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 اثر آنی کشش بالستیک عضالت اطراف زانو  بر حس وضعیت مفصل

 2،  مهرداد عنبریان 1رضوان شمس اللهی

 . کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد1

 . استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا2

 خالصه

سف اس تحمیك حاضز تزرسی اثز تٕزیٙات وططی تاِستیه ػضالت چٟار سز ٚ ٕٞستزیًٙ تز حس ٚضؼیت ٞ

زا٘طجٛی زذتز رضتٝ تزتیت تس٘ی زر ایٗ آسٖٔٛ ٘یٕٝ  30سا٘ٛ زر زذتزاٖ زا٘طجٛی تزتیت تس٘ی تٛز . تٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛر 

تٕزیٙات وططی، حس ٚضؼیت ٔفػُ  تجزتی تا پیص آسٖٔٛ ٚ پس آسٖٔٛ ضزوت وزز٘س . تٝ ٔٙظٛر ارسیاتی اثز آ٘ی

لثُ ٚ پس اس ا٘جاْ پزٚتىُ تٕزیٗ وططی تاِستیه تز  SG150ٞا تٛسظ زستٍاٜ اِىتزٌٚٛ٘یأتز ٔسَ سا٘ٛی آسٔٛز٘ی

ٌیزی ضس. اسآسٖٔٛ تی سٚجی تٝ ٔٙظٛر ٔمایسٝ ٔمازیز پیص آسٖٔٛ ٚ پس رٚی ػضالت چٟارسزراٖ ٚ ٕٞستزیًٙ ا٘ساسٜ

تجشیٝ ٚ تحّیُ آٔاری اس عزیك آسٖٔٛ تی سٚجی تٝ ٔٙظٛر ٔمایسٝ ٔمازیز پیص آسٖٔٛ ٚ آسٖٔٛ استفازٜ ضس . پس اس 

زرجٝ ( ٔفػُ 60پس آسٖٔٛ ٔحمك تٝ ایٗ ٘تیجٝ رسیس وٝ وطص تاِستیه اثز ٔؼٙازاری زر زلت تاسساسی ساٚیٝ ٞسف )

پیطٍیزی اس آسیة ( زر ٘تیجٝ تٕزیٙات وططی تاِستیه زر زرن تٟتز ٚضؼیت ٔفػُ ٚ p=0/18سا٘ٛ ٘ساضتٝ است)

 زیسٌی اثز ٔؼٙازاری ٘سارز .

 وطص تاِستیه، حس ٚضؼیت ، ٔفػُ سا٘ٛ کلمات کلیدی :

 

 مقدمه

ٔفػُ سا٘ٛ تشرٌتزیٗ ٚ پیچیسٜ تزیٗ ٔفػُ تسٖ است وٝ ٘مص ٚ إٞیت آٖ زر رضتٝ ٞای ٚرسضی لاتُ إٞیت 

عزیك ٔفػُ سا٘ٛ تٝ ساق ، پا ٚ ٟ٘ایتا تٝ سٔیٗ  راٜ رفتٗ ٚ ایستازٖ ٕٞٝ ٘یزٚٞای ٚارزٜ تٝ ستٖٛ فمزات اس است. ٍٞٙاْ

ضٛز، جای تؼجة ٘یست وٝ ایٗ ٔفػُ یىی اس ٔفاغّی تاضس وٝ تیطتزیٗ غسٔات را عی ٚرسش ٞای ٔرتّف ٔٙتمُ ٔی

حس ػٕمی تٝ ٔؼٙی حس ٚضؼیت ٘سثی لسٕت ٞای وٙار ٞٓ تسٖ ٔی تاضس. تز ذالف حس  .زٞستٝ ذٛزاذتػاظ ٔی

ٌززز حس ػٕمی حسی ٛیایی ، ِٕس ٚ ضٙٛایی وٝ فزز اس عزیك آٖ ٞا اس جٟاٖ تیزٖٚ آٌاٜ ٔیٞای تیٙایی ، چطایی ُ ت

است وٝ تٝ تٟٙایی لازر است تاسذٛرز ٞایی اس لسٕت ٞای ٔرتّف تسٖ را ٕٞاًٞٙ وٙس . زر ٚالغ حس ػٕمی ٔطرع 

ی ٔرتّف تسٖ ٘سثت تٝ ٞٓ وٙس وٝ آیا تسٖ تا تالش ٔٛرز ٘یاس زر حاَ حزوت است ٚ یا ذیز ٚ ٕٞچٙیٗ لسٕت ٞأی

 ٌیز٘سٜ ٞای حس ٚضؼیت وٝ ضأُ ٌیز٘سٜ ٞای زٚن ٞای ػضال٘ی ، ا٘ساْ ٚتزی ٌّژی.زر چٝ ٚضؼیتی لزار ٌزفتٝ ا٘س
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وٙٙس . ایٗ تاضس ، اعالػات ٔزتٛط تٝ ایٗ حس ٞا را تٝ سیستٓ ػػثی ٔزوشی ٔٙتمُ ٔیٚ ٌیز٘سٜ ٞای ٔفػّی ٔی

زر عَٛ یا تٙص ػضّٝ ، اعالػات غیز تػزی را زر ٔٛرز حزوت ٚ ٚضؼیت ٔفػُ  ٌیز٘سٜ ٞا زر پاسد تٝ ٞز ٌٛ٘ٝ تغییز

پیاْ ٞای حس ػٕمی اس ٔفاغُ ،تاػث ارسیاتی آٌاٞا٘ٝ لطز ٔغش اس ٔیشاٖ فطار اػٕاَ ضسٜ تز ٔفػُ  [.1]وٙٙسفزاٞٓ ٔی

است ، سیزا تز٘أٝ ٌزْ  ٌزْ وززٖ یىی اس اجشای وّیسی تٕزیٗ ٚ ٔساتمٝ.ضٛز ٚ اٌاٞی اس ٚضؼیت ٞز یه اس ٔفاغُ ٔی

ساسز ٚ اس آسیة  وززٖ ٔٙاسة ٚرسضىار را اس ٘ظز جسٕی ٚ رٚحی تزای ػّٕىزز تٟتز زر ٔساتمٝ ٚ تٕزیٗ آٔازٜ ٔی

ضٛز أا ٔؼٕٛال اوثز ٞزچٙس فؼاِیت ٞا ٚ رٚش ٞای ٔتٙٛػی تزای ٌزْ وززٖ استفازٜ ٔیسوٙزیسٌی جٌّٛیزی ٔی

ا تٝ ػٙٛاٖ ترطی اس تز٘أٝ ٌزْ وززٖ لثُ اس فؼاِیت اغّی تٝ ٔٙظٛر افشایص ٚرسضىاراٖ ٔثتسی ٚ ٘رثٝ حزوات وططی ر

افشایص ا٘ؼغاف پذیزی ٚ زأٙٝ حزوتی ،واٞص سفتی ػضّٝ جٌّٛیزی اس آسیة ٚ تٟثٛز ،جزیاٖ ذٖٛ ،تٕزوش ٚ ٕٞاٍٞٙی

. حس است زوتیحزوات جٟطی تىزاری زر ا٘تٟای زأٙٝ ی ح،وطص تاِستیه یا پزتاتی [.1-3]تز٘ساجزا تٝ وار ٔی

ػٕمی زر ٔفػُ سا٘ٛ تزای وٙتزَ تٟتز حزوت زر ا٘ساْ تحتا٘ی زر عی راٜ رفتٗ ، زٚیسٖ ٚ ا٘جاْ وارٞای ٔؼِٕٛی رٚسا٘ٝ 

السْ است ،ٕٞچٙیٗ ٚجٛز اٌاٞی ٔغش اس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ سثة ٕٞاٍٞٙی زر سٔاٖ ٚارز ػُٕ ضسٖ ػضالت اعزاف 

زارز ٚ ٘یش ٔیتٛا٘س ٘مص جذب ضزتٝ را زر عی ا٘جاْ حزوت زاضتٝ  سا٘ٛ ضسٜ وٝ ٘مص ٟٕٔی زر ایجاز ثثات ٔفػّی

-( ٌشارش وزز وٝ ػٛارؼ ٚ ٘اپایساری ٞای حاغُ اس آسیة ٞاتی ٚرسضی ٚ تیٕار ی ٞا ٔی1997) *ِیفارت [.4]تاضس

ر اٍِٛی تٛا٘ٙس سا٘ٛ را تحت تاثیز لزار زازٜ ٚ تاػث واٞص حس ػٕمی زر آٖ ضٛ٘س . ایٗ فمساٖ حس ػٕمی تاػث تغییز ز

اس عزفی واٞص حس ػٕمی ٔفػُ سا٘ٛ ، زٚن ٞای ػضال٘ی ػضالت  ;ضٛز راٜ رفتٗ ٚ فطار ٔىا٘یىی تز ٔفػُ ٔی

ٌززز وٝ ٔیتٛا٘س اعزاف ٔفػُ را تحت تاثیز لزار زازٜ ٚ تا واٞص فؼاِیت ایٗ ٌیز٘سٜ ٞا ، ا٘مثاؼ ػضال٘ی ٟٔار ٔی

اثز حاز وطص تاِستیه ٚاستاتیه را تز ٔیشاٖ ا٘ؼغاف پذیزی ( 2009)ٕٚٞىاراٖ تاوزایٛ [.5]ٔفػُ را ٔستؼس آسیة وٙس

٘سثت تٝ تٕزیٙات پذیزی ٚ حساوثز لسرت  ا٘ساْ تحتا٘ی ا٘ساسٜ ٌزفتٙس تٕزیٙات وطص استاتیه تاػث تٟثٛز ا٘ؼغاف 

ُ اس سرت حساوثز  زار٘س تزای لثل. تٕزیٙات تاِستیه تٝ زِیُ ایٙىٝ احتٕاَ وٕتزی زر واٞص ضٛ٘سٔی وطص تاِستیه

( تز رٚی 2011ٔزٚری تٟٓ ٚ ٕٞىاراٖ )[ .تز اساس ٘تایج حاغُ اس تحمیك 6]رٚیساز ٞای ٚرسضی ٔٙاسة تز ٞستٙس

ٔغاِؼات ٌٛیای ایٗ ٔغّة تٛز٘س وٝ وطص اوثز  ٔغاِؼات ا٘جاْ ضسٜ تز وطص استاتیه ٚ زیٙأیه ، ا٘جاْ زاز٘س

 . [7]جا٘ثی ضسٜ است زیٙأیه تاػث افشایص سزػت ، لسرت ، پزش ٚ اجزا تسٖٚ ػٛارؼ

 

  شناسی روش 

٘فز  30ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاری تحمیك ضأُ .تاضستحمیك حاضز اس ٘ٛع تحمیك  ٘یٕٝ تجزتی تا پیص آسٖٔٛ پس آسٖٔٛ ٔی

تاضس . تٝ زِیُ جّسٝ زر ٞفتٝ تٕزیٗ زاضتٝ ا٘س ٔی 3وٝ حسالُ زر زٚ ساَ ٌذضتٝ  ذٛارسٔی اس زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜ 

ٛ زر تیٗ ٚرسضىاراٖ رضتٝ ٞای ٔرتّف ٚرسضی ٕٔىٗ است تاٞٓ تفاٚت زاضتٝ تاضس ِذا زر ایٙىٝ حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘

ایٗ تحمیك تزای ٕٞساٖ ساسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا افزاز ٔٛرز ٔغاِؼٝ اس تیٗ زا٘طجٛیاٖ تزتیت تس٘ی ا٘تراب ضس٘س. پس اس ٔٛافمت 

جٕغ اٚری اعالػات زٌٔٛزافیه ٚ  آسٔٛز٘ی ٞا تزای ضزوت زر پژٚٞص ، افزاز رضایت ٘أٝ ی ضزوت زر ٔغاِؼٝ ٚ فزْ
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ٟ٘ا یاز زازٜ  ضس. تاتٛجٝ تٝ ایٗ وٝ آساتمٝ ی ٚرسضی را تىٕیُ وزز٘س. سپس آٔٛسش السْ زرتارٜ ٘حٜٛ اجزای آسٖٔٛ تٝ 

-تیطتزیٗ وارایی زٚن ٞای ػضال٘ی)تٝ ػٙٛاٖ ٌیز٘سٜ ٞای اغّی حس ػٕمی( زر زأٙٝ ٔیا٘ی حزوتی ٔفػُ ٔی

مماٖ ساٚیٝ ٔٛرز ٘ظز تزای ا٘ساسٜ ٌیزی حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ تایس زر زأٙٝ ٔیا٘ی حزوت ِذا تز عثك ٘ظز ٔح[ 8]تاضس

زرجٝ فّىطٗ سا٘ٛ وٝ یه ساٚیٝ استا٘سارز جٟت 60.  زر ایٗ تحمیك اس رٚش تاسساسی  [9]تاضس (زرجٝ فّىط80ٗ -40)

٘جا وٝ ٌشارش ٞایی ٔثٙی تز ػسْ ٚ اسآ[10]تاضس استفازٜ ضس ا٘ساسٜ ٌیزی حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ زر حاِت ٘طستٝ ٔی

ِذا اس سا٘ٛی پای غاِة تزای ارسیاتی استفازٜ [ 12-11]تفاٚت حس ٚضؼیت ٔفػُ تیٗ ا٘ساْ غاِة ٚ غیز غاِة ٚجٛز زارز

 ضس.تٝ ٔٙظٛر تؼییٗ پای غاِة اس آسٖٔٛ تاال رفتٗ اس پّٝ استفازٜ ضس.

سٔٛز٘ی آیص آسٖٔٛ تٝ پرزی زر ٔٛرز ػّٕىزز ٚ ٘تیجٝ ٞیچٍٛ٘ٝ تاسذٛ آسٖٔٛ پیص ستزای جٌّٛیزی اس یازٌیزی حاغُ ا

٘طست ْ وززٖ جٟت ا٘ساسٜ ٌیزی حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ آسٔٛز٘ی رٚی یه غٙسِی ٔیزپس اس ٌ ٞا زازٜ ٘طس.

ٌٛ٘یأتز تٝ ٔفػُ سا٘ٛی ضرع ٚ٘ی تٝ سٔیٗ ٘زسس سپس تاسٚٞای اِىتززِی تٝ ٘حٛی تٛز وٝ وف پای آسٔٛس.ارتفاع غٙ

طرع ضسٜ تٛسظ ِٙسٔارن ٞا ٚغُ ضس٘س .حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ تٛسظ اِىتزٌٚٛ٘یأتز ٚ زر ٔحُ ٞای ٔ

ا٘ساسٜ ٌیزی ضس .جٟت ا٘جاْ آسٖٔٛ افزاز ٞیچ پٛضطی تٝ جش ضزت ٚرسضی زر ا٘ساْ تحتا٘ی ٘ساضتٙس .  SG150ٔسَ

ر سٕت ذارجی ا٘ساْ زر حاِت ایستازٜ چٟار ػسز ٔاروز پٛستی تزای تؼییٗ ٔحُ چسثا٘سٖ تاسٚٞای اِىتزٌٚٛ٘یأتز ز

ٟار ٘مغٝ چسثا٘سٜ ضس٘س.تزای ٔطرع ضسٖ ِٙس ٔارن ٞا ی ٔٛرز ٘یاس اتتسا تزٚوا٘تز تشري استرٛاٖ چسٖٔٛ زر آٔٛرز 

ضس ٚٔاروز راٖ ِٕس ضسٜ سپس ٘ٛن تزٚوا٘تز تشري تا ذظ وص تٝ لسٕت ٔیا٘ی ذظ ٔفػّی ذارجی سا٘ٛ ٚغُ ٔی

زر ٌززٖ فیثٛال ٚ ٔاروز سْٛ زر لسٕت فٛلا٘ی لٛسن ذارجی پا اَٚ زر یه چٟارْ فٛلا٘ی ایٗ ذظ، ٔاروز زْٚ 

زرجٝ  ذٓ است ٘طستٝ ٚ ٔاروز چٟارْ زر لسٕت  90ضس.سپس فزز تز رٚی غٙسِی زر ٚضؼیتی وٝ سا٘ٛ ٜسچسثا٘

تز زر أتساز ٔضس. تاسٚی ثاتت اِىتزٌٚٛ٘یافٛلا٘ی چیٙٝ پٛپّیتٝ آَ زر راستای ِثٝ ی فٛلا٘ی وطىه چسثا٘سٜ ٔی

٘تز تشري ٚ لسٕت فٛلا٘ی چیٙٝ پٛپّیتٝ آَ )ٔاروزٞای اَٚ ٚ چٟارْ( ٚ تاسٚی ٔحزن آٖ زر راستای سز فٛلا٘ی تزٚوا

٘اسن ٘ی ٚ لٛسن ذارجی)ٔاروز زٚ ٚ سٝ(٘ػة ضس. ا٘تراب ٔحُ ٔزوزٞا تز اساس ٔغاِؼات الفٛرتٖٛ ٚ 

[ 16]( 1995استیّٕٗ ٚ تِٛی )ٚ [ 15]( 1996، الٔٛروس )[14](1996) واپٛسٚ ٚ ٕٞىاراٖ  [13](1992ٕٞىاراٖ)

 (.3ـ3)ضىُغٛرت ٌزفت.

تزای ارسیاتی حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ ٚضؼیت ٘طستٝ زر ٘ظز ٌزفتٝ ضس. زر ایٗ ٚضؼیت فزز ٔٛرز ٔغاِؼٝ زر ا٘تٟای 

زاضت ٚ تٝ غٛرت  ٝٔیٗ فاغّسٛری وٝ پاٞای اٚ اس عطستٝ تٝ ٘تفاع ٚ تٙظیٓ پطتی ریه غٙسِی تا لاتّیت تٙغیٓ ا

 سِی لزار زازٜ ضس٘سٙسز زر أتساز تٙٝ لزار زاضت. زست ٚ ساػس زر ٔحُ تؼثیٝ ضسٜ زر رٚی غ .ار ٌزفتٝ تٛ٘سٚیشاٖ لزآ

سغح ػٕٛز ػمة  سزرجٝ ا 30زرجٝ فّىطٗ ٚ ٔچ پا زر حاِت استزاحت ٚ تٙٝ ٘یش  85ٚ زر ایٗ حاِت ٔفػُ سا٘ٛ تمشیثا 

استٝ ضس وٝ تا چطٕاٖ تاس تٝ ٛرٚی غٙسِی ، اس ٚی ذ تز ٚ راٖ تمزیثا افمی تٛز.پس اس تٙظیٓ ٚضؼیت غحیح فزز تز

ثا٘یٝ زر ٕٞاٖ ٚضؼیت ٍ٘ٝ زارز. زر  5زرجٝ حزوت زٞس ٚ تٝ ٔست 60غٛرت فؼاَ سٝ ٔزتثٝ ساق پای ذٛز را تا ساٚیٝ 

چطٓ تٙس تستٝ ٚ اس اٚ ذٛاستٝ ضس وٝ سز ذٛز  ظازأٝ جٟت ٔساذّٝ تیٙایی زر حیٗ ا٘ساسٜ ٌیزی چطٓ ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تٛس

ثا٘یٝ اس فزز ٔٛرز اسٖٔٛ زرذٛاست ٔیطٛز تا ساق پا را تٝ غٛرت فؼاَ حزوت زازٜ ٚ ساٚیٝ  7غاف ٍ٘ٝ زارز. پس اس  را

تٕزیٙات وططی زر ٘ظز ٌزفتٝ ضسٜ ضأُ ، وطص پزٚا٘ٝ،  ٔٛرز ٘ظز را تاس ساسی وٙس ٚ آ٘زا تا وّٕٝ رسیسْ اػالْ ٕ٘ایس.

چٟار سز تٝ غٛرت زٔز، ٚوطص ػضّٝ چٟار سز تٝ حاِت سا٘ٛ وطص ػضّٝ ٕٞستزیًٙ تٝ حاِت عاق تاس،وطص ػضّٝ 

سٔٛز٘ی ٞا یه ٘فز تٝ آٟ٘ا زر تٕاْ آ( تزای اجزای تٟتز تٕزیٙات ٚ یىساٖ تٛزٖ 2007)تزازِی ٚ ٕٞىاراٖ ، تاضٙسسزٖ ٔی

ٛز ٚتیٗ ضسٔٛز٘ی ٞا ا٘جاْ زاز .ٞزوطص چٟار تار تز رٚی ٞز زٚ پا اجزا ٔیآغٛرت غیز فؼاَ ایٗ تٕزیٙات را رٚی 

سٍٔٛ٘ز آٚ  وطسزلیمٝ عَٛ ٔی 8وطص ٞا فاغّٝ ای ٘یست .تٙاتزایٗ زر ٔجٕٛع ، ایٗ پزٚتىُ تٕزیٙی تزای ٞز ضرع 
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سٍٔٛ٘ز ایٗ حزوات را تٝ غٛرت غیز فؼاَ تا رسیسٖ تٝ ٘مغٝ زرز آتایس زر ا٘تٟای زأٙٝ حزوتی ضزتٝ ای ٚارز وٙس.

ثا٘یٝ تسیٗ زِیُ ا٘تراب ضس وٝ ػٕٛٔا ٚرسضىاراٖ ایٗ ٔست را ا٘تراب  30زٞس .ثا٘یٝ ا٘جاْ ٔی30سٖٔٛ ضٛ٘سٜ تٝ ٔست آ

زٞس وٝ ایٗ ٔست تزای اتساع پذیزی ٚاحس ٞای ( ٚ ٕٞچٙیٗ ٔغاِؼات ٘طاٖ ٔی2007وٙٙس )تزازِی ٚ ٕٞىارأٖی

تزای تٛا٘ایی ٔمایسٝ زلیك تز تیٗ  (.1997؛تٙسی ٚ ایزیٖٛ،2007تا٘سٚ٘ی ـ ػضال٘ی ٔٙاسة است )تزازِی ٚ ٕٞىاراٖ،

سؼی ضٛز وٝ ػضالت تحت  سزر ایٗ رٚش حتی االٔىاٖ تای ٟ٘ا یىساٖ زر ٘ظز ٌزفتٝ ضسآا٘ٛاع وطص ٞا ٔست ٚتؼساز 

 .(1981وطص وأال ضُ تاضٙس)فاوس ٚ ٔاتیٛس ،

 

 پروتکل کششی بالستیک: 1جدول

 ٔست وطص تؼساز وطص ٘ٛع تٕزیٗ

 

 وطص پزٚا٘ٝ

 

 ز زٚ پاتار تز رٚی 4ٞ

 

 ثا٘ی30ٝ

 

 وطص ػضّٝ ٕٞستزیًٙ تٝ حاِت عاق تاس

 

 تار تز رٚی ٞز زٚ پا4

 

 ثا٘ی30ٝ

 

 وطص چٟارسز تٝ غٛرت زٔز

 

 تار تز رٚی ٞز زٚ پا4

 

 ثا٘ی30ٝ

 

 وطص چٟارسز تٝ حاِت زٔز

 

 

 تار تز رٚی ٞز زٚ پا4

 

 ثا٘ی30ٝ

 

.تزای ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ ذغای ٔغّك تاسساسی ساٚیٝ سا٘ٛ استفازٜ ضس SPSS 18تزای تجشیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞا اس ٘زْ افشار

 استفازٜ ضس . تی سٚجی آسٖٔٛلثُ ٚ تؼس اس اػٕاَ وطص اس

 یافته ها

 (N=30:ٔطرػات آ٘تزٚپٛٔتزیىی آسٔٛز٘ی ٞای تحمیك)2جسَٚ

 

 ٔتغیز

 

 ٔیاٍ٘یٗ

 

 ا٘حزاف استا٘سارز

 85/3 8/165 لس
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 7/3 6/58 ٚسٖ

 4/1  8/20 سٗ

 

 اٍ٘یٗ ذغای زلت حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛتیٗ پیص آسٖٔٛ ٚ پس آسٖٔٛ زر وطص تاِستیه:ٔمایسٝ ٔی3جسَٚ

ذغای حس 

 ٚضؼیت

ٔیاٍ٘یٗ 

ا٘حزاف ±ذغا

 استا٘سارز)زرجٝ(

اذتالف 

ٔیاٍ٘یٗ 

 ذغاٞا)زرجٝ(

t  df ٔؼٙازاری 

 

 پیص آسٖٔٛ

 

06/1±  83/2  

08/0- 

 

63/1 
 

29 
 

18/0 

 75/2  ±94/0 پس آسٖٔٛ

 

زٞس وٝ تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ذغای ٔغّك تاسساسی ساٚیٝ ٞسف ٔفػُ سا٘ٛ ٜ اس ایٗ فزضیٝ ٘طاٖ ٔی٘تایج تٝ زست آٔس

زا٘طجٛیاٖ زذتز تزتیت تس٘ی زر لثُ ٚ تؼس اس اػٕاَ وطص تاِستیه اذتالف ٔؼٙازاری ٚجٛز ٘سارز. تا تٛجٝ تٝ اػساز 

وطص یه ٘تایج ٘طاٖ زاز تسست آٔسٜ اس تجشیٝ ٚ تحّیُ سٚجی حاغُ اس تزرسی تاثیز ٔساذّٝ ای وطص تاِست

 تیطتز است. 05/0است وٝ اس ا٘ساسٜ تحزا٘ی  18/0تاِستیه تا تٛجٝ تٝ ٔؼٙازاری تسست آٔسٜ تزاتز تا 

 

 بحث و نتیجه گیری

٘تایج تسست آٔسٜ ٘طاٖ زاز وٝ وطص تاِستیه ٔٛجة تغییزات ٚ تٟثٛز ٔؼٙازار حس ٚضؼیت ٔفػُ سا٘ٛ  

تٛسظ ٔحمك، تحمیمی تٝ غٛرت ٔستمُ اثز وطص تاِستیه ػضالت اعزاف ضٛز. تز اساس ٔزٚر پیطیٙٝ تحمیك ٕ٘ی

ٔفػُ سا٘ٛ را تز حس ٚضؼیت سا٘ٛ ارسیاتی وززٜ تاضس یافت ٘طس. أا تزذی اس ٔحممیٗ، اثز تٕزیٙات وططی تاِستیه را 

 پززاسیٓ.رٚی ٔٙترثی اس ػٛأُ ٔزتثظ تا آٔازٌی جسٕی تزرسی وززٜ ا٘س وٝ تٝ تزذی اس آٟ٘ا ٔی

وطص استاتیه ٚ تاِستیه تاثیزی تز ٔیشاٖ پزش  زاز وٝ٘طاٖ [17(]2008٘تایج تحمیمات سأٛئُ ٚ ٕٞىاراٖ )       

زر ایٗ  تحمیك حاضز ٔغاتمت زاضت.٘سارزوٝ تا ٘تایج ٚ ٕٞستزیًٙ  راٖػٕٛزی ٚ ٌطتاٚر تِٛیسی تٛسظ ػضّٝ چٟارسز

زش پتزػّٕىزز  یاتاِستیه ٚ پٛ زٚ ٘ٛع رٚش وططی ٞایٔمایسٝ تفاٚت[ ٞٓ تٝ 18(]2008ارتثاط، جاٌز ٚ ٕٞىاراٖ )

تِٛیس ٘یزٚی شایص پزش ػٕٛزی ٚ فتز ا ٚ پٛیا تاثیز ٔؼٙازاروطص تاِستیه  پززاذتٝ ٚ ٌشارش وزز٘س وٝػٕٛزی 
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[ اثز وطص استاتیه ٚ تاِستیه را تز ا٘ؼغاف پذیزی ٚ 19(]2009. تاوٛارٚ ٚ ٕٞىاراٖ )٘ساضتٝ ا٘سا٘فجاری تیطتز 

ا٘ساْ تحتا٘ی تزرسی وزز٘س ٚ اثز وطص تاِستیه را ٔٛثزتز اس استاتیه زا٘ستٙس. آ٘اٖ زِیُ ایٗ تزتزی را  تیطیٙٝ لسرت

ٌززز ٚ وطص تاِستیه تیطیٙٝ لسرت را چٙیٗ تیاٖ زاضتٙس وٝ ٞز زٚ وطص سثة ا٘ؼغاف پذیزی ا٘ساْ تحتا٘ی ٔی

ٚ واٞص ٘یافتٗ تیطیٙٝ لسرت تٛسظ وطص  افشایص زازٜ است ٚ وطص تاِستیه را ٔٛثزتز اس استاتیه تیاٖ زاضتٙس

٘طستٗ ٚ -زرغسی را زر آسٖٔٛ وطص9(رضس 2001ٕٚٞىاراٖ) ّ٘سٖٛتاِستیه را تزتزی ایٗ وطص تیاٖ وزز٘س 

زرغسی را زر 21( تٟثٛز 2000فاِٚس ٚ ٕٞىاراٖ ) رسیسٖ تؼساس وطص غیز فؼاَ تاِستیه ٌشارش وزز٘سزرحاِی وٝ

استاتیه تیاٖ وزز٘س وٝ ػّت افشایص ا٘ؼغاف پذیزی پس اس وطص استاتیه  ر٘ج حزوتی پّٙتار فّىطٗ پس اس وطص

زٞس. تٙص تٝ ػّت تٙص ٚیسىٛاالستیىی سٔا٘ی وٝ تافت ػضال٘ی زر یه ٔٛلؼیت ثاتت وطیسٜ ضسٜ است رخ ٔی

استزاحت تٝ ػّت افشایص ذاغیت ارتجاػی تا٘سٖٚ ٚ واٞص ٚیسىٛسیتٝ ػضالت است .وزأز ٚ ٕٞىاراٖ 

شارش وزز٘س وٝ وطص استاتیه زر تِٛیس ٘یزٚی ػضال٘ی اذتالَ ایجاز ٔیىٙس وٝ ایٗ اذتالَ ٕٔىٗ [20ٌ(]2006)

است تا تٙص ٕٞزاٜ تاضس .افشایص تٙص ٔیتٛا٘س زر٘یزٚی تِٛیسی ػضالت تٝ ػٙٛاٖ ٘تیجٝ ی تغییز راتغٝ عَٛ تٙص تا 

ِیت رفّىس ٞای وططی ٚ افشایص سزػت ٘یزٚ اذتالَ ایجاز وٙسٚ اس سٛی زیٍز وطص تاِستیه تاػث افشایص فؼا

( تٝ ػّت سزیغ ٚ لٛی تٛزٖ حزوات ٕٔىٗ است ٔفاغُ فزاتز اس 2006٘یزٚی تِٛیسی ٔیطٛز. عثك ٌشارش وٙت)

پس ٔیتٛاٖ تٝ ایٗ ٘تیجٝ رسیس اس  ضٛز.حساوثز زأٙٝ حزوتی ذٛز وطیسٜ ضٛ٘س وٝ سثة تزٚس آسیة تٝ تافت ٞا ٔی

زٞٙس ٚ تاػث الت ٔجاَ استزاحت ٚ آرأص زرٔٛلؼیت وطص را ٕ٘یآ٘جایی وٝ حزوات وططی تاِستیه تٝ ػض

ٌزز٘س رٚش ٔٙاسثی تزای تٛسؼٝ ا٘ؼغاف پذیزی ٘یست ٚ ذٛز سثة فزاذٛا٘ی ٔساْٚ تاستاب وططی ٚ سفتی ػضالت ٔی

 ضٛز. تزٚس آسیة زیسٌی ٔی
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