
 چکیذُ

 کَرتیسٍل تعتَظترٍى، ّای َّرهَى ظطَح تر فَتثال هعاتقِ در تاخت ٍ ترد تأثیرّذف از پصٍّػ حاضر 

 تسرگعال تَد. ٍ ًَجَاى ّای فَتثالیعت  خَی ٍ  خلق ٍ

تا هیاًگیي ظٌی   رٍغ تحقیق از ًَع ًیوِ تجرتی تَد. جاهعِ آهاری پصٍّػ را  فَتثالیعت ّای ًَجَاى 

ًفر  24از تیي آًْا ؼْر خوام تؽکیل دادًذ. کِ  33/24±55/1تا هیاًگیي ظٌی  ٍ تسرگعال  15/83±1/02

 اظتاى لیگ ًفرُ ًَجَاى ٍ تسرگعال کِ در حال حاضر در  12تِ عٌَاى ًوًَِ پصٍّػ اًتخاب ٍ تِ دٍ گرٍُ 

 2هرحلِ اًجام ؼذ؛ ترای ّر گرٍُ در ؼرایط پایِ) 3تقعین ؼذًذ. اًذازُ گیری هتغیرّا در  گیالى هی تاؼٌذ،

ظاعت پط از اتوام تازی( در یک هعاتقِ ٍ تعذ از تاخت  1ظاعت قثل از ؼرٍع اٍلیي تازی(، تعذ از ترد )

در هعاتقِ ای دیگر اًجام ؼذ ٍ فَاصل زهاًی تیي هعاتقِ ّا حذاقل یک ّفتِ ( یظاعت پط از اتوام تاز 1)

 هَرد ارزیاتی قرار گرفت. P<05/0تا ظطح هعٌی داری  spssتَظط ًرم افسار  دادُ ّا تَد.

ت در هعاتقِ، ظطح تعتَظترٍى ٍ کَرتیسٍل خَى را ًعثت تِ پیػ آزهَى ًتایج آهاری ًؽاى داد ترد ٍ تاخ

افسایػ داد. ّوچٌیي اختالف هعٌاداری در ظطح تعتَظترٍى ٍ کَرتیسٍل خَى پط از ترد هعاتقات ًعثت 

(. ًتایج ًؽاى داد کاّػ هعٌاداری در ًعثت تعتَظترٍى تِ p<05/0تِ تاخت هعاتقات ٍجَد داؼت)

ترد هعاتقات ًعثت تِ تاخت هعاتقات ٍجَد داؼت. اها کاّػ ًعثت تعتَظترٍى  کَرتیسٍل خَى پط از

هیساى اختالالت خلقی در   .تِ کَرتیسٍل پط از تاخت در هعاتقات ًعثت تِ پیػ آزهَى، هعٌی دار ًثَد

 رٍاى اظترض ٍ اًگیختگی ّیجاى، کِ آًجا از گفت تَاى هی کِ تَد هعاتقِ تاخت تیؽتر از هعاتقِ ترد

عاهل  ٍ ؼَد هی خلقی هٌفی ّای جٌثِ افسایػ هَجة عَاهل ایي ٍ اظت رقاتت اجسای طثیعی از تیؼٌاخ

 (.p<05/0یافت) افسایػ خلقی اختالالت هجوَع ًورٓ کل در ٍ دّذ هی کاّػ را هثثت

ًتیجِ گیری: از ًتایج پصٍّػ حاضر هی تَاى ًتیجِ گرفت تیي دٍ گرٍُ در زهاى تردٍ تاخت از لحاظ ظطح 

ًَی ٍ خلق ٍ خَ تفاٍتی ٍجَد ًذارد. تا ایي حال در ّر دٍ گرٍُ تررٍی ؼاخص ّای َّرهًَی ٍ َّره

 خلق ٍ خَ ًعثت تِ پیػ آزهَى در ترد ٍتاخت تغییرات هعٌی داری هؽاّذُ ؼذ.
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