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 ّبي ؽغلي اس ًظز اصَل ارگًََهي در كتببذاراى  كتببخبًِ آعتبى قذط رضَي  تؼييي هيشاى آعيب

 1اًيظ هيزي

2ثزيب ضيبئي
 

 چكيذُ

–ّدبي اسدكلتي   . ايي پژٍّص ثب ّدس  تؼيديي هيدعاى آسديت     ػضالًي ًبضي اظ كبض اظ ضبيغ تطيي آسيت ّبي ضغلي است -آسيت ّبي اسكلتي

ِ . اسدت  كدبضثطزي  ًَع اظ ٍ تحليلي پيوبيطي پژٍّص، ايي.ضس اًجبم  ضضَي قسس آستبى كتبثساضاى ػضالًي  كتبثدساض 325  ضدبه   آهدبضي  جبهؼد
 حجدن  حدساق   هٌبسدت  ترػديع  ثب اي عجقِ تػبزفي گيطي ًوًَِ ثِ تَجِ ثب كِ.ثَز1392سبل زض هطْس ضْط زض ضضَي قسس آستبى كتبثربًِ

زض ايي پژٍّص،  پطسطٌبهِ ثَز؛ كِ ضٍايي غَضي ٍ هحتَايي آى تَسظ اسبتيس هجطة تؼيديي   اثعاض هَضز استفبزُ .ًفط ثِ زست آهس186ًوًَِ ثطاثط
ثَز ، پبيبيي اثعاض هَضز تأ ييس قطاض گطفت . تجعيِ ٍ تحلي  زازُ ّب ثب استفبزُ  0/ 762ثعضگ تط اظ آلفبي كطًٍجبخ  گطزيس. ثب تَجِ ثِ ايي كِ ضطيت

  اًجبم ضس.ثط اسبس يبفتِ ّبي ايدي پدژٍّص،    ضطيت ّوجستگي اسپيطهي ٍتحليلي ٍاضيبًس، تَزًت ،اس tٍ آظهَى   15ًسرِ  SPSSاظًطم افعاض 

سدوؼي   ،22/0 14/0،كتبثربًِ زيجيتبل  28/0 22/0هيبًگيي ثيوبضي ّبي اسكلتي ػضالًي كتبثساضاى ثط حست ثرص كبضي ػجبضتٌس اظ :اهبًت 

ِ    27/0 25/0،كتبثربًِ ّدبي ترػػدي  19/0 16/0ٍ ثػطي  ًسدد    ، 20/0 27/0،  اسدٌبز ٍ هغجَػدب   20/0 25/0كتبثربًدِ ّدبي ٍاثسدت

ػضدالًي كتبثدساضاى هدَضز     -ّبي اسدكلتي  ًگيي آسيت  . هيب 18/0  12/0، ذسهب  كتبثساضي12/0 17/0فٌبٍضي اعالػب  ،22/0 24 /0ذغي
 زض ػضدالًي، – اسدكلتي  آسديت  تدطيي  كدن  ٍ%( 5/54) طزىگد  ي ًبحيِ زض ػضالًي–ثَز . ثيطتطيي آسيت اسكلتي  50اظ  24هبُ ، 12ثطضسي زض 

زض ظهيٌِ اضگًََهي هغبلؼِ زاضتٌس . هيعاى غيجدت ًبضدي اظ ثيوبضيْدبي اسدكلتي      كتبثساضاى% 70. ضس گعاضش%( 5/11) ضاى زٍ ّط يب يك ي ًبحيِ
  ز ثطضسي كوتطاظ حس هتَسظ است . ثيي  سي ،% گعاضش ضس . ًتبيج ًطبى زاز؛ هيبًگيي آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي كتبثساضاى هَض 16ػضالًي، 

 سبثقِ كبض ٍ كبض زض ثرص ّبي هرتلف ٍ هيعاى آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي كتبثساضاى هَضز ثطضسي هؼٌبزاضي ٍجَز ًساضز.

 : اضگًََهي؛ آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي؛ كتبثساضاى ؛ كتبثربًِ آستبى قسس ضضَي ي هَضَػيّب كليذٍاصُ

 هقذهِ

ي هترػع زض ّط سبظهبًي اظ هْن تطيي هٌبثغ آى سبظهبى ثِ ضوبض هي آيس . زض كتبثربًِ ّب ًيدع كتبثدساضاى   ًيطٍي اًسبً
ضكي اسبسي هٌبثغ اًسبًي ثِ ضوبض هي آيٌس ٍ زض كطَض هب هسيطاى كتبثربًِ ّدب  اهدطٍظُ ثديص اظ گصضدتِ  ًيبظهٌدس ثطضسدي       

هَظش كتبثساضاى ثِ ضاحتي اهكبًپصيط ًيست . اظ جولِ هطكالتي كِ استرسام ٍ  آ  چطا كِ تطثيت ،  هطكال  كتبثساضاى ّستٌس،
 -اسكلتي كبضكٌبى هطبغ  گًَبگَى اظ جولِ كتبثساضاى ثب آى ضٍثطٍ ّستٌس.؛آسيت ّبي ضغلي است . زض ايي هيبى، اذتالال 

 ثبضس. ايدي  هي  حبل تَسؼِ زض كطَضّبي ٍ غٌؼتي كطَضّبي زض ًبتَاًي ٍ آسيجْبي ضغلي ضبيغ ػَاه  اظ يكي ػضالًي

                                                           
 . ايي هقبلِ حبغ  پبيبى ًبهِ كبضضٌبسي اضضس است 

، كبضضٌبس اضضس ػلن اعالػب  ٍ زاًص ضٌبسي ٍ كتبثساض سبظهبى كتبثربًِ ّب هَظُ ّب ٍ هطكع اسٌبز آستبى قسس ضضَي 1
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 ّبي گطزز. ثيوبضي هي ّبي فَقبًي اًسامٍ  فقطا ، گطزى زضز ٍ ًبضاحتي زض ًبحيِ كوط، ستَى ثبػج ايجبز اذتالال ،  هؼوَالً

 ذَز ضا ثِ ثيوبضستبى زض ثستطي % هَاضز19 ٍ پعضكبى ثِ % هطاجؼيي14جبهؼِ،  زض ّب ثيوبضي % ك 7ػضالًي،   -اسكلتي

 1ضًَس) هبًَئ  حطكت هي هحسٍزيت زچبض ًَػي ثِ ػضالًي  -ّبي اسكلتي ثيوبضي ثِ هجتاليبى% 62 ٍ زٌّس هي اذتػبظ
زضغدس اظ هيدعاى غطاهدت پطزاذتدي ثدِ       85ايبال  هتحدسُ، حدسٍز    2ثط اسبس آهبض سبظهبى اهٌيت ٍ سالهت ضغلي .(2003،

 .(2002، 3)فبًلَ ٍجَستكبضكٌبى، ثِ غسهب  ًبضي اظ كبضهطثَط است 

كبضي كبضكٌبى ٍ اظ جولِ  كتبثساضاى هي تَاًس هَجت كبّص آسيت ّبي جسوي كتبثساضاى ٍ زض ًتيجِ اسدتفبزُ  ثْجَز ضطايظ 
تَاًس ثدِ تحقدا ايدي اهدط      هي 4ثْيٌِ اظ ًيطٍي اًسبًي هترػع زض كتبثربًِ ّب ٍ هطاكع اعالع ضسبًي گطزز.زاًص اضگًََهي

اي ثطذَضزاض است؛ اهب زض كطَضّبي  بي پيططفتِ اظ جبيگبُ ٍيژُكوك ًوبيس. اضگًََهي زاًص ًسجتب جَاًي است كِ زض كطَضّ
گيدطي ًدبچيعي    زض حبل تَسؼِ ًيبظ ثِ تَجِ ثيطتطي زاضز. ضبيس ثِ ػلت فقساى آگبّي اظ اهتيبظا  ًْفتِ ايي ػلن، اظ آى ثْطُ

 ضَز.  ّبي كبضثطزي ٍ ػولي آى تَجِ چٌساًي ًوي ضسُ، ٍ زض ايطاى ًيع ثِ جٌجِ

 بيبى هغئلِ

ثلكِ ثِ هسيطيت  .ن اعالػب  ٍ زاًص ضٌبسي ػلوي است ثيي ضضتِ اي كِ ًِ تٌْب ثِ هسيطيت اعالػب  ٍ زاًص ًظط زاضزػل
كتبثربًِ ثِ ػٌَاى يك سبظهبى ًيع هي پطزاظز. ايي ػلن ثب تكيِ ثط زاًص هسيطيت سؼي زاضز؛  هسيطاى ٍ هتَليبى كتبثربًِ ّب 

ضاُ ح  ّبي ػلوي ثطاي ح  ايي هطدكال  فدطاّن آٍضز .اظ جولدِ هطدكالتي كدِ      ضا ثب هطكال  كتبثربًِ ّب آضٌب سبظز ٍ 
هطكال  هطثَط ثِ ًيطٍي اًسبًي كتبثربًِ ٍ تَجِ ثِ سالهت جسوي ٍ   هسيطاى ٍ هتَليبى كتبثربًِ ّب ثب آى هَاجِ  ّستٌس،

ٍضي ّسدتٌس؛ لدصا هسدؤٍالى     ثْدطُ ضٍحي آًْبست .اظ آى جب كِ ضبغالى زض ّط حطفِ، ًيطٍّبي فؼبل ٍ هؤحط زض اهط تَليدس ٍ  
ّدبي جسدوي ٍ ضٍحدي افدطاز      هطثَعِ ٍ هسيطاى ثبيستي ثِ عَض ٍيژُ ثِ سالهت كبضثطاى ٍ ايجبز فضبي هٌبست ثدب ٍيژگدي  

 ثيٌسيطٌس. 

اي كطَض است ٍ زض حبل حبضط ثٌب ثِ اػالم  ّبي كتبثربًِ كتبثربًِ هطكعي آستبى قسس ضضَي،  يكي اظ هْن تطيي سبظهبى
  ذدسهب  فٌدي،    اظ جولِ فٌدبٍضي اعالػدب  ،    كتبثساض،زض ثرص ّبي هرتلف ، 350تؼساز تقطيجي   َهي ايي سبظهبى،ضٍاثظ ػو

كتبثربًِ ّبي ٍاثستِ ٍ...هطغَل ثِ ذسهت ّستٌس .اظ ايٌطٍ ايي سبظهبى، ًيبظهٌس تَجِ ثيطتط ثدِ ٍضدؼيت      كتبثربًِ زيجيتبل،
سوي ٍ ضٍحي آًبى هي ثبضس .اًجبم تحقيا زض ظهيٌِ آسيت ّدبي ضدغلي   كبضكٌبى ذَز ٍ آگبّي اظ هطكال  ٍ آسيت ّبي ج

كتبثساضاى هي تَاًس ايي سبظهبى ضا زض تحقا ثيطتط ضضبيت ضغلي كتبثساضاى ٍ استفبزُ ثْيٌِ اظ ًيطٍي كدبض هترػدع يدبضي    
ايي  ًگطفتِ است. لصا ّبي ضغلي كبضكٌبى ايي سبظهبى غَض  ًوبيس .اظ آى جب كِ تب كٌَى تحقيقب  هٌسجوي زض ظهيٌِ آسيت

 ّبي ضغلي ثپطزاظز ٍضاّكبضّبيي جْت كبّص آسيت ّبي ضغلي اضائِ زّس.  پژٍّص زض غسز است  ثِ ثطضسي هيعاى آسيت

                                                           
      1-Manual  

2- Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  

3-Fanello and Jousset 

    4- Ergonomics  
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 ّبي پضٍّؼ  پزعؼ

 ػضالًي ًبضي اظ كبض، زض كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي، چقسضاست؟  -ّب ي اسكلتي ًَع ٍ هيعاى آسيت -1

 ّددبي  ى آسددتبى قددسس ضضددَي ، ثددِ عددَض هتَسددظ، چٌددس ضٍظ  ثددِ ػلددت ثيوددبضي      زض سددبل گصضددتِ كتبثددساضا  -2 

 ًس ؟ا گطفتِ هطذػي ػضالًي–اسكلتي 

 ٍضؼيت  هغبلؼِ كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي ، زضثبضُ ػلن اضگًََهي چگًَِ  است ؟ -3

  ي پضٍّؼّب فزضيِ

ضدي اظ كدبض، ضاثغدِ هؼٌدبزاضي     ّبي اسكلتي ػضالًي ًب ٍ هيعاى آسيت ثيي جٌسيت كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي -1
 ٍجَز زاضز. 

اسكلتي ػضالًي  ًبضي اظ كبض، ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجدَز   ّبي ٍ هيعاى آسيت ثيي سي كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي -2
 زاضز. 

اسدكلتي ػضدالًي ًبضدي اظ كدبض،      ّبي ّبي هرتلف كتبثربًِ آستبى قسس ضضَي ٍ هيعاى آسيت ثيي كبضزض ثرص -3
 ضاثغِ ٍجَز زاضز. 

 

 پضٍّؼ  رٍػ

اظ  كتبثساضاى آستبى قدسس ضضدَي   تَغيفي پيوبيطي است ٍ ثِ هٌظَض ثطضسي آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي  ايي پژٍّص ،
 ًظط اغَل اضگًََهي اًجبم ضسُ است .

 

 جبهؼِ آهبري ، حجن ًوًَِ ٍ ؽيَُ ًوًَِ گيزي 

زض ظهبى اًجبم تحقيدا حدساق    كِ كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي ضْط هطْسثَز   كليِجبهؼِ آهبضي ايي تحقيا ضبه  
ٍ جعء كبضكٌبى هقغؼي ًجَزًس. ّن چٌيي ًَاقع هبزضظازي يب آسيت ّبي ًبضي ضا زاضتٌس  زض ايي سبظهبىيك سبل سبثقِ كبض 

ثط ايي اسبس ٍ عجا ليست زضيبفتي اظ كدبضگعيٌي  اظ حَازث زض ذبضج اظ هحيظ كبض زض ايي تحقيا هَضز اضظيبثي قطاض ًگطفت. 
ّبي  آستبى قسس ضضَي زض ثرص  ًفط ثب ضطايظ هصكَض زض كتبثربًِ 325تؼساز ك   12/3/92تبضيد زض  تبثربًِ ّب سبظهبى ك

ي  ي زيجيتبل، سوؼي ٍ ثػطي، كتبثربًِ ّب ضبه  اهبًت ٍ گطزش كتبة، كتبثربًِ هرتلف هطغَل ثِ كبض ثَزًس كِ ايي ثرص
ثدطاي اًتردبة    ذغي، فٌبٍضي اعالػب  ٍ ذسهب  كتبثساضي اسدت. ّبي ٍاثستِ، اسٌبز ٍ هغجَػب ، ًسد  ترػػي، كتبثربًِ

ك  تؼييي ثب استفبزُ اظ فطهَل جسٍل  ي  ًوًَِاستفبزُ ضسُ است.  ثب ترػيع هتٌبست اي گيطي عجقِ ًوًَِ ي ًوًَِ اظ ضيَُ
 ًفط ثِ زست آهس :186هَضگبى ثِ ضطح ظيط،تؼساز 
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 ثَز.  1ًيبظ زض ّط عجقِ هغبثا ثب جسٍل تؼييي حجن ًوًَِ هَضز 
 
 
 

 تخصيص حجن ًوًَِ بِ ّز كذام اس طبقبت جبهؼِ  ًحَُ -1جذٍل 

حجن  ًغبت تخصيص حجن جبهؼِ در طبقِ طبقِ

ًوًَِ در 

 طبقِ
85 85 ( اهبًت ٍ گطزش كتبة1

325 
47 

22 22 ( كتبثربًِ زيجيتبل2
325 

12 

17 17 ( سوؼي ٍ ثػطي3
325 

10 

27 27 ي ترػػي ( كتبثرب4ًِ
325 

17 

60 60 ّبي ٍاثستِ ( كتبثرب5ًِ
325 

34 

25 25 ( اسٌبز ٍ هغجَػب 6
325 

15 

32 32 ( ًسد ذغي7
325 

18 

15 15 ( فٌبٍضي اعالػب 8
325 

10 

42 42 ( ذسهب  كتبثساضي9
325 

23 

 186 1 325 هجوَع

 ابشار گزدآٍري اطالػبت 

ٍ ضاٌّودبي تكويد  ٍسدِ     زازُ ّبي پژٍّص ثِ ٍسيلِ پطسطٌبهِ اي  ضبه  هقسهِ اي ثطاي ضٍضي سبذتي ّدس  تحقيدا  
سَال استبًساضز ًَضزيك ٍ ثردص   9سَال زض هَضز  هطرػب  جوؼيت ضٌبذتي،  ثرص زٍم :  6ثرص ضبه  :ثرص اٍل ثب 

ػضدالًي ًبضدي اظ كدبض ٍ    -سَال  زضثبضُ  هيعاى هطذػي ، هيعاى هطاجؼِ ثِ هطاكع زضهبًي ثِ ػلت ثيوبضي اسكلتي 6سَم:  
َهي گطزآٍضي ٍ استرطاج گطزيس. تحلي  زازُ ّب ثب استفبزُ اظ آهبض تَغيفي ٍ آهبض اسدتٌجبعي  هيعاى هغبلؼِ زض هَضزػلن اضگًَ

ٍ ًيدع   Fاستَزًت ،  tغَض  گطفت ٍ اظ ًطم افعاض اكس  ٍ اس.  پي.  اس.  اس. ثطاي تجعيِ ٍ تحلي  زازُ ّب ٍ ًيع آظهَى 
 ضطيت ّوجستگي اسپيطهي استفبزُ ضس . 
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 ري دادُ ّبرٍايي ٍ پبيبيي ابشار گزدآٍ

ثِ هٌظَض تؼييي ضٍايي پطسطٌبهِ، اظ ًظط سِ ًفط اظ اسبتيس ضضتِ ػلن  اعالػب  ٍ زاًص ضٌبسي ٍ ًيع زٍ ًفدط  اظ اسدبتيس    
ثدِ زسدت    762/0بئيس گطزيس  )هقساض  ضطيت آلفبي كطًٍجبخ هحبسجِ ٍ ت ثْساضت حطفِ اي  استفبزُ ضس. پبيبيي پطسطٌبهِ ثب

 تَظيغ ضس .1392ِ اٍل سبل آهس( ٍ پطسطٌبهِ ّب زض ًيو

 

 پيؾيٌِ پضٍّؼ 

ّبي جسوي ًبضدي اظ كدبض ثدب فطسدَزگي ضدغلي زض       ( پژٍّطي ضا ثب ّس  اضتجبط ضطايظ اضكًََهيك ٍ آسيت1392ضْطكي)
زّس ثديي زضز زض   ّبي پژٍّص ًطبى هي كتبثساضاى ضْطستبى ظاث  اًجبم زاز. ايي پژٍّص ثِ ضٍش پيوبيطي اًجبم ضس. يبفتِ

ّوچٌيي ثيي ضطايظ هحيظ كدبض ٍ زضز زض ًبحيدِ فَقدبًي پطدت اضتجدبط هؼٌدبزاضي ٍجدَز زاضز.         ِ ٍٍضؼيت ثسًي، ًبحيِ ضبً
ّبي جسدوي   زّس كِ هطرػب  جوؼيت ضٌبذتي )سي، تبّ ، جٌس، سبػت كبض( تبحيطي ثط آسيت ّوچٌيي ًتبيج ًطبى هي

 ًبضي اظ كبض ًساضز. 

ّبي جسدوي ًبضدي اظكدبض اظ ًظدط اغدَل اضگًَدَهي زض هيدبى         سيت( زض پژٍّطي تحت ػٌَاى تؼييي آ1389قلي ظازُ) 
پيوبيطي اظ عطيدا پطسطدٌبهِ اًجدبم زاز ٍ     -ّبي زٍلتي ضْط اغفْبى كِ ثػَض  تَغيفي ّبي زاًطگبُ كتبثساضاى كتبثربًِ

ٍ اًجبم فؼبليت  ًفط ثَزًس ٍ ثِ ايي ًتبيج زست يبفت: ثيي سي، سبثقِ كبض150كليِ كتبثساضاى جبهؼِ هَضز ثطضسي ايي تحقيا 
ّبي ًبضي اظكبض زض جبهؼِ هَضز ثطضسي ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز زاضز ٍلي ثديي جدٌس، سدبػب  كدبض ضٍظاًدِ ٍ       ٍضظضي ثب آسيت

ّبي ًبضي اظ كبض زض هيبى كتبثساضاى هَضز هغبلؼِ ضاثغِ هؼٌبزاضي ٍجَز ًساضز.  تجْيعا  كتبثربًِ ٍ ضطايظ هحيظ كبض ثب آسيت
ّبي زاًطگبّي ضْط اغفْبى زض  وي كتبثساضاى اظ ًظط اغَل اضگًََهيكي زض هيبى كتبثساضاى كتبثربًِّبي جس هيبًگيي آسيت

%ثَزُ 2/6هبُ، ثِ پعضك 12ّبي زاًطگبّي ضْط اغفْبى زض  %ثَزُ است. هيبًگيي هطاجؼِ كتبثساضاى كتبثرب42/41ًِهبُ، 12
 %ثَزُ است. 2/0ِ هطاكع فيعيَ تطاپي % ٍ كوتطيي هطاجؼِ ث4/4است كِ ثيطتطيي هطاجؼِ ثِ پعضك ػوَهي 

ِ     ( زض پژٍّطي ثب ػٌَاى ثطضسي اضگًََهيك ٍ آسيت1388ػجسي آشض) ّدبي   ّبي جسوبًي ًبضدي اظ هحديظ كدبض كتبثربًد
ُ  13هطكعي زاًطگبّي هستقط زض ضْط تْطاى اًجبم ضس. جبهؼِ پژٍّص ضبه   ّدبي زٍلتدي ضدْط     كتبثربًِ هطكعي زاًطدگب

ثبضدس. اًدَاع    اي اظ ًتبيج تحقيا ثِ ضدطح شيد  هدي    ضي اعالػب  ايي پژٍّص پطسطٌبهِ ثَز. ذالغِتْطاى ثَز. اثعاض گطزآٍ
زضغس(، چطدن  42زضغس(، ضبًِ ٍ كتف)53ّبي جسوي ًبضي اظ كبض ثِ تطتيت فطاٍاًي زض كتبثساضاى ػجبضتٌساظ: زض گطزى) آسيت

زضغددس(، پطددت 25، ضاى ٍ ظاًددَ)زضغددس(26زضغددس(، اًگطددتبى)29زضغددس(، پطددت فَقددبًي)38زضغددس(، زسددت ٍ هدد )39)
زضغس(. كتبثساضاى آسيت زيسُ ثدِ تفكيدك ًدَع كدبض ٍ هحد  كدبض       5زضغس(. . . . ٍ ثبالذطُ گَش)12زضغس(، سط)15تحتبًي)

زضغس(، زض ثرص 16زضغس(، زضثرص تْيِ ٍ سفبضش)25زضغس( ثيطتطيي، زض ثرص اعالع ضسبًي)32ػجبضتٌساظ: ذسهب  فٌي)
ّدبي ًبضدي اظ كدبض ثدِ      زضغس(ٍ. . . . ثيطتطيي ػَاه  هَحطثط آسديت 15زيساضي ٍ ضٌيساضي) زضغس(، زضثرص هٌبثغ14اهبًت)

زضغدس(،  16زضغدس(، كبضظيدبز)  19زضغس(، ظيبز ًطستي پطت ضايبًدِ) 5/26تطتيت فطاٍاًي ػجبضتٌساظ: استبًساضز ًجَزى تجْيعا )
. . زض ايي ثطضسي فبكتَضّبي هرتلفي اظ زضغس(ٍ. 13زضغس(، ثي تحطكي)3زضغس(، سط پبايستبزى ٍ حطكت)15جبثجبيي كتبة)
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قجي  جٌسيت، سبثقِ كبض، ثرص هح  كبض، سبػت كبض ثب كبهپيَتط، استبًساضزثَزى هحيظ كبض ٍ هيعاى تحػيال  زض ضاثغِ ثدب  
ّبي جسوي ًبضي اظ كبض هَضز ثطضسي قطاض گطفتٌس. كِ ًتبيج ًطبى زاز جٌسيت، سبثقِ كدبضٍ هيدعاى تحػديال      ايجبز آسيت

ّبي جسوي اضتجبعي ًساضز اهب سبػت كبض ثب ضايبًِ، ثرص هح  كبض ٍ سبػت كدبض ثدب كدبهپيَتط ثدب      ساضاى  ثب هيعاى آسيتكتبث
 ّبي جسوي اضتجبط زاضز.  هيعاى آسيت

 كبضكٌدبى  ثبسبيط هقبيسِ زض ضايبًِ كبضثطاى زض ػضالًي –اذتالال  اسكلتي ثطضسي ( زض هقبلِ ثب ػٌَاى1388هيطهحوسي)
 ضدس  اًجدبم (ضدبّس  گدطٍُ ) ازاضي كبضهٌدس  145 ٍ ضايبًِ كبضثطاى ًفط 72 ثطضٍي پطسطٌبهِ عطيا اظ هقغؼي ػَض ث كِ ازاضي
ضدَز ٍ   ػضدالًي هدي   ٍ اسدكلتي  اذدتالال   ايجبز هَجت كِ ضَز هي هحسَة پطذغط هطبغ  اظ ضايبًِ ثب كبض گطفت ًتيجِ

 ى ازاضي است. فطاٍاًي ايي ثيوبضيْب زض كبضثطاى ضايبًِ ثيطتط اظ سبيط كبضهٌسا

 

 

1يبفتِ ّبي پژٍّص هطبثْي كِ تَيَسيّبيي زض ايي ظهيٌِ اًجبم ضسُ است.  زض ذبضج اظ ايطاى ًيع پژٍّص
(  ثط ضٍي 2012) 

فقدساى    زض اسدتفبزُ اظ ضايبًدِ ،   ضػبيت ًكطزى ضطايظ اضگًََهيدك ،   ًفط اظكبضكٌبى زاًطگبُ ًيجطيِ اًجبم زاز ؛ ًطبى زاز ،240
افطاز جبهؼِ   زضغس ،70هَجت گطزيسُ است كِ  ػسم استفبزُ اظ ضٍيِ ّبي هٌبست زض ثْطُ گيطي اظ ضايبًِ ، ٍ  آهَظش هٌبست 

 پطت ٍ ه  زست ثَزًس . پژٍّص زاضاي ًبضاحتي ّبي اسكلتي ػضالًي زض ًبحيِ گطزى ، ضبًِ ،
 كدبضثطاى  ػضدالًي  ٍ اسدكلتي   اذتالال ثط كبض ثب هطتجظ اجتوبػي –( تبحيط ػَاه  فيعيكي ٍ ضٍاًي 2009) 2تَضًكَيس

ِ  اسدبس  ثدط  ٍ هقغؼي ثػَض  هغبلؼِ ايي كِ. زازًس قطاض ثطضسي هَضز ضا هطزاى ٍ ظًبى گطٍُ زٍ زض ضايبًِ  غدَض   پطسطدٌبه
ّبي ثدِ   سيطاى، هٌطي ّب، كتبثساضاى، تبيپيست ّبٍ ... ثَزًس. زازُه جولِ اظ ضايبًِ كبضثطاى ضبه  هغبلؼِ هَضز جبهؼِ ٍ. گطفت

ِ  ًسدجت  ثيطتطي ضيَع زاضاي ظًبى زض كبضي ثس ّبي ٍضؼيت اظ ًبضي ػضالًي –سُ ًطبى زاز كِ ػالين اسكلتيزست آه  ثد
 جَز زاضز. ٍ زاضي هؼٌي اضتجبط اجتوبػي – ضٍاًي ٍ فيعيكي ػَاه  ٍ ػالين ثيي كِ ضس هطرع ّوچٌيي ٍ. است هطزاى

گًََهيك ثدطاي سدِ گدطٍُ اظ كدبضثطاى ضايبًدِ زض      اض فبكتَضّبي( ثِ تطريع هْن تطيي ضيسك 2009ٍ ّوكبضاى ) 3ٍٍُ
ًفدط غدٌسٍد زاض ثَزًدس. ثدطاي     37ًفط ثطًبهدِ ًدَيس ٍ    310ًفط اظ كبضكٌبى زاًطگبُ، 50تبيَاى پطزاذتٌس جبهؼِ ايي هغبلؼِ، 

   ِ اي ٍ ثدطاي اضظيدبثي سدغ      هطرع كطزى ضيسك فبكتَضّبي اضگًََهيك اظ چك ليست سبظهبى ثْساضدت ٍ ايوٌدي حطفد
 پدژٍّص  ايي ًتبيج. است ػضالًي–  جبهؼِ پژٍّص اظ پطسطٌبهِ ًَضزيك استفبزُ ضس كِ يك پطسطٌبهِ اسكلتي اذتالال
كٌٌسُ اذدتالال  ػضدالًي ثَزًدس. ثيطدتطيي      ايجبز هْن ػَاه  اظ ٍسي، اضتغبل هس  ضبًِ، ٍ گطزى ثس حبلت كِ زاز ًطبى

 %هطبّسُ ضسُ است. 68% ٍ ضبًِ ضاست 69گطزى % ثَز ٍ پس اظ آى ضكبيب  هطثَط ثِ 74ضكبيب  هطثَط ثِ چطن 

 يبفتِ ّبي پضٍّؼ  

                                                           
1-Toyosi 

2-Tornqvist 

3- wuh 
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ٍاضيبًس، اًحطا  هؼيبض( ٍ اًجدبم آظهدَى     پس اظ ٍضٍز زازُ ّب زض ًطم افعاض ٍ استفبزُ اظ ضبذع ّبي آهبض تَغيفي )هيبًگيي،
 ًتبيج ظيط استرطاج ضس .  ّبي الظم ،

زضغدس (  46ًفط )85زضغس ( اظ آظهَزًي ّب هطز ٍ 54ًفط )101ط،ثط اسبس زازُ ّبي تَغيفي ٍ جوؼيت ضٌبذتي پژٍّص حبض
سبل هي ثبضس .  جَاى تطيي فدطز ًوًَدِ   6ثب اًحطا  هؼيبض ثب اًحطا  هؼيبض  37هيبًگيي سٌي ًوًَِ هَضز ثطضسي  ظى ثَزًس . 

 سبل سي زاضت .  53 سبل ٍ هسي تطيي فطز،26

سبل 3 هي ثبضس .ّوچٌيي كوتطيي هيعاى سبثقِ كبض ، 1/6اًحطا  هؼيبض سبل ثب 8/12  هيبًگيي سبثقِ كبض ًوًَِ هَضز ثطضسي ،
زضغدس( زاضاي  33ًفدط ) 60زاضاي هدسض  تحػديلي زيدپلن ،    زضغس(11ًفط )20سبل ثَزُ است . تؼساز 30ٍ ثيطتطيي هيعاى آى 

ٍ 42ًفط)78تحػيال  كبضزاًي ٍ تؼساز  ي اضضدس  زضغدس( زاضاي هدسض  كبضضٌبسد   24ًفدط) 28زضغس(زاضاي هسض  كبضضٌبسدي 
ّستٌس.لصا ثيطتطيي فطاٍاًي هطثَط ثِ هسض  تحػيلي كبضضٌبسي ٍ كوتطيي فطاٍاًي هطثَط ثِ هسض  تحػديلي زيدپلن هدي    

 ثبضس .  

ثدب    ػضالًي كتبثساضاى آسدتبى قدسس ضضدَي ،    ّبي اسكلتي زض ضاثغِ ثب هيعاى  آسيت  زض پبسد ثِ پطسص اٍل پژٍّص ،
هبُ هٌتْي ثِ ظهبى پبسدرگَيي ثدِ پطسطدٌبهِ،     12ك  هي تَاى اظْبض زاضت ؛ زض عي استفبزُ اظ پطسطٌبهِ استبًساضز ًَضزي

زضغدس( ٍ پدس اظ آى ثدِ تطتيدت زض     41ًفط) 76ي گطزى  ّب ٍ هطكال  ثطاي پبسرگَيبى، زض ًبحيِ تطيي زضغس ًبضاحتي ثيص
، پطدت   زضغدس( 24ًفدط) 45ِ ضدبً   ، زضغدس( 52ًفدط) 47زضغس(، آضًج 28ًفط)52زضغس( ،ه  زست 34ًفط)63ًبحيِ ًطيوي ٍ كوط

زضغس( ٍجَز زاضتِ اسدت. ّوچٌديي زض حدبل حبضدط ،     5ًفط)9، ضاى  زضغس(8ًفط)14زضغس(،پب 11ًفط)21زضغس(، ظا20ًًَفط)38
، ًطددوي ٍ  زضغددس(32ًفددط)60زضغددس(، هدد  زسددت ٍ ضددبًِ ّددب 50ًفددط)93ثيطددتطيي آسدديت ّددب هطثددَط ثددِ ًبحيددِ گددطزى 

َ  زضغدس(، 23ًفدط) 43ًدج  زضغس(، آض29ًفط)54زضغس(، پطت 21ًفط)58كوط زضغدس(، ضاى  15ًفدط) 27زضغدس(، پدب   18ًفدط) 33ظاًد
 زضغس( است.     10ًفط)17

 ػضالًي كتببذاراى عبسهبى كتببخبًِ ّب-هيشاى آعيب ّبي اعكلتي -2جذٍل

 ي بذى ًبحيِ

ًبراحتي ٍ ، ٍجَد هؾكالتي ًظيز درد

 گذؽتِ هبُ 12 در …

 ، ٍجَد هؾكالتي ًظيز درد

 ضزحب حبل در …ًبراحتي ٍ 

 ثلِ ذيط ثلِ ذيط

 زضغس فطاٍاًي زضغس فطاٍاًي زضغس فطاٍاًي زضغس فطاٍاًي

 50 93 50 93 41 76 59 110 گطزى

 32 60 68 126 24 45 76 141 ّب ضبًِ

 23 43 77 143 25 47 75 139 ه  زست

 32 60 68 126 28 52 72 134 پطت

 148 80 38 20 132 71 54 29 

 21 58 69 128 34 63 66 123 ًطيوي ٍ كوط
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 10 18 90 168 5 9 95 177 يك يب ّط زٍ ضاى

 18 33 82 153 11 21 89 165 يك يب ّط زٍ ظاًَ

 15 27 85 159 8 14 92 172 يك يب ّط زٍ پب

سَال پطسطٌبهِ  9ّبي افطاز حبضط زض ًوًَِ ثِ  گيطي پبسد ػضالًي اظ هيبًگيي - ّبي اسكلتي ثطضسي هتغيط هيعاى آسيت
است، ثٌبثطايي هقدبزيط ايدي    1يب  0ثِ زست آهس. چَى اهتيبظا  ّوگي ايي سئَاال    ساضز ًَضزيك ثب عيف )ثلي ٍ ذيط(استبً

ّبي تَغيفي ايي هتغيط  آهبضُ 3است. زض جسٍل  50/0ذَاّس ثَز ٍ ّن چٌيي سغ  هتَسظ )هيبًِ ( آى  1تب  0هتغيط ًيع ثيي 
 آهسُ است. 

 ّب ػضالًي كتببذاراى عبسهبى كتببخبًِ  -ّبي اعكلتي هيشاى آعيب -3جذٍل 

 

 

ِ    كتبثساض اًتردبة  186ضَز كِ ثطاي  هالحظِ هي 3ثب تَجِ ثِ جسٍل  ّدبي   ي پدژٍّص، هيدبًگيي آسديت    ضدسُ زض ًوًَد
است )ّوبى عَض كِ زض ثبال شكط ضدس(، لدصا    50/0است. ثب تَجِ ثِ آى كِ سغ  هتَسظ ايي هتغيط  24/0ػضالًي   -اسكلتي

تدط اظ سدغ  هتَسدظ اسدت. ّدن چٌديي حدساق  هيدعاى          ػضالًي كتبثساضاى حبضط زض ًوًَِ كن  -ّبي اسكلتي هيعاى آسيت
 -اًس كِ ثِ ّي  ًبضاحتي اسدكلتي  َز زاضتِي اًتربثي ٍج ػضالًي غفط است كِ يؼٌي افطازي زض ًوًَِ  -ّبي اسكلتي آسيت

 اًس.  هبُ هٌتْي ثِ ظهبى پبسرگَيي ثِ پطسطٌبهِ ٍ چِ زض ظهبى پبسرگَيي( زچبض ًجَزُ 12ػضالًي )چِ زض  

تدَاى زيدس كدِ     هدي  1زض ضاثغِ ثب هيعاى هطذػي كتبثساضاى ثِ زلي  ثيوبضي ّبي اسكلتي ػضالًي ثب تَجِ ثدِ  ًودَزاض    
ػضدالًي    -زضغس( زض عَل زٍضُ ذسهت ذَز ّي  گبُ ثِ ػلت اثتال ثِ اذتالال  اسكلتي 79جبهؼِ ًوًَِ  )ًفط اظ افطاز 147

اظ هطذػي استؼالجي ثِ زلي  ثيوبضي ّبي اسكلتي ػضالًي استفبزُ كدطزُ    زضغس(16ًفط)30اًس. اهب تؼساز  ثِ هطذػي ًطفتِ
هجوَع ضٍظّبيي كِ افطاز جبهؼِ ًوًَِ    اظ هطذػي استفبزُ كطزُ اًس ،ثيطتط اظ يك ضٍظ   اًس . ثب تَجِ ثِ ايي كِ ثؼضي افطاز ،

ضٍظ ثَزُ كِ  4ػضالًي  -تطيي هيعاى هطذػي ثِ ػلت ثيوبضي ّبي اسكلتي ضٍظ است .ثيص 39اظ هطذػي استفبزُ كطزُ اًس 
 هيعاى قبث  تَجْي است.

 اًحزاف هؼيبر حذاكثز حذاقل هيبًگيي تؼذاد هتغيز

 19/0 78/0 00/0 24/0 186 ػضالًي د ّبي اسكلتي  آسيت
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 ي در كتببذاراىهيشاى هزخصي بِ دليل ابتال بِ بيوبري ّبي اعكلتي ػضالً -1ًوَدار

اًس كِ زض هَضز ػلدن اضگًَدَهي    زضغس( اظْبض كطزُ 70ضَز كِ ثيص اظ زٍ سَم افطاز ًوًَِ ) هطبّسُ هي 4ثب تَجِ ثِ جسٍل 
ًفطثدب   42اًس ٍ تؼساز  ًفطزٍضُ آهَظضي زض ظهيٌِ اضگًََهي ضطكت زاضت45ِاعالػبتي زاضًس .تتبيج جسٍل ًطبى هي زّس. تؼساز 

اًس.ايي ًتبيج ًطبى زٌّسُ تَجِ كتبثربًِ ّدب آسدتبى    طاًي زض ظهيٌِ اضگًََهي اعالػبتي كست كطزُضطكت زض جلسب   سرٌ
 قسس ضضَي ، ثِ آهَظش اضگًََهي است .

 ي ػلن ارگًََهي ٍضؼيت اطالع پبعخگَيبى درببرُ -4جذٍل 

 درصذ فزاٍاًي فزاٍاًي ٍضؼيت هطبلؼِ

 30 56 ػسم هغبلؼِ

 81/18 35 هغبلؼِ كتبة يب هقبلِ

 43/20 38 هغبلؼِ زض ايٌتطًت

 19/24 45 ضطكت زض زٍضُ آهَظضي

 58/22 42 ضطكت زض جلسب  سرٌطاًي زض سبظهبى

 100 186 جوغ

 

 ي اٍل  اعتٌببط فزضيِ

ّدبي   هيعاى اثدتال ثدِ آسديت    1 ٍ2زض آى ثطاي زٍ گطٍُ هستق  استفبزُ ضس ، كِ  tاظ آظهَى   ثطاي استٌجبط ايي فطضيِ،
 4ػضالًي ًبضي اظ كبض ثِ تطتيت زض ثيي هطزاى ٍ ظًبى كتبثربًِ آستبى قسس ضضَي است.  ًتدبيج آى زض جدسٍل     -اسكلتي

 ًطبى زازُ ضسُ است. 

 ي چْبرم تحقيق اعتَدًت هغتقل بزاي فزضيِ-tآسهَى  -5جذٍل
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 ّبي هيشاى آعيب

ػضالًي بز -اعكلتي

 جٌغيتاعبط 

 ّبي تَصيفي ؽبخص
هقذار 

 tي  آهبرُ

تؼذاد 

درجبت 

 آسادي

هقذار 

 هيبًگيي تؼساز داري هؼٌي
اًحطا  
 هؼيبض

 19/0 23/0 101 هطزاى
26/1- 77/176 210/0 

 19/0 26/0 85 ظًبى

زاضي  هؼٌدي ثِ زسدت آهدسُ كدِ اظ سدغ       210/0زاضي آظهَى هطثَعِ  ضَز هقساض هؼٌي هالحظِ هي 5ثب تَجِ ثِ جسٍل 
تدَاى گفدت ثديي جٌسديت      ، پس هي ضَز پصيطفتِ  هي 05/0غفط زض سغ    تط است. ايي يؼٌي فطضيِ ( ثعضگ05/0پژٍّص )

 زاضي ٍجَز ًساضز.  ػضالًي ًبضي اظ كبض، تفبٍ  هؼٌي  -ّبي اسكلتي كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي ٍ هيعاى  آسيت

 دٍم  اعتٌببط فزضيِ

غيط،  ثطاي آظهَى ايي فطضيِ اظ آظهَى ّوجستگي پيطسَى استفبزُ ذَاّس ضس كِ ًتدبيج آى زض  ثِ زلي  كوي ثَزى ّط زٍ هت
 آهسُ است.  5جسٍل ضوبضُ 

 ػضالًي-ّبي اعكلتي  رابطِ بيي عي كبرهٌذاى ٍ هيشاى آعيب -6جذٍل

 

زاضي ايدي   ثِ زسدت آهدسُ كدِ اظ سدغ  هؼٌدي      424/0زاضي آظهَى هطثَعِ  ضَز هقساض هؼٌي هالحظِ هي6ثب تَجِ ثِ جسٍل 
تدَاى گفدت ثديي سدي      ضدَز، پدس هدي    پصيطفتِ هي 05/0ي غفط زض سغ   تط است. ثٌبثطايي، فطضيِ ( ثعضگ05/0پژٍّص )

 زاضي ٍجَز ًساضز.  ي هؼٌي ػضالًي. ًبضي اظ كبض، ضاثغِ - يّبي اسكلت كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي ٍ هيعاى آسيت

 اعتٌببط فزضيِ عَم:

ضسُ  گعاضش 507/0زاضي  هقساض هؼٌي 7عطفِ آًَا استفبزُ ضس. زض جسٍل  ّب اظ تحلي  ٍاضيبًس يك ثطاي آظهَى ايي فطضيِ
ّبي هرتلف كتبثربًدِ آسدتبى قدسس     تَاى گفت ثيي كبضزض ثرص تط است.  ثٌبثطايي هي ثعضگ 05/0زاضي  كِ اظ سغ  هؼٌي

 زاض ٍجَز ًساضز.  ػضالًي ضاثغِ هؼٌي  -ّبي اسكلتي ضضَي ٍ اثتال ثِ آسيت

 ػضالًي-ّبي اعكلتي ٍ هيشاى  آعيب ّب كتببذاراى عبسهبى كتببخبًِ ًَع كبررابطِ بيي  -7جذٍل 

-ّبي اعكلتي هيشاى آعيب

ػضالًي بز اعبط كبر در 

 بخؼ ّبي هختلف

 يفيّبي تَص ؽبخص
هقذار 

ي  آهبرُ
F 

تؼذاد 

درجبت 

 آسادي

هقذار 

 هيبًگيي تؼساز)ًفط( داري هؼٌي
اًحطا  
 هؼيبض

 داري هقذار هؼٌي تؼذاد ضزيب ّوبغتگي پيزعَى ّبهتغيز

 ػضالًي-ّبي اسكلتي آسيت
 ٍ سي

059/0 186 424/0 
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 22/0 28/0 48 ثرص اهبًت

913/0 8/177 507/0 

 14/0 22/0 14 ي زيجيتبل كتبثربًِ

 16/0 19/0 10 سوؼي ٍ ثػطي

 25/0 27/0 16 ي ترػػي كتبثربًِ

 20/0 25/0 34 ي ٍاثستِ كتبثربًِ

 20/0 27/0 14 اسٌبز ٍ هغجَػب 

 19/0 24/0 17 ًسد ذغي

 فٌبٍضي اعالػب 
9 

 
17/0 12/0 

 15/0 18/0 24 ذسهب  كتبثساضي

 خالصِ يبفتِ ّب، بحث ٍ ًتيجِ گيزي 

ظ اسدت.لصا  است، كِ كوتدط اظ حدس هتَسد    24/0ػضالًي كتبثساضاى آستبى قسس ضضَي ،   -ّبي اسكلتي هيبًگيي آسيت
آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي زض جبهؼِ هَضز پژٍّص ،كوتط اظ هيعاى هتَسظ آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي سدبيط كتبثدساضاى   

ّدبي جسدوي ًبضدي اظكدبض زض  كتبثدساضاى       است . هقبيسِ ايي يبفتِ ّب ثب يبفتِ ّبي پژٍّص قلي ظازُ كِ ثِ ثطضسي آسديت 
زضغس اػالم كطزٍ پژٍّص تَيَسي 42/41بى پطزاذت ٍ هيعاى ايي آسيت ّب ضا ّبي زٍلتي ضْط اغفْ ّبي زاًطگبُ كتبثربًِ

زضغسجبهؼِ پژٍّص ضا هجتال ثِ آسيت ّبي اسكلتي ػضالًي گعاضش كطز ؛ قبث  تبه  است . ثيطتطيي آسيت اسكلتي 70كِ 
ِ  زض ػضدالًي، – اسكلتي آسيت تطيي كن ٍ ضس هطبّسُ%(5/54) گطزى ي ًبحيِ زض ػضالًي–  ضاى زٍ ّدط  يدب  يدك  ي ًبحيد
، هد   ّدب  آضًج ّب، ضبًِ گطزى،) ثبالتٌِ ي ًبحيِ زض ػضالًي،-اسكلتي ّبي آسيت  ثيطتطيي كلي عَض ثِ. ضس گعاضش%( 5/11)

 ًيعزضايي ظهيٌِ، ثِ ًتبيج هطبثْي زست يبفتٌس. زست ٍ كوط( هطبّسُ ضس. ػجسلي آشض  ٍ قلي ظازُ  
 ضٍظ ثَزُ كِ هيعاى قبث  تَجْي است.  4ػضالًي ثِ هطذػي    -تيتطيي هيعاى هطذػي  ثِ زلي  اذتالال  اسكل ثيص
ػضالًي. ًبضدي اظ   - ّبي اسكلتي ثيي ٍيژگي ّبي جوؼيت ضٌبذتي جبهؼِ هَضز پژٍّص)سي ٍ جٌسيت (ثب هيعاى آسيت 

ي ٍ ضْطكي ّوسدَ  ، اػلن الْساي زاضي ٍجَز ًساضز. ايي يبفتِ ّب ثب يبفتِ ّبي پژٍّص  پژٍّص قلي ظازُ  ي هؼٌي كبض، ضاثغِ
ايي ًتيجِ ضا هي تَاى ًبضدي اظ پدبييي ثدَزى    است. زض حبلي كِ ثب ًتبيج پژٍّص ٍيَ ٍ ّوكبضاى ٍ تَضًكَيس هغبيط  زاضز. 

 هيبًگيي سٌي جبهؼِ هَضز پژٍّص زاًست .

ثغدِ  ػضدالًي ضا   -ّبي اسكلتي ّوچٌيي،  ثيي كبضزض ثرص ّبي هرتلف كتبثربًِ آستبى قسس ضضَي ٍ اثتال ثِ آسيت
  زاض ٍجَز ًساضز. ايي ضاثغِ ضا هي تَاى ًبضي اظ جبثجبيي كتبثساضاى زض ثرص ّبي هرتلف كتبثربًِ زاًست . هؼٌي

 پضٍّؼ ّبيپيؾٌْبد 
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 چگدًَگي  ٍ كتبثساضاى هيبى زض كبض اظ ًبضي ػضالًي–چٌبًچِ هسيطاى سبظهبى كتبثربًِ ّب اظ هيعاى آسيت ّبي اسكلتي 
ِ  سدبظهبى،  ايي كبضكٌبى هطكال  ضفغ زض تَاًٌس هي ثْتط ضك ثسٍى ثبضٌس، اضتِز آگبّي هؼض  ايي ثب هجبضظُ  ضيدعي  ثطًبهد
، كِ هتٌبست ثب اهكبًب  ٍ هقسٍضا  كتبثربًِ آستبى قسس ضضَي   هي ثبضس هغطح ظيط كبضثطزي پيطٌْبزّبي   ثٌبثطايي.كٌٌس

 ضسُ ، زض شي  ثِ اذتػبض ثيبى هي ضَز.

ّدبي آهَظضدي زض سدغ      هس  زض ظهيٌِ اضگًََهي ثِ غدَض  كبضگدبُ ٍ يدب كدالس     ّبي آهَظضي كَتبُ ثطگعاضي زٍضُ -1
 كتبثربًِ   ثب استفبزُ اظ اسبتيس ػلن اضگًََهي 

تْيِ ثطٍضَضّبي هٌبست جْت ضاٌّوبيي كتبثساضاى زض ثِ كبضگيطي ػلن اضگًََهي ٍ تَظيدغ ايدي ثطٍضدَضّب زض هقدبعغ      -2
 ظهبًي هرتلف 

 ي ثب تػبٍيط هٌبست  زض هح   كبض كتبثساضاى، زض هقبعغ هرتلف ظهبًيًػت پَستطّبيي ثب هَضَع اضگًََه -3

 ّبيي اظ كتبثربًِ كِ تطاكن هطاجؼِ كٌٌسگبى ثيطتط است.  جبثجبيي كتبثساضاى ثرص -4

 اي  اي زض ظهيٌِ تْيِ تجْيعا  كبضي ثِ ذػَظ تْيِ تجْيعا  ضايبًِ استفبزُ اظ هطبٍضاى ثْساضت حطفِ -5

ضا فطاهدَش كٌدس؛    ّبي هٌبست،  اًجبم حطكب  حيي كبض هوكي است ثب ٍجَز آضٌبيي ثب ًطهصاظ آى جب كِ كبضثط ضايبًِ  -6
ضًَس ٍ اًجبم حطكب   ًطهطي ضا يبزآٍضي  استفبزُ اظ ًطم افعاضّبيي كِ زض ظهبى هطرع، ضٍي غفحِ ضايبًِ ظبّط هي

1ضسس. كٌٌس، هفيس ثِ ًظط هي هي
 

 
 فْزعت هٌببغ

ّبي جسوي ًبضي اظ كبض ثب فطسدَزگي ضدغلي زض    ط ضطايظ اضگًََهيك ٍ آسيت(. ثطضسي اضتجب1392ضْطكي، سويِ )
 زاًطگبُ پيبم ًَض هطْس.  پبيبى ًبهِ كبضضٌبسي اضضس ػلن اعالػب  ٍ زاًص ضٌبسي،  كتبثساضاى ضْطستبى ظاث ، 

ّدبي  ِ ّبي جسوبًي ًبضدي اظ هحديظ كدبض كتبثدساضاى كتبثربًد      (.ثطضسي اضگًََهيك ٍ آسيت1388ػجسي آشض، ضْطام)
هطكعي زاًطگبّي هستقط زض ضْط تْطاى. پبيبى ًبهِ كبضضٌبسي اضضس. زاًطگبُ آظاز اسالهي، ٍاحس ػلدَم ٍ تحقيقدب    

 تْطاى. 

ّدبي   ّبي جسوي ًبضي اظ كبض اظ ًظط اغَل اضگًََهي زضهيبى كتبثساضاى كتبثربًِ (. تؼييي آسيت1389قلي ظازُ، ًسا )
 ًبهِ كبضضٌبسي اضضس، زاًطگبُ آظازاسالهي تْطاى ضوبل. ّبي زٍلتي ضْطاغفْبى. پبيبى  زاًطگبُ

 (. اضگًََهي زض هحيظ ازاضي ٍ كبض ثب كبهپيَتط. تْطاى: كتبة فطظاًِ. 1386هيطهحوسي، جلي  ٍ زيگطاى )
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