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 هرٍری بر آهَزش هْبرت ّبی پبيِ ای                             
 هْراى طبلبی پَر

 

 چکیذُ

 

یشگزاس دس سؿذ ٍ ٍ رٌجؾ ًقؾ هْوی دس ثْذاؿت ٍ تٌذسػتی داسد ٍ اص ػَاهل تأححشکت : زهیٌِ ٍّذف

تذٍیي الگَّبی حشکتی دس سدُ ّبی ّذف اص اًزبم ایي هقبلِ هشٍسی تشػین ٍ کِ هی ثبؿذ تأهیي ػالهتی 

 هختلف ػٌی ثش اػبع ؿٌبخت هْبست آًْب هی ثبؿذ

 پشتبل ربهغ ػلَم اًؼبًی ٍ پبیگبُ اعالػبت ػلوی هؼتجش) دس رؼت ٍ رَی هقبالت  :رٍش بررسی

(irandoc ٍ) (pub med ِثب رؼت ٍ رَی کلوبت، هْبست ٍسصؿی، آهَصؽ پبیِ، ٍ اػتفبدُ اص ّفت هقبل 

 روغ آٍسی اعالػبت كَست پزیشفت  ،هؼتجش هقبالت اص

آهَصؽ اص عشیق تذٍیي الگَ ّبی هْبستی، حشکتی، هتٌبػت ثب ّش سدُ ػٌی هی تَاًذ صهیٌِ  : يبفتِ ّب

 ثبؿذ.ػبصیبدگیشی ٍ افضایؾ هیضاى ثْشُ ثشداسی َّؿی ٍ ّن چٌیي ثشٍص تؼبلی اػتؼذاد دس کَدکبى 

 

الصهِ ؿشٍع ثشًبهِ سیضی ٍ پیبدُ ػبصی تالؽ ؿذ دس ایي هقبلِ هشٍسی ًـبى دادُ ؿَد کِ  : ًتیجِ گیری

آهَصؽ هْبستی، حشکتی ٍ توشیٌی دس ّش سدُ داؿتي اعالػبت هختق آى سدُ اػت کِ اص عشیق تؼبهالت 

 .ػبصًذُ ٍ هَحش ایزبد هی ؿَد

. 

 

 : هشٍسی، ٍسصؽ، هْبست، آهَصؽ، حشکت کلیذ ٍاشُ ّب
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 :هقذهِ

ثذاًین کِ آهَصؽ دس ػٌیي پبیِ ثِ خلَف آهَصؽ ٍسصؽ یک سکي الصم اػت (8888ؿزبػی )هؼلَهِ 

 ّب  اص اثتذایی تشیي ػغح تب پیـشفتِ تشیي آى گیشی ٍ ثِ کبسگیشی هْبستیبد      اػبػی ٍ ثٌیبدی رْت

پبیِ ّؼتٌذ ٍ دؿَاسی ّش  ٍسصؿی دس ٍاقغ تشکیجی اص دٍ یب چٌذ هْبستپیـشفتِ ّبی  کِ ایي هْبستثبؿذ هی

کِ ثِ عَس اًؼبى ٍ ، هْبست ٍسصؿی ثؼتگی ثِ تشکیت چٌذ هْبست پبیِ ٍ ّوبٌّگی دس ارشای آًْب داسد

 ًتیزِ دس دسبدس اػت ثْتش آى سا اًزبم دّذ توبیل ثِ حضَس دس ٍسصؽ ّب ٍ فؼبلیت ّبیی داسد کِ قهؼوَل 

تَاى  هی ْبست ّب اختلبف دادُ ًوی ؿَد دس ًتیزٌِبػت ثشای سؿذ ٍ تکبهل هاغلت هَاسد فشكت کبفی ٍ ه

پیـشفتِ ٍسصؿی ًجَدُ ٍ ثِ صٍدی اص ؿشکت ّبی  قبدس ثِ اًزبم دسػت هْبستػٌیي پبیِ ثِ ّویي دلیل گفت 

اص عشف دیگش اكشاس دس اًزبم یک هْبست پیـشفتِ ثذٍى فشاگیشی  ؿًَذ هی دس فؼبلیت هَسد ًظش هٌلشف

س ٍ توشیي ایي الگَّبی حشکتی ثِ ؿکل ًبقق ٍ سؿذ ًیبفتِ ؿذُ ٍ ًْبیتبً هٌزش الگَی هْبستی پبیِ ثبػج تکشا

دس ثشای پبػخ ثِ ایي ػَال کِ دس ًتیزِ . ؿَد  هی ٍسصؿی ًبقق ٍ ًبهغلَةّبی  ثِ ارشای حشکبت ٍ هْبست

ٌّشرَ آهَصؽ هْبست ّب چگًَِ ٍ ثِ چِ ًحَ ثبیؼتی ػول کشد تب ػولکشد ٍ ثْشُ ٍسی ثیـتشی سا اص خلَف 

تب  ثِ تَاى ثش  ،افشاد هی ثبؿذٍیظگی ّبی رؼوبًی دقیق  پبػخ ثِ ایي ػَال ًیبصهٌذ ؿٌبخت ?ِ ثبؿین داؿت

 کِ ثشای ایي اهش ًیبصهٌذ اػت کِ  تب اص اتالف اًشطی رلَگیشی ًوَد ،اػبع آى هْبست ّبیی سا تذٍیي ًوَد

پبیِ یب ّبی  هْبست"، "حشکبت اثتذایی یب پبیِ"ّبی  حشکبت اًؼبى اص ٌّگبم تَلذ تب هشحلِ تکبهل ثِ دػتِ

ّب ثِ ًتیزِ  ایي هْبستتب ثتَاى ػٌیي پبیِ سا ثب ثْشُ هٌذی اص  ؿَدتقؼین  "پیچیذُّبی  هْبست "ٍ"ثٌیبدیي

  .ذهغلَة سػبً

   هْبستی دس ٍسصؽ پشداختِ ّبی  کشدی هشٍسی ثِ اكَل آهَصؽیثب سٍهَضَع اص آًزب اّویت داسد کِ  ایي

الجتِ یک ٍسصؿکبس پیـشفتِ ًیبص ثِ آهَصؽ  . پیچؾ ٍ غیشُ ، رْؾ  ،ّبی چَى پشؽ هْبست ؿَدهی 

پیـشفتِ ٍسصؿی دس ٍاقغ تشکیجی اص دٍ یب چٌذ هْبست پبیِ ّؼتٌذ ٍ ّبی  هْبستْبی پیـشفتِ داسد کِ هْبست

ّذف اص  (8)دؿَاسی ّش هْبست ٍسصؿی ثؼتگی ثِ تشکیت چٌذ هْبست پبیِ ٍ ّوبٌّگی دس ارشای آًْب داسد

 اًزبم ایي تحقیق، آؿٌبیی ثب اكَل آهَصؽ هْبست ّبی پبیِ ای ٍسصؿی ٍ ثشسػی ػَاهل هَحش ثش آى هیجبؿذ .
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 کبر رٍش

 هَسد ٍسصؿی ای پبیِ ّبی هْبست آهَصؽ هَسد دس هَرَد پیـیٌِ کِ اػت ایي ثش ػؼی تحقیق ایي دس 

ثب اػتفبدُ اص رؼت ٍ رَی  ٍثِ كَست کتبثخبًِ ای ٍ اػتفبدُ اص ایٌتشًت  هغبلت اداهِ دس ٍ گیشد ثشسػی قشاس

ثب pub med) (ٍ irandoc) هقبالت دس پشتبل ربهغ ػلَم اًؼبًی ٍ ّوچٌیي پبیگبُ اعالػبت ػلوی هؼتجش) 

سٍؽ  ٍ دس  ،هؼتجش هقبالت اص رؼت ٍ رَی کلوبت، هْبست ٍسصؿی، آهَصؽ پبیِ، ٍ اػتفبدُ اص ّفت هقبلِ 

روغ آٍسی اعالػبت كَست  دس ػٌیي پبیِ(18ّبی آهَصؿی ٍ تزشثی هشثیبى کبًگ فَ تَآ هـبّذُ ) اص ؿیَُ

سؿذ ٍ ٍ فْشػت ثٌذی هغبلت  اص کتبة ّبی هْبست ّبی ٍسصؿی پبیِ )دپبستوبى ٍسصؽ( ّن چٌیي  پزیشفت.

اداهِ ػؼی ؿذ ثب اػتفبدُ اص ، هتشرن :اثَالقبػن دثبغبى ( اػتخشاد ؿذ ٍ دس تکبهل حشکتی )لٌذسا تَهبع

هغبلت ثِ سٍص هقبالت هؼتجش فبکتَس ّبی اكلی دس آهَصؽ هْبست ثِ ػٌیي پبیِ هَسد تَرِ ٍ اػتفبدُ قشاس 

دس اًتخبة ایي هقبلِ ثِ هؼیبسّبی اص قجیل پظٍّؾ پزیش ثَدى تحقیق، هْن ثَدى هؼئلِ تحقیق ٍ گیشد.  ٍ  

ؿٌبخت ٍ دس دػتشع ثَدى هٌبثغ اعالػبتی ٍ اهکبى ثْشُ  اسصؽ ثشسػی آى ثِ دلیل کـؾ ػلوی آى ثشای

 هَسد ٍسصؽ صهیٌِ دس ای پبیِ ّبی هْبست آهَصؽ تب  گیشی اص ّوکبسی دس اًزبم تحقیق تَرِ ؿذُ اػت.

 ایي اص حبكل گیشی ًتیزِ ٍ گشفتقشاس ثحج هَسد، هختلفّبی  تحلیل اًتْب دسد گیش قشاس تحلیل ٍ ثشسػی

 . ؿذ اػالم هشٍسی تحقیق

 

 بیبى هسئلِ

 

 پبيِ ايی:ّبی  هفَْم آهَزش هْبرت

ػبصهبًی ٍ ارتوبػی ، تی گفت هْوتشیي سکي دس رْت تَػؼِ فشدیؼیدس حقیقت ثب(8898دپبستوبى ٍسصؽ)

تَاى فشد سا دس رْت ػبصًذگی ٍ  هی یِثبؿذ دس ٍاقغ ثب ثِ کبسگیشی آهَصؽ آى ّن دس ػٌیي پب هی آهَصؽ

تَاى ػٌیي پبیِ سا دس رْت ثْجَد ثخـی ّش چِ ثْتش تَاًبیی ّب  هی ٍ ثب ایي کبس ثْجَد ٍ تؼبلی اًؼبى قشاس داد
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ًگشؽ ٍ تؼبهل ثب دیگش افشادػبخت ثِ گًَِ ایی کِ ثبػج ػولکشد ثْتشػٌیي پبیِ دس ، داًؾ، تغیش هْبست

 .رْت تَػؼِ هْبست ّب ؿَد

ب سا دس ػٌیي پبیِ ثِ خلَف ػٌیي ثبؿذ هب دس ایي رب قلذ داسین آهَصؽ اًَاع هْبست ّ هی الصم ثِ تَضیح

 ( کبسسا هَسد ثشسػی قشاس دّین:18پبیِ دس افشاد کبًگ فَ)تَآ 

 اًزبم ؿَد کِ ػجبستٌذ اص: دٍ ًَع کلیتَاًذثِ  هی کِ ایي آهَصؽ هْبست ّب دس پبیِ ّب-

 ّبی حشکتی پبیِ تآهَصؽ هْبس -8

 ثِ كَست پبیِ ٍ ثٌیبدیي ّبی   آهَصؽ هْبست -1

 حرکتی پبيِ ّبی  هْبرت_1

سا ثشای  ػٌیي پبیِ دس کبًگ فَ ساپشتبة کشدى ٍ گشفتي ؿی هْبست ّبیی ّؼتٌذ کِ ، پشیذى، هخل دٍیذى

حشکتی سا دس ّبی  ًوی تَاًٌذ خَد ثِ خَد هْبست ایي ػٌیيػبصد. اهب چَى  هی ٍسصؽ ٍ ثبصی کشدى آهبدُ

ثب اػتفبدُ اص  ٍ ٍالذیي ٍ هؼلوبى فَ هشثیبى کبًگگًَبگَى ّبی  الصم اػت کِ ثِ ؿیَُ، خَد پشٍسؽ دٌّذ

خَد سا توشیي ّبی  تب ثتَاًٌذ هْبست دٌّذدس اختیبس آى ّب قشاس  سا فشكت کبفیخَد فشاگشفتِ تزشثِ ٍ داًؾ

 (1) کٌٌذ.

،  پبيِ حرکتی استّبی  در اداهِ بِ چٌذ ًوًَِ ببزی کِ ّذف اصلی از اجرای آى ّب توريي هْبرت

 :دضَ هی ضبرُاتَاى  هی

یک خظ هؼتقین ثِ عَل تقشیجی  ّوشاّبى کَدکثشای ّش یک اص تَاًذ  هی هشثی _8(8898صهَى)ٍٍلکبت ا

هتش ثِ ٍػیلِ گچ سٍی صهیي سػن کٌیذ. اص آى ّب ثخَاّیذ کِ هبًٌذ یک ثٌذثبص سٍی خغَط قشاس ثگیشد ٍ  81

 .لَ حشکت کٌٌذػقت ػقت ٍ یب ثِ پْ، هتفبٍت حشکت کٌٌذ. هخالً ثِ رلَ ساُ ثشًٍذّبی  ثِ ؿکل

) هخالً  ارشا کٌٌذ، اقل گبم ثشداسی عی کٌٌذثِ ؿشط ایي کِ عَل خظ سا ثب حذدس ایي ثبصی اص آًْب ثخَاٌّذ   

 (گبم 6ثب 

دس فضبی خبسد  ٍ اص ّوشاّبى خَد ثخَاّذذ. ایشُ ثضسگی ٍػظ فضبی ثبصی سػن کٌثِ ٍػیلِ گچ د یب ایي کِ

 هشثیصهبًی کِ ٍثشخَسد ًکٌٌذ.  دیگش ّوشاّبىثلٌذ قذم ثشداسًذ ٍ هشاقت ثبؿٌذ کِ ثب ّبی  ثب گبم، اص ایي دایشُ

دس کٌٌذ. آى ّب  هی ثب ًَک پٌزِ ٍ پبٍسچیي ثِ ػَی داخل دایشُ حشکت ّوشاّبى ، "کٌبس ّن  "کٌذ: هی اػالم

هشثی ٍقتی کِ  ٍ ٌّگبم ٍسٍسد ثِ فضبی داخلی دایشُ ثب یکذیگش ثشخَسد ًکٌٌذ.، ثبیذ ػؼی کٌٌذایي ثبصی 

 .ثبیذ ثِ فضبی خبسد اص دایشُ ثشًٍذ ّوشاّبى، "ثلٌذ ّبی  قذم "کٌذ: هی اػالم

کٌذ. ّش  هی یک هخشٍط یب پشچن ( یک ایؼتگبُ قغبس دسػت هخالهؼلن ثِ ٍػیلِ ًـبًِ ای ) ّن چٌیي   *

ٍ ّش دٍ دس حبلی کِ گیشد  هی کٌذ. اٍ دػت ّوجبصی خَد سا هی کَدک ثب ّوجبصی خَد دس ایي فؼبلیت ؿشکت

دیگش ثشخَسد ًکٌٌذ. ّبی  کٌٌذ. آى ّب ثبیذ هشاقت ثبؿٌذ کِ ثِ گشٍُ هی اعشاف ایؼتگبُ حشکت، سًٍذ هی ساُ

سٍی ، کَدکبى ثبیذ ثِ ایؼتگبُ قغبس ثبص گشدًذ، "ؿَد ... هی قغبس ٍاسد ایؼتگبُ "کٌذ:  هی صهبًی کِ هؼلن اػالم
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تَاًذ ثِ ربی گفتي ػجبست  هی یي پبّب سٍی صهیي قشاس دٌّذ. هؼلنخَد سا ثّبی  دٍ پب ثٌـیٌٌذ ٍ کف دػت

 .سًگیي اػتفبدُ کٌذّبی  اص پشچن، ثبال

تَاًذ ثِ كَست دیگشی  هی پشچن قشهض ًـبًِ ٍسٍد قغبس ثِ ایؼتگبُ ٍ پشچن ػجض ًـبًِ خشٍد قغبس اػت. قغبس

دس حبلی کِ کوش اٍ سا ثب دػت گشفتِ گیشد ٍ  هی ًیض دسػت ؿَد. یکی اص کَدکبى پـت ػش ّوجبصی خَد قشاس

سًگی ّبی  فضبی ثبصی سا ثِ ٍػیلِ ًـبًِّبی  تَاًذ ّش یک اص ثخؾ هی کٌذ. هؼلن هی ؿشٍع ثِ حشکت، اػت

) قغبسّب اص کَدکبى، آثی ٍ قشهض. اٍ ثب اػالم سًگ هَسد ًظش خَد، ػجض، صسدّبی  ػالهت گزاسی کٌذ. هخالً سًگ

ایؼتگبُ  "گَیذ:  هی ٍقتی کِ هؼلن، ُ هَسد ًظش حشکت کٌٌذ. ثِ عَس هخبلخَاّذ کِ ثِ ػوت ایؼتگب هی (

 (5).کٌٌذ هی حشکت، ثچِ ّب ثِ ػَی ثخـی اص فضبی ثبصی کِ ثب سًگ صسد هـخق ؿذُ اػت، "صسد 

سٍی صهیي قشاس دّذ؛ ، دٍ ػذد عٌبة سا دس کٌبس یکذیگش تَاًذ هی هشثی_1(  8898)، لٌذسا تَهبع هت ساثشتغ

کِ دٍ ػش عٌبة ّب اص یک عشف ًضدیک ثِ ّن ٍ اص عشف دیگش ثب یکذیگش فبكلِ داؿتِ ثبؿٌذ. ثِ ثِ ؿکلی 

یک ثبس اص ، ثبیذ اص سٍی ایي سٍدخبًِ ٍ ّوشاّبىایزبد ؿذُ اػت.  "سٍدخبًِ  "سٍی صهیي یک ، ایي تشتیت

عٌبة ) سٍدخبًِ ( یک  تَاًیذ دس فضبی ثیي دٍ هی عشف ثبسیک ٍ ثبس دیگش اص عشف پْي ثپشًذ. دس كَست لضٍم

تَاًٌذ سٍی  هی دس ایي كَست ّوشاّبى کَدکًـبًِ قشاس دّیذ ) هبًٌذ ػٌگی کِ دس ثؼتش سٍدخبًِ قشاس داسد(. 

 (7).ًـبًِ ثپشًذ ٍ ثب پشؿی دیگش اص ػشم سٍدخبًِ ػجَس کٌٌذ

ًؼجت ثِ ثبصی )ػذد عٌبة ثبصی سا دس کٌبس یکذیگش ثب فبكلِ کن تشی  یک هشثی کبًگ فَ، هبًٌذ ثبصی قجل 

تَاًذ اص ّوشاّبى کَدک  هی دس ایي ثبصی هشثیدّذ.  هی یؼٌی ثِ كَست هَاصی ( سٍی صهیي قشاس دٍؿوبسُ 

ػپغ پبّبی خَد سا رفت کٌٌذ ، پبّبی خَد سا ثبص کٌٌذ ٍ خبسد اص فضبی ثیي دٍ عٌبة ثبیؼتٌذ خَد ثخَاّذ

 .فضبی داخل ثیي دٍ عٌبة ٍ پشؽ ثب پبّبی ثؼتِ دس داخل فضبی ثیي دٍ عٌبة سا اداهِ دٌّذ ٍ ثِ

 هخلَف ّبی  یب ایي کِ اص ًـبًِ، ػبصد هی دایشُ ای سٍی صهیي، ثِ کوک یک عٌبة ثبصی هشثیّوچٌیي 

ثب لی لی ثِ كَست دٍس تب دٍس ایي دایشُ خَاّذ هی اص آًْب ّوشاّبىدس ایي ثبصی ثب آهَصؽ کوک گیشد.تَاًذ هی

کٌٌذ تَاى اص ّوشاّبى خَاػت پبی خَد سا ػَم  هی حبال، کٌٌذ. ٍقتی کِ یک دٍس توبم ؿذخَد ثبصی ّبی  پب

 (6) .ٍ ثب پبی دیگش دٍس تب دٍس دایشُ لی لی کٌٌذ

 حرکبت ابتذايی ٍ پبيِ*

اًزبم حشکبتی خبف ثش  کٌذ تب ثب هی ًَصاد اًؼبى پغ اص تَلذ تالؽثذیي هؼٌبػت کِ (8898دپبستوبى ٍسصؽ)

ػَاهل هحیغی پیشاهًَؾ غلجِ کشدُ ٍ ثِ حیبت خَد ثِ ثْتشیي ًحَ اداهِ دّذ. ایي حشکبت کِ دس ػلَم 

ػبلگی سفتِ دٍ ؿًَذ تب حذٍد هی ؿٌبختِ "حشکبت پبیِ"یب  "حشکبت اثتذایی"اًؼبًی ٍ تشثیت ثذًی ثب ًبم 

 (1)ؿَد. هی سفتِ ثِ حذی سػیذُ اػت کِ ثِ آى هشحلِ ثبلیذگی گفتِ

 :بذيي جْت الزم است در حرکبت ابتذايی ٍ پبيِ بِ هَارد ريل اضبرُ ًوَد

 حشکبت هشثَط ثِ حفظ پبیذاسی ٍ تؼبدل ثذى-8(8898)، لٌذسا تَهبع ّبست کبتلیي
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 حشکبت پبیِ هشثَط ثِ ربثِ ربیی-1

  کبسی حشکبت دػت -8

 ؿَد: هی ثِ ّش کذام ؿشح دادُپشداختِ ٍ هَاسدحشکتی هشثَط دس ایي رب ثِ تَضیح ّش کذام 

کَدک ثِ دلیل دس ایي رب الصم اػت گفتِ ؿَدهشثَط ثِ حفظ پبیذاسی ٍ تؼبدل ثذى)حجبت(:  حشکبت -8

  ذ ربرثِ سا دسک کشدُ ٍ ّوبٌّگی کٌ هی دس حقیقت ػؼی تؼبهلی کِ اص ثذٍ تَلذ ثب ربرثِ صهیي داسد

 ػضالًی الصم سا ثشای کٌتشل ثذى دس هقبثل ربرثِ ثذػت آٍسد تب قبدس ثِ ًـؼتي ٍ ایؼتبدى ؿَد.  -ػلجی

 : تَاًذ ثبؿذ هی حشکبت هشثَط ثِ حفظ پبیذاسی ٍ تؼبدل ثذى ثِ قشاس صیشکِ ایي 

حشکبت هذاٍم دػت  -8 کٌتشل ثذى -1 کٌتشل ػش -8

 ّب ٍ پبّب

ثبال آٍسدى ػش ٍ ػیٌِ دس حبلت -4

 خَاثیذُ

ایؼتبدى ثب کوک  -6 ًـؼتي ثِ کوک دیگشاى -5

 دیگشاى

   ایؼتبدى ثذٍى کوک -7

تب اٍ ثتَاًذ دس چشا کِ ایي حشکبت ثبیذ دس کَدک سؿذ کٌذ  دس ٍاقغحشکبت پبیِ هشثَط ثِ ربثِ ربیی: -8

 (3)هحیظ پیشاهَى خَد حشکت کشدُ ٍ ثِ تزشثیبت الصم دػت یبثذ.

 تَاى آهَصؽ دادُ ؿَد:  هی ربیی ثِ كَست ریلحشکبت پبیِ هشثَط ثِ ربثِ 

غلغیذى اص ػیٌِ ثِ  -1 ػیٌِ خیض سفتي -8

 پـت ٍ ثشػکغ

 چْبسدػت ٍ پب ساُ سفتي -8

ساُ سفتي ثذٍى  -5 ساُ سفتي ثب کوک دیگشاى -4

 کوک

 ػقت ػقت ساُ سفتي -6

سفتي اص پلِ ثب کوک  ثبال -7

 دیگشاى

پبییي آهذى اص پلِ  -8

 ثب کوک دیگشاى

 پشیذى ثب دٍ پب سٍی صهیي -9

پشیذى اص سٍی پلِ ثِ سٍی  -81

 صهیي

    

ّبی  تَاًبییتب ًوبیٌذ  کوک ثِ کَدک هشثی ٍ اػضبی خبًَادُ ثبیذ دس ایي رب: حشکبت دػتکبسی -4

سؿذ پیذاکٌذ تب اٍ ثتَاى اؿیبء پیشاهَى خَد سا  اٍدس   گشفتي ٍ سّبکشدى ارؼبم، دػت یبثیهبًٌذ اثتذایی 

هَاسدآهَصؽ هشثی ٍ ٍالذیي ثِ کَدکبى ثِ ایي  ثِ دػت آٍسد.سا ؿٌبختِ ٍ تزبسة الصم سا دس هَسد آًْب 

 تَاى اص کَدک خَاػتِ ؿَد: هی ؿکل

دػت دساص کشدى ثذٍى  -8

 توبع ثب ؿیء

اص ثبال ثب کف گشفتي اٍلیِ  -8 دػت دساص کشدى ٍ فقظ توبع ثب ؿیء -1

 دػت
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 گشفتي ثب کف دػت -6 گشفتي ثب فـبس)چالًذى( -5 گشفتي ثب دٍ دػت -4

گشفتي ثب کف دػت ثِ  -7

 ػوت ثبال

 گشفتي ثب اًگـتبى -9 گشفتي ثب کف دػت ثِ ػوت پبییي -8

گشفتي اص ثبال ثب  -81

 اًگـتبى

   گشفتي پیـشفتِ ٍ دقیق -88

کٌذ تب ثب فشاّن  هی کوکٍ هشثی ثِ ٍالذیي  "حشکبت پبیِ ٍ اػبػی" آگبّی ٍ ؿٌبخت دس هَسدچشا کِ 

پبیِ ّبی  ًوَدى صهیٌِ الصم فشصًذاى خَد سا ثشای توشیي ٍ یبدگیشی ایي حشکبت کِ هقذهِ فشاگیشی هْبست

اص هحیظ پیشاهًَؾ  سا تَاًذ تزبسة کَدک هی دس ٍاقغاػت آهبدُ ًوبیٌذ ٍ رلَگیشی اص اًزبم ایي حشکبت 

 (7 ).پیـشفتِ سا ثب اختالل هَارِ ًوبیذّبی  پبیِ ٍ ًْبیتبً هْبستّبی  یبدگیشی هْبستچٌیي  ّنٍ  ّذکبّؾ د

 پبيِ ٍ بٌیبدييّبی  هْبرت*

صًذگی هبؿیٌی دس سٍصگبس هب ثِ كَست خضًذُ توبهی تَضیح آى کِ اهشٍصُ (8888ؿزبػی) هؼلَهِ

کِ فشیبدّبی کَدکبًِ ٍ ... ، رٌت ٍ رَؽ، تحشکٍ  هفیذ ٍ الصم سا اص خبًَادُ ّب ػلت ًوَدُ اػت.ّبی  رٌجِ

، ٍالذیي کٌذ کِ  هی ثبؿذکِ هتبػفبًِ اص ثیي ثشدُ اػت. دس ایي ؿشایظ ایزبة هی الصهِ صًذگی کَدکبى

ِ ثهکبًی ٍ صهبًی ّبی  ضشٍسی ػلی سغن هحذٍدیتّبی  هؼلویي ٍسصؽ ٍ هشثیبى ثب ؿٌبخت حشکبت ٍ هْبست

دس ایي رب الصم اػت گفتِ  ،ػبلن ٍ ثب ًـبط ثِ اًزبم سػبًٌذ پشٍسؽ فشصًذاًی ثْتشیي خذهت سا ثشای تَاًٌذ

ؿًَذکِ ثب یبدگیشی ٍ ارشای ایي هْبست ّب  هی هختلف ٍ هتٌَػی تقؼینّبی  ثِ ثخؾ "پبیِّبی  هْبست"ؿَد

ش ؿَد. دس ٍاقغ اگ هی پیـشفتِ ٍسصؿی فشاّنّبی  دس دٍساى کَدکی صهیٌِ ثشای یبدگیشی ٍ ارشای هْبست

عَالًی تشی سا ثشای ّذایت اٍ ثِ ػوت  کَدکی قبدس ثِ اًزبم ایي هْبست ّب ًجبؿذ خَد ٍ هشثیبًؾ ثبیذ ساُ

پیـشفتِ ٍسصؿی عی ًوبیٌذ ٍ چِ ثؼب ثِ دلیل ػذم یبدگیشی ثِ هَقغ ایي ّبی  ارشای کبهل ٍ دسػت تکٌیک

 (8) .هْبست ّب ًتیزِ هغلَة ٍ هَسد اًتظبس ثِ دػت ًخَاّذآهذ

ػَاهلی کِ دس احش یبدگیشی ٍ  دس اداهِ الصم اػت ثگَیین (8898،8898)،  هحوذ اهیي هختبسیبىاٍصهَىٍلکبت 

کٌٌذ اص  هی کوک "پیـشفتِ ٍسصؿیّبی  تکٌیک"ثِ یبدگیشی ٍ ارشای  "پبیِ ٍ ثٌیبدیيّبی  هْبست"ارشای 

 ایي قشاس اػت:

 یبثذ هی ػضالًی ٍ دػتگبُ ػلجی هشکضی کَدکبى تکبهل -ػیؼتن ػلجی -8

 کشدُقذست ٍ اػتقبهت ػضالًی افضایؾ پیذا  -1

 (5)یبثذ هی قذ ٍ قبهت ٍ تؼبدل افضایؾ ّوچٌیي -8

 کِ کَدک اص هحیظ پیشاهَى خَد ثِ دػت اػت احؼبع ٍ تزشثِ ای دس حقیقت ثْجَد فشایٌذ حؼی  -4

 (8) یبثذ. هی ثْجَدٍآٍسد  هی
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ّبی  تَاى بِ بخص هی در ايي بخصپبيِ را ّبی  هْبرتايي (8898ٍی گشیگَسی پبیٌِ، اسکبى السدی دی)

 زير تقسین ًوَد:

 (ثبؿذ هی هشحلِ پیـشفتِ، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیيکِ ؿبهل پبیِ ربثِ ربیی) ّبی  هْبست -8

 هشحلِ پیـشفتِ(، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیيؿبهل پبیِ پشتبثی ٍ ضشثِ صدى) ّبی  هْبست  -1

 هشحلِ پیـشفتِ(، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیي ؿبهلدسیبفت یب گشفتي)پبیِ ّبی  هْبست  -8

 هشحلِ پیـشفتِ(، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیيؿبهل اًتقبل ٍصى) ّبی  هْبست -4

 جبيی يب اًتقبلی:ِ ب هْبرت پبيِ جب -الف

 ؿَد. هی ثبیؼتی گفت هْبست پبیِ ربثِ ربیی دس ٍاقغ دس تغیش هحل ثذى ٍ حشکت آى دس فضب اػتفبدُ 

 ثبؿذ اًزبم ٍ آهَصؽ دادُ ؿَد: هی صیش کِ ؿبهل ّـت سٍؽّبی  تَاًذ ثِ سٍؽ هی کِ

 (اػت هشحلِ پیـشفتِ، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیيکِ داسای ساُ سفتي)  -8

 (ثبؿذ هی هشحلِ پیـشفتِ، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیي ؿبهلدٍیذى) -1

 ی ٍ پشؽ ػوَدی ٍ پشیذى اص استفبعپشؽ افق ثِ ؿکلپشیذى رفت پب ٍ یب پشیذى ثب یک پب ) -8

 هشحلِ پیـشفتِ(، هشحلِ هقذهبتی، ) هشحلِ آغبصیي تَاى اًزبم ؿَد هی

 (ثَدُ ِ پیـشفتِهشحل، هشحلِ هقذهبتی، هشحلِ آغبصیيداسای لی لی کشدى)  -4

یک ، گبم ثب پبی دیگشاػت-ثشداؿتي یک گبم ثب یک پب ػپغ یک رْؾیؼٌی یَستوِ سفتي) -5

دّذ ٍ دس ٍاقغ یک پب ّویـِ رلَ  هی اًزبمسا پب ّویـِ کبس ّذایت سا ثب ثشداؿتي یک گبم 

 اػت(

 ػُش خَسدى) هبًٌذ حشکت یَستوِ ٍلی رْت حشکت ثِ ربی رلَ ثِ ػوت عشفیي اػت -6

 ػکؼکِ دٍیذى) یک گبم ٍ یک لی ثب یک پب ٍ ػپغ یک گبم ٍ یک لی ثب پبی دیگش( -7

 پیـشفتِ ثِ كَست دٍیذى -8

 پبيِ پرتبة کردى ٍ ضربِ زدى:ّبی  هْبرت -ة

 ؿَد هی ؿکل  ثِ کَدکبى آهَصؽ ٍ خَاػتِ 88تَاى ثِ  هی کِ

پشتبة اص ثبالی ؿبًِ ثب یک دػت ٍ  -8

 دٍ دػت

، ضشثِ صدى ثب پب -1

 هجتذی

، ضشثِ صدى ثب پب -8

 پیـشفتِ

ضشثِ َّایی ثب پب )اًذاختي ثب دػت ٍ  -4

 ضشثِ ثب پب(

ضشثِ ثب دػت اص کٌبس  -5

 ثذى ثِ ٍػیلِ ساکت

پشتبة اص ًبحیِ تٌِ  -6

 ثب دٍ دػت

ضشثِ ثب دػت اص ثبالی ؿبًِ ثِ ٍػیلِ  -7

 ساکت

ضشثِ ثب دػت اص پبییي  -8

 کوش ثِ ٍػیلِ ساکت

یک دػت  پشتبة ثب -9

 اص پبییي کوش
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دسیجل صدى ثب دػت ثِ كَست ػبکي ) صدى هکشستَح ثِ صهیي ثب دٍ دػت یب یک  -81

 دػت(

دسیجل صدى ثب دػت ثِ كَست هتحشک ٍ دس حبل دٍیذى یب ساُ سفتي ) صدى هکشستَح  -88

 ثِ صهیي ثب دٍ دػت یب یک دػت(

 پبيِ دريبفت يب گرفتي :ّبی  هْبرتآهَزش  -ج

 ؿَد هی آهَصؽ ثِ پٌذ ؿکل یبد دادُایي 

دسیبفت دٍ دػتی اص  -8 دسیبفت دٍ دػتی اص ثبالی ؿبًِ -1 دسیبفت دٍ دػتی دس ًبحیِ تٌِ -8

 ًبحیِ پبییي تش اص کوش

دسیبفت دس حبل دٍیذى ثب یک یب دٍ دػت اص ّوِ رْت  -5 دسیبفت یک دػتی -4

 ّب

 پبيِ اًتقبل ٍزى:ّبی  هْبرت -د

 (4)هشحلِ ایی ثِ كَست صیش آهَصؽ دادُ هیـَد. کِ ثِ كَست ّفت

 حرکبت هحَری تٌِ -2 برخبستي از زهیي ٍ ايستبدى از حبلت خَابیذُ بِ پطت -1

 حفظ تعبدل رٍی يک پب -5 جب خبلی دادى -4 غلت زدى بِ جلَ -3

هرحلِ ، هرحلِ هقذهبتی، تعبدل رٍی دٍ دست ) هرحلِ آغبزيي -7 راُ رفتي رٍی چَة هَازًِ -6

 پیطرفتِ(

 

 تبريخچِ ببزی

ّبی دٍس، حتی اص ثذٍ  تَاى ثِ گزؿتِ ؿشٍع ثبصی سا هی (8887،8891)ػٌِ ٍ ّوکبساى، ػلی صیٌلی اهیشیب 

پیذایؾ اًؼبى ًؼجت داد. دس حقیقت ثبصی رضئی اص صًذگی اًؼبى اص ثذٍ تَلذ تب صهبى هشگ اػت. اًؼبى اص 

ثبصی ّب  (88)داسد ٍ ثبصی رضء هْن ایي رٌجؾ ٍ حشکت اػت.ًظش فیضیَلَطیکی ًیبص ثِ رٌجؾ ٍ حشکت 

ّبی اًؼبًی ٍ اخالقی ٍ اثضاسی ثشای اًتقبل ػقبیذ، فشٌّک ٍ توذى اص ًؼلی ثِ ًؼل دیگش ثَدُ  حبٍی اسصؽ

اػت. اًؼبى ثشای سؿذ رٌّی ٍ ارتوبػی خَد ًیبص ثِ تفکش داسد ٍ ثبصی خویشهبیِ تفکش اػت.ثبصی ّوَاسُ ٍ 

 (81). ًـیي ّویـگی کَدکبى ٍ ًَرَاًبى ثَدُ اػت صاد ٍ ّن سیخ ٍرَد داؿتِ اػت. ثبصی ّندس ّویـِ تب

 بسرگبى در خصَظ ببزیذگبُ ديبیبى 

 

( ثبصی سا ثِ ػٌَاى ػبهلی اًگیضؿی هغشح کشدُ اًذ، چشا کِ کَدک ثِ عَس 8886)ٍ ّوکبساىحبهذ اکجشی،

کؼت لزت فشدی ٍ ایزبد تٌَع دس صًذگی اػت. ثب فغشی ثِ ثبصی ػالقِ هٌذ اػت. ثبصی ٍػیلِ ای ثشای 

ّبی خَد سا هحک  دیگشاى ثَدى، آًْب سا ؿبًِ ثِ ؿبًِ خَد حغ کشدى، ثب آًْب ثِ سقبثت ثشخبػتي ٍ تَاًبیی



10 
 

ّبی ثَهی ٍ هحلی ٍ پشٍسؿی  ّبی قَی اًؼبى ثشای ثبصی ٍ فؼبلیت ثذًی ثبؿذ. ثبصی تَاًذ اص اًگیضُ صدى، هی

اسصؽ فشٌّگی ّؼتٌذ. ایي ثبصی ّب ثب ًْبیت آصادی ٍ ثذٍى قیذ ثَدى ثِ هکبى، صهبى ٍ  هتٌَع ثَدُ ٍ داسای

ّبی  ّبی ثَهی ٍ هحلی ثِ ػٌَاى تزبسة حشکتی، اًَاع هْبست اثضاس دػت ٍ پب گیش قبثل ارشا ّؼتٌذ. دس ثبصی

 (9)حشکتی ثٌیبدی ٍرَد داسًذ.

ّبی ثٌیبدی کَدکبى سا هَسد  ثبصی ّب ثش هْبست(، تبحیش ثشًبهِ تشثیت ثذًی ٍ 1118،1114) ٍاًگ ،گَدٍی

ّبی ثٌیبدی سا دس پی  ثشسػی قشاس دادُ ٍ ثِ ایي ًتیزِ سػیذًذ کِ ارشای ثشًبهِ آهَصؿی هذٍى، سؿذ هْبست

 (84،85)داؿتِ اػت.

ّبی تشثیتی ٍ  هٌذ ّوشاُ ثب ػبیش فؼبلیت ّبی ّذف ّبی حشکتی ٍ ثبصی ( ثشًبه8887ِػٌِ ٍ ّوکبساى)اهیشیب 

شٍسؿی سا ثؼتشی هٌبػت ثشای توشیي ٍ تکشاس ثشخی اص هفبّین رٌّی، ؿٌبختی ٍ رؼوبًی دس دٍسُ دثؼتبى پ

تَاى هفبّین اٍلیِ ٍ  هغشح کشدُ اًذ. حشکت ٍػیلِ ای ثشای ثشقشاسی استجبط ٍ آهَصؽ اػت ٍ ثب آى هی

ِ کٌٌذُ اػت ٍ دسک ّبی ثٌیبدی سا ثِ کَدکبى آهَصؽ داد، صیشا آهَصؽ ًظشی ثشای کَدکبى خؼت هْبست

ّبی ثذًی دس قبلت ثبصی ّب  هفبّین ًظشی ثذٍى ػول ثشای آًبى هیؼش ًیؼت ٍ صهبى ثشاػت. اص ایي سٍ فؼبلیت

 (88)سًٍذ. ّبی آهَصؿگبّی ثِ کبس هی ثِ ػٌَاى ٍػیلِ ای ثشای آهَصؽ هَضَع

لکِ ثش ػبخت ّبی ؿٌبختی کَدکبى، ث ( هؼتقذ اػت ثبصی ًِ فقظ ثش سؿذ تَاًبیی1118کوپجل )_ 

 (81)فیضیَلَطیکی هغض اٍ ًیض احشی غیشقبثل اًکبس داسد.

( ثیبى کشدُ اػت کِ ثبصی ثشای کَدکبى ّوبًٌذ کالم ثشای ثضسگؼبالى اػت ٍ ٍػیلِ ای 1119) لٌذسث_ 

 (84)ثشای ثیبى احؼبػبت، ثشقشاسی سٍاثظ، تَكیف تزشثیبت، آؿکبس کشدى آسصٍّب ٍ خَدؿکَفبیی اػت.

 

 

 

 

 يبفتِ ّب

عی تحقیقبت ثِ ػول آهذُ دس صهیٌِ اهَصؽ هْبست ّبی پبیِ احجبت هی ؿَد کِ آهَصؽ اص عشیق تذٍیي 

         الگَ ّبی هْبستی، حشکتی  هتٌبػت ثب ّش سدُ  ػٌی هی تَاًذ صهیٌِ ػبصیبدگیشی ٍ افضایؾ هیضاى 

چِ اص عشیق ثبصی ٍ چِ اص ساُ ثْشُ ثشداسی َّؿی ٍ ّن چٌیي ثشٍص تؼبلی اػتؼذاد دس کَدکبى ٍ افشاد پبیِ 

 یبفتِ  ثشای آى ّب ثبؿذ . صهبًی کِ ثشای ػٌیي پبیِ فؼبلیت ّبی ّذایت ؿذُ ٍ ػبصهبى حشکتی الگَػبصی

هْبست ّبی ثٌیبدی هبًٌذ تؼشیغ ٍ تقَیت تَاًبیی ّب ٍ سؿذ ؿٌبختی ٍ حشکتی سا هی تَاًذ اسائِ هی ؿَد 

ثِ  هی ثبؿذ کِ ػالقِ فشد،  ٍ هیضاى اػتؼذاد ٍ یبدگیشی،  ًقؾ لزا دقت ثِ ایي ًکتِ حبئض اّویت ایزبد کٌذ
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ٍ ّن چٌیي یبد دادى حشکبت ٍ هْبست ّب  ثِ كَست اثتذایی ٍ پبیِ ایی اص عشیق  ػضایی سا ایفب هی کٌذ

 لفِ قبثل تَرِ ایی هی ثبؿذ.ئآهَصؽ یک هَ

 

 

 

 

  ٍ ًتیجِ گیری بحث

هتٌَع ّبی  ثبصی  ایي اػت کِ ثب عشاحیدس کبًگ فَ هؼلویي ٍسصؽ ٍ هشثیبى ، ٍظیفِ اكلی ٍ هقذع ٍالذیي

تـَیق کشدُ ٍ دس هشاحل  "حشکبت اثتذایی پبیِ"سا اصاثتذا ثِ اًزبم کَدکبى ،هٌبػتّبی  ٍ ثَرَد آٍسدى صهیٌِ

 شاّن ًوبیٌذآهَصؽ دادُ ٍ صهیٌِ توشیي ایي هْبست ّب سا ثشای آًْب فسا ثِ آًْب "پبیِّبی  هْبست" سؿذ ثؼذی

ّبی  تَاى هفبّین اٍلیِ ٍ هْبست حشکت ٍػیلِ ای ثشای ثشقشاسی استجبط ٍ آهَصؽ اػت ٍ ثب آى هیچشا کِ 

ثٌیبدی سا ثِ کَدکبى آهَصؽ داد، صیشا آهَصؽ ًظشی ثشای کَدکبى خؼتِ کٌٌذُ اػت ٍ دسک هفبّین ًظشی 

ّبی ثذًی دس قبلت ثبصی ّب ثِ ػٌَاى  فؼبلیتثذٍى ػول ثشای آًبى هیؼش ًیؼت ٍ صهبى ثشاػت. اص ایي سٍ 

استجبط هَحش ثب سدُ ّبی پبیِ   دس ٍاقغ ثبیذسًٍذ ّبی آهَصؿگبّی ثِ کبس هی ٍػیلِ ای ثشای آهَصؽ هَضَع

ذ چشا ٌاص ٍیظگی ّبی رؼوبًی آًْب آگبُ ثبؿّن چٌیي ذ  ٍ ٌرْت سػیذى ثِ اّذاف آهَصؽ خَد داؿتِ ثبؿ

پیبدُ ػبصی آهَصؽ هْبستی، حشکتی ٍ توشیٌی دس ّش سدُ داؿتي اعالػبت  کِ الصهِ ؿشٍع ثشًبهِ سیضی ٍ

اػبػب چَى هْبست ّب ثِ كَست  هی ؿَد، هختق آى سدُ اػت کِ اص عشیق تؼبهالت ػبصًذُ ٍ هَحش ایزبد

ثش اػبع الگَػبصی دس اًزبم هْبست ّب سا هی توشیي یک ٍاس دس افشاد پذیذ ًوی آیٌذ کِ دس ایي كَست اتَهبت

دس ًتیزِ  ، چٌیي اًزبم حشکبت ًـبى دٌّذ تَاًبیی ّبی خَد سا دس اًزبم آى هْبست ٍ ّنذ تب افشاد علج

ثبصی یب اًزبم حشکبت ثِ کَدکبى ٍ افشاد آهَصؽ دادُ هی اًزبم فشكتی کِ اص عشیق الگَػبصی چِ دس قبلت 

 .ؿَد ثب اًزبم آى هْبست استجبط داسد

هَصؽ هْبست ّبی پبیِ ایی کبسگبُ ّبیی آ  اصساُ کبس هٌبػت ٍ پیـٌْبد هب دس اداهِ ایي اهش آى اػت کِ قجال 

ثیبى ؿَد تب ثتَاى الگَ ّبی حشکتی ثب حضَس افشاد تؼلین دٌّذُ دس ّش سدُ تـکیل ؿَد ٍ ًقبط ضؼف ٍ قَت 

آى ّب سا هَسد آًبلیض قشاس داد تب هْبست  ّش سدُهْبست افشاد ثب اػتفبدُ اص ثیبى ًظشات ٍ تزشثیبت یکذیگش 

   تَاًبیی ؿٌبختی فشد هی ؿَد عشاحی گشدد.ؿٌبختِ ؿَد ٍ ثشاػبع آى الگَیی کِ ثبػج 
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