
 چکیده
ًَاسی زر صثح ي عصز تز سطًح -اثز تمزیه حاز مقايمتي، َسف كلي پژيَش حاضز: زمینه و هدف

 .تًز تستًستزين ي اوسًلیه مززان ي سوان تسوساس، ی كًرتیشيلَا ًَرمًن

وفز سن  پاوشزٌي ( 42/80±2/6: يسن، 5/179±6قس ، 8/27±3/6: سه) مزز تسوساسوفز  پاوشزٌ: روش بررسی

، ی تحقیق حاضز را تشکیل زازوسَا آسمًزوي( 22/58±5/5: يسن، 3/160±1/8: قس، 5/26±2/4: سه) تسوساس

ومًوٍ گیزی ذًن جُت اوساسٌ گیزی سطًح  .كٍ تٍ صًرت زايطلثاوٍ اس یک تاشگاٌ تسوساسی اوتراب شسوس

آسمایشگاٌ قثل ي تعس اس َز جلسٍ تستًستزين ي اوسًلیه سزم تًسط كارشىاس ، ی كًرتیشيلَا ًَرمًن

صثح ي تعس اس سٍ ريس تزای  8ًَاسی تٍ مست یک جلسٍ زر ساعت  -تمزیىات مقايمتي  تمزیىي اذذ شس.

زقیقٍ شامل حزكات تمزیىي  30عصز اوجام شس. اتتسا تمزیىات مقايمتي تٍ مست  5یک جلسٍ زر ساعت 

 3تکزار ي َز حزكت زر  10تا  6ىٍ ي زامىٍ حزكات تیه % یک تکزار تیشی80تاالتىٍ ي تمزیىات پاییه تىٍ تا 

زقیقٍ استزاحت تعس اس تمزیىات  3ثاویٍ ای اوجام شس. تمزیىات ًَاسی پس اس  60وًتت تا استزاحت 

% ضزتان قلة تیشیىٍ اوجام شس. تزای 75زقیقٍ تا شست  20شامل زيیسن ريی تززمیل تٍ مست ، مقايمتي

 . گززیساستفازٌ  اس آسمًن آوالیش ياریاوس تا اوساسٌ گیزی مکزر، َز گزيٌ ی وتایج قثل ي تعس زر مقایسٍ

ي ( p;000/0) ی تحقیق حاضز وشان زاز كٍ زر گزيٌ مززان ي زر وًتت صثح كًرتیشيلَا یافتٍها:  یافته

زاشت. ایه تغییزات زر تستًستزين زر زاری  معىيپس اس یٍ جلسٍ تمزیه تغییز ( p;001/0) تستًستزين

زاری  معىيتغییزات  َا اما اوسًلیه مززان زر َیچکسام اس زر وًتت (.p;000/0) عصز ویش معىي زار تًز وًتت

 تغییزات معىي زار زر متغیز تستًستزين رخ زاز، زر گزيٌ سوان ي زر وًتت صثح (.p>05/0) وساشت

(004/0;p.) متغیزَای كًرتیشيل، َمچىیه زر وًتت عصز (001/0;p ،)تستًستزين (000/0;p )ي اوسًلیه 

(008/0;p ) زاشتىس.زاری  معىيتغییزات 

ی آواتًلیکي شامل تستًستزين ي اوسًلیه تٍ َا ی ًَرمًنَا وتایج تحقیق حاضز وشان زاز پاسد: نتیجه گیری

مشاتٍ است تا ایه حال ، ًَاسی زر صثح ي عصز فارغ اس جىسیت يرسشکاران تسوساس-تمزیه حاز مقايمتي

  تمزیه اس عًامل مساذلٍ گز تز پاسد ًَرمًن كًرتیشيل است.جىسیت ي سمان 
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