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 تبثیز ّؾت ّفتِ توزیي پیالتظ ثز ثْجَد ًبٌّجبری کیفَس سًبى
 

  2اهیزهقذم، ، 1ریحبًِ، آجَداى قزایی

 

 ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ تزثیت ثذًی داًؾگبُ آساد اعالهی هؾْذ-2، آساد اعالهی هؾْذ داًؾگبُ-1

1.ag.gharaee@gmail.com 

 هقذهِ

 ثبػث ؽَد هی اًجبم هغتوز ثغَر کِ خبصی ثذًی فؼبلیت هبًٌذ ؽًَذ هی تکزار هذاٍم ثغَر کِ ثذًی ّبی ٍضؼیت ٍ ػبدات

 ٍ پذیزی اًؼغبف قذرت، در تَاسى ػذم کِ ؽذُ هخبلف ػضالت ثِ تَجِ ػذم ٍ ثذى ػضالت اس ثخؾی اس هکزر اعتفبدُ

 اًذام،) گزدد ّب ًبٌّجبری هَجت تَاًذ هی هذت عَالًی در کِ داؽت خَاّذ دًجبل ثِ را ًزم ثبفتْبی ٍ ػضالت عَل

کِ هوکي اعت در دٍراى کَدکی ٍ ًَجَاًی هَرد غفلت اس جولِ ًبٌّجبری ّبیی  (.1383 ّوکبراى، ٍ داًؾوٌذی ؛1378

 تغییزات اس ای ًؾبًِ اعت هوکي اعت ّوزاُ پؾتی ًبحیِ قَط آهذگی ثز افشایؼ ثب کِ کیفَسقزار گیزد کیفَس هی ثبؽذ

 ٍ ػوَهی:  کٌٌذ هی تقغین ًَع دٍ ثِ گزفتبر هٌغقِ لحبػ ثِ را کیفَس .(1995 ،  ثزدفَرد)ثبؽذ  فقزات عتَى در عبختبری

ّوچٌیي کیفَس هَضؼی ثِ دٍ ًَع هتحزک ٍ ثبثت تقغین هی ؽَد کِ کیفَس هتحزک ًبؽی اس ضؼف ػضالت هی  .هَضؼی

 ًیغتثبؽذ کِ ثب حزکبت اصالحی قبثل ثزگؾت اعت در صَرتی کِ کیفَس ثبثت ثب حزکبت اصالحی قبثل اصالح 

 هجتال ؽَئزهي کیفَس ثیوبری ثِ هزد 2 سى، ّز اسای ثِ کِ کزدًذ ثیبى2010 ّوکبراى ٍ  هبری ثزادفَرد، (.1379 عخٌگَیی،)

 .ثبؽذ هی

 ثب کِ ًوَدًذ ثیبى دادًذ، اًجبم عبل 65 اس ثبالتز تب عبل 18 ّبی ًوًَِ رٍی کِ تحقیقی در (2005) ّوکبراى ٍ ثبرتیٌغکی

 تزٍیج ثزای کِ حبضز حبل رٍیکزدّبی اس یکی .یبثذ هی افشایؼ ای رًٍذُ پیؼ عَر ثِ سًبى فَسکی ساٍیِ عي، افشایؼ

 ثزًبهِ یک ػٌَاى ثِ تَاًذ هی پیالتظ ّوچٌیي(. 2010 ، رٍدریگَ) اعت پیالتظ ثبؽذ هی اعتفبدُ هَرد ػضالت ثْجَد

 اعت هوکي ٍ کٌذ کوک لگٌی ّبی ثخؼ ٍ فَقبًی اًذام تحزک ٍ کٌتزل افشایؼ پذیزی، اًؼغبف تَعؼِ ثِ کوکی توزیٌی

لذا ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی  .(2011 ، عبریپَرى) کٌذ پیؾگیزی آى اس یب ٍ کن را هحَری ػضالت دیذگی آعیت آهبدگی

 . تبثیز ّؾت ّفتِ توزیي پیالتظ ثز اًحٌبی کیفَس پؾتی سًبى هجتال ثِ کیفَس اًجبم ؽذ

 ؽٌبعی رٍػ

 ؽزکتة داٍعلکِ  عبل 50-30 ثیي سًبى کلیِجوؼیت تحت هغبلؼِ را تجزثی هی ثبؽذ ٍ  پضٍّؼ حبضز هغبلؼِ ای ًیوِ

 صَرت در ٍ گزفتٌذ قزار ثزرعی هَرد افزاد ،اًتخبة هؼیبرّبی اعبط ثز. ثَدُ اًذ تؾکیل هی دادًذ پیالتظ کالعْبی در

 در ٍ ًوَدُ دریبفت هکتَة صَرت ثِ را آى اًجبم ؽیَُ ٍ تحقیق اّذاف هَرد در السم اعالػبت تحقیق، ؽزایظ داؽتي

 افزاد ثیي اس ًْبیت در ٍ ًوبیٌذ تکویل را ؽخصی اعالػبت فزم تب ؽذ خَاعتِ آًْب اس تحقیق در ؽزکت ثِ توبیل صَرت

 ًفزگزٍُ 15 گزٍُ دٍ درعبدُ،  تصبدفی ثغَر ٍ اًتخبة دعتزط در ًوًَِ ثصَرت ًفز 30 تؼذاد ؽزایظ، ٍاجذ ٍ داٍعلت

. ؽذًذ تقغین کٌتزل گزٍُ ًفز 15 ٍ( پیالتظ) تجزثی

                                                                 
1 Brad Ford 

2 Rodrogues et all 
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عٌجؼ ًبٌّجبری کیفَس تَعظ خظ کؼ هٌؼغف قجل ٍ ثؼذ اس جلغبت توزیٌی در گزٍُ تجزثی ٍ ثؼذ اس اًتخبة آسهَدًی ّب

ّذف ثزًبهِ کؾؼ ػضالت کَتبُ ؽذُ در . گزٍُ تجزثی در یک ثزًبهِ توزیٌی ؽزکت ًوَدًذ . کٌتزل در عبلي اًجبم ؽذ

جلغِ ٍ  3ّفتِ؛ ّفتِ ای  8جلغِ ثَد ٍ گزٍُ تجزثی ثِ هذت  24ثزًبهِ توزیٌی . ضالت پؾتی ثَدجلَی عیٌِ ٍ تقَیت ع

گزٍُ کٌتزل در عی ایي هذت در ّیچ ثزًبهِ . توزیٌبت را سیز ًظز هزثی هجزة اًجبم دادًذدقیقِ  60ّز جلغِ ثِ هذت 

 .ؽزکت ًکزدًذٍ فؼبلیت ٍرسؽی توزیٌی عبسهبى یبفتِ 

ثؼذ اس جوغ آٍری دادُ ّب ٍ . توزیٌی اس آسهَدًی ّبی ّز دٍ گزٍُ تجزثی ٍ کٌتزل پظ آسهَى گزفتِ ؽذ ثؼذ اس اتوبم دٍرُ

هغتقل اعتفبدُ  tتبییذ تَسیغ ًزهبل ثَدى دادُ ّب ثب آسهَى کلوَگزٍف اعویزًف؛ ثزای هقبیغِ گزٍُ ّب اس آسهَى 

 هیبًگیي .اًجبم ؽذ 19ًغخِ  spssادُ اس ًزم افشار ٍ ثب اعتف( p<0/05)درصذ  95آسهَى ّبی آهبری در عغح اعویٌبى .ؽذ

 توزیي گزٍُ کیفَس اًحٌبی آسهَى پظ ،(93/43±301/3) پیالتظ توزیي گزٍُ کیفَس اًحٌبی  آسهَى پیؼ هؼیبر اًحزاف ٍ

 گزٍُ کیفَس اًحٌبی آسهَى پظ ،(29/44±829/3) کٌتزل گزٍُ کیفَس اًحٌبی آسهَى پیؼ ،(87/34±624/3) پیالتظ

 ثزرعی ثِ ّبٍاریبًظ ًبثزاثزی فزض ثب اعت کوتز 05/0 اس لَى آسهَى هقبدیز ثبؽذ چَىهی( 29/44±826/3) کٌتزل

 فزض ٍ رد صفز فزض لذا اعت0 05/0 اس کوتز تی آسهَى در داری هؼٌی عغح کِ آًجب اس ٍ پزداسین هی داری هؼٌی عغَح

ؽَد  هی تبییذ دارد، داری هؼٌی تبثیز عبل 50 تب 30 سًبى ٍسکیف اًحٌبی ثز پیالتظ توزیي ّفتِ ّؾت ایٌکِ ثز هجٌی هقبثل

یبفتِ ّب 

 
 هیبًگیي ًوزُ اًذاسُ ساٍیِ کیفَس دٍ گزٍُ تجزثی ٍ کٌتزل در پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى .1ًوَدار

 

 آهبرُ ّبی هزثَط ثِ هقبیغِ هیبًگیي تغییزات اًذاسُ سٍایِ کیفَس در دٍ گزٍُ تجزثی ٍ کٌتزل .1جذٍل

 هیبًگیي گزٍُ
اًحزاف 

 اعتبًذارد

 تغت Tآسهَى  ّوگٌی ٍاریبًظ ّب

 t Sigآهبرُ  f Sigآهبرُ 
درجِ 

 آسادی

 33/3 066/9 تجزثی
53/10 003/0 71/2- 011/0 28 

 021/0 20/0 کٌتزل

     

 :ثحث ٍ ًتیجِ گیزی
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در هَرد تبثیزات پیالتظ . ّذف اس ایي تحقیق ثزرعی تبثیز ّؾت ّفتِ توزیي پیالتظ ثز ًبٌّجبری کیفَس سًبى ثَد

در هَرد اثزات پیالتظ ثز اًحٌبی کیفَس عتَى تحقیقبت سیبدی اًجبم ؽذُ اهب ثب ثزرعی هتَى اًجبم ؽذُ ّیچ هغبلؼِ ای 

ًتبیج تحقیق . قَعْبی عتَى فقزات هقبیغِ ؽذُ اعتى تحقیق ثب تحقیقبت هؾبثِ در سهیٌِ فقزات اًجبم ًگزفتِ لذا ای

حبضز ًؾبى کِ هیشاى ًبٌّجبری کیفَس پظ اس توزیٌبت پیالتظ کبّؼ یبفتِ ٍ اختالف ثیي هزحلِ پیؼ آسهَى ٍ پظ 

 ٍ( 1390) سکبئی ٍ( 2002) گزیٌذال ،(2003) هبیز ،(2004) ثبرت ّبی یبفتِ ثب ًتیجِ یيا. آسهَى اس لحبػ آهبری هؼٌبدار ثَد

 کٌٌذُ راعت ػضالت ایٌکِ ثِ تَجِ ثب .داؽت خَاًیّنهجٌی ثز تبثیز توزیٌبت قذرتی ثز اًحٌبی کیفَس( 1388) قذیوی

 هی ػضالًی گزٍُ ایي تقَیت ثب پیالتظ توزیٌبت عزیق اس ثبؽٌذ، هی قبهت ًگْذاری در ػضالت هْوتزیي اس فقزات عتَى

 تحقیقبت در( 2000) کیٌغزّوچٌیي  .کبعت ًبٌّجبری هیشاى اس ًْبیت در ٍ ًوَد کوک فقزات عتَى عتحکبما ثِ تَاى

 ًبحیِ در ججزاًی صَرت ثِ کیفَس ٍ کٌذ هی ًَعبى جلَ عوت ثِ لگي لَردٍس، ثِ هجتال افزاد در کِ رعیذ ًتیجِ ایي ثِ خَد

 ثخؾْبی دّذ، هی قزار تبثیز تحت را ػضالت تبًذٍى عَل قذرتی توزیٌبت کِ کزد ثیبى( 2003) هبیز. آیذ هی ٍجَد ثِ پؾت

 ػٌَاى ثِ کؾؾی توزیٌبت عزفی اس. گزدد هی لیگبهبًْب ایغتبدگی ٍ ثجبت ثبػث ٍ کٌذ هی جبثجب را اعکلتی هختلف

 عوت در ػضالت عَل افشایؼ ثبػث توزیٌبتی چٌیي ثٌبثزایي. ًوبیذ هی ػول هخبلف ٍ هَافق ػضالت کٌٌذُ ّوبٌّگ

در . یبثذ کبّؼ ٌّجبری ًب هیشاى ًْبیت در افشایؼ، تحذة عوت در ػضالت قذرت ٍ ًیزٍ کِ ؽَد هی هَجت ؽذُ، تقؼز

 تقَیتی توزیٌبت ثخبعز ّب آسهَدًی یفَسیظک ػبرضِ در ثْجَدی کِ ًوَدًذ ثیبى( 2002) ّوکبراى ٍ گزیٌذالایي خصَؿ 

 ّؾت داد ًؾبى تحقیق ّبی یبفتِتَاى گفت، در اًتْب هی .ثَد آًْب فقزات عتَى راعتبیی ّن ثِ تَجِ افشایؼ ٍ اًؼغبفی ٍ

 ثبػث پیالتظ توزیٌبت کِ گیزین هی ًتیجِ کلی ثغَر. داؽت داری هؼٌی تبثیز کیفَس اًحٌبی ثز پیالتظ توزیي ّفتِ

 ثبػث ٍ اؽتِد هثجت اثز کیفَس اًحٌبی ثز پیالتظ توزیٌبت اًجبم تزتیت ثذیي .ؽَد هی سًبى در کیفَس اًحٌبی کبّؼ

 ؽَد هی اػوبل دارًذ ًبٌّجبری کِ افزادی ثزای گًَبگًَی درهبًی ّبی ؽیَُ چِ اگز. ؽَد هی افزادکیفَس  ًبٌّجبری کبّؼ

 ػبرضِ ثذٍى ٍ هٌبعت، حل  راُ تَاًذ هی تحقیق ایي در ؽذُ اػوبل پیالتظ توزیٌبت کِ داد ًؾبى حبضز تحقیق ٍلی

 .ثبؽذ یفَس ک ًبٌّجبری ًوَدى عزف ثز جْت جبًجی

: پیبم اجزایی

ثِ دلیل ایٌکِ اکثز افزاد هبیلٌذ ثزای درهبى اًحٌبّبی غیز عجیؼی عتَى فقزات خَد ثِ رٍػ ّبی غیز دارٍیی ٍ غیز 

 ثْجَد تزٍیج ثزای کِ حبضز حبل رٍیکزدّبی اس جزاحی هثل حزکت درهبًی؛ فیشیَ تزاپی ٍ عت هکول رٍی آٍرًذ لذا یکی

 ًْبیت در ٍ اًحٌبی کیفَس کبّؼ هَجت پیالتظ توزیٌبت اًجبم اس آًجب کِ. اعت پیالتظ ثبؽذ هی اعتفبدُ هَرد ػضالت

 جْت جبًجی ػبرضِ ثذٍى ٍ ارساى هٌبعت، حل  راُ تَاًذ هی توزیٌبت ایي هی ؽَد، افزاد فقزات عتَى  ًبٌّجبری کبّؼ

 .ثبؽذ فقزات عتَى ّبی ًبٌّجبری ًوَدى ثزعزف

 یالتظح, کیفَس  :کلیذی ٍاصُ ّبی

: هٌبثغ
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