُای ىػکّر جفاكت ىؼاصم پیف ازىّف ك پؾ ازىّف در گؼكق کٍحؼؿ ىٍْی دا ٌیـث. در ٌحیسَ ىی جّاف

جسؼةی در پاراىحؼُای ؿٍغرـ  در ىؼصهَ پؾ آزىّف ةَ ًّر ىٍْی داری ٌـتث ةَ ىؼصهَ پیف آزىّف کاُف یافحَ اؿث. اىا جفاكت ٌيؼات پػیف 

اُف آزىّف ك پؾ آزىّف در گؼكق کٍحؼؿ ىٍْی دار ٌیـث. در یػک ٌحیسػَ گیػؼی کهػی ٌحػایر صػاکی از ادؼةعكػی ىٍْػی دار جيؼیٍػات در کػ

 پاراىحؼُای ؿٍغرـ ىحلاًِ فّكاٌی در گؼكق جسؼةی اؿث. 
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ةَ ىٍُّر ىلایـَ جفاكت ةیً دادق ُا از پیف آزىّف ك پؾ از آزىّف جی ىـحلم اؿحفادق قغ. ةا جّزَ ةَ ؿٌش ىٍْی داری ارائَ قػغق در زػغكؿ 

آزىّف ك پؾ آزىّف گؼكق ُای ىعحهف جضلیػق یٍْػی  (. ةَ ّتارت دیگؼ ةیً پیف>001/0p، ادؼ جيؼیً  ىٍْی دار ىی ةاقغ)05/0( در ؿٌش 4)

 ك درد قاٌَ كزّد دارد. ، ٌاجّاٌی گؼدف کایفّزیؾ  ،قاٌَ راؿث زاكیَ ؿؼةَ زهّ،قاٌَ چپ،گؼكق جسؼةی كکٍحؼؿ جفاكت ىٍْی داری از ٌُؼ 

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

دیؼ ىذتث داقحَ ك ىّزب ةِتّدی كوْیث آزىّدٌی ُا قػغق ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ ایً جضلیق از ٌُؼ ىغت،جکؼار جيؼیً ،قغت ك قؼایي جيؼیً جا 

(، صػازی 1389(،رٍُيػا ك ُيکػاراف)2008( ،اٌسيً اركپایی ایيٍی ك ةِغاقػث کػار)2006ایً ٌحایر ةا پژكُف ُای ٌیکاٌغر ك ُيکاراف ) اؿث.

(، ىتٍی ةػؼ اؿػحفادق از 2003ار ك ُيکاراف)(، ىّرٌیٍگ اؿح2010( ،نیٍچ ك ُيکاراف )2012( ،ةعحیاری ك ُيکاراف)1394صـیٍی ك ك ُيکاراف )

 (.8-4جيؼیٍات ىٍاؿب زِث کاُف درد در ٌاصیَ گؼدف ك کاُف زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ ُيـّ ىی ةاقغ )

ٌِایحا ىی جّاف ٍّّاف کؼد کَ ًؼاصی ك ازؼای یک ةؼٌاىَ دكیق ك ُغفيٍغ صؼکات امالصی ك جضؼؾ ةعكی ٌّاصی درگیؼ کَ ةنػّرت ىػٍُو ك 

 . یو آزىٌّگؼ ازؼا قّد ىی جّاٌغ ادؼ ةعكی ىٌهّةی در امالح ٌاٍُساری افؼاد ىتحال داقحَ ةاقغجضث ٌُارت ىـحل
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 چکیده

یکی از َؼایف ظهلث اٌـاف ،جلارف ؿاظحارفیؽیکی اكؿث کَ  ىّزب جْادؿ ،جّازف ،زیتایی كُياٍُگی صؼکات ىی قّد.ؿحّف فلؼات،ىضّرظاص 

زف كفكارُای ایً جلارف ةّدق كؿاظحياف قگفث اٌگیؽ آف ةا اٌضٍاُای ظاص ظّدکَ از امّؿ ةیّىکاٌیکی پیچیغق ای پیؼكی ىی کٍغ ةَ جضيم ك

كاجؼدق كصفاَث از ؿیـحو ّنتی كاٌساـ صؼکات ىعحهف کيک ةـؽایی ىی کٍغ. كویث زـيی كؿاظحاركاىحی ةا ؿالىث زـياٌی كركاٌی در 

( ركش جضلیق:زاىَْ كٌيٌَّ آىاری جضلیق صاوؼرا دظحؼاف كرزقکار رقحَ كانیتاؿ  كةـکحتاؿ درىضغكدق 1383ارجتاط اؿث )داٌكيٍغی،دیگؼاف 

  cobb angle( ؿاؿ جكکیم دادٌغ. زاكیَ  کیفّز پكحی كنّردكز کيؼی افؼادجّؿي ظي کف ىٌٍْف ،ظي قاكّؿ ،كآزىّف  12-15)ی ؿٍی 

اؿيیؼٌّؼ -ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا اؿحفادق گؼدیغ ك ٌؼىاؿ ةّدف دادق ُا از ًؼیق آزىّف کهيّگؼاؼ   spss ىضاؿتَ گؼدیغ از ٌؼـ افؽار

: آزىّف جی . آزىّف جی زِث ىلایـَ کیفّزیؾ ك نّردكزیؾ در ةیً كرزقکاراف كانیتاؿ كةـکحتاؿ اٌحعاب قغ. ٌحایرىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث

ایً  =p /276كُيچٍیً ؿٌش ىٍْاداری =t 09/1یؾ در ةیً كرزقکاراف كانیتاؿ ك ةـکحتاؿ  اٌحعاب قغ ةا جّزَ ةَ ىلغارززِث ىلایـَ کیفّ

آزىّف جی زِث ىلایـَ نّردكزیؾ در ةیً كرزقکاراف كانیتاؿ ك ةـکحتاؿ  اٌحعاب قغ ةا جّزَ ةَ  فؼویَ ىّرد جاییغ كؼار ٌيی گیؼد. 

ةضخ ك ٌحیسَ گیؼی:در آزىّف جی ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً  ایً فؼویَ ىّرد جاییغ كؼار ىی گیؼد . =p /000كُيچٍیً ؿٌش ىٍْاداری =68/10tىلغار

 ّردكزیؾ در ةیً كرزقکاراف كانیتاؿ ةیكحؼ اؿث.ٌيؼات ةَ دؿث آىغق ىكعل ىی قّد کَ ىیؽاف قیّع ن
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 چکیده

یکی از ىـا یم ىِو در صیٌَ صؼکات امالصی،اٌغازق گیؼی كّس ُای ؿحّف فلؼات ةَ كیژق کیفّز كنّردكز اؿث.کیفّز ك نّردكز از زيهَ 

ساری ُای ؿحّف ىِؼق ُا ةّدق کَ  ةَ كاؿٌَ ّهم ىعحهف  ایساد ىی قٌّغ.كزّد ایً ٌاٍُساری ُا ىی جّاٌغ اةحغایی جؼیً زىیٍَ ةؼای ةؼكز ٌاٍُ

اٌّاع ىكکالت از زيهَ کيؼدردُا كىكکالت جٍفـی ىضـّب قّد.قٍاظث دكیق،زكد ٍُگاـ ك ةَ ىّكِ ایً ٌاٍُساری ُا ىی جّاٌغ در پیكگیؼی ، 

ز پیكؼفث كامالح آف ُا کاىال ىّدؼ ةاقغ. ایً ٌّع جضلیق از ٌّع جضلیلات ٌیيَ جسؼةی اؿث،اًالّات ىؼةّط ةا اؿحفادق از اةؽار مفضَ زهّگیؼی ا

(ؿاؿ 15-12ةَ دؿث آىغدر ایً جضلیق کَ زاىَْ آىاری آف را ٌّزّاٌاف )   cobb angleقٌؼٌسی،ظي قاكّؿ،ظي کف ىٌٍْف،ك آزىّف 

  spssُيغاف جكکیم ىی دٍُغ ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ. درایً ىٌانَْ ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا از ٌؼـ افؽار  دظحؼ كرزقکار قِؼؿحاف 

اؿيیؼٌّؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث.آزىّف جی زِث ىلایـَ کیفّزیؾ -اؿحفادق قغ.ك ٌؼىاؿ ةّدف دادق ُا از ًؼیق آزىّف کهيّگؼكؼ  20ٌـعَ 

ف ةغٌـازی ك کاراجَ اٌحعاب قغ. ٌحایر ٌكاف داد کَ ةیً نّردكزیؾ ك کیفّزیؾ در ةیً كرزقکاراف ةغٌـازی ك ك نّردكزیؾ در ةیً كرزقکارا

 05/0ةغٌـازی ك کاراجَ اٌحعاب قغ ةا جّزَ ةَ ىلغار آزىّف جی زِث ىلایـَ کیفّزیؾ در ةیً كرزقکارافکاراجَ جفاكت ىٍْا داری كزّد دارد. 

t= 960كُيچٍیً ؿٌش ىٍْاداری/ p=   ایً فؼویَ ىّرد جاییغ كؼار ٌيی گیؼد. آزىّف جی زِث ىلایـَ نّردكزیؾ در ةیً كرزقکاراف ةغٌـازی

ایً فؼویَ ىّرد جاییغ كؼار ىی گیؼد. ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً  =p  /000كُيچٍیً ؿٌش ىٍْاداری=32/5tك کاراجَ اٌحعاب قغ ةا جّزَ ةَ ىلغار

 لایـَ کیفّزیؾ ك نّردكزیؾ قیّع نّردكز در رقحَ کاراجَ ةیكحؼ اؿث.ٌيؼات ةَ دؿث آىغق در آزىّف جی ىـحلم زِث ى
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 چکیده کّجاه

جادیؼ    ىٌانَْ پژكُف ایً از ُغؼ دارد. كزّد ذٍُی جّاف کو افؼادُای صؼکحی َؼیف ىِارت ةِتّد ةَ کيک ةؼای ىعحهفی يؼیٍیج ُای قیّق

 ٌفؼ 30 جْغاد جسؼةی ٌیيَ ىٌانَْ در ایً .ةاقغ ىیؿاؿ  15جا  10ُای صؼکحی َؼیف کّدکاف کو جّاف ذٍُی كرزش جٍیؾ ركی ىیؽ ةؼ ىِارت

 ( 00/61±02/6) 70جا  50ك ةِؼق ُّقی  ( 4/12±05/2ؿٍی ) ىیاٌگیً قِؼ امفِاف ةا اؿحذٍائی ىغارس ؿانة 15جا  10آىّزاف دظحؼ  داٌف از

ایً  درگؼفحٍغ.  كؼار جسؼةی ك کٍحؼؿ ٌفؼی 15 گؼكق دك قغق در زفث جنادفی ةَ ًّر ُّقتِؼ اؿاس ةؼ ك اٌحعاب دؿحؼس در ك ُغفيٍغ مّرت ةَ

 ةؼای كاریاٌؾ جضهیم ازاؿحفادق قغ.  اكزرجـکی -ةؼكئیٍیٍکؾ جتضؼ صؼکحی آزىّف از َؼیف صؼکحی ُایىِارت ةَ ىؼةّط ةعكِای پژكُف،

ُای صؼکحی َؼیف در دك گؼكق  اظحالؼ ٌحایر ٌكاف داد ةیً ىِارت ىضاؿتَ قغ.  05/0 ىٍْی داری ؿٌش ك قغ اؿحفادق ىکؼر اٌغازق گیؼی ُای

جّاف  کو کّدکاف جّاٌتعكی زـياٌی فؼآیٍغ در جيؼیٍات جٍیؾ ركی ىیؽ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ آىغق دؿث ةَ ٌحایر ةَ جّزَ ةاىٍْی داری كزّد دارد. 

 ةٍاةؼایً اؿحفادق از ایً جيؼیٍات در ایً راؿحا جّمیَ ىی قّد. ةّدق اؿث. ىؤدؼ ذٍُی

 

 .اكزرجـکی، جٍیؾ ركی ىیؽ، کو جّاف ذٍُی، ىِارت ُای صؼکحی َؼیف - ةؼكئیٍیٍکؾآزىّف واژگان کهیدی: 
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 چکیده کّجاه

دجّزَ ةّدق اؿث. آؿیب ُای كاردق ةَ ؿؼ از مغىات قایِ ك ظٌؼٌاکی اؿث کَ ةا جّزَ ةَ كزّد ؿیـحو کٍحؼؿ ىؼکؽی در ؿؼ ُيّارق ىّر آؿیب

کٍغ. قٍاظث ىکاٌیـو چٍیً ٌاپػیؼی ةَ كرزقکار كارد ىی ُای رزىی اززيهَ جکّاٌغك اؿث ك ادؼات زتؼاف ىغؽی، یک ىكکم زغی در كرزش

اچاگی جّاٌغ ةاّخ ةِتّد كؿایم ىضافُحی ك درٌِایث پیكگیؼی از آؿیب ىٍسؼ قّد. ُغؼ از پژكُف صاوؼ ةؼرؿی ادؼ وؼةَ دكنی ُای ىی آؿیب

 ةَ ؿؼ كرزقکار در كرزش جکّاٌغك ةا اؿحفادق از ٌحایر آزىایكگاُی اؿث.

در ایً جضلیق، اةحغا جـث جـث وؼةَ در آزىایكگاق آٌانیؽ صؼکث اٌساـ قغ ك ٌیؼك ك قحاب پای كرزقکار جّؿي یک ؿٍـّر قحاب ؿٍر ةَ دؿث 

ُای ىعحهف زيسيَ ؿؼ اٌـاف اّو از کالق، پّؿث ؿؼ، زيسيَ ك ىغؽ مّرت  زایی الیَ آىغ. ؿپؾ ةا اؿحفادق از ایً ٌحایر، جضهیم جٍف ك زاةَ

اّحتار دُی قغ ك  Nahumُای  اؿحفادق قغ. ىغؿ ؿؼ جّؿي آزىایف MRIُای ىعحهف ؿؼ از جناكیؼ  ؿازی کالق ك الیَ گؼفث. ةؼای ىغؿ

 جضهیم ٌِایی مّرت گؼفث.

درمغ اؿث ك ةیكحؼیً ظٌا  1.4ؿازی در ٌاصیَ وؼةَ  َ ٌحایر آزىایكگاُی ك قتیٌَحایر اّحتار دُی ٌكاف داد کَ ىیؽاف ظٌای ٌـتی در ىلایـ

ؿازی ٌِایی ٌكاف داد ةیكحؼیً آؿیتی کَ در ایً ةؼظّرد ةَ ؿؼ كارد قغ در كـيث جضحاٌی ىغؽ زيسيَ ك  گیؼی قغ. قتیَ درمغ اٌغازق 7ٌیؽ 

ُای ٌؼىاؿ ىغؽ جيؼکؽ جٍف در زِث زاٌتی  قّد. در ىلایـَ جٍف ّی ىیُای ٌعا پّؿث ؿؼ اجفاؽ افحاد کَ آؿیب ةَ كـيث جضحاٌی ةاّخ آؿیب

ًّر یکٍّاظث پعف قغ. ُيچٍیً در کالق، ُؼچَ ىیؽاف وؼةَ  اجفاؽ افحاد ك در زِث زهّیی جٍف زیاد كارد ٌكغ ك ىلغار جٍف در کم ىغؽ ةَ

جٍف كاردق را، کالق، از كـيث ةیؼكٌی ةَ ٌاصیَ داظهی ىٍحلم كاردق، ةیكحؼ قغق اؿث، کاٌحّر جٍف کيحؼ گؼدیغق، ّهث ایً ىكاُغق ایً اؿث کَ 

قغق اؿث، ُؼچٍغ ىلغار ةیكحؼ ایً جٍف  ُا ىٍحلم ُای آفقّد کَ درٌِایث ةَ ؿؼ، ىغؽ ك ةافثکؼدق اؿث ك افؽایف جٍف در ایً ٌاصیَ دیغق ىی

 پ آف را ٌغاقحَ ّتّر دادق اؿث.جّؿي کالق ك فّـ ىّزّد در آف دىپ گؼدیغق اؿث ك ىلغاری را کَ دیگؼ جّاٌایی دى

 

 ؿازی کاىپیّجؼی، کالق جکّاٌغك آؿیب ىغؽی، كرزش جکّاٌغك، ركش ازؽاء ىضغكد، قتیَواژگان کهیدی: 
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 ىطانػَ ُيَ گیری طٍاشی آشیب ُای ورزطی اٌدام فّكاٌی و جدحاٌی ورزطکاران خرفَ ای رطحَ طيظیرةازی

  2، طیریً غانی 2، فرُاد رضازاده  *1غتاس ىصطفی زاده 

 داٌكسّی دکحؼی جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، داٌكگاق آزاد ةٍاب. -1

 دکحؼای صؼکات امالصی ك آؿیب قٍاؿی كرزقی داٌكگاق ظّارزىی جِؼاف. -2
E-mail: mostafazadeh.abbs@gmailas.com 
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ك ةا جّزَ ةَ پؼاُيیث در صّزق ًب كرزش ةّدق، ىّوّّی  قیك دؿحیاةی ةَ راُتؼدُای پیكگیؼی در جلهیم مغىات كرز كرزقی ُای آؿیب

اًالّات وغ ك ٌلیه ك ٌتّد کافی،  قٍاؿی ةْهث فلغاف ىٌانْاتاُيیث ىٌانْات ُيَ گیؼقيكیؼ ةازی  كرزقکاراف رقحَرقغ ركز افؽكف 

قٍاظث ىیؽاف،  پژكُف صاوؼ ةا ُغؼ، نیم ىاُیث دقّار ایً ٌّع ىٌانْات وؼكری زهّق ىی ٌيایغ. ةٍاةؼایًراُتؼدُای ىكعل پیكگیؼی ةغ

. در ایً ىٌانَْ جّمیفی از ٌّع قيكیؼ ةازی مّرت گؼفث ٌلاط آٌاجّىیکاؿ اٌغاـ فّكاٌی ك جضحاٌیٌّع ك ؿازكکارُای آؿیتِای كرزقی 

ِای ّىالٌی ك ىفنهی افحآؿیتِای پّؿحی، اؿحعّاٌی ك ة ِای اٌغاـ فّكاٌی ك جضحاٌی در چِار ًتلَ ةٍغیآؿیتپؼؿكٍاىَ ای اًالّات ىؼةّط ةَ 

یافحَ ُای ىٌانَْ اپیغىیّنّژیک صاوؼ  .گؼدیغكرزقکاراف صؼفَ ای جیو ىهی قيكیؼ ةازی زٌاف ك ىؼداف رقحَ فهّرق، اپَ ك ؿاةؼ زيِ آكری 

 قایْحؼیً تاط ةادر ارجةّدق، ُيچٍیً ةازی قيكیؼ زٌی ك ًّؿ جيؼیً  1000 ُؼ . در3. جا 0دكری از ركاةث در ادؼ آؿیب  ىیؽافکَ ٌكاف داد 

درمغ( ةیكحؼیً ىیؽاف ككّع را ةَ  19ىچ پا ) درمغ( ك 17) ، دؿث ك اٌگكحافدرمغ( 20) ىچ دؿث ةَ جؼجیب آؿیب دیغق ٌّاصی آٌاجّىیکاؿ

درمغ  40ةنّرت صاد ك ِا درمغ آؿیت 60كرزقی ةنّرت صاد یا ىؽىً یافحَ ُا ٌكاف داد کَ  ٌّع آؿیبظّد اظحناص دادٌغ. در ظنّص 

، اؿپؼیً ك دارای ؿَ انگّی ىْيّؿ جاكؿ ك ظؼاقیغگیصادث قغق اؿث. در ٌِایث، جّزیِ ٌّع آؿیب در ىٌانَْ صاوؼ ىؽىً  ةنّرتِا آؿیت

 .جّزَ ةغاف ُا صائؽ اُيیث ىی ةاقغىی ةاقغ کَ نؽكـ  اؿحؼیً، ك پارگی

 .اپیغىیّنّژی، آؿیب كرزقی، اٌغاـ فّكاٌی ك جضحاٌی، قيكیؼ ةازیواژگان کهیدی: 
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 ةررشی ارجتاط دتات ىرکزی وجػادل ایصحا وپّیا دردخحران  ورزطکار وغیرورزطکار

 *3، شِیال ةِجث جيال2، ٌرىیً غٍی زاده خصار1ىرضیَ وکیهی

 گؼكق فیؽیّنّژی ك صؼکات امالصی داٌكکغق ّهّـ كرزقی، داٌكگاق اركىیَاؿحادیار گؼكق  -1

 زاد كاصغ ةؼكزؼدکارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک كرزقی، داٌكگاق آ -2

 کارقٍاس ارقغ رفحار صؼکحی، داٌكگاق جِؼاف -3
E-mail: behjatjamall@yahoo.com 

 

 چکیده کّجاه

دتات ىؼکؽی ظّب ىیحّاٌغ دتات كپایغاری ىؼکؽةغف كجّاٌایی فؼد  فْانیث ُای ركزاٌَ ةَ ىیؽاف كاةم ىالصَُ ای ةَ صفٍ جْادؿ كاةـحَ اؿث.

ةؼرؿی اجکاء كجّؿَْ جْادؿ را ةَ صغاکذؼ ةؼؿاٌغ ك ازةؼكز آؿیب پیكگیؼی کٍغ. نػا ُغؼ ازجضلیق صاوؼ ةؼای صفٍ ىؼکؽزؼـ ةغف ةاالی ؿٌش 

 20ٌفؼكرزقکار، 20ٌفؼآزىّدٌی 40جْغاد  ارجتاط دتات ىؼکؽی كجْادؿ ایـحا كپّیا دردظحؼاف  كرزقکار كغیؼكرزقکار ىیتاقغ.

 BESS آزىّفجْادؿ ایـحا، پّیا كدتات ىؼکؽی ازآزىٌِّای ىؼةًَّ قاىم، ظل ُای ةؼای ارزیاةی قا ٌفؼغیؼكرزقکارةٌّرُغفيٍغ اٌحعاب قغٌغ.

جّاٌـث صغاکذؼىغت زىاٌیکَ آزىّدٌی ىیدرُكث زِث، ةؼای جْادؿ پّیا كةؼای دتات ىؼکؽی  SEBTایـحا كآزىّف  ةؼای جْادؿ

جضهیم گؼدیغ. یاٌؾ كارجضهیم ك آزىٌِّای جی زكزی ك SPSSار فؽـ اٌؼپاؿچؼایؽكىحؼیکی را دریک راؿحاصفٍ کٍغ، اٌساـ قغ. دادق ُای صامم ةا

یافحَ ُای پژكُف ٌكاف دادکَ درىلایـَ ىیاٌگیً ٌيؼق ُای آزىّف جْادؿ كدتات ىؼکؽی گؼكق كرزقکاراف ٌحایر ةِحؼی ٌـتث ةَ گؼكق 

ٌغ جا دارپیّؿحَ ّيم ىحلاةم ر ةًّةغف ىضیٌی ی ك کؽةؼای صفٍ كوْیث ایـحادف ماؼ، اّناب ىؼ(. P≤0.05)غیؼكرزقکاراف داقحَ اؿث 

ىا اصحياالً  یافحَ ُای. ةاقغ ىی كرزقی كّيهکؼد ركزاٌَ وؼكری درفْانیحِای ازازؽای پّیا جْادؿکٍٍغ. ؿ کٍحؼرا م ػؽ دلػىؼکف ك غػةی ؿحارا

 پّیا فْانیحِای درًّؿ را ریپایغا کَ ىضغكدیحِای اٌغازق ای ةَ اؿث ىیحّاٌغ ٌكاف دٍُغق ایً ةاقغ کَ اٌساـ ٌغادف جيؼیٍات كرزقی ىيکً

ىی جّاف چٍیً گفث کَ افؼادیکَ ةَ فْانیث ةغٌی ىٍُو ىیپؼدازٌغ ةَ دنیم داقحً ّىالت كّی دتات ةاقغ ك ىفنم ادؼگػار جغییؼدُغ، ةؼىکاٌیک

 ت ٌیؽىحفاكت ظّاُغ ةّد.ىؼکؽی ةِحؼی دارٌغ کَ ظّد ایً اىؼةاّخ ةِتّد جْادؿ كٌیؽّيهکؼد ىیتاقغ كةـحَ ةَ ٌّع فْانیث كىیؽاف كغرت ّىال

 

 جْادؿ ایـحا، جْادؿ پّیا، دتات ىؼکؽی، دظحؼاف كانیتانیـثواژگان کهیدی: 
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 ىیزان طیّع کایفّز پظحی و نّردوز کيری و ارجتاط آٌِا ةا ةرخی غّاىم فیزیّنّژیکی درةیً داٌظجّیان

 4زیٍب رشحيی،3فری ، ىِصا اخصاٌ*2، یاشیً فراىرزی کٍَِ طِری 1کتری جهخی  کهَ ةان

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ آؿیب قٍاؿی كرزقی ك صؼکات امالصی داٌكگاق اركىیَ -2ك1

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ فیؽیّنّژی فْانیث كرزقی ىضه داٌكگاق اركىیَ -3

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث ك ةؼٌاىَ ریؽی كرزقی -4
  

E-mail: yasin.faramarzi70@yahoo.com 

 چکیده

در داٌكسّیاف دظحؼ كركدی ؿاؿ  WHRك  BMIغؼ از پژكُف صاوؼ، ةؼرؿی ىیؽاف قیّع کایفّز پكحی ك نّردكز کيؼی ك ارجتاط آٌِا ةا ُ

ٌفؼ داٌكسّی  201داٌكگاق اركىیَ ةّد. زاىَْ آىاری قاىم کهیَ داٌكسّیاف دظحؼ زغیغانّركد داٌكگاق اركىیَ ىی ةاقغ کَ از ةیً آٌِا جْغاد  95

 ك T1ُيتـحگی ةّد، ىیؽاف کایفّز پكحی از ؿٌش ىِؼق  -ّرت جنادفی ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ آىاری اٌحعاب قغٌغ. ركش پژكُف جّمیفیدظحؼ ةَ م

T2  جاT11  كT12 ی  ك ىیؽاف نّردكز کيؼی از ؿٌش ىِؼقT12 كL1   جاS1  كS2  ةَ كؿیهَ کایفّىحؼ كBMI  از ًؼیق فؼىّؿ كزف جلـیو

از آزىّف وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّف ةؼای ةؼرؿی راةٌَ ةیً ىحغیؼُا در گیؼی قغ.  دكر کيؼ ةؼ دكر ةاؿً اٌغازقاز ٌـتث    WHRكةؼ ىسػكر كغ 

 BMIدرمغ، 74.6درمغ، نّردكز  12.9ٌحایر ٌكاف داد کَ ىیؽاف قیّع کایفّز در ةیً داٌكسّیاف  ( اؿحفادق قغ.>05/0pداری) ؿٌش ىٍْی

راةٌَ ىٍْی داری ىكاُغق  WHRك ُيچٍیً ةیً نّردكز ةا  WHRك  BMIیفّز ةا ىی ةاقغ. ةیً کاWHR07/0±80/0 ك 4.43±22.41

دارد. ىی جّاف گفث، اکذؼ داٌكسّیاف   راةٌَ ىٍْاداری كزّد >p)0.05ك در ؿٌش) ( r:0.19)ُيتـحگی ىذتث  BMIٌكغ. كنی ةیً نّدكز ةا 

جسِیؽات ىّرد اؿحفادق غیؼاؿحاٌغارد ك  ادث، ّادات ٌاىٍاؿب، اىکاٌات كدارای ٌاٍُساری اؿکهحی)نّردكز( ىی ةاقٍغ کَ اصحياال ةَ ّّاىهی چّف كر

ُای  ُای الزـ ةؼای امالح ٌاٍُساری ةاقغ. در ٌحیسَ جّزَ زغی ةَ فؼاُو کؼدف زىیٍَ ُای كرزقی ىؼةّط ىی قؼکث در فْانیث ُيچٍیً ّغـ

 رؿغ.  فّؽ وؼكری ةَ ٌُؼ ىی

 

   ّاىم فیؽیّنّژیککایفّز، نّردكز، ّ، BMI ،WHR واژگان کهیدی:
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ 

ت ةغ ك انگُّای غهي ا، ّادةاكزّدایًآكرد.  اؿث کَ ظّد پحاٌـهی ةؼای کـب ك صفٍ كوْیث ظّب فؼاُو ىی ای گٌَّ ةَّيهکؼد ك ؿاظحار ةغف 

ُای  ةغف در  آرایف ٌـتی كـيث غ. پاؿچؼجّاٌغ ؿاظحار ك ّيهکؼد ةغف را ةؼُو ةؽٌ آكرد کَ ىی ُایی ةؼ ایً ىکاٌیـو كارد ىی زٌغگی اؿحؼس

ؿحّف رك  ازایً .(Kendall,2005)ّدارجتاط ةا ُيغیگؼ اؿث ك ایً كوْیث ىّكْی درصغ ةِیٍَ اؿث کَ ةیً ّىالت ك اؿکهث جْادؿ ةؼكؼارق

ؼکحی ك صفٍ اؿحضکاـ چِارچّب ص ازٌُؼاظ کارآىغ ةؼای ٌعاع، فیک صةؼ  ّالكقجؼیً زؽك ةغف ىضـّب کؼد، زیؼا  جّاف ةا اُيیث ُا را ىی ىِؼق

ع ىِؼق ًتیْی چِار ٌّ (. در ؿحّفkapandji,1986کٍغ) كاردقغف فكارُای ىـحلیو ك ةؼكز آؿیب زهّگیؼی ىیئؽ اُيیث اؿث ك از ةغف صا

ٌیؼكُای كارد ةؼ افؽایف كزف ؿتب افؽایف پػیؼی ك زػب ك جّزیِ فكار كزّددارد.  اٌٌْاؼ، ظازی(ةؼای پكحی کایفّزك کيؼی،اٌضٍا)نّردكزگؼدٌی

ةغٌی  قاظل جّدق (.1385داٌكيٍغی،)داردای  ارجتاط  ُای ةیً ىِؼق جعؼیب دیـکگؼدد كةا  ای ىی ایساد جغییؼات در ؿحّف ىِؼقكُا  ىِؼق ؿحّف

 ةَ کيؼ دكر ٌـتث (.Garrow,1985)ركد ىیکار  كزف ك چاكی ةَ ةیاف اوافَی ةؼای ىْیارك دادف كوْیث كزف در ةانغیً اؿث اةؽاری ةؼای ٌكاف

ُای ىؼةّط ةَ كوْیث كزف  ةَ ٍّّاف یکی از قاظل کَ گیؼد ىی اؿحفادق كؼار ىّرد گیؼقٍاؿی ُيَ ىٌانْات گیؼی  اٌغاز در (WHR)ةاؿً دكر

اراف ، روایی كُيکقٌّغ) فلؼات ىی کهی دظحؼاف ةیكحؼاز پـؼاف دچار ٌاٍُساری كوْیحی ؿحّف ًّر ةَ (.1389ك ُيکاراف،ىیؼزایی ةاقغ) افؼاد ىی

ُای اٌغکی ةَ ةؼرؿی ىیؽاف قیّع کایفّز ك نّردكز ك ارجتاط آف ةا ةؼظی از ّّاىم فیؽیّنّژیکی داٌكسّیاف  . ةاجّزَ ةَ ایٍکَ پژكُف(1384

ةا  ُا صاوؼ ةؼ آف قغیو ةَ دنیم كزّدظالء در ایً صیٌَ ّهيی ةَ ةؼرؿی ىیؽاف قیّع کایفّز ك نّردكز ك ارجتاط آف اٌغ،نػا در پژكُف پؼداظحَ

BMI  كWHR ّيم آیغ. ُای ىٍاؿب ةَ پیكگیؼی ُا، از ىیؽاف قیّع ایً ٌاٍُساری ُای زاىَْ پؼداظحَ ك ةا افؽایف آگاُی 

 روش جدلیق

ةا ىیاٌگیً  دظحؼ 201ةاقغ.  دظحؼ كركدی داٌكگاق اركىیَ ىی افیداٌكسّ َیقاىم کهآف  یآىار زاىَْ ك ُيتـحگی ػ جّمیفی صاوؼ از ٌّع پژكُف

از  BMI غ.آىاری اٌحعاب قغٌ ٌيٌَّ ٍّّاف ةَجنادفی  مّرت کیهّگؼـ ة58.57َ±11.26ىحؼ ك كزف ؿاٌحی161±0.05ؿاؿ، كغ19.16±1.79ؿً

ك ىیؽاف نّردكز از ؿٌش  T12ك T11جا T2كT1ىِؼق  از ؿٌش ىیؽاف کایفّز ازًؼیق دكرکيؼ ةؼ دكرةاؿً ، WHRًؼیق كغ ةؼىسػكر كزف ك 

ُا جکؼار ك ىیاٌگیً آٌِا  گیؼی دكةار ةا صغاكم نتاس آزىّدٌی ایً اٌغازق گیؼی قغ. ك از ًؼیق کایفّىحؼ اٌغازقك ُؼد S2ك S1جا  L1كT12ی ىِؼق

آىارجّمیفی ك اؿحٍتاًی ىّردجسؽیَ ك جضهیم  ك ةا 24ٌـعَ spssافؽار  گیؼی ىحغیؼُا ةا ٌؼـ از ًؼیق اٌغازق آىغق دؿث ةَاًالّات  گؼدیغ. دتث

 گؼفث.كؼار

 ٌحایج

 آكردق قغق اؿث. 1جّمیفی در ىّرد ىحغیؼُای پژكُف ارائَ قغق در زغكؿاًالّات 

 ُا .اًالّات جّمیفی آزىّدٌی1 زغكؿ
 

 آىاری قاظل                                    

 ُا           كیژگی   

 صغاکذؼ صغاكم اؿحاٌغارد اٌضؼاؼ ىیاٌگیً

 53.39 7.16 8.81 30.30 ىیؽاف کایفّز)درزَ(

 91.33 11.45 13.52 39.87 ىیؽاف نّردكز)درزَ(

WHR 0.80 0.07 0.59 0.99 

BMI 22.41 4.43 15.82 40.48 
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اؿث. ةیً کایفّز  ٪74.6ك ىیؽاف قیّع نّردكز ةؼاةؼ  ٪12.9آىغق ىیؽاف قیّع کایفّز در ةیً دظحؼاف داٌكسّ ةؼاةؼ  ةؼاؿاس اًالّات ةَ دؿث

  BMIةا ةیً نّردكز   (P>0.05).كزّدٌغارد راةٌَ ىٍْاداریWHR(r= 0.12 )كز ةا ةیً نّردك  WHR (r= 0.07)وBMI  (r= 0.12)ةا

(P= 0.007 )ٌَىٍْی راة ( دار ك ىلغارُيتـحگی ةؼاةؼr= 0.19)ةاقغ. ىی 

 گیری ةدخ و ٌحیجَ

( اصحياالةَ 2007كُيکاراف)keng  ُا ةا پژكُف ایً یافحَ.(r= 0.12)داری ٌغارد ةا نّردكز راةٌَ ىٍْا WHRُای پژكُف صاوؼ ٌكاف داد یافحَ

ای كزّد ٌغارد کَ ةا ٌحایر  راةٌَBMI(r= 0.12) ةا ةیً کایفّز ُای ایً پژكُف ُا ٌاُيـّ اؿث، ُيچٍیً در یافحَ ُای آزىّدٌی ّهث كیژگی

ىٍْادار WHR(r= 0.07)ةاقغ.از ًؼفی راةٌَ کایفّز ك ( ٌاُيـّ ىی2008ك ُيکاراف) lineةا پژكُفكُيـّ  (1391)پژكُف فؼاُاٌی ك ُيکاراف

( ُيـّ 2000ةا اًالّات ارائَ قغق جّؿي دپارجياف ىضللیً چیٍی)( کَ r= 0.19قغ) ارجتاط وْیفی ىكاُغق BMIةیً نّردكز ةا  ٌتّدق كنی

اؿکهحی)نّردكز( ىی جّاف گفث، اکذؼ داٌكسّیاف دارای ٌاٍُساری ارائَ قغق ةا جّزَ ةا ٌحایر  (ىغایؼت دارد.1377آةادی) زریً ُای ةّدق ك ةا یافحَ

ُای  قؼکث در فْانیث ىی ةاقٍغ کَ اصحياال ةَ ّّاىهی چّف كرادث، ّادات ٌاىٍاؿب، جسِیؽات ىّرد اؿحفادق غیؼاؿحاٌغارد ك ُيچٍیً ّغـ

 رؿغ.  ُای فّؽ وؼكری ةَ ٌُؼ ىی ُای الزـ ةؼای امالح ٌاٍُساری ةاقغ. در ٌحیسَ جّزَ زغی ةَ فؼاُو کؼدف زىیٍَ كرزقی ىؼةّط ىی
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 آیا کّجاُی ایهیّشّاس ىی جّاٌد ىٍجر ةَ غهتَ شیٍرژیصحیکی در غضالت اکصحٍصّر ران طّد؟

 2، شهیو واخدی ٌيیً 1، فرُاد رضازاده  *1طیریً غانی

 دکحؼی صؼکات امالصی ك آؿیب قٍاؿی كرزقی، داٌكگاق ظّارزىی جِؼاف -1

 ًب كرزقی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی -2
E-mail: shirin.aali@yahoo.com 

 

 چکیده

قّد. ُغؼ کاُف ًّؿ یا کّجاُی فهکـّرُای ُیپ یک ریـک فاکحّر ةؼای ةـیاری از آؿیب ُای اؿکهحی ّىالٌی اٌغاـ جضحاٌی ىضـّب ىی

ةاقغ.در از ایً ىٌانَْ ةؼرؿی جأدیؼ کّجاُی ّىهَ ایهیّؿّاس ركی فْانیث انکحؼیکی ّىالت ُيکار در اکـحٍكً ىفنم راف صیً راق رفحً ىی

ٌّزّاف ؿانو ةؼ اؿاس ىْیارُای ُيحا ؿازی كغ، كزف،  15ؿانَ ةا کّجاُی ّىهَ ایهیّؿّاس ك  14-11ٌّزّاف  15قاُغی  -ً ىٌانَْ ىّردای

قاظل جّدق ةغٌی، پای ةؼجؼ ك ؿاةلَ فْانیث كرزقی ةَ مّرت داكًهتاٌَ در پژكُف قؼکث کؼدٌغ. فْانیث انکحؼیکی ّىالت دكؿؼراٌی، 

اداکحّر ىگٍّس در ؿَ ىؼصهَ جياس پاقٍَ، ىؼصهَ ىیاٌی ك ىؼصهَ اٌحِایی فاز اؿحلؼار راق رفحً کَ ةا اؿحفادق از فّت گهّجئّس ىاکؽیيّس ك 

( ك ىؼصهَ اٌحِایی فاز p;002/0ؿّییچ ىكعل قغق ةّد دتث گؼدیغ. ٌحایر ٌكاف داد فْانیث انکحؼیکی ّىهَ دكؿؼ راٌی در ىؼصهَ ىیاٌی )

( ك ىؼصهَ ىیاٌی فاز اؿحلؼار راق رفحً p;001/0فْانیث انکحؼیکی ّىهَ اداکحّرىگٍّس در ىؼصهَ اٌحِایی) (،p;001/0اؿحلؼار راق رفحً )

(04/0;p)  ( ً001/0ك فْانیث انکحؼیکی ّىهَ گهّجئّس ىاکؽیيّس در ىؼصهَ اٌحِایی فاز اؿحلؼار راق رفح;p َدر افؼاد ةا کّجاُی ّىه )

فؼاد ةا کّجاُی ایهیّؿّاس ةا افؽایف فْانیث انکحؼیکی ّىهَ دكؿؼراٌی، اداکحّر ىگٍّس ك گهّجئّس ایهیّؿّاس ةیكحؼ از ُيحایاف ؿانو ةّد. ا

رؿغ افؼاد ةا کّجاُی ّىهَ ایهیّؿّاس از اؿحؼاجژی ىاکؽیيّس در فاز اؿحلؼار راق رفحً ٌـتث ةَ ُيحایاف ؿانو ىّازَ ُـحٍغ ةَ ٌُؼ ىی

 کٍٍغ.صیً راق رفحً اؿحفادق ىی ٌّركىاؿکّالر ىحفاكجی زِث کٍحؼؿ اٌغاـ جضحاٌی

 

 کّجاُی ایهیّؿّاس، دكؿؼراٌی، گهّجئّس ىاکؽیيّس، اداکحّر ىگٍّس :واژگان کهیدی
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ُای کایفّز پظحی و نّردوز کيری در  ارجتاط ةیً اٌػطاف پذیری غضالت ٌاخیَ پظحی شحّن ىِره ُا و ُيصحریٍگ ةا ٌاٍُجاری

 داٌظجّیان

 4، زیٍب رشحيی3، کتری جهخی کهَ ةان*2، ىِصا اخصاٌی فر  1ِرییاشیً فراىرزی کٍَِ ط

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ آؿیب قٍاؿی كرزقی ك صؼکات امالصی داٌكگاق اركىیَ -3ك1

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ فیؽیّنّژی فْانیث كرزقی ىضه داٌكگاق اركىیَ -2

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ىغیؼیث ك ةؼٌاىَ ریؽی كرزقی -4
  

E-mail: yasin.faramarzi70@yahoo.com 

 چکیده 

ُا ةا ىیؽاف کایفّز پكحی ك نّردكزکيؼی  پكحی ؿحّف ىِؼق  پػیؼی ّىالت ُيـحؼیٍگ ك ٌاصیَ ُغؼ پژكُف صاوؼ، ةؼرؿی ارجتاط ةیً اٌٌْاؼ

ّركد داٌكگاق اركىیَ ىی ةاقغ، کَ از زاىَْ آىاری قاىم کهیَ داٌكسّیاف دظحؼ زغیغانداٌكگاق اركىیَ ةّد.  95در داٌكسّیاف دظحؼ كركدی ؿاؿ 

ركش پژكُف، جّمیفی از ٌّع ُيتـحگی ةّد. . ٌفؼ دظحؼ ةَ مّرت جنادفی ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ آىاری اٌحعاب قغٌغ 201ةیً آٌاف جْغاد 

 T2ك T1 ىیؽاف کایفّز پكحی از ؿٌش ىِؼق پػیؼی ٌاصیَ پكحی ك ّىالت ُيـحؼیٍگ ازًؼیق آزىّف ٌكـحً ك ظو قغف ةَ زهّ، اٌٌْاؼ

از آزىّف وؼیب گیؼی قغ.  ك ُؼدك از ًؼیق کایفّىحؼ اٌغازق S2ك  S1جا   L1ك T12ی ك ىیؽاف نّردكز کيؼی از ؿٌش ىِؼق T12ك T11جا

پػیؼی ّىالت  ٌحایر ٌكاف داد کَ ةیً اٌٌْاؼ ( اؿحفادق قغ.P<05/0داری) ُيتـحگی پیؼؿّف ةؼای ةؼرؿی ارجتاط ةیً ىحغیؼُا در ؿٌش ىٍْی

   (r: -0.001پػیؼی ّىالت ُيـحؼیٍگ ك ٌاصیَ پكحی ةا ىیؽاف نّردكز) ( ك ةیً اٌٌْاؼr: -0.03کایفّز) ٍگ ك ٌاصیَ پكحی ةا ىیؽافُيـحؼی 

پػیؼی ّىالت ُيـحؼیٍگ ك ٌاصیَ پكحی ةا کایفّز ك ةیً  . ةؼاؿاس ٌحایر جضلیق ارجتاًی ةیً اٌٌْاؼP>0.05)داری كزّد ٌغارد) راةٌَ ىٍْی

ىالت ُيـحؼیٍگ ك ٌاصیَ پكحی ةا ىیؽاف نّردكز راةٌَ ىٍْی داری كزّد ٌغارد ك ةغیً زِث راةٌَ ةیً ٌاٍُساری کایفّز پكحی پػیؼی ّ اٌٌْاؼ

ُای فّؽ،  قّد زِث ةؼرؿی ّهم ككّع ٌاٍُساری ةاقغ، ةٍاةؼایً جّمیَ ىی زـياٌی ىی ك نّردكز کيؼی اصحياال ىؼةّط ةَ ؿایؼ ّّاىم آىادگی

 ٌیؽ ىّرد ؿٍسف كؼار ةگیؼد. زـياٌی آىادگیؿایؼ ّّاىم ىؼجتي ةا 

 کایفّز، نّردكز، اٌٌْاؼ پػیؼی، داٌكسّیاف واژگان کهیدی :
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 جادیر یک دوره جيریً طض ُفحَ ای دتات ىرکزی ةر غيهکرد طٍاگران ٌختَ ٌّجّان

3، خیدر صادكی 2رضا غظیيی،  1 ، ادریس انَ دادی 1*ىدصً غهی دارچیٍی
 

 ارقٍاؿی ارقغ صؼکات امالصی داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق فؼدكؿی ىكِغ)ٌّیـٍغق ىـئّؿ(داٌكسّی ک-1

 کارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک كرزقی، داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق ظّارزىی-2

 اؿحاد جياـ، داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، داٌكگاق ظّارزىی-3

 

E-mail: Mohsenali.darchini@gmail.com 

 

   چکیده

ٍّّاف ٌاصیَ دتات  ایً ؿٌش ةَ . ةؼای ّيهکؼد ةِیٍَ كرزقکاراف، ایساد ؿٌضی ةؼای جْاىم ّيهکؼد اٌغاـ فّكاٌی ك جضحاٌی وؼكری اؿث: ىلغىَ 

(. 1) رزقی ىی داٌٍغةـیاری از ماصب ٌُؼاف ٌاصیَ دتات ىؼکؽی را ةَ ٍّّاف ىّنفَ کهیغی در ةِتّد ّيهکؼد ك. ىؼکؽی قٍاظحَ قغق اؿث

از  (.2) ٌاصیَ دتات ىؼکؽی وْیف، اٌحلاؿ اٌؼژی را ىعحم ك در ٌحیسَ ّيهکؼد كرزقی را کاُف ك ظٌؼ آؿیب ّىالت وْیف را افؽایف ىی دُغ

 .ّيهکؼد قٍاگؼاف ٌعتَ ٌّزّاف ةّد ایً رك، ُغؼ از اٌساـ ایً پژكُف ةؼرؿی جادیؼ قف ُفحَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات دتات ىؼکؽی ةؼ 

ركز كتم ك ةْغ از ازؼای ةؼٌاىَ جيؼیٍی آزىّف ُای ّيهکؼد ةؼای ارزیاةی ّيهکؼد قٍاگؼاف  .قٍاگؼ، در ایً ىٌانَْ قؼکث کؼدٌغ24: كش قٍاؿیر

 .قغ ی ّيهکؼد قٍاگؼاف در پیف آزىّف ك پؾ آزىّف اؿحفادق  ةَ ّيم آىغ از آزىّف كاریاٌؾ یک راَُ، زِث ىلایـَ

ىحؼ جفاكت ىٍْاداری دارد اىا در آزىّف  4×9ىحؼ ك دك  9یک راَُ درگؼكق جسؼةی ٌكاف داد آزىٌِّای پؼش ًّؿ، دك  ٌحایر : ٌحایر آزىّف كاریاٌؾ

 ُای پؼش ؿارزٍث، اٌٌْاؼ كپؼجاب جّپ ىغیـیً ةاؿ جفاكت آىاری ىٍْاداری در گؼكق جسؼةی ىكاُغق ٌكغ.

ةا . جيؼیً قف ُفحَ ای دتات ىؼکؽی ةؼ ّيهکؼد قٍاگؼاف جادیؼ ىی گػارد ةضخ ك ٌحیسَ گیؼی : ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیق ةَ ًّر کهی یک دكرق

ةؼرؿی دكیق جؼ ٌحایر ىی جّاف دریافث کَ ایً جيؼیٍات ةیكحؼ ةؼ ّيهکؼد اٌغاـ جضحاٌی جادیؼگػار ةّدق اؿث ةَ ًّری کَ در ةعف ّيهکؼد 

کَ ةَ یک ىٍْا ةیكحؼ ّيهکؼد اٌغاـ جضحاٌی را ىی ؿٍسغ گؽارش  ىحؼ ك پؼش ًّؿ 9 ، دك4*9 ّيّىی قٍاگؼاف جفاكت ىٍْادار در آزىّف ُای دك

 .گؼدیغ. ةٍاةؼایً ایً جيؼیٍات ىی جّاٌغ ةؼای ةِتّد ّيهکؼد قٍاگؼاف در جيؼیٍات اظحنامی آف ُا گٍساٌغق قّد

 

 دتات ىؼکؽی، قٍاگؼ، ّيهکؼد: واژگان کهیدی
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 یک در کّدکان ىتحال ةَ اضافَ وزنُای ٌلض پا در خانث اشحاجیک و دیٍاى رىلایصَ پاراىح

 3، اىیرخصیً ةراجی2، ادریس انَ دادی 2، ىدصً غهی دارچیٍی  1*رضا غظیيی

 کارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک كرزقی، داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق ظّارزىی)ٌّیـٍغق ىـئّؿ( .1

 زقی داٌكگاق فؼدكؿی ىكِغداٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ صؼکات امالصی داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كر .2

 اؿحادیار داٌكگاق جؼةیث دةیؼ قِیغ رزایی جِؼاف .3

 

E-mail: Reza.azimi377@gmail.com 

 

 چکیده

ؼ در ؿاظحار آف ةؼ ّيهکؼد ؿایؼ كیژگی ُای اٌـاف در ىیاف گؼكق ُای ؿٍی ىعحهف ىحفاكت ىی ةاقغ ك ُؼ گٌَّ جغییؿاظحار پا ىاٌٍغ : مقدمٍ

ؿایؼ ىفامم ةغف ادؼگػار اؿث. ٌّع پا امٌالح کهی ك ّيّىی اؿث کَ ةَ ًّر گـحؼدق ةَ ىٍُّر جّمیف كیژگی ُای ؿاظحاری پا اؿحفادق ىی 

ر جالش اٌغ ارجتاط از ایً رك ىضللیً ةـیاری د(. 1قّد. ةَ ٌُؼ ىی رؿغ ایً كیژگی ُا از ًؼیق ّيهکؼد دیٍاىیکی پا ایساد ك ىكعل ىی قّد )

-پاراىحؼُای ٌلف پا را )زاكیَ پا، قاظل اؿحاُهی، قاظل چیپاکؾ دارٌغةیً ٌلف پا ك پاجّنّژی آف را دریاةٍغ. در ایً ىٌانَْ ىضللیً ؿْی 

 در کّدکاف دارای اوافَ كزف ىلایـَ کٍٍغ. اؿيیؼؾ ك قاظل كّس( در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک

ةؼای ةَ مّرت جنادفی ؿاؿ  10-12داىٍَ ؿٍی  ةا)ىتحال ةَ اوافَ كزف( پـؼ کّدؾ  12یيَ جسؼةی ةّدق کَ صاوؼ ٌىٌانَْ :  ضىبسیريش 

، از کاغػ ركنی ك زُّؼ گّاش در دك كوْیث اؿحاجیک ك دیٍاىیک . ةؼای اٌغازق گیؼی قاظل ُای ٌلف پاٌغقغ اٌحعاباٌساـ ایً پژكُف 

کّؿ ك ُيکاراف کَ ةؼ اؿاس ؿً ك زٍؾ جٍُیو قغق، اؿحفادق قغ  BMIوافَ كزف از زغكؿ . ةَ ىٍُّر جْییً کّدکاف ىتحال ةَ ااؿحفادق قغ

در ٌِایث ةؼای ىضاؿتَ قغ.  پا اؿيیؼؾ ك قاظل كّس-زاكیَ پا، قاظل اؿحاُهی، قاظل چیپاکؾ، ImageJةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار  (.2)

 حلم ةؼای ىلایـَ ٌحایر ةَ دؿث آىغق اؿحفادق قغ.جی ىـآزىّف  ازجّمیف اًالّات از ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ك 

، اىا پاراىحؼُای ظٌی در دك صانث اؿحاجیک ك (P>0.05)ٌحایر ٌكاف داد کَ پاراىحؼ زاكیَ ای اظحالؼ ىٍْاداری ةا یکغیگؼ ٌغارٌغ  :وتبیج

  .(P<0.05)ٌكاف دادٌغ دیٍاىیک جفاكت ىٍْاداری را 

انَْ صاوؼ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ كوْیث كؼار گیؼی فؼد ّاىم ىّدؼی در ٌحایر ةَ دؿث آىغق ةاقغ از ایً ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىٌ :بحث ي وتیجٍ گیزی

 رك ةایغ ةَ ٍُگاـ ةؼرؿی ایً پاراىحؼُا  كوْیث فؼد را ىغ ٌُؼ كؼار داد.

 

 اؿيیؼؾ، اؿحاجیک، دیٍاىیک، ٌلف پا.-: ٌّع پا، چیپاکؾواژگان کهیدی
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 َ پظحی یک طرفَ و دوطرفَ ةرجغییرات فػانیث انکحریکی غضالت دوكهّ و شریٍی ةزرگىلایصَ جأدیرات خيم کّن

 

 *2،دکحر خصً صفی خاٌی 1ةِظاد پٍجَ زاده

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ةؼكزؼد-1

 اؿحادیار ك ّىّ ُیئث ّهيی داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ کؼىاٌكاق-2
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 چکیده
پژكُف صاوؼ ةا ُغؼ، ىلایـَ جأدیؼات صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ كدكًؼفَ ةؼجغییؼات فْانیث انکحؼیکی ّىالت دككهّ ك ؿؼیٍی ةؽرگ 

ةّد.جضلیق صاوؼ از ٌّع جضلیلات ٌیيَ جسؼةی اؿث کَ در آف جأدیؼ ىحغیؼ ىـحلم )صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ ك دكًؼفَ( ةؼ ركی ىحغیؼ كاةـحَ 

ْانیث انکحؼیکی ّىالت ىٍحعب اٌغاـ جضحاٌی قاىم: ّىهَ دككهّ، ّىهَ ؿؼیٍی ةؽرگ( ىّرد ىٌانَْ كؼارگؼفحَ اؿث. پؾ از جّویش در ىّرد )ف

 36جضلیق ك زهب ٌُؼ داٌف آىّزاف ةؼای قؼکث در جضلیق، ةَ مّرت جنادفی یکی از ىغارس اٌحعاب ك از ىیاف آٌِا ةَ مّرت داكًهتاٌَ جْغاد 

گاٌَ  گی راؿث دؿث ةّدٌغ ك كادر ةّدٌغ ةٌّر ىٍُو در جيؼیٍات قؼکث ٌيایٍغ، اٌحعاب ك ةنّرت جنادفی در یکی از گؼكُِای ؿَ ٌفؼ کَ ُي

ٌفؼ( گياقحَ قغٌغ. ؿپؾ 12ٌفؼ،گؼكق ؿّـ کٍحؼؿ 12ٌفؼ، گؼكق دكـ صيم کّنَ پكحی دكًؼفَ 12)گؼكق اكؿ صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ 

جسؽیَ ك جضهیم گؼیغق   (P≤/05) ك جْلیتی جّکی در ؿٌش (ANOVA) ز ركقِای آىاری كاریاٌؾ یکٌؼفَفؼویَ ُای جضلیق ةا اؿحفادق ا

 جضهیم قغ.  spss اؿث. کهیَ ىضاؿتات آىاری ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار

یکی در صيم کّنَ پكحی ةا در ٌُؼ گؼفحً اًالّات آىاری ةغؿث آىغق ك ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغق از جضلیق صاوؼ ك افؽایف فْانیث انکحؼ

یک ًؼفَ ٌـتث ةَ فْانیث انکحؼیکی ّىالت در صيم کّنَ پكحی دكًؼفَ ٌكاف ىی دُغ کَ ىیؽاف ظـحگی ّىالٌی ك ُيچٍیً اٌؼژی ىنؼفی 

در صيم کّنَ پكحی یک ًؼفَ ةیكحؼ ىی ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ایً جّویضات پیكٍِاد ىی گؼدد داٌف آىّزاف ةیكحؼ از کّنَ پكحی دك ًؼفَ 

 .اؿحفادق کؼدق ك از صيم کّنَ پكحی ةَ مّرت یک ًؼفَ ازحٍاب کٍٍغ

 

 فْانیث انکحؼیکی، ّىهَ دككهّ، َُّ ؿؼیٍی ةؽرگ، صيم کّنَ پكحی. واژگان  کهیدی:
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 كداىی شاكی غضالت انکحریکی فػانیث ةرجغییرات طرفَ دو و طرفَ یک پظحی کّنَ خيم جأدیرات ىلایصَ

 جدحاٌی ٌداما راٌی راشث و

 

 *2،دکحر خصً صفی خاٌی 1ةِظاد پٍجَ زاده

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ ةؼكزؼد-1

 اؿحادیار ك ّىّ ُیئث ّهيی داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصغ کؼىاٌكاق-2
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 دهیچک

 راٌی كراؿث كغاىی ؿاكی ّىالت انکحؼیکی فْانیث ةؼجغییؼات ًؼفَ دك ك ًؼفَ کی پكحی کّنَ صيم جأدیؼات ىلایـَ ُغؼ ةا صاوؼ پژكُف

 ىّرد كاةـحَ ىحغیؼ ركی ةؼ( ًؼفَ دك ك ًؼفَ یک پكحی کّنَ صيم) ىـحلم ىحغیؼ جأدیؼ آف در کَ اؿث جسؼةی ٌیيَ جضلیلات ٌّع از ك ةّد

 ةَ آٌِا ىیاف از ك اٌحعاب ىغارس از یکی جنادفی مّرت ةَ آىّزاف داٌف ٌُؼ زهب ك جضلیق ىّرد در جّویش از پؾ. اؿث كؼارگؼفحَ ىٌانَْ

 در جنادفی ةنّرت ك اٌحعاب ٌيایٍغ، قؼکث جيؼیٍات در ىٍُو ةٌّر ةّدٌغ كادر ك ةّدٌغ دؿث راؿث ُيگی کَ ٌفؼ 30 جْغاد داكًهتاٌَ مّرت

 ٌفؼ10 کٍحؼؿ ؿّـ گؼكق ٌفؼ،10ًؼفَ دك پكحی کّنَ صيم دكـ گؼكق ٌفؼ، 10 ًؼفَ یک پكحی کّنَ صيم اكؿ گؼكق)  گاٌَ  ؿَ گؼكُِای از یکی

 جضهیم ك جسؽیَ ( ≥01P) ؿٌش در جّکی جْلیتی ك یکٌؼفَ كاریاٌؾ آىاری ركقِای از اؿحفادق ةا جضلیق ُای فؼویَ ؿپؾ. قغٌغ گياقحَ(

 :آىغ ةغؿث زیؼ ٌحایر ظالمَ ًّر ةَ. قغ جضهیم spss افؽار ٌؼـ از اؿحفادق ةا آىاری ىضاؿتات کهیَ. گؼدیغ

 99 ؿٌش در آىاری نضاظ از راةٌَ نػا ةاقغ ىی 01/0 از کيحؼ داری ىٍْا ؿٌش ایٍکَ ةَ  ةاجّزَ ك آىغق ةغؿث آىاری اًالّات گؼفحً ٌُؼ در ةا

 یک حیپك کّنَ صيم در كغاىی ؿاكی ّىهَ ّىالٌی، انکحؼیکی فْانیث ةیً آف ةؼ ّالكق. ىیگیؼد كؼار جأییغ ىّرد ك ةاقغ ىی اًيیٍاف درمغ

 کّنَ صيم در راٌی راؿث ّىهَ ّىالٌی، انکحؼیکی فْانیث ةیً داری ىٍْا جفاكت ُيچٍیً. دارد كزّد داری ىٍْی جفاكت ًؼفَ دك ك ًؼفَ

 .دارد كزّد 01/0 داری ىٍْی ؿٌش در ًؼفَ دك ك ًؼفَ یک پكحی

 

 .پكحی َکّن صيم ، راٌی راؿث ّىهَ كغاىی، ؿاكی ّىهَ انکحؼیکی، فْانیث واژگان  کهیدی:
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 ارجتاط ةیً ٌيرات دتات چرخظی و غيهکرد ورزطی جکّاٌدوکاران جّان  

 3، ىرجضی ىصحلیيی3، غهی ىرادی2، ىِدیَ پیراٌی*1فرزاٌَ شاکی

اؿحادیار گؼكق آؿیب قٍاؿی كرزقی ك صؼکات امالصی داٌكگاق ةّّهی ؿیٍا -1  

 ٌكگاق گیالفکارقٍاس ارقغ آؿیب قٍاؿی كرزقی ك صؼکات امالصی دا-2

 داٌكسّی کارقٍاؿی ّهّـ كرزقی داٌكگاق ةّّهی ؿیٍا-3
E-mail: f_saki@basu.ac.ir 

 چکیده

گؼی صؼکث ّيهکؼدی( را ىّرد جضلیلات اٌغکی ارجتاط ةیً ّيهکؼد كرزقی ك ٌيؼات دتات چؼظكی )ةٍّْاف یکی از ازؽا غؼةاؿ

ُای آىادگی زـياٌی جکّاٌغكکاراف يؼات دتات چؼظكی ك ةؼظی ىّنفَاٌغ. ُغؼ جضلیق صاوؼ ةؼرؿی ارجتاط ةیً ٌةؼرؿی كؼار دادق

آىاری قاىم پـؼاف جکّاٌغكکار قِؼ  ُای ىلٌْی ك ةَ نضاظ ُغؼ کارةؼدی اؿث. زاىَْزّاف ةّد. پژكُف صاوؼ از ٌّع پژكُف

ُای اىادگی جّؿي جـثكرزقکار ةنّرت جنادفی ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ. ّيکهؼد كرزقی آزىّدٌی  55ُيغاف ةّد کَ 

زـياٌی)چاةکی، ؿؼّث،اٌٌْاؼ پػیؼی، جّاف،اؿحلاىث ّىالٌی( ارزیاةی قغ. دتات چؼظكی آزىّدٌی ُا ٌیؽ جّؿي دك دكرةیً در دك 

ٌيؼق دُی قغ.  3مفضَ ؿازیحاؿ ك فؼكٌحاؿ دتث قغ ك ةؼ ًتق دؿحّرانْيم کّؾ ك ُيکاراف ةؼ اؿاس کیفیث صؼکث ةیً مفؼ جا 

 20(. ٌحایر ٌكاف داد ةیً دتات اٌٌْاؼ پػیؼی، ؿؼّث p≤0.05ّف آىاری اؿپیؼىً ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفحٍغ )ُا ةا آزىدادق

 10داری كزّد دارد. ُيچٍیً ةیً جّاف اٌفساری، اؿحلاىث ّىالٌی، ؿؼّث ىحؼ، جّاف ك ةا ٌيؼات دتات چؼظكی ُيتـحگی ىٍْی

ٍی داری ىكاُغق ٌكغ. ٌحایر ایً پژكُف ٌكاف داد ىحغیؼُای آىادگی زـياٌی ىحؼ ك چاةکی ةا ٌيؼات دتات چؼظكی ُيتـحگی ىْ

جکّاٌغكکاراف ةؼ کیفیث صؼکث ّيهکؼدی آٌِا جادیؼ دارد. ةَ ٌضّی کَ ُؼ چَ اٌٌْاؼ پػیؼی، ؿؼّث ك جّاف آزىّدٌی ةیكحؼ ةاقغ، 

 .گؼی صؼکث ّيهکؼدی( ٌیؽ ةیكحؼ اؿثٌيؼات دتات چؼظكی)ةٍّْاف یکی از ازؽا غؼةاؿ

 دتات چؼظكی، ّيهکؼد كرزقی، جکّاٌغك واژگان کهیدی:
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ: 

ُای كرزقی زایگاق ظّد را ُا ةَ دٌتاؿ دارٌغ، اُيیث پیكگیؼی از آؿیبدیغگیکَ ایً آؿیب ُای كرزقی ك ّّاكتیةا افؽایف جْغاد آؿیب

ُای غؼةانگؼی صؼکحی ةانگؼی اؿث ك یکی از اةؽارُای ةـیار ىِو در ایً زىیٍَ آزىّفؿازد. گاـ اكنیَ در پیكگیؼی از آؿیب، غؼجؼ ىیٌيایاف

-ُای زاىْی ُـحٍغ کَ ُفث صؼکث ةٍیادی الزـ در اکذؼ صؼکات اٌـاف را ىّرد ارزیاةی كؼار ىیآزىّف FMSُای ةاقغ. آزىّفّيهکؼدی ىی

ُا زِث جْاىم ةیً جضؼؾ زٌسیؼق صؼکحی ك پایغاری الزـ ةؼای ایً آزىّف (. Waldron, Gray, Worsfold, & Twist, 2016دٍُغ )

(. جضلیلات اٌغکی  Moran, Schneiders, Major, & Sullivan, 2016)اٌغ ازؼای انگُّای صؼکحی ّيهکؼدی ك وؼكری ًؼاصی قغق

اٌغ. ىّرد ةؼرؿی كؼار دادقدر جکّاٌغك گؼی صؼکث ّيهکؼدی( را ارجتاط ةیً ّيهکؼد كرزقی ك ٌيؼات دتات چؼظكی )ةٍّْاف یکی از ازؽا غؼةاؿ

ُای آىادگی زـياٌی جکّاٌغكکاراف زّاف ةّد. پژكُف صاوؼ از ٌّع ُغؼ جضلیق صاوؼ ةؼرؿی ارجتاط ةیً ٌيؼات دتات چؼظكی ك ةؼظی ىّنفَ

 ُای ىلٌْی ك ةَ نضاظ ُغؼ کارةؼدی اؿث. پژكُف

 روش طٍاشی:

كرزقکار ةنّرت جنادفی ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اٌحعاب قغٌغ. ىْیارُای كركد ةَ  55اف ةّد کَ آىاری قاىم پـؼاف جکّاٌغكکار قِؼ ُيغ زاىَْ 

 ،قحَ در ٌاصیَ جٍَ ك اٌغاـ جضحاٌیؿاؿ، ّغـ كزّد ؿاةلَ آؿیب دیغگی در یک ؿاؿ گػ 18جا 8پـؼاف جکّاٌغك کار در گؼكق ؿٍی جضلیق قاىم : 

ّيکهؼد  اٌی، ّغـ كزّد قهی ىفنهی ةیف از صغ )ةؼرؿی ةا اؿحفادق از قاظل ةیحّف(.ّغـ كزّد درد ك ؿاةلَ زؼاصی در ٌاصیَ جٍَ ك اٌغاـ جضح

-ُای اىادگی زـياٌی)چاةکی، ؿؼّث،اٌٌْاؼ پػیؼی، جّاف،اؿحلاىث ّىالٌی( ارزیاةی قغ. دتات چؼظكی آزىّدٌیكرزقی آزىّدٌی جّؿي جـث

( ك  ًتق دؿحّرانْيم کّؾ ك ُيکاراف ةؼ اؿاس کیفیث صؼکث ةیً 1ُا ٌیؽ جّؿي دك دكرةیً در دك مفضَ ؿازیحاؿ ك فؼكٌحاؿ دتث قغ )قکم

ُا ةا آزىّف آىاری اؿپیؼىً ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفحٍغ (. دادقCook, Burton, & Hoogenboom, 2006)ٌيؼق دُی قغ  3مفؼ جا 

(p≤0.05.)  

 وحًٌ امتیبس دَی

   :اىحیاز 3اٌساـ مضیش صؼکث ةغكف صؼکات زتؼاٌی 

   اىحیاز 2صؼکث ةا صؼکات زتؼاٌی: اٌساـ 

   :اىحیاز 1ّغـ جّاٌایی اٌساـ صؼکث ةغكف صؼکات زتؼاٌی 

   :اىحیاز  0ایساد درد صیً اٌساـ صؼکث یا اٌساـ آزىّف آقکار ؿازی 

 

 
 . آسمًن ثببت چزخطی1ضکل 

 ٌحایج: 

ُيتـحگی ىٍْادار كزّد دارد. ُيچٍیً ةیً دتات  ىحؼ، چاةکی ك اٌٌْاؼ پػیؼی 20ٌحایر ٌكاف داد ةیً دتات چؼظكی ؿيث راؿث ةا ؿؼّث 

دُغ ُؼ چَ زىاف (. زِث ایً ُيتـحگی ُا ٌكاف ىی1چؼظكی ؿيث چپ ةا پؼش زفث ك چاةکی ُيتـحگی ىٍْاداری ىكاُغق قغ )زغكؿ

زىّدٌی ك اٌٌْاؼ قّد. درصانیکَ ُؼچَ جّاف آقغ کیفیث صؼکث دتات چؼظكی آزىّدٌی ُا ةغجؼ ىیىحؼ ك چاةکی ةیكحؼ ىی 20دكی ؿؼّث 
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قغ. ةیً جّاف کهی ةغف، اؿحلاىث ّىالٌی ةا ٌيؼات دتات ُا ٌیؽ ةیكحؼ ىیقغ کیفیث ّيهکؼد دتات چؼظكی آزىّدٌیپػیؼی كی ةیكحؼ ىی

 چؼظكی ُيتـحگی ىٍْادار ىكاُغق ٌكغ.

 . َمبستگی بیه ثببت چزخطی ي عملکزد يرسضی1جديل

 استقبمت عضالوی وعطبف پذیزیا پزش جفت چببکی متز 20سزعت  تًان کلی بدن 

 -= r = 390/0  r =- 344/-0  r = 218/0  r = 296/0  r = 026/0  r  167/0 ثببت چزخطی راست

224 /0p= 003/0 * p = 010/0  *p = 109/0  p = 028/0 * p = 848/0  p = 

 -= r = 250/0  r =- 384/-0  r = 315/0  r = 148/0  r = 039/0  r  218/0 ثببت چزخطی چپ

110 /0p= 066/0  p = 004/0 * p = 019/0  *p = 280/0  p = 778/0  p = 

 

  گیری:ةدخ و ٌحیجَ

ٌحایر ایً پژكُف ٌكاف داد ىحغیؼُای آىادگی زـياٌی جکّاٌغكکاراف ةؼ کیفیث صؼکث ّيهکؼدی آٌِا جادیؼ دارد. ةَ ٌضّی کَ ُؼ چَ اٌٌْاؼ 

گؼی صؼکث ّيهکؼدی( ٌیؽ ةیكحؼ اؿث. ایً ٌحایر ةاقغ، ٌيؼات دتات چؼظكی )ةٍّْاف یکی از ازؽا غؼةاؿپػیؼی، ؿؼّث ك جّاف آزىّدٌی ةیكحؼ 

(، ىتٍی ةؼ ایٍکَ ةیً ٌيؼات 2015در راؿحای ةؼظی از ىٌانْات پیكیً اؿث. ٌحایر صامم از پژكُف صاوؼ ةا ٌحایر جضلیق نّکی ك ُيکاراف )

(. ُيچٍیً ایً ٌحایر ةا ةؼظی از Lockie et al., 2015ُيتـحگی ىٍْی داری كزّد دارد )آزىّف ُای غؼةانگؼی صؼکحی ّيهکؼدی ك جّاف 

ُا ك ُيچٍیً جّاف ةَ زٍـیث آزىّدٌی(. دنیم ایً ٌاُيعّاٌی را ىیGirard, Quigley, & Helfst, 2016جضلیلات كتهی ٌاُيـّ اؿث )

ُای غؼةانگؼی صؼکحی ّيهکؼدی، داقحً انگُّای صؼکحی ّيهکؼدی ك رقحَ كرزقی جعننی آٌِا ٌـتث داد. در صانث کهی، در ىّرد آزىّف 

کٍغ. ةَ ىٍُّر اٌساـ صؼکث دك ؿؼّث ةَ قیّق ای کارآىغ، داقحً داىٍَ دتات ّيهکؼدی ةِحؼ، ةَ ّيهکؼد ةِحؼ در ؿؼّث ك چاةکی دالنث ىی

ّاٌغ ىؽیث ىکاٌیکی یک فؼد را در ًّؿ دكیغف ةا صغاکذؼ صؼکحی ىٍاؿب در ٌاصیَ ىچ پا، زاٌّ ك راف ىِو اؿث. ىضغكدیث در داىٍَ صؼکحی ىی ج

ُای كتم فنم ّالكق ةؼ ّيهکؼد كرزقی قّد در ارزیاةیؿؼّث جغییؼ دُغ ك از کارایی ك ّيهکؼد فؼد زهّگیؼی کٍغ. از ایٍؼك ةَ ىؼةیاف جّمیَ ىی

 اف را ٌیؽ ارزیاةی کٍٍٍغ. ُای ؿادق ك ىیغاٌی کیفیث صؼکات ّيهکؼدی كرزقکارىٍُّر کاُف ٌؼخ آؿیب، ةا آزىّف
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 کّجاه چکیده

ایً پژكُف از ٌّع کارآزىػایی  راق رفحً ةیياراف پارکیٍـٌّی ةّد. ؿؼّثؼیٍات امالح پاؿچؼ ك  اؿحؼاجژی ةاز آىّزی راق رفحً ةؼ ةؼرؿی جأدیؼ جي

ٌفؼ ٌيٌَّ ةیيار پارکیٍـٌّی از ىؼازْیً ةَ کهیٍیک ُای ٌّركنّژی ةّد کَ ةٌّر جنادفی در دك گؼكق آزىّف ك کٍحؼؿ كؼار گؼفحٍغ.  29ةانیٍی، ةا  

امالصی دق ُفحَ ای ةؼای گؼكق آزىّف ازؼا گؼدیغ. ؿؼّث راق رفحً در پیف ك پؾ آزىّف اٌغازق گیؼی قغ ك ةا آزىّف جی كاةـحَ جسؽیَ ك  ةؼٌاىَ

 جضهیم آىاری اٌساـ گؼدیغ.

ث جأدیؼ جيؼیٍات امالصی ىلایـَ ؿؼّث راق رفحً در گؼكق آزىّف جفاكت ىٍْادار را در ىلایـَ ةا گؼكق کٍحؼؿ ٌكاف داد.  ةیياراف پارکیٍـٌّی جض

ىی جّاٌٍغ از ّيهکؼد صؼکحی ةِحؼی ةؼظّردار قغق ك ةَ ؿيث انگُّای کٍحؼنی كرزیغق جؼ ك ةػا دتػات جػؼ پاؿػچؼ ك ؿػؼّث ةػاالجؼ در راق رفػحً 

 پیكؼفث ىی کٍٍغ. 

 امالصی، ؿیکم راق رفحً ، پارکیٍـّف اتجيؼیٍ: واژگان کهیدی

 چکیده ةهٍد

 :ىلدىَ

ْیث ؿانيٍغ در زِاف ك ٌیؽ در کكّر ىا، قکی ةاكی ٌيی ىاٌغ کَ در آیٍغق ةعػف زیػادی از ایػً ؿػانيٍغاف را ةیيػاراف ٌُؼ ةَ افؽایف زي  

پارکیٍـٌّی جكکیم ىی دٍُغ ةٌّریکَ ُو اکٍّف ٌیؽ ایً ةیياری دكىیً ةیياری قایِ ىعؼب ّنتی اؿث کَ قیّع آف ةا ةاال رفحً ؿً افؽایف 

ٌغق ایً ةیياری، ًتیْی اؿث در مّرت ّغـ کٍحؼؿ، ىكکالت ركزىؼق ةیياراف افؽایف یافحَ ك پیاىػغُایی را ُػو ىی یاةغ. ةا جّزَ ةَ ؿیؼ پیكؼك

 (. 1999ةؼای فؼد ك ُو زاىَْ ةَ دٌتاؿ ظّاُغ داقث)رزیک

رمغ کم ىػؼدـ ةػَ فْانیػث د 50ةا كزّد قّاُغ فؽایٍغق داؿ ةؼ اُيیث جيؼیً ةؼای ّيّـ ىؼدـ، ك ٌیؽ افؼاد ىتحال ةَ پارکیٍـّف، ٍُّز ةیف از  

ّایث جّمیَ ُا صحی در افؼاد پارکیٍـٌّی ةیكحؼ اؿث، ةػَ ًػّری کػَ ؿػٌّح فْانیػث . ایً ّغـ ر(8002هال)ركزاٌَ جّمیَ قغق ٌيی پؼدازٌغ

تَ ركزاٌَ آٌِا ىيکً اؿث ظیهی کيحؼ از افؼاد ةغكف ةیياری ةاقغ. ةؼ اؿاس جضلیلات اٌساـ قغق در ایً زىیٍَ فْانیث زـياٌی ةاّخ ةِتّدی زٍ

 . (8002گودایت)ىتحالیاف ةَ ایً ةیياری ىی قّد ُای ىعحهف صؼکحی ىاٌٍغ كغرت ّىالت، گاـ ةؼداری ك ةاالٌؾ در

ةا افؽایف ؿً ك جضهیم كغرت ّىالٌی ك کاُف فْانیث ةغٌی فؼد ةیيار، ىكکالت صؼکحی ك ٌّاكل جْادنی ةَ ًّر ركز افؽكٌی ةَ ًّر کهی،  

و اظحالالت ؿیـحظّدٌيایی ىی کٍغ. رفهکؾ ُای صيایحی کٍحؼؿ كاىث کاُف یافحَ ك ةا پیكؼفث ةیياری ٌاپغیغ ىی قٌّغ. جا زایی کَ 

ّىالٌی، ٌاٍُساری ُا ی صؼکحی كاةم جّزِی را در ةیياراف پارکیٍـٌّی ةَ كزّد ىی آكرد. ُيچٍیً ةا افؽایف ؿً، جغییؼاجی در انگّی  -ّنتی

ةَ ّالكق جغییؼات ىؤنفَ ُای ةیّىکاٌیکی راق رفحً در قاظل ُایی ىاٌٍغ ًّؿ، ؿؼّث، آٍُگ گاـ ك جغییؼپػیؼی گاـ ةَ گاـ ایساد ىی قّد. 

ك 2007)آىفؼدراق رفحً در ةیياراف پارکیٍـٌّی قاىم کاُف ؿؼّث ك ًّؿ گاـ ُا ك افؽایف ّؼض ك ىؼصهَ صيایث دك گاٌَ ىی ةاقغ ؿیکم

در ایً پژكُف، پژكُكگؼاف ةَ . (8002آمفرد). ةَ ًّریکَ در ایً ةیياراف ةَ ٌُؼ ىی آیغ فؼد ةَ دٌتاؿ ىؼکؽ دلم ةغف ظّد ىی ركد(2005ُاس
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اراف ةؼرؿی آدار اصحيانی یک ةؼٌاىَ جيؼیٍی امالصی ةا جأکیغ ةؼ اؿحؼاجژی ُای ةاز آىّزی راق رفحً ةؼ پاراىحؼ کیٍياجیکی ؿؼّث راق رفحً ةیي

 پؼداظحٍغ. پارکیٍـٌّی

 روش جدلیق

ؿاؿ ةا ؿاةلَ  ؿَ ؿاؿ ك  70جا  50ُف ةَ مّرت کارآزىایی ةانیٍی جنادفی ك زاىَْ آىاری آف ةیياراف پارکیٍـٌّی در ىضغكدق ؿٍی ایً پژك

ٌفؼدرگػؼكق کٍحػؼؿ در دك گػؼكق  كػؼار 15ٌفؼدرگؼكق آزىّف ك 14ٌفؼ ةیيار ةَ ًّر جنادفی،  29را جكکیم دادٌغ.  II-IIIةیكحؼ، در قغت ةیياری 

اٌػغازق  )داٌیَ(ىحؼ راق رفحً ؿؼی10ِیف آزىّف از جياىی ةیياراف در پیف آزىّف پاراىحؼ کیٍياجیکی ؿؼّث راق رفحً ك زىاف آزىّف گؼفحٍغ. در پ

ُفحَ ای جيؼیً امالصی )ؿَ زهـَ  10گیؼی قغ، در صانیکَ یک ؿاّث از ىنؼؼ داركُای پارکیٍـّف گػقحَ ةّد. پؾ از ؿپؼی قغف ةؼٌاىَ 

 ( ىسغدا از جياىی ةیياراف در ىؼصهَ پؾ آزىّف، آزىّف ُا اٌساـ قغ. دكیلَ ای در ُفحَ 60

ةا جّزَ ةَ ٌحایر آزىّف کهيّگؼكؼ اؿيیؼٌّؼ ىحغیؼُای پژكُف از جّزیِ ٌؼىاؿ ةؼظّردار ةّدق ك از آزىّف ُای پاراىحؼیک زِث ةؼرؿی آٌاف 

ةـحَ در اةحغای ىٌانَْ، ىیاٌگیً ُای دك گؼكق آزىّف ك کٍحؼؿ ةػا ُػو ةا اؿحفادق از آزىّف جی ىـحلم ىحغیؼ ُای زىیٍَ ای ك كا .اؿحفادق گؼدیغ

از آزىّف جی كاةـحَ ةؼای ىلایـَ ىیاٌگیً ُای پػیف ىلایـَ قغٌغ. ٌحایر ایً آزىّف ةیً گؼكق ُای آزىّف ك کٍحؼؿ اظحالؼ ىٍْادار ٌكاف ٌغاد. 

 ك پؾ آزىّف دك گؼكق اؿحفادق قغ.

 ٌحایج

 بن  راٌ رفته در پیص ي پس آسمًن گزيٌ َبی آسمًن يکىتزل( مقبیسٍ ی میبوگیه سم1جديل 

 ىؼاصم ىحغیؼ
 گؼكق کٍحؼؿ گؼكق آزىّف

 ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ىْیار ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ ىْیار

 (m/sؿؼّث)

 84/0±13/0 83/0±06/0 پیف آزىّف

 85/0±14/0 92/0±04/0 پؾ آزىّف

t 40/5-  80/0-  

pvalue 001/0  43/0  

راق رفحً  ىحؼ10آزىّف 

 )داٌیَ(ؿؼیِ

 63/7±17/1 47/7±58/0 پیف آزىّف

 69/7±26/1 28/8±38/0 پؾ آزىّف

t 40/5-  80/0-  

pvalue 001/0  43/0  

 

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

ی ىحؼ راق رفحً ؿؼیِ در پیف ك پؾ آزىّف ةیياراف پارکیٍـػٌّ 10ةیً ىیاٌگیً ُای ؿؼّث ك زىاف آزىّف یافحَ ُای جضلیق ٌكاف داد کَ 

 در گؼكق آزىّف جفاكت ىٍْادار ىكاُغق قغ ك در گؼكق کٍحؼؿ جفاكت ىٍْادار ىكاُغق ٌكغ.

ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿؼّث راق رفحً، ىّنفَ ىِيی ةؼای صفٍ اؿحلالؿ ّيهکؼدی ك یک پیف ةیٍی کٍٍغق كػّی ةػؼای جْیػیً ىیػؽاف جّاٌػایی   

ةَ جكعیل ةِحؼ ؿانيٍغاٌی کَ در ىْؼض ظٌؼ ٌاجّاٌی صؼکحی كؼار دارٌغ کيػک صؼکحی در ةیً زاىَْ ؿانيٍغاف ةَ قيار ىی ركد ك  ىی جّاٌغ 

. در ُيیً راؿحا ؿؼّث ك آٍُگ گاـ ةؼداری پاییً، ىی جّاٌغ ٌكاف دٍُغق وْف ّىالٌی افؼاد ؿانيٍغ ةاقػغ کػَ زػػب (0111روبررت)ٌيایغ

ف اٌؼژی کافی ك رُا ؿازی آف در زىاف ىٍاؿب در ًی فاز اؿحلؼار را ىكکم ىی ٌيایغ ك ًّؿ گاـ کّجاق جؼ را ٌیؽ ىی جّاف ةَ کاُف داىٍَ چؼظ

حٍكً راف ىؼجتي داٌـث. ایً کاُف صؼکث در ىفامم اٌغاـ جضحاٌی ةاّخ کّجاق جؼ قػغف ًػّؿ گػاـ ك کػاُف ؿػؼّث راق نگً، فهکكً ك اکـ

ق رفحً ىی قّد. ةٍاةؼایً ؿانيٍغاف ةعف ةؽرگی از ؿیکم راق رفحً ظّد را در ىؼصهَ صيایث دكگاٌَ ةـؼ ةؼدق کَ ٌكاٌغٍُغق جالش ةؼای اؿحفاد
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ؼایي جْادؿ ةّدق، کَ ظّد ةاّخ پّیایی کيحؼ راق رفحً آٌِا ىی قّد. ایً انگّ ُای کيحؼ پّیا ةَ ایً ىٍْی اؿث از راق ُای ىعحهف ةؼای ةِتّد ق

ظٌػؼ  کَ راق رفحً آٌِا در پیكؼكی ةَ زهّ کارایی کيحؼی داقحَ ك ایً اىؼ ىی جّاٌغ ىاٌِ فْانیث ُای ركزىؼق ایً افؼاد قغق ك آٌِا را درىْػؼض

 .(8002سیلدر)ّىالٌی ٌاقی از افؽایف ؿً ىؼجتي داٌـث -انی ایً جغییؼات را ىی جّاف ّيغجاً ةَ جغییؼات ّنتیآؿیب كؼار دُغ، دنیم اصحي

جأکیغ كیژق ةؼ اؿحؼاجژی ُای صؼکحی در ةاز آىّزی راق رفحً مضیش داقحَ ةا جلّیػث ّىػالت  ٌحایر ایً ىٌانَْ جضث جأدیؼ ىضحّی جيؼیٍات کَ

ٌاصیَ راف ك ؿاؽ پا ك از ًؼفی افؽایف داىٍَ صؼکحی ةَ ةِتّدی پاراىحؼُای کیٍياجیک ةَ ًّر ىؤدؼی در ىحغیؼُای ؿػیکم راق رفػحً در گػؼكق 

ك اٌحلاؿ ةِحؼ انگّی صؼکحی در دكرق جيؼیٍی ك جذتیث ادؼات آف  جـِیم در یادگیؼییم ةَ ٌُؼ ىی رؿغ ایً جغییؼات ةَ دنآزىّف ىٍسؼ قغق کَ 

 ، ةِتّد در پاراىحؼُای ؿیکم راق رفحً ایساد ىی گؼدد.
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 ىتحال ةَ اضافَ وزن و ٌرىال شال 12جا  11زىاٌی راه رفحً کّدکان -ىلایصَ پاراىحرُای ىٍحخب فضایی

 3، ادریس انَ دادی3، ىدصً غهی دارچیٍی2*، رضا غظیيی1خیدر صادكی

 اؿحاد جياـ، داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، داٌكگاق ظّارزىی-1

 ٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق ظّارزىیکارقٍاس ارقغ ةیّىکاٌیک كرزقی، داٌكکغق جؼةیث ةغ-2

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ صؼکات امالصی داٌكکغق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق فؼدكؿی ىكِغ-3

 چکیده:

كارد آىغف ًّالٌی ىغت ةار ىکاٌیکی رؿغ ةَ ٌُؼ ىی اوافَ كزف ك چاكی در دكراف کّدکی ةا ؿؼّث ةـیار زیادی در صاؿ گـحؼش اؿث. 

زىاٌی راق رفحً  -ایً ىٌانَْ ةا ُغؼ ىلایـَ پاراىحؼُای ىٍحعب فىایی .ك از زيهَ راق رفحً را جضث جادیؼ كؼار دُغ فْانیث ُای صؼکحی

پـؼ ٌؼىاؿ  15آزىّدٌی) 30ٌساـ کارةّدق ك ةؼای ااز ٌّع ٌیيَ جسؼةی  صاوؼ جضلیقدارای اوافَ كزف ك ٌؼىاؿ اٌساـ قغ. ؿاؿ  12جا  10دکاف کّ

ةؼای ىلایـَ دتث قغ. ةَ ٍُگاـ راق رفحً  ؼ ك کاغػةَ کيک زُّی کّدکاف ٌلف پا ك پـؼ ىتحال ةَ اوافَ كزف( ةَ قکم جنادفی اٌحعاب 15ك 

، ؿؼّث ك آٍُگ صؼکث  قغقًی جٍِا ةیً ؿَ پاراىحؼ زىاف  .از آزىّف جی ىـحلم اؿحفادق قغ زىاٌی راق رفحً آزىّدٌی ُا-كیژگی ُای فىایی

ٌحایر ایً جضلیق ىاٌٍغ اکذؼ . ىكاُغق قغ پای ةؼجؼ ك غیؼ ةؼجؼ آزىّدٌی ُای گؼكق ٌؼىاؿ جفاكت ىٍْاداری پیكؼكیدك گؼكق ك ٌیؽ ةیً زاكیَ ی

ی انگّی گاـ ةؼداری ایساد گػقحَ جاکیغ دارٌغ کَ ةار كارد آىغق ةؼ ؿیـحو صؼکحی جغییؼاجی در انگّی راق رفحً ةَ ىٍُّر ةِیٍَ ؿازدرىٌانْات 

 ىی کٍغ جا قایغ فؼد از ایً ًؼیق ةَ کٍحؼؿ صؼکحی ةِحؼی ةَ ٍُگاـ راق رفحً دؿث پیغا کٍغ.

 .زىاٌی، کّدؾ -اوافَ كزف، راق رفحً، فىایی واژگان کهیدی:

 ىلدىَ
ىیهیّف ٌفؼ از کّدکاف زِاف ك یا  155كد در صاؿ َِّر اؿث. اظیؼا جعيیً زدق قغق کَ صغ 21چاكی کّدکاف ةَ ٍّّاف ىكکهی زِاٌی، در كؼف 

(. در ایؼاف ٌیؽ ةَ ٍّّاف کكّری در صاؿ جّؿَْ کَ ةا پغیغق قِؼ ٌكیٍی ك مٍْحی 1)اؿث ٌفؼ ىتحال ةَ اوافَ كزف یا چاكی  10یک ٌفؼ از ُؼ 

. اوافَ كزف ك چاكی ٍُغؿَ ك قکم (2قغف ركةَ رك اؿث ىیؽاف قیّع اوافَ كزف در کّدکاف در ؿاؿ ُای اظیؼ ةیف از صغ اٌحُار ةّدق اؿث)

( ك ةیّىکاٌیک 3ةغٌی را جغییؼ دادق ك زؼـ ةعف ُای ىعحهف ةغف را افؽایف ك ةاّخ ىضغكدیث ُای ّيهکؼدی در اٌغاـ جضحاٌی ىی قّد )

ؿْی پژكُف صاوؼ   در(. از ایً رك 4فْانیث ُای ركزاٌَ را جضث جادیؼ كؼار ىی دُغ ك ًتیْحا ایً افؼاد را ىـحْغ آؿیب دیغگی ىی کٍغ )

 .را ةا ُو ىلایـَ قّدىتحال ةَ اوافَ كزف ك ٌؼىاؿ  ؿاؿ 12جا  10زىاٌی راق رفحً کّدکاف  -پاراىحؼُای ىٍحعب فىایی ظّاُغ قغ

 روش جدلیق

ؼار گؼفحٍغ. ( در دكگؼكق ٌؼىاؿ ك ىتحال ةَ اوافَ كزف ك6( )2000کّؿ ك ُيکاراف ) BMIآزىّدٌی ةَ قکم جنادفی اٌحعاب ك ةؼ ًتق زغكؿ  30

 (. 1)زغكؿ 

 ىكعنات فیؽیکی آزىّدٌی ُای گؼكق ٌؼىاؿ ك ىتحال ةَ اوافَ كزف -1زغكؿ 

 (kgيسن) (cmقد) سه)سبل( تعداد آسمًدوی
ضبخص تًدٌ بدوی 

(BMI) 

11.60(0.52) 15 وزمبل  
(3.44 )

138.90 

(4.10 )

32.63 
(2.03 )16.90 

 15 اضبفٍ يسن
(0.40 )

11.82 

(3.43 )

148.27 

(3.30) 

53.90 
(1.98 )24.56 
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ةؼای دتث ٌلف پا از کاغػ ركنی ك اؿحاىپ آغكحَ ةَ گّاش اؿحفادق قغ. ُؼ یک از آزىّدٌی ُا ؿَ ةار ىـیؼ جْییً قغق را ًی ك ىیاٌگیً ؿَ 

(، ًّؿ كغـ جکؼار ىضاؿتَ قغ. در ٌِایث پاراىحؼُای ىّرد ٌُؼ اٌغازق گیؼی قغٌغ. زىاف ؿپؼی قغق )داٌیَ(، ىـافث ًی قغق )ؿاٌحی ىحؼ

 ب(.  1( )جنّیؼ (، زاكیَ پا )درزَ)ؿاٌحی ىحؼ(، ًّؿ گاـ )ؿاٌحی ىحؼ(، آٍُگ صؼکث )كغـ/دكیلَ

 
 . ٌيای قياجیک از ىضیي ازؼای آزىّف ك ىضاؿتَ پاراىحؼُای راق رفح1ًجنّیؼ 

اؿيیؼٌّؼ ةؼای اًيیٍاف از ًتیْی ةّدف جّزیِ  -کهيّگؼكؼاز آىار جّمیفی ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ةؼای جّمیف دادق ُا، ك از آزىّف 

زىاٌی راق رفحً آزىّدٌی ُای دارای اوافَ كزف ك ٌؼىاؿ ٌیؽ از آزىّف جی ىـحلم )ؿٌش -ٌيؼات، ُيچٍیً ةؼای ىلایـَ كیژگی ُای فىایی

  ( اؿحفادق قغ.P0.05 ىٍْاداری

 ٌحایج

اف ًی قغق، پٍِای گاـ، زاكیَ پا راؿث ك چپ ، ًّؿ كغـ ك ًّؿ گاـ، در کّدکاف ىتحال ٌحایر ةَ دؿث آىغق از آىار جّمیفی ٌكاف داد ىغت زى

ةَ اوافَ كزف ٌـتث ةَ کّدکاف ٌؼىاؿ ةیكحؼ اؿث. از ؿّی دیگؼ ٌحایر آزىّف جی ىـحلم ٌكاف ىی دُغ کَ جٍِا ةیً ؿَ پاراىحؼ، زىاف صؼکث 

(P<0.023( ؿؼّث ،)P<0.018( ك آٍُگ صؼکث )P<0.006دك گؼك ) (. 2ق جفاكت ىٍْاداری كزّد دارد )زغكؿ 

 آزىّف جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ىحغیؼُای جضلیق در دك گؼكق ٌؼىاؿ ك ىتحال ةَ اوافَ كزف -2زغكؿ 

 T Sig درمغ اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ىیاٌگیً گؼكق ُا ىحغییؼ

 زىاف )داٌیَ(
51/2 ٌؼىاؿ  683/0  32.25 

46/2 023. 
40/4 اوافَ كزف  33/2  67.75 

ٍِای گاـ پ

 )ؿاٌحیيحؼ(

48/14 ٌؼىاؿ  88/5  43.16 
625/0 539. 

72/4 15/89 اوافَ كزف  56.84 

زاكیَ پا راؿث 

 )درزَ(

60/9 ٌؼىاؿ  31/5  38.87 
347/1 193. 

85/12 اوافَ كزف  05/5  61.13 

ًّؿ كغـ )ؿاٌحی 

 ىحؼ(

87/47 ٌؼىاؿ  29/7  45.50 
022/0 983. 

79/47 اوافَ كزف  98/8  54.50 

ًّؿ گاـ )ؿاٌحی 

 ىحؼ(

45/96 ٌؼىاؿ  11/14  43.22 
936/0 360. 

5/105 اوافَ كزف  95/27  56.78 

ؿؼّث )ىحؼ ةؼ 

 داٌیَ(

34/65 ٌؼىاؿ  69/14  54.17 
583/2 018/0 

07/46 اوافَ كزف  38/19  45.83 

آٍُگ صؼکث 

 )كغـ ةؼ دكیلَ(

68/1 ٌؼىاؿ  392/0  55.38 
102/3 006. 

13/1 اوافَ كزف  437/0  44.62 
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 ةدخ و ٌحیجَ گیری

گاـ ٌحایر پژكُف ٌكاف داد، اوافَ ةار دائيی كارد ةؼ ؿیـحو صؼکحی ادؼ ىٍْاداری ةؼ پٍِای گاـ، زاكیَ پای راؿث، زاكیَ پای چپ، ًّؿ كغـ ك 

جّاف ةؼ اؿاس فؼویَ ةِیٍَ  ٌيی گػارد اىا کم زىاف صؼکث، ؿؼّث ك آٍُگ صؼکث را جضث جادیؼ كؼار ىی دُغ کَ جغییؼات ایساد قغق را ىی

(. اکذؼ ىضللیٍی کَ جادیؼ اوافَ ةار را ةؼ پاراىحؼ ُای ىعحهف راق رفحً ىّرد ةؼرؿی كؼار دادق اٌغ جغییؼاجی 7ك  8ؿازی ىنؼؼ اٌؼژی جّویش داد )

( در 5ك  9َ کاُف ًّؿ گاـ اقارق کؼد )را در ةؼظی پاراىحؼُای راق رفحً ٌـتث ةَ افؼاد ٌؼىاؿ گؽارش کؼدق اٌغ. از زيهَ ایً جغییؼات ىی جّاف ة

صانی کَ ىٌانَْ صاوؼ ٌكاف ىی دُغ ةیً دك گؼكق جفاكت ىٍْاداری كزّد ٌغارد. یکی دیگؼ از پاراىحؼُای راق رفحً کَ جضث جادیؼ اوافَ 

ال ةَ اوافَ كزف/چاكی ٌـتث كزف/چاكی كؼار ىی گیؼد آٍُگ صؼکث اؿث ةَ ًّری کَ ةا ىؼكر ةؼ ادةیات جضلیق ىكاُغق ىی کٍیو کَ افؼاد ىتح

( کَ در ىٌانَْ ىا ٌیؽ ٌحایر ىكاةِی ةَ دؿث آىغ. ٌحایر ةَ دؿث آىغق از ىٌانَْ 5ك  10ةَ افؼاد ٌؼىاؿ از آٍُگ صؼکحی کٍغجؼی ةؼظّردارٌغ )

اجی در انگّی گاـ ةؼداری صاوؼ ٌكاف داد، اوافَ كزف ةؼظی از قاظل ُای فىایی زىاٌی راق رفحً را جضث جادیؼ كؼار دادق ك ىٍسؼ ةَ جغییؼ

 کّدکاف ىتحال ةَ اوافَ كزف ٌـتث ةَ کّدکاف ٌؼىاؿ ىی قّد. 
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 ُای ٌّجّانوىلایصَ ادرةخظی جيریٍات یّگا و خرکات اصالخی ةر ٌاٍُجاری زاٌّی پراٌحزی فّجتانیصث ةررشی

 3، ىدصً ةرغيدی*2،اخصان غهیپّر1نطفػهی ةهتهی 

 داٌكیار داٌكگاق ىضلق اردةیهی-1

 کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق ىضلق اردةیهی داٌكسّی-2

 ىضلق اردةیهی داٌكگاقاؿحادیار -3

 چکیده کّجاه

 ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی ك ىلایـَ ادؼةعكی جيؼیٍات یّگا ك صؼکات امالصی ةؼ ٌاٍُساری زاٌّی پؼاٌحؽی ٌّزّاٌاف فّجتانیـث 

ؿػاٌحیيحؼ ةػّد ك  5/2فّجتانیـث کَ زاكیَ ةیً دك اپی کٍغیم آٌِا  ةػیف از  39جْغاد .ةاقغةاقغ. پژكُف صاوؼ یک ىٌانَْ ٌیيَ جسؼةی ىیىی

ؿاةلَ ةیف از ؿَ ؿاؿ ةازی ىٍُو فّجتاؿ داقحٍغ را اٌحعاب ك ةَ مّرت جنادفی در یکی از ؿَ گؼكق صؼکات امالصی، جيؼیٍػات یّگػا ك گػؼكق 

ٍغیم داظهی زاٌّ اؿحفادق قػغ. ةػَ گػؼكق جسؼةػی جيؼیٍػات یّگػا ك صؼکػات گیؼی فامهَ ةیً دك اپی ککٍحؼؿ كؼارگؼفحٍغ. از کّنیؾ ةؼای اٌغازق

ُا ةػا آكری، دادقگیؼی قغ. پؾ از زيِامالصی ةَ ىغت دق ُفحَ جيؼیً اظحنامی ىسؽا دادق قغ ك ىسغدا زاكیَ زاٌّ آٌِا  ةْغ از دق ُفحَ اٌغازق

داری ةیً گؼكق جيؼیٍات یّگا ك گؼكق کٍحػؼؿ در یر ٌكاف دادٌغ کَ اظحالؼ ىٍْیىّرد جسؽیَ كجضهیم كؼار گؼفحٍغ. ٌحا spssاؿحفادق از ٌؼـ افؽار  

داری ةیً گؼكق صؼکات امػالصی ك گػؼكق کٍحػؼؿ در پػؾ آزىػّف كزػّد داقػث ( ُيچٍیً اظحالؼ ىٍْیp>0/05پؾ آزىّف كزّد ٌغاقث )

(P<0/05در ٌِایث ٌحایر  ٌكاف داد کَ ادؼ ةعكی جيؼیٍات امالصی ةیكحؼ از جيؼ .).یٍات یّگا ةّدق اؿث 

 

 ُای زاٌُّا، ٌاٍُساریجيؼیٍات یّگا، صؼکات امالصی، زاٌّی پؼاٌحؽی، فّجتانیـثواژگان کهیدی: 
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 روش ُای ىخحهف رفع آشیب غضالٌی ةػد از جيریٍات آشیب زای ورزطی

 3،   ركیَ افروٌده2انَِ چاوطی ،1،شػیدٌّری ٌصب1 *غهی یادگار 

 کارقٍاؿی ّهّـ زیـحی داٌكگاق ىضلق اردةیهی داٌكسّی-1

 داٌكسّی کارقٍاؿی ّهّـ كرزقی داٌكگاق غیؼ اٌحفاّی آذر آةادگاف اركىیَ-2

 ركیَ افؼكٌغق، اؿحادیار گؼكق جؼةیث ةغٌی، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق ىضلق اردةیهی، اردةیم، ایؼاف -3

 
E-mail: yadegarali75@gmail.com 

 

 چکیده کّجاه

پؾ از اٌساـ ُغؼ ىلانَ ىؼكری صاوؼ ىْؼفی ركش ُای ىعحهف رفِ کّفحگی ك آؿیب ّىالٌی ةْغ از اٌساـ جيؼیٍات ؿٍگیً كرزقی اؿث. 

جيؼیً یا كرزش ؿٍگیً گؼفحگی ك درد ّىالٌی یک جسؼةَ ىْيّؿ ك قایِ اؿث.کَ ایً گؼفحگی یا درد ّىالٌی ىی جّاٌغ ةَ دك ٌّع کّفحگی 

جاظیؼی جلـیو قّد کَ کّفحگی صاد در صیً جيؼیً یا ةالفامهَ ةْغ از جيؼیً ك کّفحگی جاظیؼی (DOMS) اد یا کّفحگی ّىالٌی ّىالٌی ص

ُفحَ اداىَ ظّاُغ داقث. ىٌانْات ىعحهف ركش ُای  2ؿاّث ةْغ از یک فْانیث قغیغ آغاز قغق ك ةـحَ ةَ قغت آف جا  48-24پؾ از گػقث 

غ از جيؼیٍات را ىْؼفی ٌيّدق اٌغ. ُغؼ ىلانَ ىؼكری صاوؼ ىْؼفی ك ةضخ در ىّرد ركقِای ىعحهف رفِ آؿیب ىعحهف رفِ آؿیب ّىالٌی ةْ

 ّىالٌی ةْغ از جيؼیٍات كرزقی ىی ةاقغ. ایً ركقِا قاىم ىنؼؼ ىکيم ُای ىعحهف  از كتیم کؼاجیً، کؼةُّیغرات ُا ، پؼكجئیً ُا،  اؿحفادق

 ك غًَّ كری در آب ؿؼد ك گؼـ ك غیؼق ىی ةاقغ.اؿحفادق از جيؼیٍات کككی  ،از ىاؿاژ

 آؿیب ّىالٌی، ىاؿاژ، کؼاجیً، آب درىاٌیواژگان کهیدی: 
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ

ظنّص ةؼای كرزقکاراف ةـیار آقٍاؿث  قّد. ایً ىّرد ةَ اٌساـ فْانیث فیؽیکی ًّالٌی ىغت یا قغیغ ةاّخ ظـحگی، درد ك کّفحگی ةغف ىی 

پؾ از یک فْانیث كرزقی فیتؼُای  .کٍغ قٌّغ ك ایً چیؽی اؿث کَ آٌِا را اذیث ىی جيؼیٍات كرزقی دچار ظـحگی ك کّفحگی ىیکَ پؾ از 

ُای ىیکؼكؿکّپی اؿث  قّد. جعؼیب جارُای ّىالٌی کَ در كاكِ پارگی قٌّغ ك ُيیً ةاّخ ایساد ایً درد ىی )جارُای( ّىالٌی جعؼیب ىی

ُای  دُغ، ظٌّؼیؽی ك كٌِ اجناؿ فیالىاف ٌَّ ةؼداری آزىایكگاُی از ّىهَ در ركز ةْغ از كرزش قغیغ ٌكاف ىیقّد. ٌي ىّزب درد ّىالت ىی

ُا ةؼ ركی ُو در ًی اٌلتاض ّىالٌی، ةاّخ ایساد ایً درد  قّد( در ادؼ ؿائیغق قغف آف ّىالت )کَ ةاّخ ٌگِغاری فیتؼُای ّىالٌی ىی

قّد، ةغف قيا ّىالت آؿیب  ُای ةؼای قيا اؿث. در كاكِ ككحی فیتؼُای ّىالٌیحاف پارق ىی ىؽیثقّد. ، ایً اىؼی اؿث ًتیْی ك دارای  ىی

از آف   افُياف ىکاٌیـيی اؿث کَ كرزقکار   کٍٍغ، ایً جؼ از كتم رقغ ىی جؼ ك صسیو کٍغ ك پؾ از آف ّىالت كّی دیغق ك دردٌاؾ را ةازؿازی ىی

کٍٍغ کَ افؽایف جغریسی ٌاراصحی یا درد  ُای كرزقی اَِار ىی فیؽیّنّژیـث ةؼٌغ. ف، ةِؼق ىیّىالجكا جؼقغف جؼكؿؼیِ جؼ،صسیو در زِث كّی

( ٌاـ دارد، اىؼی کاىالً DOMSدُغ ك امٌالصاً درد ّىالٌی جاظیؼ یافحَ ) ؿاّث پؾ از كرزش ك جيؼیً ركی ىی 48انی  24ّىهَ کَ ًی 

را  DOMSُا  ای یا ةغٌـاز ، ُو كرزقکاراف ىتحغی ك ُو كرزقکاراف صؼفًَتیْی اؿث. ُیچکؾ ٌـتث ةَ ایً ٌّع درد ّىالت ایيً ٌیـث

پؼدازٌغ ىيکً اؿث ىّزب ایساد ٌگؼاٌی ك  کٍٍغ. اىا ةؼای افؼادی کَ كازغ قؼایي الزـ ٌیـحٍغ ك ةؼای اكنیً ةار اؿث کَ ةَ جيؼیً ىی جسؼةَ ىی

 ىٌانَْ چٍغ ىلانَ جضلیلی ك ىؼكری پؼداظحَ قغ. ةؼای ىْؼفی ركش ُای ىعحهف رفِ کّفحگی ك آؿیب ّىالٌی ةَ جؼس قّد.

 روش طٍاشی

ُـحٍغ اکـیغاف  کَ ٌّّی آٌحی E-Cكیحاىیً ةؼای زهّگیؼی از ایً آؿیب ُا ىی جّاف از ىکيم ُا ی ىعحهفی ىاٌٍغ: مصزف آوتی اکسیدان َب

 کَ ؿيی ُـحٍغ کَ در ىّاكِ ىعحهف ىاٌٍغ ٍُگاىی ىّاد ُای آزاد کٍغ. رادیکاؿ ا کيک ىیُای آزاد از ةغف قي ةَ ةیؼكف راٌغف رادیکاؿکَ 

 .قّد قٌّغ ك ىاٌغف ایً ىّاد ةاّخ درد ك کّفحگی ّىالت ٌیؽ ىی ؿاظحَ ىی ّىالت قيا در صاؿ فْانیث ُـحٍغ

ف، الزـ اؿث کَ ةؼای ةازؿازی ّىالت ك ةغؿث آكردف اٌؼژی از دؿث رفحَ ةغ پؾ از جيؼیٍات كرزقی، کزبًَیدرات َب ي پزيتئیه َب :

ةٍُؼ ىی رؿغ در جيؼیٍاجی کَ جعهیَ گهیکّژٌی اجفاؽ ىی افحغ ىنؼؼ غػاُایی کَ صاكی جؼکیتی از پؼكجئیً ك کؼةُّیغرات ُـحٍغ ةعّریغ. 

کؼةُّیغرات ىفیغ اىا در جيؼیٍات ىلاكىحی کَ جعهیَ گهیکّژٌی اجفاؽ ٌيی افحغ ىنؼؼ کؼةُّیغرات ةْغ جيؼیً پاؿط انحِاةی را افؽایف دُغ 

 (2010غق ك ُيکاراف )افؼكٌ

ىٌانْات ٌكاف دادق اؿث کَ ىنؼؼ کؼاجیً آؿیب ّىالٌی را ةا کاُف پاؿط انحِاةی ك اؿحؼس اکـیغاجیّ ك جٍُیو ُيّؿحاز  مصزف کزاتیه:

 (.2015کهـیو ك فْاؿ ؿازی ؿهّؿ ُای ىاُّارق ای کاُف ىی دُغ )زّیاٌگ ك ُيکاراف 

آؿاٌحؼیً ٌّع درىاف ةؼای جـکیً درد ك ؿایؼ ٌكاٌَ ُای ةیياری ك آؿیب اؿث. از ایً ركش  ىاؿاژ یکی از كغیيی جؼیً، ىفیغجؼیً ك مبسبص:

درىاٌی ةَ کؼات ةؼای افؽایف گؼدش ظّف ةَ یک كـيث ىتحال، کيک ةَ جعهیَ جؼقضات ٌاصیَ دیگؼ، قم کؼدف ّىالت ك کو کؼدف اصحياؿ 

َ کارةؼد ىاؿاژ كغرت ّىالٌی کاُف یافحَ در ّىهَ دك كهّ کَ ةغٌتاؿ آؿیب ٌحایر جضلیلی ٌكاف داد ک .جضهیم رفحً ّىالٌی اؿحفادق ىی قّد

 (.2015ّىالٌی اجفاؽ افحادق ةّد را ةِتّد ةعكیغ )قیً 

ای از درد  کاُغ ك ةَ قکـحً چؼظَ گؼـ کؼدف ةغف ك اٌساـ صؼکات کككی كتم از جيؼیً از کكف غیؼ ًتیْی ّىالت ىی حزکبت کططی:

جؼیً ىّاردی اؿث کَ ةایغ رّایث کٍیغ. ایً کار را ةا ٌّقیغف آب یا ٌّقیغٌی  ف آب كتم از جيؼیً ٌیؽ از ىِوکٍغ. ٌّقیغ ّىالت کيک ىی

دكیلَ صؼکات ؿتک ىاٌٍغ زاگیٍگ یا  10انی  5ةالفامهَ ةْغ از جيؼیً صغكد ك  .ُای الزىَ ُـحٍغ، اٌساـ دُیغ كرزقی کَ صاكی انکحؼكنیث

کٍغ جا ىّاد زائغ صامهَ از  اـ دُیغ. ایً صؼکات ةَ ؿیـحو گؼدش ظّف ك ؿیـحو نٍفاجیک کيک ىیكغـ زدف جّأـ ةا صؼکات کككی را اٌس

 .جيؼیً ىاٌٍغ اؿیغ الکحیک از ةغف ك ّىالت دفِ قٌّغ ك ُيچٍیً از کّفحگی ةْغ از كرزش ٌیؽ در اىاف ظّاُیغ ةّد
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ف ويً آب ؿؼد ىی جّاٌغ ةا جلّیث ظٌّؼؿاٌی ةَ ةافث ُای ةغ اؿحفادق از دىای ىحىاد آب گؼـ ك ةْغ از آف غًطٍ يری ريی آة سزد ي گزم:

 .ك کكف ك رگ ةَ رگ قغف اصـاس ظّقایٍغی را ُو در ةغف ایساد کٍغ جؼىیو وایْات ٌاقی از كرزش

 رىاٌید  ٌاـ ُیچّكث قایغ ىؼدـ از ةـیاری اىا اؿث  rehabilitationیـَ یط ك کیـَ آةگؼـ زؽء كؿایم ىْيّؿ ك آقٍا ةؼای جّاٌتعكی ک

 اؿحفادق  ةا ىْيّال ایً کار .  چؼظَ ایً ىسغد جکؼار ك ؿؼد ةَ گؼـ از  ةغف ةافث دىای ؿؼیِ جغییؼ از اؿحفادق ةا درىاف.  ةاقٍغ ٌكٍیغق را ىحىاد

 ركش ایً.   ؼدگی ىی اٌساـ کار ایً ةغف کم  كری غًَّ صحی یا بآّ در پا ك دؿث  کؼدف كر غًَّ ةا یا صاال گیؼد ىی اٌساـ گؼـ ك ؿؼد آب از

ىی  کيک ُا ركاةث مضٍَ ةَ آٌِا ؿؼیِ ةازگكث ةَ کار ایً کَ ىْحلغٌغ ةؼُاٌی ك دنیم ُیچ ةغكف کَ کـاٌی آقٍاؿث ای صؼفَ كِؼىاٌاف ةؼای

اىؼ ةاّخ  کٍغ . ٌکحَ ایٍساؿث کَ ككحی قيا ةافث ُای ةغف ظّد را ىستّر ىی کٍیغ کَ ةا ایً جغییؼات ٌاگِاٌی دىا ظّد را اٌٌتاؽ دٍُغ ُيیً

يؼیً ج یک ىٍؽنَ ةَ ىحىاد كرزقکاراف را ةِحؼ ىی کٍغ . در كاكِ اؿحفادق از دىای ةّنیکی ةغف قغق ك زؼیاف ظّف جضؼیک فْانیث ُای ىحا

 از ةعكی  آف ةؼای كیژق ةَ جّاٌغ ىی کَ  کؼدف صؼکث ةغكف كّی اصـاس ك اؿحؼس، ةغكف جضؼیک .  اؿث ةغف ُای ةافث ةؼای ةـیار ىالیو 

  .ؿثا ىفیغ ظیهی کٍغ پیغا ةِتّد جا دارد  اؿحؼاصث ةَ ٌیاز قغت ةَ کَ فةغ

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

ىلانَ ىؼكری صاوؼ ىْؼفی ركقِای ىعحهف رفِ کّفحگی ك آؿیب ّىالٌی ةْغ از جيؼیٍات ؿٍگیً كرزقی ةا ىٌانَْ چٍغ ىلانَ ىؼكری ُغؼ از 

ةُّیغرات ك پؼكجئیً، ىاؿاژ، آب درىاٌی ك غًَّ كری ركی آب ؿؼد ك گؼـ، صؼکات ك جضلیلی ةّد. ایً ركقِا قاىم اؿحفادق از کؼاجیً، کؼ

 کككی ك اؿحفادق از یط ىی ةاقغ. 
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جادیر یک دوره جيریٍات پیالجس ُيراه ةا ىاشاژ درىاٌی ةر ٌیيرخ نیپیدی شرم و کیفیث زٌدگی در ةیياران ىّنحیپم 

 (MSاشکهروزیس)

 3، دکحرکاوه ىِرور2* ، اکرم ىديّدپّر 1دکحرةِهّل كرةاٌیان 

                                             

 اؿحادیارگؼكق ّهّـ كرزقی، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق قِیغ ىغٌی آذرةایساف، جتؼیؽ، ایؼاف -1

 افداٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ گؼكق ّهّـ كرزقی، داٌكکغق ّهّـ جؼةیحی ك ركاٌكٍاؿی، داٌكگاق قِیغ ىغٌی آذرةایساف، جتؼیؽ، ایؼ-2

 جتؼیؽ، ایؼافىحعنل ىغؽ ك اّناب، -3
 

 چکیده

، تيواري عيغتن اعصاب هزکشي اعت کِ تا عالين جغوي ٍ رٍحي هختلف اس جولِ کاّش کيفيت سًذگي ٍ ًاتَاًي جغوي MS هَلتيپل اعکلزٍسيظ يا

ّاي ثاًَيِ ديگزي را ّن در فزد  تَاًذ تيواري کٌذ کِ هيتِ تي تحزکي در فزد ايجاد هي شَد. ايي تيواري عالٍُ تز عَارض، عوَها ًَعي توايل شٌاعايي هي

تا حذي تتَاًذ هغيز ايجاد ًوايذ. اس عَي ديگز، فعاليت ٍرسشي تا ايجاد ٍيضگي ّاي حفاظتي ٍ احتواال تاستَاًي عصة، شايذ تتَاًذ ايي هغيز را کٌذ ًوَدُ ٍ 

ّذف ايي هطالعِ ، تزرعي اثز يک دٍرُ توزيٌات پيالتظ  .ٌات، اختالف ًظزّايي ٍجَد داردپيشزفت تيواري را هختل کٌذ. ّزچٌذ ٌَّس ّن در هَرد ًَع توزي

(اعت.در ايي هطالعِ اس ًَع کارآسهايي تاليٌي، اس هياى  MS (ّوزاُ تا هاعاص درهاًي تز پزٍفايل ّاي ليپيذي ٍ کيفيت سًذگي تيواراى هَلتيپل اعکلزٍسيظ 

ٍ داهٌِ عٌي  7±2، هياًگيي هذت تيواري 5/4تا  0ًفز تِ عٌَاى ًوًَِ تا درجِ تيواري  18م اط شْزعتاى تثزيش، تعذاد تيواراى سى داراي پزًٍذُ در اًجوي ا

زتي عال اًتخاب ٍ تصَرت تصادفي تِ دٍ گزٍُ تجزتي )گزٍُ توزيٌات پيالتظ ٍ هاعاص( ٍ گزٍُ کٌتزل تقغين شذًذ. تزًاهِ توزيٌات تزاي گزٍُ تج 40تا  30

دقيقِ هاعاص( تَد . ٍضعيت کيفيت سًذگي تيواراى )تَعيلِ پزعش  20دقيقِ پالتيظ ٍ 40تا  20دقيقِ ) 60تا  40ِ، ّز ّفتِ عِ جلغِ ٍ ّز جلغِ ّفت 8شاهل 

اس دادُ ّا  تجزيه و تحليل( قثل ٍ تعذ اس توزيي اًذاسُ گيزي شذ.  HDL ،LDL( ٍ شاخص ّاي ًيوزخ ليپيذي )تزي گليغزيذ، کلغتزٍل، QOL54ًاهِ 

 در ًظز گزفتِ شذ. p<05/0اًجام شذ. عطح هعٌاداري  SPSS20طزيق آسهَى آهاري تي ّوثغتِ ٍ آًاليشٍارياًظ يک راِّ تا اعتفادُ اس ًزم افشار 

HDL (02/0=p ٍ )( کاّش هعٌادار ٍ 009/0=p)  LDL(، p=01/0(، کلغتزٍل )p=006/0ًتايج ًشاى داد در اثز توزيي ٍ هاعاص هقاديز تزي گليغزيذ )

(.  تا تَجِ تِ ايٌکِ اجزاي توزيٌات پيالتظ ّوزاُ تا هاعاصدرهاًي  p<05/0( در گزٍُ تجزتي افشايش هعٌادار داشتِ اًذ )p=02/0شاخص کيفيت سًذگي )

خفيف تيواري در ايي شذ. اس آى جايي کِ ّز گًَِ تْثَد ٍ يا ت MSتاعث تاثيز گذاري هثثت در پزٍ فايل ّاي ليپيذي ٍ افشايش کيفيت سًذگي تيواراى 

ّاي اجتواعي، رٍاًي ٍ درهاى دارٍيي جْت تْثَد کيفيت  تيواراى حايش اّويت اعت، پيشٌْاد هي شَد توزيٌات پيالتظ ّوزاُ تا هاعاصدرهاًي درکٌار حوايت

 .اعتفادُ شَد MS در در تيواراى سًذگي ٍ ًيوزخ ليپيذي تعٌَاى ريغک فاکتَرّاي قلثي عزٍقي

 

 هَلتيپل اعکلزٍسيظ، پيالتظ، هاعاص، ًيوزخ ليپيذي، کيفيت سًذگي کهیدی: واژگان
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 ُفحَ جيریٍات اصالخی ةرٌاٍُجاری زاٌّی پراٌحزی و راةطَ آن ةا غيهکرد و كدرت 11جادیر 

 ُای ٌّجّاناٌدام جدحاٌی در فّجتانیصث 

 نٌفْهی ةهتهی داٌكیار داٌكگاق ىضلق اردةیهی  -1
 ّی کارقٍاؿی ارقغ داٌكگاق ىضلق اردةیهیػ اصـاف ّهیپّر داٌكس 2

 ىضلق اردةیهی  داٌكگاقػ ىضـً ةؼغيغی اؿحادیار 3

 
 چکیده

ُفحَ جيؼیٍات امالصی ةؼ ٌاٍُساری زاٌّی پؼاٌحػؽی ك راةٌػَ آف ةػا ّيهکػؼد ك كػغرت اٌػغاـ  10ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی جادیؼ

ای کَ فامهَ ةیً دك اپػی کٍػغیم داظهػی راف آٌِػا فّجتانیـث ٌّزّاف صؼف13َایً جضلیق ُای ٌّزّاف اؿث. ةؼای اٌساـ جضحاٌی در فّجتانیـث

دیغگی كتهی، اٌحعاب گؼدیغٌػغ ٌاٍُسػاری زاٌػّی ؿاٌحیيحؼ ةّد ك ؿاةلَ ةیف از ؿَ ؿاؿ ةازی ىٍُو فّجتاؿ ك ةغكف ُؼگٌَّ آؿیب 5/2ةیف از 

ُا از آزىّف، پؼش دتث قغ. ُيچٍیً ةؼای ةؼرؿی كغرت ك ّيهکؼد اٌغاـ جضحاٌی آزىّدٌیگیؼی ك پؼاٌحؽی ةا اؿحفادق از کّنیؾ ك ىحؼ ٌّاری اٌغازق

 tّيّدی، ةیكحؼیً فامهَ ةغؿث آىغق از نی نی ركی یک پا، اٌساـ ؿَ نی نی ىحّانی ركی یػک پػا ك ةغؿػث آكردف ةیكػحؼیً فامػهَ ك آزىػّف 

گیؼی قغ.پؾ از ىسغدا زاٌّی پؼاٌحؽی ةا ّيهکؼد ك كغرت اٌغاـ جضحاٌی اٌغازقُفحَ جيؼیٍات امالصی دادق قغ ك  10اؿحفادق قغ. ةَ گؼكق جسؼةی

ُای ایً پژكُف ٌكاف داد کَ ةیً فامهَ دك زاٌّ ك ّيهکؼد ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼارگؼفث. یافحَ spssُا ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار آكری، دادقزيِ

جّاف گفث کَ كوْیث ةغٌی در ىحغیؼُػای ( در ٌحیسَ ىیp<./.5الؼ ىٍْادار كزّد دارد )ك كغرت اٌغاـ جضحاٌی كتم ك ةْغ از اٌساـ جيؼیٍات اظح

 جّاٌغ ةاّخ جىْیف ازؼا قّد.ُا جادیؼگػار ةّدق ك ٌاٍُساری زاٌّی پؼاٌحؽی ىیازؼا در فّجتانیـث

 

 ُا، اٌغاـ جضحاٌیجيؼیٍات امالصی، زاٌّی پؼاٌحؽی، فّجتانیـث واژگان کهیدی:
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 ٌّجّاٌان ىتحال ةَ کیفّز ىلایصَ جادیر جيریٍات یّگا و خرکات اصالخی ةر کیفّز پظحی

 3، ىدصً ةرغيدی 2، ىٍیره رضایی  *اخصان غهیپّر

 داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ رقحَ جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق ىضلق اردةیهی -1

 اٌكگاق ىضلق اردةیهیداٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ رقحَ جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی د -2

 اؿحادیار گؼكق جؼةیث ةغٌی ك ّهّـ كرزقی داٌكگاق ىضلق اردةیهی-3
E-mail: Ehsanred71@gmail.com 

 کّجاه چکیده

ُغؼ از ازؼای پژكُف صاوؼ ةؼرؿی ك ىلایـَ ادؼةعكی جيؼیٍات یّگا ك صؼکات امالصی ةؼ اٌضٍای پكحی ٌّزّاٌاف پـؼ ىتحال ةػَ ُػایپؼکیفّز 

ٌفػؼ  280داٌف آىّز جكکیم دادٌغ کَ جْػغاد  1439صاوؼ یک  ىٌانَْ ٌیيَ جسؼةی ىی ةاقغ. زاىَْ آىاری ایً پژكُف را جْغاد  ةّد . پژكُف

کیهػّگؼـ ك  56 ±7/1كزٌػی ؿػاؿ، ىیػاٌگیً 14±27/2ةا ىیػاٌگیً ؿػٍی  ٌفؼ 33درزَ ةّدٌغ کَ از ةیً آٌِا  40آٌِا دارای زاكیَ کیفّز ةیف از 

ةٌّر داكًهتاٌَ راوی ةَ اداىَ جضلیق قغٌغك ةَ مّرت جنادفی در یکی از ؿَ گؼكق صؼکات امالصی، ٌحی ىحؼ ةّدٌغ کَ ؿا173±7/1ىیاٌگیً كغ 

جيؼیٍات یّگا ك گؼكق کٍحؼؿ كؼار گؼفحٍغ. از ظي کف ىٌٍْف، مفضَ قٌؼٌسی كکایفّىحؼ زِث زيِ آكری اًالّات اؿػحفادق قػغ. ةػَ گػؼكق 

ةَ ىغت دق ُفحَ جيؼیً اظحنامی ىسؽا دادق قغ ك ىسغدا زاكیَ کیفّز آٌِا پؾ از دق ُفحَ اٌغازق گیؼی  جسؼةی جيؼیٍات یّگا ك صؼکات امالصی

 ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفحٍغ.16كرژف  SPSSقغ. پؾ از زيِ آكری، دادق ُا ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار 

(. ُيچٍیً اظحالؼ p<0/05کٍحؼؿ در پؾ آزىّف  كزّد داقث) ٌحایر ٌكاف دادٌغ کَ اظحالؼ ىٍْی داری ةیً گؼكق جيؼیٍات یّگا ك گؼكق 

جْلیتی ٌكاف داد کَ  LSD(.در ٌِایث ٌحایر آزىّف  P<0/05ىٍْی داری ةیً گؼكق صؼکات امالصی ك گؼكق کٍحؼؿ در پؾ آزىّف كزّد داقث )

 ادؼةعكی جيؼیٍات یّگا ةیكحؼ از صؼکات امالصی ةّدق اؿث.

 

 ؼکات امالصی، زاكیَ اٌضٍای پكحییّگا، کیفّز، ص واژگان کهیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ((امالصیامالصی  صؼکاتصؼکات  كك  كرزقیكرزقی  قٍاؿیقٍاؿی  آؿیبآؿیب))كرزقیكرزقی  ًبًب

  

  
 

 چکیده ةهٍد

  ىلدىَ

ّىالٌی، ةَ كیژق در ٌّزّاٌاف ىی ةاقغ کَ اىػؼكزق جّزػَ -یکی از پیاىغ ُای زٌغگی ىغرف ةؼكز اظحالالت كوْیحی ك درد در ؿاظحارُای اؿکهحی

ةؼ اؿػاس گػؽارش  (. 2007ك ُيکاراف،  8زهب ٌيّدق اؿث )زفؼیؽ ةـیاری از ىـئّالف اىّر ةِغاقحی ؿؼاؿؼ زِاف از زيهَ کكّر ىا را ةَ ظّد

ُای جضلیلی گٌّاگّف در ىغارس ك داٌكگاُِای ىا ةـیاری از داٌف آىّزاف ك داٌكسّیاف ةا ىكکالت زـيی فؼاكاٌی ركةَ رك ُـحٍغ کَ ُيگی 

كانغیً ك ظّدقاف کيحؼ آگاق ُـحٍغ )کارگؼفؼد  ىؼةیاف،ؿحّف فلؼات  اؿث کَ اغهب  9آٌِا ٌكاف دٍُغق قیّع ةـیار ةاالی ٌاٍُساری)دفّرىیحی(

ىی ةاقغ کَ جضلیلات قیّع ةاالی آف را ةیً داٌف آىّزاف  گػؽارش دادق اٌػغ  10(. یکی از ٌاٍُساری ُای ؿحّف فلؼات کیفّز2010ك ُيکاراف، 

درزػَ ةیكػحؼ قػّد ةػَ ٍّػّاف  40یػً زاكیػَ از درزَ ىی ةاقغ کَ اگؼ ا 40جا  20(. ىیؽاف ًتیْی اٌضٍای پكحی 2000)گاركفهیغ ك ُيکاراف، 

 (.1389)کؼةالیی ك ُيکاراف،  ٌاٍُساری پكحی ك کیفّز قٍاظحَ ىی قّد

كراف ازایً رك ةا جّزَ ةَ قیّع ةاالی ایً ّاروَ ةّیژق در ٌّزّاٌاف ك ٌُؼ ةَ جادیؼات ك ّّاكب آف در ّيهکؼد زـػياٌی، ركاٌػی ك ازحيػاّی در د 

جاکٍّف ىٌانَْ ای در ىّرد جادیؼ جيؼیٍات یّگا ةؼ ٌاٍُساری کیفّز پكحی در کكّر ىا اٌساـ ٌگؼفحػَ، ةػؼ آف قػغیو جػا  ةؽرگـانی ك ٌُؼ ةَ ایٍکَ

 جادیؼ جيؼیٍات یّگا ك صؼکات امالصی را ةؼ کیفّز پكحی در ٌّزّاٌاف ىّرد ةؼرؿی ك ىلایـَ كؼار دُیو.

 روش جدلیق

جػا 11پؾ آزىّف ىی ةاقغ کَ زاىَْ آىاری آف را داٌف آىّزاف پـؼ ٌّزّاف  -كُی پیفپژكُف صاوؼ یک ىٌانَْ ٌیيَ جسؼةی  ةا ًؼح ؿَ گؼ

داٌػف  1439ةعف جلـیو ك دادق ُا ةَ ركش ظّقَ ای زيِ آكری قػغ. جْػغاد  4ؿاؿ اؿحاف آذرةایساف غؼةی جكکیم دادٌغ. کم اؿحاف ةَ  16

درزَ ةّدٌغ ك ةا جّزَ ةَ ىْیارُای كركد ةَ جضلیػق، اٌسػاـ  40َ کیفّز ةیف از ٌفؼ آٌِا دارای زاكی 280آىّز ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفحٍغ کَ جْغاد 

ٌفػؼ كارد ىٌانْػَ قػغٌغ ك  33ىناصتَ صىّری ك ةؼرؿی ؿّاةق پؽقکی ك پؾ از ارائَ اًالّات کاىم در ظنّص ركش ك ُغؼ اٌساـ ىٌانْػَ، 

ؿَ گؼكق صؼکات امالصی، جيؼیٍػات یّگػا ك گػؼكق کٍحػؼؿ  كػؼار  روایث کحتی ك قفاُی آٌاف ك كانغیٍكاف اظػ ك ةَ مّرت جنادفی در یکی از

ؿاؿ، غیؼ كرزقکار، دارای زاكیَ اٌضٍای پكحی ةیف از چِم درزَ، ةػغكف ؿػاةلَ قکـػحگی ك  16جا  11گؼفحٍغ. آزىّدٌیِا قاىم: داٌف آىّزاف

ىغت دق ُفحَ ُؼ ُفحَ ؿَ زهـَ ك ُؼ زهـَ ةَ ىغت  جيؼیٍات یّگا ةَةّدٌغ.  زؼاصی ؿحّف فلؼات ك ٌیؽ ةیياری ُای ٌّركنّژیک ك ةغظیيی ُا

دكیلَ جيؼیٍات گؼـ کؼدف را زیؼ ٌُؼ پژكُكگؼ كرزقی اٌساـ دادٌغ، 10دكیلَ اٌساـ قغ. در اةحغای ایً  جيؼیٍات، آزىّدٌی ُا ةَ ىغت  60جا  40

ك جٍفؾ آراـ ك ةغكف ُیچ گٌَّ جٍف در ىضیٌػی جيؼکؽ ةؼ صؼکات  ؿپؾ جيؼیٍات یّگا را ةا جاکیغ ةؼ كوْیث ةغٌی مضیش صیً اٌساـ صؼکات،

دكیلَ اٌساـ گؼفث. در گؼكق صؼکات امالصی ٌیؽ جيؼیٍات امػالصی 5آراـ اٌساـ دادٌغ. در اٌحِای جيؼیٍات صؼکات ىؼةّط ةَ ؿؼد کؼدف ةَ ىغت 

ؿیٍَ ای ك جلّیث ّىالت پكحی ك ةػا ةا جاکیغ ةؼ کكف ّىالت ٌاصیَ  ةعف جيؼیٍات پیكٍِادی ةؼای کیفّزةؼگؼفحَ از کحاب صؼکات امالصی 

دكیلَ در 10قایاف ذکؼ اؿث کَ در زهـات اةحغایی ُؼ ُفحَ ةَ ىغت (. 1392)داٌكيٍغی ك ُيکاراف، زىاف ىكاةَ ةا جيؼیٍات یّگا اٌساـ گؼفث 

فْانیػث  ةؼٌاىَ جيؼیٍی ك آزىّدٌیِای گؼكق کٍحؼؿ در ًی ایً دق ُفحَ در ُیچ ىّرد آقٍایی ةا كوْیث ىٌهّب ك صػؼ ّادات غهي مضتث قغ.

 ىٍُيی قؼکث ٌکؼدٌغ ك ةَ فْانیحِای ّادی ظّد اداىَ دادٌغ.

 ٌحایج

 .ةؼظی از كیژگیِای فؼدی ك اةْاد ةغٌی ىؼةّط ةَ ؿَ گؼكق صؼکات امالصی، جيؼیٍات یّگا ك گؼكق کٍحؼؿ ٌكاف دادق قغق اؿث 1در زغكؿ 
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 (N;33) تًدِ بدن ي میشان اوحىبی پطتی وًجًاوبنَبی مزکشی ي پزاکىدگی سه، قد، يسن، ٌمبرآ :1جديل 

 گؼكق جيؼیٍات امالصی گؼكق جيؼیٍات یّگا گؼكق کٍحؼؿ ىحغیؼُا

 15±7/1 14±37/3 15±7/2 ؿً

 173±3/3 173±2 174±3 كغ

 55±7/1 57±3/2 58±5/1 كزف

BMI 2/1±20/19 3/1±6/19 7/1±34/18 

 9/41±30/2 54/42±91/1 42±78/1 درزَ اٌضٍای پكحی پیف آزىّف

 45/39±7/2 09/39±21/2 18/42±72/1 درزَ اٌضٍای پكحی پؾ آزىّف

 

، ىلایـَ ىیاٌگیً اٌضٍای پكحی پیف آزىّف ك پؾ آزىّف ؿَ گؼكق کٍحؼؿ، گؼكق یّگا ك گؼكق امالصی، ك آزىّف آٌّای یکؼاُػَ 1ةؼ اؿاس قکم 

( ك ىی جّاف گفث کػَ  P=0/72ای پكحی اظحالؼ ىٍْی داری كزّد ٌغارد )ٌكاف داد کَ ةیً ایً ؿَ گؼكق در پیف آزىّف از نضاظ درزَ اٌضٍ

ىیؽاف اٌضٍای پكحی در ُؼ ؿَ گؼكق جلؼیتا ةؼاةؼ اؿث، اىا در اٌضٍای پكحی ةیً ؿَ گؼكق در پػؾ آزىػّف اظػحالؼ ىٍْػی داری كزػّد داقػث 

(P=0/006 ). 

 
 ٌ کىتزل،گزيٌ یًگب ي گزيٌ اصالحیمقبیسٍ میبوگیه اوحىبی پطتی پیص آسمًن ي پس آسمًن سٍ گزي-1ضکل

ةیً گؼكق جيؼیٍات یّگا ك گؼكق کٍحؼؿ ك ٌیؽ ةػیً گػؼكق صؼکػات امػالصی ك گػؼكق کٍحػؼؿ اظػحالؼ ىٍْػی داری ٌكػاف داد  LSDٌحایر آزىّف 

(P<0/05 ةؼ اؿاس وؼیب جادیؼ در ىلایـَ ؿَ گؼكق ىی .)زػَ اٌضٍػای پكػحی جّاف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ جادیؼ جيؼیٍات یّگػا ةػؼ کػاُف در

 ٌـتث ةَ جادیؼ جيؼیٍات امالصی ك گؼكق کٍحؼؿ ةیكحؼ ةّدق اؿث ك گؼكق جيؼیٍات امالصی ٌـتث ةَ گؼكق کٍحؼؿ کَ ُیچگٌَّ جيؼیٍی را دریافث

 .ٌکؼدق ةّدٌغ کاُف كاةم جّزِی را در درزَ اٌضٍای پكحی ٌكاف دادٌغ

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

دك ةؼٌاىَ جيؼیٍی یّگا ك امالصی ارائَ قغق  ةؼ اٌغازق زاكیَ کیفّز در ةیً  ٌّزّاٌاف ىّدؼ ةّدق ك ةاّخ  ٌحایر جضلیق صاوؼ ٌكاف ىی دٍُغ کَ ُؼ

پیػؼكی از  .کاُف ایً زاكیَ قغق اؿث اىا ادؼ ةعكی جيؼیٍات یّگا در کاُف زاكیَ کیفّز در ةػیً ٌّزّاٌػاف ةیكػحؼ از جيؼیٍػات امػالصی ةػّد
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ٌٍغ کارکؼد ةیف از صغ دؿحِا در زهّی ةغف ك ّغـ جلّیث ّىالت ىعانف، ّاىم امهی ةػؼكز ٌاٍُسػاری انگُّای غهي در ٌضّق ٌگِغاری ةغف ىا

كزّد ایً ّاروَ در ةغف ةَ ىؼكر ؿتب ىی قّد دؿحِا ك قاٌَ ُا ةَ ًؼؼ زهّ جيایم یاةٍغ ك ةازكُا چؼظف داظهی پیغا کٍٍغ ك  کیفّزیؾ اؿث.

ُيچٍیً در ةؼظی از جضلیلات گؼدپكحی ةا افـؼدگی ك ظسانحی ةّدف فػؼد ىػؼجتي ، ار قّدپكث اٌـاف از یک صانث اٌضٍای غیؼًتیْی ةؼظّرد

اّالـ داقث کَ جيؼیٍات جلّیحی ًػّؿ  11ىییؼ (.2006اؿث ك ایً ّاروَ در افؼاد دچار افـؼدگی ةیكحؼ دیغق ىی قّد )داٌكيٍغی ك ُيکاراف، 

هحی را زا ةَ زا ىی کٍغ ك ةاّخ دتات ك ایـحادگی نیگاىٍث ُا ىی قّد، ك از جاٌغكف ّىالت را جضث جادیؼ كؼار ىی دُغ، ةعف ُای ىعحهف اؿک

ًؼفی جيؼیٍات کككی ةَ ٍّّاف ُياٍُگ کٍٍغق ّىالت ىّافق ك ىعانف ّيم ىی ٌيایغ، چٍیً جيؼیٍاجی ةاّخ افؽایف ًّؿ ّىالت در ؿيث 

)ىییػؼ ك ُيکػاراف،  ِایػث ىیػؽاف ٌاٍُسػاری کػاُف یاةػغجْلؼ قغق ك ىّزب ىی قّد کَ ٌیؼك ك كغرت ّىالت در ؿيث جضغب افؽایف ك در ٌ

2003 .)  

ُفحَ جيؼیٍات یّگا ك صؼکات امالصی، ُؼدك ةاّخ کاُف کیفّز پكػحی ىػی قػّد. ُيچٍػیً ادػؼ ةعكػی  10ٌحایر ایً پژكُف ٌكاف داد کَ  

 جيؼیٍات یّگا ةؼ کیفّز ةؼاةؼ ك در ىّاردی ةیكحؼ از صؼکات امالصی ىی ةاقغ.
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 چکیده کّجاه

 ىلدىَ:  

 از ایً ُغؼ  .اؿث ُيؼاق گؼدٌی دٍُغق دتات ّىالت وْف ةا کَ اؿث ىٌهّبٌا كوْیحی ُای ٌاٍُساری جؼیً قایِزا زهّ یکی ةَ ؿؼ ٌاٍُساری

 زهّ در داٌف آىّزاف ةّد.ىلایـَ جادیؼ دك ةؼٌاىَ امالصی ةا ك ةغكف جاکیغ ةؼ ظّد امالصی فْاؿ ةؼ ٌاٍُساری ؿؼ ةَ  جضلیق،

ةَ  جنادفی مّرت كةَ اٌحعاب ةنّرت ُغفغار 11±0.74ؿٍی  ةا ىیاٌگیً زهّ ؿؼ ةَ ٌاٍُساری دظحؼ دارای داٌف آىّز 45 : ُا ركش ك ىّاد

 جيؼیٍی ةؼٌاىَ گٌَّ ُیچ کٍحؼؿ گؼكق ىغت ایً قغ در اٌساـ زهـَ 3ُفحَ ك ُؼ ُفحَ  ىغت ُكث ةَ جيؼیٍات ٌفؼق جلـیو قغٌغ. 15گؼكق  ؿَ

آزىّدٌی ُا  جغییؼات قغ. ىیؽاف اؿحفادق دٌی ُاگیؼی زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ آزىّ اٌغازق رخ ةؼای ٌیو از ٌيای ةؼداری ّکؾ از ركش .ٌکؼدٌغ دریافث را

 گؼفث. كؼار كجضهیم ىّرد جسؽیَ (p≤0.05)یک ًؼفَ  آٌّا ك از آزىّف جی ُيتـحَ  ك ةا اؿحفادق SPSS افؽار درٌؼـ

  ىكاُغقةْغ از ُكث ُفحَ کاُف ىٍْادار درىیؽاف زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ  جيؼیٍی ةؼٌاىَ ُؼ دك ٌّع درT آزىّف  ٌحایر ٌحایر: ةؼ اؿاس

 اىا ایً جغییؼات درگؼكق قاُغ ىٍْادار ٌتّد.. (p≤0.05)گؼدیغ

گؼكق جيؼیٍی ةغكف جأکیغ ةؼظّد امالصی ادؼ  ةَ درگؼكق جيؼیٍی جأکیغ ةؼظّد امالصی فْاؿ ٌـتث زهّ ؿؼةَ زكایای کاُف ىیؽاف  :ةضخ 

د امالصی  ىٍسؼ ةَ جغییؼات رفحاری ك ظّدکار در صؼکات ك ازآٌسایی کَ جيؼیٍات ظّىیغُغ. ك  را ٌكاف ةؼٌاىَ جيؼیٍی ایً ىٌهّب جؼ ةعكی

ىیگؼدٌغ. نػا گٍساٌغف جيؼیٍات ُيؼاق ةا جأکیغ ةؼظّد امالصی فْاؿ ىیحّاٌغ ادؼ ةعكی ةاالجؼی را در امالح ٌاٍُساری ُا در  كوْیث ُای ةغٌی

 پی داقحَ ةاقغ.
 

 ٌف آىّزافدا ؿؼةَ زهّ ، ظّد امالصی فْاؿ، جيؼیً امالصی، واژگان کهیدی:
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 چکیده ةهٍد

 :ىلدىَ

 جٍَ ك ةازك ای، قاٌَ کيؼةٍغ ٌّاصی گؼدف، ّىالٌی -اؿکهحی دؿحگاق ةؼ اؿحؼس افؽایف ٌؼىاؿ، ؿتب ك ًتیْی راؿحای از ؿؼ پاؿچؼ اٌضؼاؼ

قیّع  ىیؽاف ىعحهف تجضلیلا در ( ک2َ()2003اؿث)ةؼكکيً رایر كوْیحی ٌلل ُای از ؿؼةَ زهّ یکی ٌاٍُساری(. 1()1989)دكٌاجهیىیكّد

 گؼدف ك ؿؼ ٌّاصی ٌاٍُساری، ایً در. اؿث قغق زدق جعيیً( 4()2006رمغ)كیهیاىؽد 80 ( ك3()1992)زّرج ىّریؾغدرم 66 ّاروَ ایً

ك  زهّ ؿيث ةَ ؿؼ صؼکث جيایم ك گؼدٌی ىِؼق ُای افؽایف فهکكً ؿتب اىؼ ایً کَ ىیكٌّغ ىٍضؼؼ زهّ ةَ رك ىؼزِ ّيّدی، ظي ةَ ٌـتث

 ىِؼق ُای ك فهکكً ةَ گؼدف ىیاٌی جا جضحاٌی ىِؼق ُای زهّ، ؿيث ةَ ؿؼ اٌحلانی ةؼصؼکث ّالكق ٌاٍُساری ایً در ىیكّد ةٍاةؼایً ًپایی

 کَ ةاّخ اؿث، گؼدف اًؼاؼ ّىالت ةیً جْادؿ ّغـ زهّ، ةَ ؿؼ ةؼ ایساد ىّدؼ ّّاىم از (. یکی5()2010ىیؼكٌغ )ٌیّىً اکـحٍكً ةَ فّكاٌی

 غهي رفحارُای كزّد چٍیً ٍُگاـ ىِؼق ای آؿیب ظٌؼ افؽایف ةؼای دیگؼی ظّد ّاىم کَ قغق فلؼات ؿحّف ركی یؼ ىحلارفغ ةؼكز ٌیؼكُای

 -چٍتؼی - كغاىی )زٍاغی ًؼؼ دك در امهی  ّىهَ چِار ّيهکؼد ىحلاةم ًتیْی، صانث (. در6()2002اؿث )کاركنیً ىغت ًّالٌی پاؿچؼی

 ایً در کَ ىٌهّب ىیكّد، پّؿچؼ ك جْادؿ صفٍ ؿتب گؼدف، ك ؿؼ ٌّاصی ةؼٌغق کحف(. ةاال ك رأؿی ظاری )ٌیو ظهفی ك ٌؼدةاٌی( ك پـحاٌی

 ایساد قغق، یاد ىكکالت ةَ جّزَ (. ةا5()2010ىیگؼدد )ٌیّىً كارد آف ُا ةؼ زیادی اؿحؼس ك ُو ظّردق ةَ ّىالت ایً ةیً جْادؿ ٌاٍُساری

 (.7()2006ىی ةاقغ )ُؼجهیٍگ وؼكری فلؼات ؿحّف مضیش ةَ ّيهکؼد دؿحیاةی ك ىْیّب پاؿچؼ امالح زِث مضیش ّادت ُای كوْیحی

 

 ريش تحقیق

ؿانَ جكکیم ىی داد. ةْغ از غؼةانگؼی اكنیَ  10-12داٌف آىّزاف دظحؼ 400ةّد. زاىَْ آىاری ىّرد ٌُؼ قاىم  جسؼةی ٌیيَ ٌّع از صاوؼ جضلیق

ؿاٌحی ىحؼ ك ىیاٌگیً كزف  142.18±9.5ك ىیاٌگیً كغ  11±0.74 ؿٍیٌفؼ ةا ىیاٌگیً  45( جْغاد =r 89/0جّؿي مفضَ قٌؼٌسی) 

ؿَ گؼكق  در جنادفی مّرت ةَ ك قغٌغ اٌحعاب ًّر ُغفيٍغ ةّدٌغ ةَ درزَ 46از ةیكحؼ زهّی ةَ ؿؼ کَ دارای ٌاٍُساری کیهّگؼـ7.7±33.36

( ك گؼكق کٍحؼؿ 2ةغكف جاکیغ ةؼ ظّد امالصی فْاؿ )جسؼةی( ك گؼكق جيؼیٍی 1امالصی ةا جاکیغ ةؼ ظّد امالصی فْاؿ )جسؼةی جيؼیٍات ٌفؼق 15

ُكث  ةَ ىغت كیژق جيؼیٍی ةؼٌاىَ .اؿحفادق قغ ٌیيؼخ ٌيای  از ّکـتؼداری ركش از  آٌِا زهّ ةَ ؿؼ زاكیَ جلـیو قغٌغ. ةؼای جْییً ىیؽاف

 ةؼٌاىَ گٌَّ ُیچ کٍحؼؿ گؼكق ىغت ایً درويٍا ازؼا گؼدیغ.  آزىٌّگؼ زیؼٌُؼ دكیل70َجا  30 ةَ ىغت ُؼ زهـَ ؿَ زهـَ ك ُؼُفحَ ُفحَ،

 جيؼیً ةؼ صاکو ّهيی امّؿ جيؼیً ُا ىكکم ةّدق ك در ؿادق ةَ از آٌِا ازؼای ٌضّق ك جيؼیً ُا . اٌحعابٌکؼدٌغ دریافث ك ىغاظهَ ای را جيؼیٍی

 گؼفحَ قغ. ٌُؼ در امم اوافَ ةار ك ىغت جغریسی، افؽایف جيؼیً، قغت قاىم

 

 ٌحایج

ىّف جی زكزی در ُؼ دك گؼكق جسؼةی ٌكاف داد کَ زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ آزىّدٌی ُا ةْغ از قؼکث در جيؼیٍات امالصی ةَ ًّر ىٍْاداری ٌحایر آز

 ُيچٍیً ٌحایر صامم از آزىّف جْلیتی جّکی جادیؼ گػاری ةاالجؼ ایً جغییؼات در گؼكق قاُغ ىٍْادار ٌتّد.. اىا  (p=0.001)کاُف یافحَ اؿث 

 را ٌـتث ةَ جيؼیٍات ىحغاكؿ)جيؼیٍات ةغكف جاکیغ ةؼ ظّد امالصی فْاؿ( ٌكاف داد. اق ةا جاکیغ ةؼ ظّد امالصی فْاؿُيؼ جيؼیٍات

 

 ةؼای ىلایـَ جغییؼات زاكیَ ؿؼ ةَ زهّ Tukey . ٌحایر آزىّف جْلیتی1ؿزغك

 ؿؼ ةَ زهّ  sigؼ ىیاٌگیً ُا/ گؼكق ُا                                               اظحال                     

   0.001/     -7.46                                          2جسؼةی              1جسؼةی     

                       0.001/    -14.33کٍحؼؿ                                                                        
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 0.001/        7.26                                          1جسؼةی              2جسؼةی  

     0.001/      -7.06کٍحؼؿ                                                                      

 p ≥0.05سطح معىبداری بزابز بب 

 

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

لّیث ّىالت جٌّیک وغ زاذةَ ك افؽایف جْادؿ ك ُيکاری ك ةازگؼداٌغف ك صفٍ اٌضٍاُای جيؼیٍات ظّد امالصی ىّزب افؽایف دتات ك ج

(. از ًؼفی جيؼیٍات ظّد امالصی  ىٍسؼ ةَ جغییؼات رفحاری ك ظّدکار 8()2010فیؽیّنّژیک ك کـب صغاکذؼ کارایی ّيهکؼدی ىیگؼدٌغ )ٌگؼیٍی

ّدکار ىعحهف ىیگؼدٌغ. ایً جيؼیٍات ىّزب ةازگؼداٌغف ّيهکؼد ظّدکار در در صؼکات ك كوْیث ُای ةغٌی از ًؼیق اؿحؼاجژی ُای کٍحؼؿ ظ

مفضَ در ًّؿ فْانیث ُای 3ةْغ ك 3زِث امالح ك ةِتّد ٌّاكل ىّزّد ىی قٌّغ کَ ایً اىؼ از ًؼیق جضؼیک ك ٌگِغاری كوْیث مضیش در 

(. ةٍاةؼایً ایً جيؼیٍات جالش ةیكحؼی در امالح 9،10) (2008ىاریّىا  2012)ؿاٌهیامالصی ىكاةَ ةا فْانیث ُای ركزىؼق مّرت ىی پػیؼد 

 در قغق اٌساـ جضلیلات ىْغكد از یکی صاوؼ جضلیقٌاٍُساری ُا ك دفّرىیحی ُا ىّزّد ٌـتث ةَ صؼکات ك كوْیث ُای غیؼ فْاؿ ىی ٌيایٍغ. 

جضلیق ك ةا اكماؼ فّؽ گٍساٌغف  ُای یافحَ ساؿا ةؼ ظّد امالصی فْاؿ ةؼ ٌاٍُساری ُای كاىحی ىی ةاقغ. ةٍاةؼایً جيؼیٍات جادیؼ زىیٍَ

 فْاؿ در ةًٌ جيؼیٍات امالصی ىیحّاٌغ در ادؼ ةعكی ُؼ چَ ةیكحؼ ةؼٌاىَ ُای امالصی ىذيؼ ديؼ كاكِ گؼدد.  ركیکؼد ظّد امالصی
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 ىلایصَ پاراىحر ُای ٌلض پا در خانث اشحاجیک و دیٍاىیک در کّدکان دارای اضافَ وزن
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 چکیده

یؼ در ؿاظحار آف ةؼ ّيهکؼد ؿایؼ ؿاظحار پا ىاٌٍغ ؿایؼ كیژگی ُای اٌـاف در ىیاف گؼكق ُای ؿٍی ىعحهف ىحفاكت ىی ةاقغ ك ُؼ گٌَّ جغی

از ایً رك ىضللیً ةـیاری در جالش اٌغ ارجتاط ةیً ٌلف پا ك پاجّنّژی آف را دریاةٍغ. در ایً ىٌانَْ ىضللیً ؿْی ىفامم ةغف ادؼگػار اؿث. 

اجیک ك دیٍاىیک در اؿيیؼؾ ك قاظل كّس( در دك صانث اؿح-پاراىحؼُای ٌلف پا را )زاكیَ پا، قاظل اؿحاُهی، قاظل چیپاکؾ دارٌغ

ؿاؿ ةَ  10-12کّدؾ پـؼ )ىتحال ةَ اوافَ كزف( ةا داىٍَ ؿٍی  12ىٌانَْ صاوؼ ٌیيَ جسؼةی ةّدق کَ کّدکاف دارای اوافَ كزف ىلایـَ کٍٍغ.  

ز کاغػ ركنی مّرت جنادفی ةؼای اٌساـ ایً پژكُف اٌحعاب قغٌغ. ةؼای اٌغازق گیؼی قاظل ُای ٌلف پا در دك كوْیث اؿحاجیک ك دیٍاىیک، ا

پا ىضاؿتَ  اؿيیؼؾ ك قاظل كّس-زاكیَ پا، قاظل اؿحاُهی، قاظل چیپاکؾ، ImageJك زُّؼ گّاش اؿحفادق قغ ةا اؿحفادق از ٌؼـ افؽار 

حایر جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ٌحایر ةَ دؿث آىغق اؿحفادق قغ. ٌآزىّف  ازقغ. در ٌِایث ةؼای جّمیف اًالّات از ىیاٌگیً ك اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد ك 

، اىا پاراىحؼُای ظٌی در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک جفاكت (P>0.05)ٌكاف داد کَ پاراىحؼ زاكیَ ای اظحالؼ ىٍْاداری ةا یکغیگؼ ٌغارٌغ 

غق ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىٌانَْ صاوؼ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ كوْیث كؼار گیؼی فؼد ّاىم ىّدؼی در ٌحایر ةَ دؿث آى. (P<0.05)ٌكاف دادٌغ ىٍْاداری را 

 ةاقغ از ایً رك ةایغ ةَ ٍُگاـ ةؼرؿی ایً پاراىحؼُا  كوْیث فؼد را ىغ ٌُؼ كؼار داد.

 اؿيیؼؾ، اؿحاجیک، دیٍاىیک، ٌلف پا.-: ٌّع پا، چیپاکؾواژگان کهیدی
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ

(. ركش ُای 1999گیؼد )ىاجیـیّف ك ُيکارافٌّع پا امٌالح اؿث کَ ةَ ىٍُّر جّمیف كیژگی ُای ؿاظحاری پا ىّرد اؿحفادق كؼار ىی 

اؽ ك رازؼز ىعحهفی ةؼای ارزیاةی کف پا كزّد دارد کَ از آف زيهَ ىی جّاف ةَ ٌلف پا ، ارجفاع ةعف ىیاٌی پا ك ارجفاع ٌاكیکّالر اقارق کؼد )کاكاٌ

جؼیً ركش ارزیاةی راؿحای پا صیً ایـحادف ك راق ((. ٌلف پا کارةؼدی 2005؛ (، ُاؿ ك ُؼجم)2009؛ ىاریـّف، فؼاری، 2004، ، پؼیّر، 1987)

( ةَ کيک ایً ركش اًالّات زیادی در راةٌَ ةا ؿاظحار پا ةَ دؿث ىی آیغ کَ ایً اىؼ از ًؼیق ارزیاةی 1992رفحً اؿث )ُاكز ك ُيکاراف 

اؿيیؼؾ، زاكیَ كّس پا -ی، كّس چیپاکؾپاراىحؼُای ٌّع پا ىضلق ىی قّد. از زيهَ ایً پاراىحؼ ُا ىی جّاف ةَ قاظل كّس پا، كّس اؿحاُه

( در پژكُكی کَ ةا 1980( (. کاىؼا ك ُيکاراف )2004(، كریٍگ ك ُيکاراف )2008(، ىاكچ ك ُيکاراف )2006اقارق کؼد )ّتغانفحاح ك ُيکاراف )

كحؼیً جياس ك ةؼظّرد را ةا زىیً ُغؼ ةؼرؿی کف پای ماؼ ٌّزّاٌاف دظحؼ ك پـؼ اٌساـ دادٌغ، ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ زهّ ك پاقٍَ پا ةی

((. زىاٌی کَ ٌّاصی جياؿی زهّ ك پاقٍَ پا ىّرد ىلایـَ كؼار ىی گیؼٌغ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ اٌغازق ُای 1980داقحَ اؿث)کاىؼا ك ُيکاراف )

ـتث ىـاصث ةعف ىیاٌی پا ( ةیاف کؼدٌغ قاىم 1987ٌىعحهفی ةا ایً جئّری در ارجتاط ةاقٍغ. ةؼای ىذاؿ قاظل كّؿی کَ کاكاٌاؽ ك رازؼز )

( کَ ةَ ٍّّاف قاظل كّس پا قٍاظحَ ىی قّد. ایً ىٌٍق در قاظل ُا دیگؼی کَ ىضاؿتَ 2ةَ ىـاصث ةلیَ پا مؼؼ ٌُؼ از اٌگكحاف پا ةّد )

ّس ( ك قاظل ك1990اؿيیؼؾ )فّریاؿ -آف ُا زىاف کيحؼی را مؼؼ ىی کٍغ ٌیؽ مادؽ اؿث. کَ از آف زيهَ ىی جّاف ةَ قاظل چیپاکؾ

( اقارق کؼد. از ایً رك در ایً پژكُف ىا ؿْی داریو ةتیٍیو آیا ةیً قاظل ُای ٌلف پای کّدکاف ىتحال ةَ اوافَ 1987اؿحاُهی )اؿحاُهی 

 كزف در صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک جفاكت ىٍْاداری كزّد دارد یا ظیؼ؟

 روش جدلیق

ف آىّز پـؼ ىتحال ةَ اوافَ كزف اٌحعاب ك در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک ٌلف دا12ٌجضلیق صاوؼ از ٌّع ٌیيَ جسؼةی ك از ةیً زاىَْ آىاری، 

 آكردق قغق اؿث. 1پایكاف دتث قغ.  ىكعنات فیؽیکی آزىّدٌی ُا در زغكؿ 

 ىكعنات فیؽیکی آزىّدٌی ُا -1زغكؿ 

 (kgيسن) (cmقد) سه)سبل( تعداد آسمًدوی

ضبخص تًدٌ 

 بدوی

(BMI) 

 24.51±1.42 56.77±4.52 152.11±3.98 11.66±0.5 12 اضبفٍ يسن

رٌگی قغق  آزىّدٌی ُای ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب قغٌغ. ةؼای دتث اؿحاجیک ٌلف پا از آزىّدٌی ُا ظّاؿحَ قغ ركی اؿحاىپی کَ ةا گّاش

حَ قغ در ىـیؼی کَ اةحغا پای راؿث ك ؿپؾ چپ ظّد را ركی کاغػ كؼار دادق ك ةایـحٍغ. ةؼای دتث دیٍاىیک ٌلف پا، از آزىّدٌی ُا ظّاؿ

قاظل كّس  Imagejدر ٌِایث ٌلف پا ةا اؿحفادق از دؿحگاق اؿکٍؼ، اؿکً قغ. ؿپؾ ةَ کيک ٌؼـ افؽار  .آزىٌّگؼ در ٌُؼ گؼفحَ راق ةؼكٌغ.

 ( در ُؼ دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک ىضاؿتَ قغ.FPA( ك زاكیَ كّس پا)CSIاؿيیؼؾ)-(، چیپاکؾSAI(.، اؿحاُهی)AIپا)
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 ىضاؿتَ قاظل ُای ىعحهف پا -1جنّیؼ

( ةؼای ىلایـَ P0.05 اؿيیؼٌّؼ ةؼای اًيیٍاف از ًتیْی ةّدف جّزیِ ٌيؼات ك از جی ىـحلم )ؿٌش ىٍْاداری -در پایاف از آزىّف کهيّگؼكؼ

 كیژگی ُای ٌلف پا در صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک اؿحفادق قغ.

 ٌحایج

َ دیٍاىیک ةاالجؼ اؿث  ُيچٍیً در ٌلف پا دیٍاىیک ٌـتث ةَ اؿحاجیک، ؿَ قاظل در ٌلف پا اؿحاجیک ٌـتث ة FPAٌحایر ٌكاف داد کَ 

SAI ،CSI كAI    (.3ةَ ًّر ىیاٌگیً ةاالجؼ ةّد )زغكؿ 

 آزىّف جی ىـحلم ةؼای ىلایـَ ىحغیؼُای جضلیق در صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک  -2زغكؿ 

 

 

 p ≤ 05/0* اظحالؼ ىٍْی دار در ؿٌش 

ٌحایر آزىّف جی ىـحلم در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک در کّدکاف ىتحال ةَ اوافَ كزف ٌكاف ىی دُغ کَ زاكیَ ٌلف پا در ایً دك صانث، 

اظحالؼ ىٍْی داری را در دك كوْیث اؿحاجیک ك دیٍاىیک ٌكاف  SAI ،CSI ،AI( در صانی کَ ؿَ قاظل P>0.05اظحالؼ ىٍْاداری ٌغارد )

 (. P<0.05دادٌغ )

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

یافحَ ُای پژكُف صاوؼ ٌكاف ىی دُغ کَ پاراىحؼُای قاظل كّس پا، چیپاکؾ ك اؿيیؼؾ ك اؿحاُهی در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک 

( ك 0.26 ±0.04( قاظل كّس در دك كوْیث جضيم كزف ركی یک ك دك پا ةَ جؼجیب )2007ًی ىٌانَْ ةیهیؾ ك ُيکاراف ) ىحفاكت ُـحٍغ. 

گؽارش کؼد ك  0.26ك 0.24( گؽارش قغ . ٌحایر ىٌانَْ ىا ىیاٌگیً قاظل كّس را در دك كوْیث اؿحاجیک ك دیٍاىیک ةَ جؼجیب 0.04±0.25)

زىّدٌی ُای ىتحال ةَ اوافَ كزف اظحالؼ ىٍْاداری كزّد دارد در دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک در آ AIازًؼفی ةیاف ىی کٍغ کَ ةیً 

(p<0.012 کَ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ كزّد ایً اظحالؼ ةَ قؼایي پا ًی راق رفحً ك ایـحادف ةؼ ىی گؼدد ك ةا ٌحایر ةَ دؿث آىغق از ىٌانَْ کؼیيی )

اؿحاجیک ك دیٍاىیک ىكاُغق ٌكغ ةَ ٌُؼ ىی رؿغ ایً پاراىحؼ ( ُيعّاٌی دارد. در زاكیَ پا اظحالؼ ىٍْاداری ةیً صانث 12( )1390ك ُيکاراف )

( ٌكاف داد کَ ایً پاراىحؼ در ُؼ دك صانث اؿحاجیک ك 1390جضث جادیؼ قؼایي ىعحهف پا كؼار ٌيی گیؼد. اىا ٌحایر ىٌانَْ کؼیيی ك ُيکاراف )

 .df T Sig متغیز

FA 11 0.569 0.577 

SAI 11 -2.467 0.025 

CSI 11 -2.374 0.030 

AI 11 -2.840 0.012 
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ىٌانَْ ىا ٌكاف داد ایً پاراىحؼ در دك صانث اؿحاجیک ك  دیٍاىیک در گؼكق ُا ةا یکغیگؼ اظحالؼ ىٍْاداری دارٌغ. در ىّرد قاظل اؿحاُهی،

-چیپاکؾ( ٌیؽ ةَ ٌحایر ىكاةِی دؿث یافحٍغ. در ىّرد قاظل 1999دیٍاىیک ةا ُو اظحالؼ ىٍْاداری دارٌغ کَ ىاجیـیّف ك ُيکاراف )

ّری کَ در ُؼ دك ىٌانَْ جفاكت ىٍْاداری را (   ىكاةَ ةّد ةَ p<0.02ً( )1999ٌحایر ىٌانَْ صاوؼ ةا ىٌانَْ ىاجیـیّف ك ُيکاراف )اؿيیؼؾ 

 در ُؼ دك صانث اؿحاجیک ك دیٍاىیک گؽارش کؼدٌغ.
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  چکیده کّجاه

جادیؼ جيؼیٍات جٍیؾ  ىٌانَْ پژكُف صاوؼ از از ایً رك ُغؼ ُـحٍغ؛ ىكکم دچار صؼکحی ُای ىِارت ك رقغ زىیٍَ در ذٍُی، جّاف کو کّدکاف

 15جا  10آىّزاف دظحؼ  داٌف از ٌفؼ 30 جْغاد جسؼةی ٌیيَ ىٌانَْ در ایً .ةّد  ٍُیذ جّاف کو کّدکاف ىِارت ُای صؼکحی درقث ةؼ ركی ىیؽ

 دؿحؼس در ك ُغفيٍغ مّرت ةَ ( 00/61±02/6) 70جا  50ك ةِؼق ُّقی  ( 4/12±05/2ؿٍی ) ىیاٌگیً قِؼ امفِاف ةا اؿحذٍائی ىغارس ؿانة
ىِارت ُای صؼکحی  ارزیاةی ىٍُّر گؼفحٍغ. ةَ کٍحؼؿ ك جسؼةی كؼار ٌفؼی 15گؼكق  دك قغق در زفث جنادفی ةَ ًّر ُّقتِؼ اؿاس ةؼ ك اٌحعاب

جيؼیٍات  دكیلَ ای 45 زهـَ ؿَ ُفحَ ای ُفحَ، 12 ىغت ةَ جسؼةی قغ. گؼكق اكزرجـکی اؿحفادق -ةؼكئیٍیٍکؾ صؼکحی كاةهیث آزىّف از درقث

ىٍْی  ؿٌش ك قغ اؿحفادق ىکؼر اٌغازق گیؼی ُای ةؼای كاریاٌؾ جضهیم از. ّيم آىغ ةَ پؾ آزىّف دكرق پایاف در دادٌغ. اٌساـ را جٍیؾ ركی ىیؽ

ؿؼّث دكیغف  ٌحایر ٌكاف داد کَ ةؼٌاىَ جيؼیٍات جٍیؾ ركی ىیؽ، جادیؼ ىٍْاداری ةؼ ظؼدق آزىّف ُای ىضاؿتَ قغ.  05/0 داری

در گؼكق جيؼیٍی ( P;001/0ك كغرت)( P;001/0دكؿّیَ ) (، ُياٍُگیP;001/0(، جْادؿ پّیا )P;001/0جْادؿ ایـحا )(، P;001/0چاةکی)

 در درقث صؼکحی ُای ىِارت ةِتّد ىّزب جّاٌـحَ اؿثجٍیؾ ركی ىیؽ  جيؼیٍات ةَ ٌُؼ ىی رؿغ آىغق دؿث ةَ ٌحایر ةَ جّزَ ةاداقحَ اؿث. 

 .گؼدد ذٍُی جّاف کو کّدکاف

 .، کو جّاف ذٍُیىِارت ُای صؼکحی درقث،  جٍیؾ ركی ىیؽ واژگان کهیدی:

 ىلدىَ

 کّدکاٌی ةَ ىكعل ةَ ًّر ك ،کٍغىی ةؼكز ٌّزّاٌی از كتم کَ اؿث رقغ دكراف صؼکحی – ادراکی ُایٌاٍُساری از یکیذٍُی جّاٌیکو ٍغركـؿ

 70 از کيحؼ ُّقی(ِؼق)ةُّقتِؼ ةا کّدکاٌی ؿٍحی ةَ ًّر. دارٌغ ٌلل ؿازقی ُایةؼظی رفحار ك قٍاظحیُای ؿازكکار در کَقّد ىی اًالؽ

  .(1391قٌّغ )كاؿيی کِؼیؽؿٍگی، ىی دؿحَ ةٍغی ذٍُیجّافکو ادافؼ زؽء

 کّدکاف از رقغی ك صؼکحی جتضؼ ُایزىیٍَ در کّدکاف ایً کَ اٌغدادق ذٍُی ٌكافجّافکو کّدکاف صّزق در قغق اٌساـ جضلیلات جياىی جلؼیتا

 ك اؿپارؾ صؼکحی ةؼٌاىة ادؼ ( ةا ىلایـة1393ّ ك ُيکاراف )فْاؿ ىغاٌه(. 2010، ُارجيً،  2003ُـحٍغ)ریيؼ،  جؼّلب ظّد، ؿاؿ ك ؿً ُو

 ك قغق کو جّاف ذٍُی پـؼاف درقث پایَ ای صؼکحی ىِارت ُای ةِتّد رقغ ىّزب صؼکحی، ةؼٌاىة دك ُؼ داد ٌكاف جکٍیک ُای ةـکحتاؿ،

 َؼیف ك درقث ىِارت ُای صؼکحی ةؼ ـیص یکپارچگی درىاف جأدیؼ (،2006ُيچٍیً ؿّرجسی ) دیغق ٌكغ. ركش دك ایً ةیً ىٍْاداری جفاكت

 در کيک ىضللیً ةَ کّدکاف ایً ٌیاز قغق اٌساـ ُای جضلیلاتیافحَ ةَ جّزَ ةا ةٍاةؼایً کؼد. جأییغ را ٌكاٌگاف داكف ةا ؿانَ 7 جا 5 کّدکاف

 ك ةِتّد ذٍُی،جّافکو افؼاد ةَ يکک ك جّاٌتعكی ُایقیّق از رؿغ. یکیىی ٌُؼ ةَ وؼكری جيؼیٍی ُایةؼٌاىَ از اؿحفادق ك ًؼاصی زىیٍَ

ىِارت ُای صؼکحی  ةؼ جادیؼ جيؼیٍات جٍیؾ ركی ىیؽ ىٌانَْ پژكُف صاوؼ از (. نػا ُغؼ1994اؿث)زیحم،  پایَ ُای صؼکحیىِارت جّؿَْ

 .ةّد ذٍُی جّاف کو کّدکاف درقث

 روش جدلیق

ةّدٌغ کَ ةَ مّرت  70جا  50ذٍُی آىّزش پػیؼ ةا ةِؼق ُّقی جّافؿانَ دظحؼ کو 15جا  10داٌف آىّز  30ایً پژكُف ٌیيَ جسؼةی ك قاىم 

ُّقی رجتَ ةٍغی قغق ك ةَ در دؿحؼس از ىغارس اؿحذٍایی قِؼ امفِاف اٌحعاب قغٌغ. قؼکث کٍٍغُا پؾ از اٌحعاب اكنیَ ةؼ اؿاس ةِؼق

ُّقی ( ك ىیاٌگیً ةِؼق4/12±05/2)ٌفؼ( ةا ىیاٌگیً ؿٍی  15ٌفؼ( ك کٍحؼؿ) 15مّرت جنادفی زفث قغق در دك گؼكق جسؼةی )

اكزرجـکی كتم ك ةْغ از  -ةؼكٌیٍکؾ صؼکحی جتضؼ آزىّفةَ ىٍُّر ؿٍسف ىِارت ُای صؼکحی درقث از ( ُيحا ؿازی قغٌغ. 02/6±00/61)

 مّرت پػیؼفث. SPSSدر ٌؼـ افؽار  ىکؼر اٌغازق گیؼی ُای ةؼای كاریاٌؾ جضهیم جيؼیٍات اؿحفادق قغ. جضهیم دادق ُا ةا اؿحفادق از آزىّف
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 ٌحایج

 (، ُياٍُگیP;001/0)پّیا  (، جْادؿP;001/0)ایـحا جْادؿ(، P;001/0جيؼیٍات جٍیؾ ركی ىیؽ ةؼ ظؼدق آزىّف ُای ؿؼّث دكیغف  چاةکی)

 قغ. ُا ىِارت ایً ةِتّد ىّزب ك داقث ىٍْاداری جأدیؼ گؼكق جيؼیً( P;001/0ك كغرت)( P;001/0دكؿّیَ)

 جضلیق  آزىّدٌی ُای قٍاظحی زاىَْ ظنّمیات .1 زغكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ؿٌش ىٍْاداری; P                     05/0 ؿٌش در دار *;ىٍْی

 جکؼاری آٌّای آىاری جضهیم ركش از آىغق ةغؿث ٌحایر ظالمَ .2 زغكؿ

 آسمًن گزيٌ متغیز
 اوحزاف± میبوگیه

 استبودارد
 درين گزيَی تعبمل بیه گزيَی

زعت س

ديیدن ي 

 چببکی

 جسؼةی
 60/0±121/1 پیف آزىّف

196/1;F 800/64;F 200/51;F 
 73/1±534/1 پؾ آزىّف

 کٍحؼؿ
 73/0±033/1 پیف آزىّف

283/0;P 001/0;*P 001/0;*P 
 67/0±976/0 پؾ آزىّف

 تعبدل ایستب

 جسؼةی
 60/5 ±548/4 پیف آزىّف

639/0;F 288/34;F 695/26;F 
 67/6±562/4 پؾ آزىّف

 کٍحؼؿ
 00/5 ±464/3 پیف آزىّف

431/0;P 001/0;P
* 001/0;P

* 

 93/4 ±262/3 پؾ آزىّف

 تعبدل پًیب

 جسؼةی
 27/6±183/4 پیف آزىّف

007/0;F 144/24;F 731/10;F 
 60/7±290/4 پؾ آزىّف

 کٍحؼؿ
 93/6±200/4 پیف آزىّف

933/0;P 001/0;P
* 003/0;P

* 

 67/6±639/4 پؾ آزىّف

َمبَىگی دي 

 سًیٍ

 جسؼةی
 93/3±576/2 پیف آزىّف

390/0;F 575/92;F 175/21;F 
 07/5±604/2 پؾ آزىّف

 کٍحؼؿ
 07/4±150/3 پیف آزىّف

537/0;P 001/0;P
* 001/0;P

* 
 67/3±769/2 پؾ آزىّف

 t p میبوگیه ±اوحزاف استبودارد گزيٌ عبمل

 سه)سبل(
 2/12±04/2 جٍیؾ

95/0 29/0 
 60/12±06/2 کٍحؼؿ

 قد)سبوتی متز(
 143±07/17 جٍیؾ

98/0 33/0 
 36/144±97/17 کٍحؼؿ

 يسن)کیلًگزم(
 27/46±84/16 جٍیؾ

5/1 11/0 
 27/42±11/13 کٍحؼؿ

 یبُزٌ ًَض
 33/61±81/5 جٍیؾ

6/1 09/0 
 67/60±23/6 کٍحؼؿ
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 قدرت

 جسؼةی
 20/8±305/2 پیف آزىّف

540/1;F 469/26;F 719/17;F 
 53/9±588/2 آزىّفپؾ 

 کٍحؼؿ
 87/7±386/2 پیف آزىّف

225/0;P 001/0;*P 001/0;P
* 

 73/7±251/2 پؾ آزىّف

 

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

ىِارت ُای ؿؼّث  جّاٌغ ىی جيؼیً زهـات جْغاد ایً ةا جيؼیٍات جٍیؾ ركی ىیؽ کَ گؼفث ٌحیسَ جّاف پژكُف ىی ایً یافحَ ُای ةَ جّزَ ةا

پژكُف صاوؼ ةا ٌحایر  ُاییافحَ .ةعكغ ةِتّد را ذٍُی آىّزش پػیؼ جّاف کو دظحؼاف ك كغرتدكؿّیَ  جْادؿ، ُياٍُگیی، دكیغف ك  چاةک

 ةا ،جْادؿ ك كغرت ُایظؼدق آزىّف ُای پژكُف صاوؼ دراز ًؼفی یافحَ( ُيـّؿث. 2فْاؿ ىغاٌهّ ) (،4)ىّؿّی (،10)یاکـهً(، 8)ؿیيٌّؽ

ةا ٌحایر پژكُف  جْادؿ (. پژكُف صاوؼ در ظؼدق آزىّف1اؿث) ىغایؼ (1377ؿحا ك ةا ٌحایر ىٌانَْ رُتاٌفؼد)( ُيؼا2015ىٌانَْ جاپ) ٌحایر

ذٍُی ةؼرؿی ك اّالـ ٌيّد کَ ةؼٌاىَ جيؼیٍی ىّرد جّافجاپ در پژكُف ظّد ادؼ جيؼیٍات قٍا را ةؼ ٌّزّاٌاف کو ُيـّؿث.(2016ؿاٌغرىً )

ؿؼّث دكیغف ك  ظؼدق آزىّف ُای پژكُف صاوؼ دریافحَذٍُی را ةِتّد ةعكغ. ُيچٍیً جّافّاٌاف کواؿحفادق كی جّاٌـحَ جْادؿ ك كغرت ٌّز

( غیؼ ُيـّ ىی ةاقغ. جاپ گؽارش کؼد کَ ةؼٌاىَ جيؼیٍی ىّرد اؿحفادق كی 1392فْاؿ ىغاٌهّ ك ُيکاراف ) (،2015جاپ )ٌحایر ةا چاةکی 

جّاف ةَ ٌّع ةؼٌاىَ جيؼیٍی ىّرد از دالیم ایً ىغایؼت ىی ذٍُی ایساد کٍغ.جّافپـؼاف کو ؿؼّث دكیغف دظحؼاف كٌحّاٌـث جادیؼ ىٍْاداری ةؼ 

جا  15پـؼ ةا داىٍَ ؿٍی  8دظحؼ ك  6ُا )کٍٍغقُفحَ( ك ؿً ك زٍؾ قؼکث 10اؿحفادق جّؿي جاپ )جيؼیٍات قٍا(، ىغت زىاف ةؼٌاىَ جيؼیٍی )

زهـَ ةؼٌاىَ صؼکحی اؿپارؾ ٌحّاٌـث جادیؼات ىٍْاداری را ةؼ ركی ىحغیؼ ؿؼّث ك چاةکی  24ؿاؿ( ٌاـ ةؼد. فْاؿ ىغاٌهّ  گؽارش کؼد کَ  18

 كغرت پـؼاف ركی ةؼ كیژق، صؼکحی ةؼٌاىَ جيؼیً کَ اؿث کؼدق ظّد ةیاف جضلیق ٌحایر اؿاس ةؼ (. رُتاٌفؼد،2ذٍُی ایساد ٌيایغ)جّافپـؼاف کو

کٍٍغگاف قؼکث کَ چؼا داد؛ کٍٍغگاف رةيجفاكت ؿً ك زٍؾ قؼکث  ةَ ىی جّاف را ایؼتىغ ایً دنیم ٌغارد. جأدیؼ پػیؼذٍُی آىّزشجّافکو

کٍٍغگاف ىٌانَْ رُتاٌفؼد ك فْاؿ ىغاٌهّ  پـؼ ك در ىضغكدق ؿاؿ ةّدٌغ در صانی کَ قؼکث 15جا  10صاوؼ دظحؼ ك در ىضغكدق ؿٍی  ىٌانَْ

-قؼکث جيؼیً زىاف کَ ىغت چؼا داد؛ رةي صؼکحی جيؼیً ةؼٌاىَ زىاف ةَ ىغتؿاؿ ةّدٌغ، از دالیم دیگؼ ایً ىغایؼت ىی جّاف  13جا  9ؿٍی 

 زىاف ىغت ، در صانی کَزهـَ ةّد 24ُكث ُفحَ ك قاىم فْاؿ ىغاٌهّ کٍٍغگاف قؼکثك ىغت زىاف جيؼیً  ُفحَ 6رُتاٌفؼد  کٍٍغگاف ىٌانَْ

 جّاٌغ ةَىی ىٌانَْ، در ؿَ ىّرد اؿحفادق صؼکحی ةؼٌاىَ عٌّ جفاكت ةّد. ُيچٍیً زهـَ( 36ُفحَ) 12کٍٍغگاف پژكُف صاوؼ قؼکث جيؼیً

 قّد.  ٌحایر ذکؼ ىغایؼت دنیم ٍّّاف

 ىٍاةع

ؿانَ قِؼ  10-13صؼکحی داٌف آىّزاف پـؼ ّلب ىاٌغق ذٍُی -ُای ادراکی، جأدیؼ یک ةؼٌاىَ صؼکحی كیژق ةؼ ىِارت1377( رُتاٌفؼد، ح، 1

 جِؼاف.جِؼاف، پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاق 

 ُای ىِارت ةِتّد ةؼ ةـکحتاؿ ُای جکٍیک ك اؿپارؾ صؼکحی ةؼٌاىَ ادؼ ، ىلایـ1393َ ؼ،  ىٍیِ، ىیکائیهی ؼ، صـیٍی، ( فْاؿ ىغاٌهّ، ق،2

 .284-274ص: (، 3)14اردةیم،  پؽقکی ّهّـ داٌكگاق ىسهَ پػیؼ، آىّزش ذٍُی جّاف کو پـؼاف درقث صؼکحی

-جّافکو کّدکاف صؼکحی – ادراکی ُایجّاٌایی ةؼ ریحيیک صؼکات ةؼٌاىة یکجأدیؼ ، 1391صیغری، ؿ،  مانضی، ح، غ،کِؼیؽؿٍگی،  ( كاؿيی3

 .75-92ص :  ،9ش  كرزقی، _ صؼکحی یادگیؼی ك ، رقغپػیؼآىّزش ذٍُی

 14 جا 7 پػیؼآىّزش یذٍُجّافکو کّدکاف یپایَ صؼکحی ُایىِارت رقغ ةؼ ىٍحعب صؼکحی ةؼٌاىة یکجأدیؼ  ىلایـة، 1391ؽ،  (  ىّؿّی،4

  .83-94جِؼاف، ص  ارقغ، داٌكگاق کارقٍاؿی ٌاىة پایاف ؿانَ،
5)Top, E, 2015, The Effect of Swimming Exercise on Motor Development Level in Adolescents with Intellectual 

Disabilities, American Journal of Sports Science and Medicine, vol. 3, no. 5: 85-89. doi: 10.12691/ajssm-3-5-1. 

6) Hartman, E, Houwen, S, Scherder, E, Visscher, C,2010, On the relationship between motor 
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performance and executive functioning in children with intellectual disabilities, J Intellct Disabil 

Res, May; 54(5): 468–77. 

7) Rimmer, JH, Kelly, LE, 2003, Gross motor development in preschool children with learning 

disabilities. Adapt Phys Activ Q. July; 20(3): 268-79. 

8) Simons, J, Daly, D, Theodorou, F, Caron, C, Simons, J, Andoniadou, E, 2008, Validity and reliability of the 

TGM-2 in 7-10 year-old Flemish children with intellectual disability, Adapted Physical Activity Quarterly, 25(1), 

71-82). 

9) Soratchi, H, Sazmand, AH, Karbalaii Nori, A, Jadidy H,2006, The Effect of Sensory Integration in Gross&Fine 

Motor Skills Children of 5-7 Years with Down Syndrome. Tavanbakhshi, 9(2): 35-40.  

Sunderman, S, 2016, The effect of vestibular stimulation exercises on balance in children with Down syndrome,  

Electronic Theses and Dissertations, Paper 2403. 

10) Yukselen, A, Dogan, O, Turan, F, Cetin, Z, Ungan, M, 2008, Effects of exercises for fundamental movement 

skills in mentally retarded children, Middle East Journal of Family Medicine, 6 (5): 249-252. 

11) Zittel, LL,1994, Gross Motor Assessment of Preschool Children With Special Needs: Instrument Selection 

Considerations, Adapt Phys Activ Q, 11(3): 245-260. 
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 ىلایصَ ادر زىاٌتٍدی اغيال ةرٌاىَ جيریً کظظی و جلّیحی ةر شٍدروم ىحلاطع جدحاٌی

  2 ، غهی طيصی ىاجالن *1 چیيً غهیارٌژاد

 الصی، داٌكگاق گیالف کارقٍاس ارقغ آؿیب قٍاؿی ك صؼکات ام -1

 گیالفداٌكگاق  ةغٌی ك ّهّـ كرزقی، یثداٌكکغق جؼة آؿیب قٍاؿی ك صؼکات امالصی ، گؼكق اؿحادیار -2

E-mail: ch.alyarnezhad@gmail.com 

 چکیده کّجاه

یِای ةغف ك ّادات ٌاٍُسارآىّزش، پیكگیؼی، ةِتّد ك امالح  کارةؼدی ك ىكحيم ةؼ اُغاؼ ّيغق قٍاؿائی،ای از ّهّـصؼکات امالصی قاظَ

کَ در ایً ىٌانَْ ةَ ىلایـَ جادیؼ زىاٌتٍغی اّياؿ ةؼٌاىَ جيؼیً کككی ك كغرجی ةؼ امالح پاؿچؼ (1391)مشیدی،ةاقغؼکحی افؼاد ىیصغهي

 قّد.ؿانَ داٌكگاق گیالف پؼداظحَ ىی25-19ؿٍغركـ ىحلاًِ جضحاٌی داٌكسّیاف دظحؼ 

گیؼی ؿانَ داٌكگاق گیالف ةَ ٍّّاف ٌيٌَّ اكنیَ ةا اؿحفادق از ركش ٌي25ٌَّجا 19ٌفؼ از داٌكسّیاف دظحؼ  300جسؼةی جْغاد در ایً ىٌانَْ ٌیيَ

 ،غؼةاؿ اكنیَ قغٌغ،اٌحعاب گؼدیغٌغ.کهیَ ایً افؼاد زِث قٍاؿایی ك جفکیک ىتحالیاف ةَ نّردكز کيؼی ةا اؿحفادق از ركش ٌیّیّرؾ جنادفیغیؼ

درزَ ةّدٌغ، ةَ ٍّّاف افؼاد ىتحال گؽیٍف ك ةَ مّرت جنادفی در ؿَ گؼكق كؼار گؼفحٍغ. 45ٌِا کَ دارای اٌضٍا ةیف از ٌفؼ از آ45در پایاف جْغاد 

-ُای كاریاٌؾ یکدكیلَ جيؼیٍات امالصی اّياؿ قغ. در اةحغا ك اٌحِای دكرق جـث60زهـَ ك ُؼ زهـَ 3ُفحَ، ُفحَ ای 8ةؼای دك گؼكق ىّرد 

 َ قغ.آزىّف گؼفحپیف ك پؾ ًؼفَ

-داری كزّد داردك ةیً گؼكق ةا جيؼیٍات ُيؽىاف كگؼكق کٍحؼؿ جفاكت ىٍْا( راةٌة ىٍْاp<0/05ٌحایر ةیً گؼكق جيؼیٍات ةافامهَ ك گؼكق کٍحؼؿ )

يؼیٍات ُای جضلیق، جيؼیٍات کككی ك كغرجی ةا فامهَ زىاٌی جادیؼ ةِحؼی ٌـتث ةَ اٌساـ ُيؽىاف جاؿاس یافحَ(. ةؼp>05/0داری كزّد ٌغارد)

 کككی ك كغرجی ةؼ کاُف نّردكز کيؼی دارد. 

-ةّدٌغ. ةیً نّردكز 88/64±6/ 54ك  22/ 62 ± 1/ 95ك  158/ 28 ± 1/3ُا ةَ جؼجیب دارای ىیاٌگیً كغ، ؿً ك كزف  ُا: آزىّدٌییافحَ

 ≥p./.5داری در ؿٌش صی، جفاكت ىٍْیُفحَ دكرق اٌساـ صؼکات امال8کيؼی ك جيؼیٍات امالصی دك گؼكق ىّرد ةا گؼكق قاُغ، كتم ك ةْغ از 

 صامم گؼدیغ.

 جيؼیٍات جلّیحی جيؼیٍات کككی،   ؿٍغركـ ىحلاًِ جضحاٌی، واژگان کهیدی:
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 چکیده ةهٍد

 ىلدىَ

 ًّر ةَ ار ّىالت از ٌاقی فكارُای ك کٍغ¬ىی جضيم را اٌغاىِا ك ؿؼكزف کَ اؿث پػیؼی اٌٌْاؼ جكؼیضی ىسيَّّ اٌـاف در ُا¬ؿحّف ىِؼق

يّدی ك از زيهَ كزف ةغف ّ ٌیؼكُای ةؼاةؼ در آف ىلاكىث افؽایف ؿتب فلؼات ؿحّف كّؿِای. دُغ¬ىی اٌحلاؿ دیگؼ زِات در یا ك ىـحلیو

جغییؼ در كّس  آیغ.¬ىی كزّد ةَ 12( یافحَ افؽایف کيؼی نّردكز) نّردكزیؾ اؿث. ةا افؽایف ایً كّس در ٌاصیَ کيؼ، ٌاٍُساری ةَ ٌاـ ُایپؼ

ُيحفؼ ك جّاف ّهث ّيغق ایً ٌاٍُساریِا را ّغـ جْادؿ ّىالٌی در ٌاصیَ کيؼ ٌاـ ةؼد. )ىی کَ ةاقغ¬تیْی کيؼ ةَ ّّاىم ىحْغدی ىؼجتي ىیً

 امهی ّاىم ٌاصیَ، ایً در ىّزّد ّىالٌی جْادؿ ك نگٍی -کيؼی  کيؼةٍغ ّىالت ىحلاةم ّيهکؼد ركدىی گياف كاكِ، در(. 1392مغاكحی،

كاؿيی ك )زغاگاٌَ مّرت ةَ ك جٍِایی ةَ ّىالت ایً از ُؼیک ىٌهق وْف یا كغرت ىیؽاف ٌَ ةاقغ، کيؼی كّس اٌضؼافات در کٍٍغقجْییً

 (.1392ُيکاراف،

ةاقٍغ ك در کٍٍغق ایً ّاروَ ىیزـياٌی ك امالح اظحالالت ایسادىضللیً زیادی در زـحسّی ركقِای ىٍاؿتی ةؼای ةاال ةؼدف ؿٌش آىادگی

 كوْیث ةؼ ىٍُو امالصی صؼکات ُفحَ 8 جادیؼ ةؼرؿی در ٌیؽ( 1388)ُيکاراف ك . رٍُيااٌغیافحٌَیؽ ةَ ركقِای ىحفاكجی دؿثُيیً راؿحا 

 ك قغقکّجاق ّىالت ةیً ُياٍُگی ُيؽىاف، ةٌّر کككی ك جلّیحی جيؼیٍات اٌساـ مّرت در داقحٍغ اَِار دظحؼ، آىّزاف داٌف در فلؼاتؿحّف

ُای اٌساـ قغق،  ةا جّزَ ةَ ةؼرؿی (.1388رٍُياكُيکاراف،)قّدىی نگً كغاىی چؼظف کاُف ةَ ىٍسؼ اىؼ ایً ك آیغىی كزّد ةَ قغقکكیغق

 زىاٌتٍغی ادؼ ىلایـَ"نػا پژكُف صاوؼ ىٌانْاجی کَ ةَ جلغـ ك جاظؼ زىاف اّياؿ جيؼیٍات کككی ك كغرجی پؼداظحَ ةاقٍغ، ىكاُغق ٌكغ. 

مغد پاؿط ةَ ایً ؿّاؿ اؿث کَ آیا اٌساـ جيؼیٍات کككی ك كغرجی ةَ در "جضحاٌی ىحلاًِ ؿٍغركـ ةؼ یجلّیح ك کككی جيؼیً ةؼٌاىَ اّياؿ

  کيؼی داٌكگاق گیالف جادیؼ دارد یا ٌَ؟ؿانَ ىتحال ةَ نّردكز 25 - 19فامهَ زىاٌی ةؼ زاكیَ اٌضٍا کيؼی داٌكسّیاف دظحؼ مّرت ُيؽىاف ك ةا

 ريش تحقیق

 45ٌفؼ از افؼادی کَ دارای زاكیَ اٌضٍای ةیف از  45آزىّف ةا گؼكق کٍحؼؿ اؿث. جْغاد پؾ –آزىّف ةی از ٌّع پیفجسؼًؼح جضلیق صاوؼ ٌیيَ

 ؿً:) ةافامهَ جيؼیٍاتٌفؼق  15 کيؼ ةیف از اٌغازق ىٍاؿب، گؽیٍف ك ةَ مّرت جنادفی در ؿَ گؼكقدرزَ ةّدٌغ ةَ ٍّّاف افؼاد ىتحال ةَ گّدی

 + 40/2كغ: ،79/63 + 00/6 كزف: ،33/23 + 02/2 ؿً:) جيؼیٍات ُيؽىاف( ، 33/157 + 37/3 كغ: ،154/66 + 24/6 كزف: ،86/21 + 55/1

کيؼ از (، كؼار گؼفحٍغ. ةؼای جْییً ىیؽاف زاكیَ نّردكز26/158 + 43/3 كغ: ،72/64 + 50/7 كزف: ،66/22 + 09/2 ؿً:) ك گؼكق کٍحؼؿ( 26/159

 (، اؿحفادق قغ.Youdas et al. 1995) (1995یّداس )ركش  ةاك  کف ىٌٍْفظي

arc tag [2H/L] 4; Θ 

 ركش آىاری:

ُا از آىار اؿحٍتاًی اؿحفادق قغ. ةؼای ةؼرؿی جّزیِ دادق ُا قغق از آىار جّمیفی ك ةؼای جسؽیَ ك جضهیم یافحَآكریةؼای جّمیف اًالّات زيِ

ُا از آزىّف جضهیم آىاری دادقكُا در جضلیق صاوؼ ٌؼىاؿ ةّد، نػا ةؼای جسؽیَقؼككیهک اؿحفادق قغ. ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جّزیِ دادیپاز آزىّف قا

جکؼار  10ةا  جلّیحی جيؼیٍات.  در ٌُؼ گؼفحَ قغ. α≤05/0كاریاٌؾ یکٌؼفَ ك آزىّف جْلیتی جّکی اؿحفادق قغ.ؿٌش ىٍْاداری پاراىحؼیک آٌانیؽ

در  داٌیَ 20ةَ داٌیَ در زهـات اكؿ قؼكع ك  10کكف ّىهَ از ىغت زىاف کككی در جيؼیٍات یافحٍغجکؼار پایاف ىی 20قؼكع قغق ك ةا 

ُای جضلیلات كتهی ك آؿحاٌَ اؿاس یافحَقغ ك قغت جيؼیً ةؼای ُؼ آزىّدٌی ةؼجيؼیٍات ةَ مّرت ایـحگاُی ازؼا ىی. رؿیغ زهـات آظؼ

  .گؼدیغُا، کٍحؼؿ ىیپػیؼی جيؼیً آزىّدٌیجضيم

 ٌحایج 

زىیٍَ را ةؼای جلّیث ةِحؼ ّىالت وْیف  امهی ّاىم ٌاصیَ، ایً در ىّزّد ّىالٌی جْادؿ ك نگٍی - کيؼی کيؼةٍغ ّىالت ىحلاةم ّيهکؼد

 ایً از ُؼیک ىٌهق وْف یا كغرت ىیؽاف ٌَ ىی ةاقٍغ،  کيؼی كّس اٌضؼافات در کٍٍغق¬قغق فؼاُو ىی کٍغ. ّىالت وْیف قغق ، جْییً
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  ((امالصیامالصی  صؼکاتصؼکات  كك  كرزقیكرزقی  قٍاؿیقٍاؿی  آؿیبآؿیب))كرزقیكرزقی  ًبًب

  

  
 قّاُغ ایً ةَ جّزَ ةا کَ ایً ٌُؼیَ  ةا ٌحایر جضلیق صاوؼ ُيـّ ىی ةاقغ. (.1392كاؿيی ك ُيکاراف،)َزغاگاٌ مّرت ةَ ك جٍِایی ةَ ّىالت

 جّزَ ىِو ّىالت جياىی ُيؽىاف کار ةَ ةایغ راؿحا ایً در ك ٌتّدق ىؤدؼ چٍغاف ّىالت، ؿایؼ ّيهکؼد گؼفحً ٌُؼ در ةغكف کيؼ كّس جغییؼ

 .(1391ّتاس زادق،)ٌيّد

 ةدخ و ٌحیجَ گیری

 ی نّردكز کيؼی در دظحؼاف داٌكگاق گیالف ةّد.فامهَ زىاٌی ةؼ امالح ّاروَُغؼ از ىٌانَْء صاوؼ، ىلایـَ جادیؼ دك ركش جيؼیٍی ُيؽىاف ك ةا

-ُفحَ جيؼیً ٌكاف داد، ةَ 8فامهَ زىاٌی پؾ از داری را در کاُف ىیؽاف كّس کيؼی گؼكق جيؼیٍات امالصی ةاُای جضلیق ةِتّد ىٍْایافحَ

 ٌحایر ةا یافحَ ایً  .(1392کاُف یافث. )كاؿيی ك ُيکاراف، 64/52ةَ  35/59آزىّف از فامهَ در پیفکَ ىیاٌگیً كّس کيؼی در گؼكق ةاّریً

 كّس ىیؽاف ةا راف ىفنم کٍٍغقجا ك پكث کٍٍغقةاز ّىالت كغرت ةیً ارجتاط ةؼرؿی در آٌِا. دارد ُيعّاٌی( 1386) ُيکاراف ك میغی پژكُف

-کيؼةٍغ ّىالت دیگؼ ىحلاةم ّيهکؼد ةَ جّزَ ةغكف ك جٍِایی ةَ راف ىفنم کٍٍغقظو ك پكث کٍٍغقةاز ّىالت كغرت یا ك وْف دریافحٍغ کيؼ،

 جّزَ ىّرد نگٍیکيؼةٍغ ّىالت جياـ ةایغ امالصی صؼکات جسّیؽ در کؼدٌغ جّمیَ آٌِا رك ایً از. ةاقغ ىّدؼ کيؼ كّس ىیؽاف ةؼ جّاٌغٌيی نگٍی

  (.1386میغی ك ُيکاراف،)گیؼٌغ كؼار

 ةا ىلایـَ در ةیكحؼی جلّیحی، ؿِو جيؼیٍات اٌساـ ؿپؾ ك اةحغا در کككی جيؼیٍات کَ، اؿث صلیلث ایً ةیاٌگؼ صاوؼ جضلیق ُاییافحَ

ق قغق، پیاىِای  دارد.نػا جّمیَ ىی قّد کَ اةحغا ةایغ جّؿي کكف ّىهَ کّجا کيؼ نّردكز زاكیَ کاُف در ُيؽىاف كغرجی ك کككی جيؼیٍات

 جّافىی صاوؼ پژكُف ُاییافحَ اؿاسةؼ کهی، ًّر ىِاری را از ركی ّىهَ وْیف ك کكیغق قغق ةؼداریو ك ؿپؾ آف ّىهَ را جلّیث کٍیو.ةَ

 .اؿث ُيؽىاف جيؼیٍات از ةِحؼ فامهَةا جيؼیٍات گؼفث ٌحیسَ

  ىٍاةع
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