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Abstract 

Background and Objectives: Work-related musculoskeletal disorders can 

a great deal cost for communities each year. The purpose of this study was 

to determine the prevalence of musculoskeletal disorders in workers 

working in the fruit and vegetable markets and to identify the risk factors 

that affecting these disorders. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted 

on 570 the fruit and vegetable markets workers in 2014. To determine the 

prevalence of musculoskeletal disorders, the Cornell Questionnaire 

(CMDQ) was distributed among the selected samples. Finally, data were 

analyzed with SSPS version 18. 

Results: The mean age of the participates was 31.49±6.38 and the mean 

time of work was 12.28±1.51. In addition, work experience was 5.5±2.06. 

The prevalence of musculoskeletal disorders was estimated 78.3 ± 6.8. 

The prevalence rates in the balance sheet, bar, middle, back, and lettuce 

and vegetable occupations were 91, 86, 78, 71, and 75, respectively. 

Correlations between age, body mass index, occupational group and 

prevalence of musculoskeletal disorders were significant (P<0.05). 

Conclusions: The findings of this study recommend the implementation of 

appropriate interventional measures, such as redesigning workstations and 

training workers on proper carriage, the need for part-time occupational 

health professionals to reduce the prevalence of musculoskeletal disorders, 

and increase workers' efficiency. 
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 شیًع اختالالت اسکلتی عضالوی در کبرگزان                     

  

 : 10.52547/psj.17.4.47 
 

میسان شیوع اختالالت اسکلتی ػضالنی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و 

 اختالالت بروز بر موثر ػواملشناسایی 

7مصطفی پًیبکیبن
 3بیدل حمیدٌ ،،*2، مُدی کىگبيری 

 زاىیا تْزاى، ،یثْؾت ذیؽْ یپشؽى ػلَم داًؾگبُ ،یوٌیا ٍ ثْذاؽت داًؾىذُ وبر، یوٌیا ٍ یا حزفِ ثْذاؽت یهٌْذع گزٍُ ،اعتبدیبر 1
 زاىیا تْزاى، ،یثْؾت ذیؽْ یپشؽى ػلَم داًؾگبُ ،یوٌیا ٍ ثْذاؽت داًؾىذُ بى،یداًؾدَ یپضٍّؾ تِیوو ،یا حزفِ ثْذاؽت ارؽذ وبرؽٌبط 2
 ایزاى تْزاى، ثْؾتی، ؽْیذ پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ایوٌی، ٍ ثْذاؽت داًؾىذُ ایوٌی، ٍ ای حزفِ ثْذاؽت گزٍُ ای، حزفِ ثْذاؽت ارؽذ وبرؽٌبعی داًؾدَی 3

 ایویل: .ایزاى تْزاى، ثْؾتی، ؽْیذ پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ،ایوٌی ٍ ثْذاؽت داًؾىذُ وویتِ پضٍّؾی داًؾدَیبى،، هْذی وٌگبٍری * وًیسىدٌ مسئًل:
kangavari1366@gmail.com 

 
 

 07/06/1398 تبریخ دریبفت مقبلٍ:

 13/07/1398 تبریخ پذیزش مقبلٍ:

 چکیدٌ

اختالالت اعىلتی ػضالًی ًبؽی اس وبر ّز عبلِ ّشیٌِ ّبی ثغیبر سیبدی را ثز خَاهغ ٍارد  َدف:سببقٍ ي 

وٌذ. هغبلؼِ حبضز ثب ّذف تؼییي ؽیَع اختالالت اعىلتی ػضالًی در وبرگزاى ؽبغل در ثبسار رٍسّبی هی

 هیَُ ٍ تزُ ثبر ٍ ؽٌبعبیی ریغه فبوتَرّبی هَثز ثز ثزٍس ایي اختالالت صَرت گزفت.

 570در ثبسار رٍسّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر ثز رٍی  1393تحلیلی در عبل -ایي هغبلؼِ تَصیفی َب:  مًاد ي ريش

ًفز اًدبم ؽذ. خْت تؼییي ؽیَع اختالالت اعىلتی ػضالًی در ثیي وبرگزاى هیبدیي هیَُ ٍ تزُ ثبر، پزعؼ 

یت دادُ ّب ًْب ثیي ًوًَِ ّبی اًتخبة ؽذُ تَسیغ ٍ پظ اس تىویل، خوغ آٍری ؽذ. در (CMDQ)ًبهِ وزًل 

 ، هَرد آًبلیش آهبری لزار گزفت.18ًغخِ SSPSثب 

ثَد.  28/12 ±51/1 ٍ هیبًگیي سهبًی وبری افزاد 49/31 ± 38/6هیبًگیي عٌی افزاد هَرد هغبلؼِ  َب: یبفتٍ

ػضالًی درولیِ  افزاد هَرد –هی ثبؽذ. هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی  5/5± 06/2ّوچٌیي عبثمِ وبر افزاد 

ثزآٍرد ؽذ. ّوچٌیي هیشاى ؽیَع در ؽغل ّبی تزاسٍداری، ثبرفزٍؽی، ٍعظ وبر، پؾت  3/78 ± 8/6هغبلؼِ 

ثِ دعت آهذ. ارتجبط ثیي عي، ؽبخص  75ٍ  86،78،71، 91وبر ٍ وبَّ ٍعجشی فزٍؽی ثِ تزتیت ثزاثز ثب 

 .(P<05/0)ضالًی هؼٌی دار ثِ دعت آهذ ػ –تَدُ ثذًی، گزٍُ ؽغلی ثب ؽیَع اختالالت اعىلتی

یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ اخزای الذاهبت هذاخلِ ای هٌبعت اس خولِ  ثبس عزاحی ایغتگبُ ّبی  گیزی: وتیجٍ

وبری ٍ  آهَسػ وبرگزاى در ارتجبط ثب حول صحیح ثبر، لشٍم حضَر وبرؽٌبعبى ثْذاؽت حزفِ ای ثِ صَرت 

 را تَصیِ هی وٌذ.وبرگزاى ٍ افشایؼ وبرایی  ػضالًی -اعىلتی ؽیَع اختالالتپبرُ ٍلت را خْت وبّؼ 

 

 وبرگزاى ؛ثبسارّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر ؛اختالالت اعىلتی ػضالًی ياژگبن کلیدی:

 ػلَم داًؾگبُ یثزا ًؾز حمَق یتوبه

 .اعت هحفَػ ّوذاى یپشؽى

 

مقدمه
 یىی اس ؽبیغ (MSDs)اختالالت اعىلتی ػضالًی  اهزٍسُ

تزیي ثیوبری ّبی ؽغلی ٍ ػبهل ثغیبری اس ًبتَاًی ّب در 

 اس هْن وؾَرّبی صٌؼتی ٍ وؾَرّبی در حبل تَعؼِ هی ثبؽذ.

ی اختالالت هی تَاى ثِ پَعچزّبی تزیي ػَاهل ایدبد وٌٌذُ

ًبهٌبعت، حزوبت تىزاری ٍ عزیغ، اػوبل ًیزٍی ثیؼ اس حذ، 

اهل رٍحی رٍاًی، صًتیه ٍ در ول ؽزایظ ًبهٌبعت ثذى ٍ ػَ

ایغتگبُ ّبی وبری اؽبرُ وزد. پیؾگیزی اس ایي هؾىالت هغتلشم 

ارسیبثی ٍ اصالح هحیظ ّبی وبری ثز اعبط اصَل ارگًََهی هی 

ّبی اختالالت اعىلتی ػضالًی یىی اس ؽبیغ تزیي ثیوبریثبؽذ. 

صَرت اختالل یب آعیت  ًبؽی اس وبر در توبم صٌبیغ هی ثبؽذ. ثِ

ػضالًی )هبّیچِ، رثبط، تبًذٍى، هفبصل،  –در عیغتن اعىلتی 

ّبی خًَی ٍ ثبفت ّبی ًزم( وِ ؽبهل درد، تٌؼ، اػصبة ، ري

اختالالت اعىلتی  .[1]فؾبر ٍ التْبة هی ؽَد تؼزیف هی ؽَد 

ػضالًی ػوذتب ثِ خبعز ریغه فبوتَرّبی اس خولِ حزوبت 

تىزاری، ثىبر ثزدى ًیزٍی سیبد، ٍضؼیت ًبهٌبعت ثذى در ٌّگبم 

اًدبم وبر، تحول فؾبر سیبد، حول ثبر، فؾبر ثِ ثذى در اثز توبط 

هَضؼی ثب اؽیب، ون ثَدى سهبى ریىبٍری هبّیچِ ّب ثِ ػلت 

 .[1] ایدبد هی ؽَدحزوبت عزیغ ٍ ..... 

هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی ػضالًی در ثیي وؾبٍرساى 

 داری صٌذٍق حزفِ .[2]در صذ ثزاٍرد ؽذُ اعت  9/75حذٍد 

 پز اعتزط ثَدُ ٍ فؾبر سیبدی هؾبغل اس یىی فزٍػ هزاوش در

 عبثمِ وِ ًحَی ٍارد هی ؽَد، ثِ ّب اًذام هحیغی هفبصل ثز

 مجلٍ علمی پژيَبن 54تب  41 صفحبت ،7314تببستبن  ،4شمبرٌ  ،71ديرٌ   

 مقبلٍ پژيَشی
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 َمکبري  پًیبکیبن 

 اثز ػضالًی ػصجی اختالالت افشایؼثز  فؼبلیت هیشاى ٍ وبری

 ٍ ّوىبراى در عبل  Naidoًتبیح هغبلؼِ .[3] دارد هثجت

درصذ وبرگزاى ثخؼ  73در آفزیمب  ًؾبى داد وِ  2009

 .[4] ػضالًی رًح هی ثزًذ –وؾبٍرسی اس هؾىالت اعىلتی 

یىی اس هْن تزیي هؾبغلی وِ ثب حول ٍ خبثدبی ثبر در ارتجبط 

تب اوٌَى ثِ آى تَخْی ًؾذُ اعت، هؾبغل  هی ثبؽذ ٍ هتبعفبًِ

هَخَد در عبسهبى هیبدیي ٍ در راط آى وبرگزاى ؽبغل در ثبسارّبی 

هیَُ ٍ تزُ ثبر یىی اس  هیَُ ٍ تزُ ثبر هی ثبؽذ. عبسهبى هیبدیي

ثبؽذ وِ در حبل حبضز دارای  ٍاحذّبی تبثؼِ ؽْزداری تْزاى هی

ثبسار هحلِ ثِ  45ٍ ثبسار هیَُ ٍ تزُ ثبر  192هیذاى اصلی ٍ  15

ػٌَاى هزاوش هغتمین ػزضِ هیَُ ٍ تزُ ثبر در عغح ؽْز تْزاى ٍ در 

گبًِ در اهز ارائِ خذهبتی اس لجیل ػزضِ هیَُ ٍ تزُ ثبر،  22هٌبعك 

 -ػزضِ لجٌیبت، گَؽت، هزؽ، هبّی، اخیل ٍ خؾىجبر، ؽَیٌذُ

ثْذاؽتی ٍ عبیز الالم هَرد ًیبس هصزفی ؽْزًٍذاى تْزاًی تَسیغ 

ذُ اًذ. ثبسار رٍسّبی ؽْزداری ثِ ػلت ػزضِ هغتمین ٍ رٍساًِ ؽ

هحصَالت وؾبٍرسی ّوچٌیي ثِ دلیل یه خب خوغ ؽذى توبم 

الالم هصزفی در یه هىبى ٍ اس ّوِ هْوتز ثِ ػلت لیوت ثغیبر 

پبییي هحصَالت ًغجت ثِ هغبسُ ّبی هیَُ فزٍؽی عغح تْزاى ٍ 

ایي ثبسارّب ٍ ًظبرت ًظبرت هغتوز ثبسررعیي عبسهبى هیبدیي اس 

ویفی ٍ ووی هحصَالت ػزضِ ؽذُ در توبهی غزفِ ّب، دارای 

حدن هؾتزی ثغیبر ثبالیی در عَل رٍس هی ثبؽٌذ. ثِ گًَِ ای وِ 

عجك آهبرّبی عبسهبى هیبدیي در رٍسّبی پٌدؾٌجِ ثِ صَرت 

ًفز خْت تْیِ هبیحتبج خَد ثِ ایي هزاوش  500000هیبًگیي حذٍد

ذیْی اعت ایي حدن سیبد وبر، فؾبر سیبدی را ثز هزاخؼِ هی وٌٌذ. ث

 .[5،6]وٌذ  وبرگزاى ایي هزاوش را ٍارد هی

آهبر دلیمی اس تؼذاد ؽبغلیي ایي عبسهبى ٍخَد ًذارد، اهب ثب 

غزفِ  2غزفِ ػزضِ هیَُ ٍ  2تَخِ ثِ ایٌىِ در ّز ثبسار حذالل 

 ًفز وبر هی 10فزًگی ٍخَد دارد ٍ در ّز غزفِ  حذالل  -عجشی

ؽَد خبهؼِ ّذف در حذٍد وٌٌذ، ثٌبثزایي پیؼ ثیٌی هی

ًفز خَاٌّذ ثَد. الجتِ پز پیذا اعت وِ اگز ثِ ایي آهبر،  15000

وبرگزاى ؽبغل در عغح هغبسُ ّبی ؽْز تْزاى وِ ثغَر هغتمل 

وبر هی وٌٌذ ٍ ّوچٌیي تزُ ثبرّبی ؽْز وزج را ًیش اضبفِ 

اػذاد ٍ ارلبم خَاّذ وٌین، آهبر خبهؼِ ّذف ثغیبر فزاتز اس ایي 

ّبی صَرت گزفتِ در هٌبثغ اعالػبتی در ؽذ. ثز اعبط ثزرعی

ای در هَرد هؾىالت اعىلتی ػضالًی در دعتزط، ّیچ هغبلؼِ

ثبسارّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر یبفت ًؾذ. ّوچٌیي ثب ػٌبیت ثِ حدن 

ٍعیغ خبهؼِ هَرد هغبلؼِ در تْزاى ٍ عبیز ًمبط وؾَر، هغبلؼِ 

یي ؽیَع اختالالت اعىلتی ػضالًی در حبضز ثب ّذف تؼی

ّب ٍ ثبسار رٍسّبی تبثؼِ عبسهبى  هیذاى وبرگزاى ؽبغل در

 صَرت گزفت. 93هیبدیي ؽْزداری تْزاى در عبل 
 

 ها مواد و روش
در ثبسار رٍسّبی  1393تحلیلی در عبل -ایي هغبلؼِ تَصیفی

پزعؼ ًبهِ ثِ ؽیَُ تصبدفی عبدُ  620هیَُ ٍ تزُ ثبر اًدبم ؽذ. 

پزعؼ ًبهِ ثِ ػلت ػذم دارا ثَدى  50ثیي افزاد تَسیغ ؽذ. حذٍد 

ؽزایظ ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ٍ تىویل ًبلص پزعؼ ًبهِ اس هغبلؼِ حذف 

ًوًَِ صَرت گزفت. خْت تؼییي  570ؽذًذ ٍ آًبلیش آهبری ثب 

ػضالًی در ثیي وبرگزاى هیبدیي هیَُ ٍ  -ؽیَع اختالالت اعىلتی

ثیي ًوًَِ ّبی اًتخبة ؽذُ  (CMDQ) تزُ ثبر، پزعؼ ًبهِ وزًل

تَسیغ ٍ پظ اس تىویل اس عزیك خَدگشارػ دّی، خوغ آٍری ؽذ. 

ذ عبیز پزعؼ ًبهِ ّبی عٌدؼ هؾىالت پزعؼ ًبهِ هذوَر هبًٌ

اعىلتی ػضالًی، احغبط درد ٍ ًبراحتی را در اًذام ّبی هختلف 

 ثذى هَرد ارسیبثی لزار هی دّذ. ایي اثشار احغبط ًبراحتی ٍ درد را

در گزدى، ؽبًِ )راعت ٍ چپ(، لغوت فَلبًی پؾت، ثبسٍ )راعت ٍ 

چپ(، لغوت تحتبًی پؾت )ووز(، عبػذ )راعت ٍ چپ(، هچ، 

ثبعي، راى )راعت ٍ چپ(، ساًَ )راعت ٍ چپ(، عبق )راعت ٍ چپ( 

ٍ پب )راعت ٍ چپ( را عی ّفتِ گذؽتِ وبری ًؾبى هی دّذ. 

هی ثبؽذ ٍ ّوچٌیي هیشاى ایي درد ثِ صَرت همیبط عِ درخِ ای 

ایي پزعؼ ًبهِ تبثیز ایي احغبط ًبراحتی ٍ درد را ثز تَاى وبری 

هی عٌدذ ٍ تب اوٌَى در هغبلؼبت هختلفی هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ 

حبلت هختلف تْیِ ؽذُ  6ایي پزعؼ ًبهِ ثزای  .[7-9]اعت 

اعت. دٍ ًَع آى ثزای وبرگزاى هزد ٍ سى در حبلت ًؾغتِ، دٍ 

حبلت ثزای وبرگزاى هزد ٍ سى در حبلت ایغتبدُ ٍ دٍ حبلت آخز 

پزعؼ ًبهِ وزًل  .[8]ثزای دعت چپ ٍ راعت لبثل اعتفبدُ اعت 

راحتی ٍ درد ًمغِ ثذى ًب 18عَال هی ثبؽذ ٍ در  54در ول حبٍی 

اثزاس احغبط درد هتَعظ ثِ ػٌَاى آعتبًِ  .[10]را هی عٌدذ 

ؽیَع هؾىالت اعىلتی ػضالًی هحغَة هی ؽَد. ایي پزعؾٌبهِ 

در ایزاى تَعظ ػفیفِ سادُ وبؽبًی ٍ ّوىبراى 1389در عبل 

  .[11]تزخوِ ٍ اػتجبر ٍ رٍایی آى هَرد تبییذ لزار گزفتِ اعت 

وبرگز در هیبدیي هیَُ ٍ تزُ ثبر ؽبهل ًَع  6در ایي هغبلؼِ 

عجشی ٍ وبَّ فزٍؽی )هتصذیبى ایي هؾبغل هغئَل پبن 

وزدى، ثغتي ایي الالم ثب ًخ عجشی ٍ رٍسًبهِ، وؾیذُ ٍ گزفتي 

ٍخَُ ایي اخٌبط ّغتٌذ(، تزاسٍ دار )هغئَل وؾیذى ثبرّبی 

هؾتزیبى ٍ گزفتي ٍخَُ خزیذاری ؽذُ(، ثبرفزٍػ )هغئَل 

ًبیلَى هؾتزیبى(، ٍعظ وبر )هغئَل پز وزدى ریختي ثبر در 

پبلت ّب ٍ حول ثبرّبی عَا ؽذُ( ٍ پؾت وبر )هغئَل عَا 

 وزدى ثبر ٍ ریش ٍ درؽت وزدى ثبرّب( هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ.

افشار آٍری ؽذُ ٍ تَعظ ًزم ّبی هزثَعِ خوغولیِ دادُ

SPSS  ثزای گشارػ گیزد.  ، تدشیِ ٍ تحلیل لزار هی18ٍیزایؼ

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ ثزای هتغیز  ،هبر تَصیفی هتغیز وویآ

ذ. ّوچٌیي ثزای عٌدؼ ارتجبط ویفی درصذ گشارػ خَاّذ ؽ

ثیي ٍیضگی ّبی دهَگزافیه ثب ؽیَع اختالالت اعىلتی ػضالًی 

 اس آسهَى ّبی وبی اعىَئز ٍ تی تغت اعتفبدُ ؽذ.
 

 ها یافته
ًتبیح هغبلؼِ حبضز ًؾبى هی دّذ وِ هیبًگیي عٌی افزاد 
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 ٍهیبًگیي سهبًی وبری افزاد 49/31 ± 38/6هَرد هغبلؼِ 

هی  5/5 ±06/2ثَد. ّوچٌیي عبثمِ وبر افزاد  51/1±28/12

 1ثبؽذ چگًَگی تَسیغ عبیز هتغیزّبی دهَگزافیه در خذٍل 

 آهذُ اعت.
یِ  افزاد ػضالًی درول –هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی 

ثزآٍرد ؽذ. ّوچٌیي هیشاى ؽیَع در  3/78 ± 8/6هَرد هغبلؼِ 

ؽغل ّبی تزاسٍداری، ثبرفزٍؽی، ٍعظ وبر، پؾت وبر، وبَّ ٍ 

ثِ دعت  75ٍ  71، 78، 86، 91عجشی فزٍؽی ثِ تزتیت ثزاثز ثب 

ؽیَع درد را ثِ تفىیه اًذام ّبی هختلف ًؾبى  1آهذ. ًوَدار 

 هی دّذ.

 
 ًفز( 570اعالػبت دهَگزافیه ٍ ؽغلی افزاد هَرد هغبلؼِ )تؼذاد;: 7جديل 

 حداقل حداکثز اوحزاف معیبر میبوگیه وًع متغیز

 19 59 4/6 5/31 عي

 1 24 06/2 5/5 عبثمِ وبر

 10 16 51/1 28/12 عبػبت وبری در رٍس

 18 42 6/3 27 ؽبخص تَدُ ثذًی

 

   
 ثبرفزٍؽی                                                       تزاسٍ دار                                                           

 

   
 ٍعظ وبر                                       پؾت وبر                                                                         

 

   
 عجشی فزٍؽی                                                                 وبَّفزٍؽی                                        

 ثِ تفىیه گزٍُ ّبی ؽغلیػضالًی در وبرگزاى ثبسارّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر  –هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی  :7ومًدار 
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 َمکبري  پًیبکیبن 

 ػضالًی -خالصِ ارتجبط ثیي هتغیزّبی دهَگزافیه ٍ ؽغلی ثب ؽیَع اختالالت اعىلتی: 2جديل 

 تفسیز اس لحبظ آمبری سطح معىی داری متغیز

 هؼٌی دار ٍ دارای ارتجبط آهبری P<0.001 عي

BMI P<0.001 هؼٌی دار ٍ دارای ارتجبط آهبری 

 ارتجبط آهبریثذٍى  P=0.08 عبثمِ وبر

 ثذٍى ارتجبط آهبری P=0.06 عبػبت وبری

 هؼٌی دار ٍ دارای ارتجبط آهبری P=0.03 دخبًیبت اعتؼوبل

 هؼٌی دار ٍ دارای ارتجبط آهبری P<0.001 گزٍُ ّبی ؽغلی

 ثذٍى ارتجبط آهبری P>0.05 عغح تحصیالت

 هؼٌی دار ٍ دارای ارتجبط آهبری P=0.03 ٍضؼیت تبّل

 
هؾخص هی ثبؽذ، ثیؾتزیي  1ّوبى گًَِ وِ اس ًوَدار 

درصذ،  97اػضبء درگیز در گزٍُ ؽغلی تزاسٍداراى درد ساًَ ثب 

عپظ درد ووز، ثبسٍ ٍ پؾت افزاد دیذُ هی ؽَد ٍ ووتزیي 

هؾىالت در ایي گزٍُ ؽغلی ًیش در ًبحیِ لگي ٍ ًؾیوٌگبُ 

درصذ اس افزاد ایي گزٍُ ٍخَد درد را در  91هؾبّذُ ؽذُ اعت. 

یىی اس اًذام ّبی ثذى خَد در عَل دٍ ّفتِ گذؽتِ ثیبى وزدُ 

اًذ. ّوچٌیي هیشاى اثتال ثِ درد در گزٍُ ؽغلی پؾت وبرّب 

ّبی ؽغلی هَرد هغبلؼِ هی ثبؽذ. ثِ گًَِ ای ووتز اس عبیز گزٍُ

ٍ  83وِ ثیؾتزیي هیشاى درد هزثَط ثِ گزدى ٍ پؾت ثب هیشاى 

درصذ ٍ ووتزیي هیشاى ؽیَع هزثَط ثِ عبػذ ٍ عبق پب هی  79

درصذ(. ووتزیي هیشاى ؽیَع  15ٍ  14ثبؽذ )ثِ تزتیت ثب 

 71ػضالًی هزثَط ثِ ایي گزٍُ ؽغلی ثب  –اختالالت اعىلتی 

رصذ ثِ دعت آهذ. در عبیز هؾبغل هیشاى درد ثیي دٍ عیف د

هؾبغل تزاسٍداری ٍ پؾت وبر لزار دارًذ. ثیؾتزیي ؽىبیبت ٍ 

درد در هؾبغل ثبر فزٍؽی، ٍعظ وبر ٍ عجشی فزٍؽی ثِ تزتیت 

هزثَط ثِ عبػذ، ووز ٍ گزدى هی ثبؽذ ٍ ووتزیي ؽیَع درد در 

تزتیت هزثَط  هؾبغل ثبر فزٍؽی، ٍعظ وبر ٍ عجشی فزٍؽی  ثِ

 ثِ ًبحیِ لگي ٍ ًؾیوٌگبُ، هچ ٍ اًگؾتبى دعت ٍ راى هی ثبؽذ.

آسهَى ّبی آهبری ارتجبط هؼٌی داری را ثیي عي، ؽبخص 

تَدُ ثذًی، اعتؼوبل دخبًیبت، ٍضؼیت تبّل ٍ ًَع ؽغل ثب 

ثیي  .(P<05/0)ػضالًی  را ًؾبى داد -ؽیَع هؾىالت اعىلتی

عبثمِ وبر، عبػبت وبری ٍ ٍضؼیت تحصیلی ایي ارتجبط ثِ 

 .(P<05/0) صَرت هؼٌی دار ثیبى ًؾذ

 

 بحث
هغبلؼِ حبضز ثب ّذف تؼییي هیشاى ؽیَع هؾىالت 

ػضالًی در وبرگزاى ؽبغل در ثبسار رٍسّبی هیَُ ٍ تزُ  -اعىلتی

ثبر عبسهبى هجبدیي تْزاى صَرت گزفت. خْت عٌدؼ ؽیَع 

ػضالًی اس پزعؼ ًبهِ وزًل اعتفبدُ ؽذ.  -اختالالت اعىلتی

ػضالًی در وبرگزاى هَرد  –هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی 

ثِ دعت آهذ. هغبلؼبت سیبدی در سهیٌِ ؽیَع  3/78هغبلؼِ 

ػضالًی اًدبم ؽذُ اعت ٍ هیشاى ؽیَع ّبی  -اختالالت اعىلتی

هختلفی گشارػ ؽذُ اعت اهب در وبرگزاى هیَُ فزٍؽی ٍ 

هؾبغل ّن صٌف هغبلؼِ حبضز در ایزاى ٍ خْبى صَرت ًگزفتِ 

ی را اس اعت. هغبلؼبت هؾبثِ در صٌبیغ دیگز هیشاى ّبی ووتز

ػضالًی گشارػ وزدًذ. ػمیلی  -ؽیَع ولی اختالالت اعىلتی

ًضاد ٍ ّوىبراى هیشاى ؽیَع را در وبرگزاى صٌبیغ ًَرد ٍ فَالد 

( 2015ٍ ّوىبراى ) Banibrata .[12]درصذ ثیبى وزدًذ  61

ػضالًی را در وبرگزاى وؾبٍرس  -هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی

تَخِ ثِ ایي وِ هؾبغل  .[13]درصذ ثیبى وزدًذ  71ٌّذی 

هیَُ فزٍؽی ثب ؽىل ٍ ؽوبیل هغبلؼِ حبضز، در وؾَرّبی 

دیگز ًیش خیلی ون ٍخَد دارًذ، هغبلؼبت در ایي سهیٌِ یبفت 

ًؾذ. اهب در اوثز هغبلؼبت هیشاى ؽیَع ثِ هزاتت ووتز گشارػ 

وزدًذ. الجتِ ایي  ًىتِ را ثبیذ هذًظز داؽت وِ در اوثز هغبلؼبت 

ػضالًی وِ اس  -ر سهیٌِ ؽیَع  اختالالت اعىلتیصَرت گزفتِ د

پزعؼ ًبهِ ًَردیه اعتفبدُ ؽذُ اعت، هیشاى ؽیَع عبلیبًِ اس 

ؽیَع یه ّفتِ ای )ٍخَد درد در یه عبل گذؽتِ در همبثل 

ٍخَد درد در یه ّفتِ گذؽتِ( ثبالتز هی ثبؽذ. اس خولِ ایي 

( ٍ 2012هغبلؼبت هی تَاى ثِ هغبلؼِ ػمیلی ًضاد ٍ ّوىبراى )

ثٌبثزایي اگز اس  .[12،14]( اؽبرُ وزد 2007چَثیٌِ ٍ ّوىبراى )

پزعؼ ًبهِ ًَردیه اعتفبدُ هی ؽذ، احتوبل هیشاى ؽیَع ّبی 

آسهَى ّبی آهبری ارتجبط ثبالتز وبهال هٌغمی ثِ ًظز هی رعیذ. 

 ػضالًی -اختالالت اعىلتیؽیَع  هؼٌی داری را ثیي دٍ هتغیز

ىبراى در ثزرعی ؽیَع اختالالت ٍ ّو Kimًؾبى ًذاد. ٍ عي 

ػضالًی در وبروٌبى ثیوبرعتبًی اػالم وزدًذ ثب افشایؼ  -اعىلتی

ػضالًی افشایؼ  -عبػبت وبری هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی

در ارتجبط ثب ایي ػذم تغبثك هی تَاى گفت وِ  .[15] هی یبثذ

عبػت وبری ایي افزاد اخجبری ٍ هؼوَال ثزای ولیِ افزاد یىغبى 

عبػت در رٍس  10-16هی ثبؽذ. الجتِ رًح عبػبت وبری افزاد اس 

ثَد ٍ ایي ثِ خبعز ؽلَؽ ثَدى ثؼضی ثبسارّب )اس لحبػ تؼذاد 

ثبسار ّب هی هؾتزی )در ًتیدِ عبػبت ثیؾتز(( ًغجت ثِ عبیز 

درصذ افزاد ثیبى وزدًذ وِ در ؽجبًِ رٍس  75ثبؽذ ٍلی حذٍد 

عبػت وبر هی وٌٌذ. ایي ثبثت ثَدى ٍ اخجبری ثَدى  5/12

عبػبت وبر هؾخص احتوبال دلیلی ثزای دعتیبثی ثِ ًتبیح فَق 
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 ثَدُ اعت.

در ایي هغبلؼِ آسهَى ّبی آهبری ارتجبط هؼٌی داری را ثیي  

ًؾبى ًذاد.  ٍ عغح عَاد ػضالًی -اعىلتی اختالالتدٍ  هتغیز 

هغبلؼبت هختلف ًتبیح هتفبٍتی را در ایي راثغِ ثیبى وزدًذ. 

در اًگلغتبى ارتجبط  2011ٍ ّوىبراى در عبل  Stocksهغبلؼِ 

ؽیَع  ایي دٍ هتغیز را هؼٌی دار اػالم وزد. ثِ عَری وِ هیشاى 

تز ون ػضالًی  در عجمبت ثب تحصیالت ثبال -اختالالت اعىلتی

در ایي ارتجبط ثبیذ گفت در ثؼضی هغبلؼبت  .[16]تز هی ثبؽذ 

ثِ پؾتَاًِ داؽتي افزاد در عیف ٍعیغ عغح تحصیالت )اس 

اثتذایی تزیي عغح تحصیالت تب ػبلی تزیي عغح( ارتجبط هؼٌی 

داری را ثیي ایي دٍ هتغیز ثیبى وزدُ اًذ ٍ در تفغیز چزایی ایي 

زاد ثب تحصیالت ثبالتز داًؼ ٍ آگبّی ارتجبط اػالم وزدُ اًذ وِ اف

ثیؾتزی درارتجبط ثب دیٌبهیه صحیح ثذى، ؽیَُ صحیح حول 

ثبر، پَعچز خٌثی ثذى دارًذ ٍ ّن ثِ عجغ داؽتي تحصیالت 

ثبالتز وبر فیشیىی ووتزی را اًدبم هی دٌّذ. در ًتیدِ لبػذتب 

خبهؼِ ای ثب ٍیضگی ّبی ثبال ثب خبهؼِ وبرگزاى ؽبغل در 

هیَُ ٍ تزُ ثبر دارای تفبٍت ّبی ػوذُ ای هی ثبؽٌذ.  ثبسارّبی

درصذ افزاد هَرد  60ّوچٌیي ثبیذ ایي ًىتِ را اضبفِ وزد وِ 

هغبلؼِ در تحمیك حبضز دارای عغح عَاد ووتز اس عیىل ٍ 

درصذ افزاد دارای عغح عَاد ثبالتز اس دیپلن ثَدًذ.  12فمظ 

بی تفبعیز ثبال ثٌبثزایي ًتبیح ثذعت آهذُ را هی تَاى در راعت

ًتبیح آسهَى آهبری ارتجبط هؼٌی داری را ثیي عبثمِ  ثیبى وزد.

ػضالًی ًؾبى ًذاد. هغبلؼبت  -وبر ٍ ؽیَع اختالالت اعىلتی

سیبدی ارتجبط هؼٌی داری ثیي ایي دٍ هتغیز را گشارػ وزدًذ. 

در ارتجبط ثب  2013هغبلؼِ ًذری ٍ ّوىبراى وِ در عبل 

در ثبًه ّب اًدبم ؽذ  ػضالًی -اعىلتیؽیَع اختالالت عٌدؼ 

در ارتجبط  .[17]ارتجبط ایي دٍ هتغیز را هؼٌی دار اػالم وزدًذ 

ثب ایي تفبٍت ًتبیح هی تَاى گفت وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ هیبًگیي 

عبل در ایي  5/5عبثمِ وبر افزاد ووتز اس عبیز هغبلؼبت ثَد )

 5/5ایي افزاد،  هغبلؼِ( ٍ در اوثز هَارد ثب تَخِ ثِ هبّیت وبر

عبل ًیش هتَالی ٍ پی در پی ًجَد ٍ گبّب ٍلفِ ّبی عَالًی هذت 

در عَل اٍلیي عبل تب آخزیي عبل وبر در ایي هدوَػِ افتبدُ 

اعت. ثٌبثزایي ایي ػذم تغبثك را هی تَاى ًبؽی اس هغبئل ثبال 

داًغت. الجتِ وبهال ثذیْی هی ثبؽذ وِ ثب افشایؼ عبثمِ وبر وِ 

ثبال رفتي عي ّوزاُ هی ثبؽذ، ؽیَع اختالالت ثبلغجغ ثب 

ًتبیح آسهَى آهبری ًؾبى  ػضالًی ًیش ثیؾتز هی ؽَد. -اعىلتی

 -داد وِ ارتجبط هؼٌی داری ثیي عي ٍ ؽیَع اختالالت اعىلتی

ػضالًی ٍخَد دارد ٍ ثب افشایؼ عي هیشاى ؽیَع اختالالت 

هغبلؼبت ػضالًی ًیش افشایؼ هی یبثذ، ایي یبفتِ ّب ثب  -اعىلتی

سیبدی هغبثمت دارد وِ اس آى خولِ هی تَاى ثِ هغبلؼِ 

Schulte  وِ تحت ػٌَاى تؼبهل  2011ٍ ّوىبراى در عبل

ًمؼ ریغه فبوتَرّبی ؽغلی ٍ دهَگزافیىی در ؽیَع 

اؽبرُ وزد. در ایي  [18]ػضالًی اًدبم ؽذ،  -اختالالت اعىلتی

َع ثبالی هغبلؼِ اس عي ثِ ػٌَاى یه ریغه فبوتَر اصلی در ؽی

 هؾىالت فَق ًبم ثزدُ ؽذ.

ثیؾتزیي هیشاى ؽیَع درد در گزٍُ ؽغلی وبَّ فزٍؽی 

هزثَط ثِ گزدى، ؽبًِ، پؾت ٍ ووز هی ثبؽذ. در ارتجبط ثب ایي 

ًتبیح هی تَاى گفت وِ ثب تَخِ ثِ حدن ثبالی هؾتزی هؼوَال 

وبَّ ثِ صَرت پبن وزدُ در لفغِ ّبی ثب ارتفبع ثبال )اس آرًح تب 

حذٍد دعتزعی ػوَدی( رٍی ّن لزار دادُ ؽذُ ٍ ثب تَخِ ثِ 

عفبرػ هؾتزی هؼوَال وبَّّب اس لفغِ ّبی ثبالیی ثِ هؾتزیبى 

دادُ هی ؽَد ٍ ّوشهبى وبَّ ّبی پبن وزدُ دیگز خبیگشیي 

ایي وبَّ ّب در لفغِ ّبی هَرد ًظز هی ؽَد، ثٌبثزایي در ایي 

ز هی ثبؽذ ٍ ًتبیح ثِ وبرگزاى ثیؾتزیي اًذام فَلبًی گزدى درگی

در ارتجبط ثب ایي . دعت آهذُ ًیش گَیبی ّویي هغئلِ اعت

هیشاى ؽیَع ثبال هی تَاى ثز هبّیت وبر ؽبغالى در عبسهبى 

هیبدیي هیَُ ٍ تزُ ثبر اؽبرُ وزد وِ حول دعتی ثبر، آى ّن در 

ٍسى ّبی ثبال اس اعبعی تزیي ٍظبیف ایي افزاد هی ثبؽذ. اس عبیز 

 -ریغه ّبی فبوتَر ّبی دخیل ثز ؽیَع اختالالت اعىلتی

ثبسار رٍس ّبی هیَُ ٍ تزُ ثبر ثِ هَاردی اس ػضالًی در ؽبغالى 

لجیل عبػبت وبر عَالًی، حول ثبرّبی عٌگیي، ًذاؽتي دعتِ 

هٌبعت خؼجِ ّبی هحتَی هیَُ ٍ فزًگی خبت، ػذم اعتفبدُ اس 

ٍعبیل هىبًیشُ حول ثبر، ثغتِ ثٌذی ّبی ثشري ٍ حدین 

ل ثبرّبی ارعبلی ثِ ایي هزاوش، ػذم آهَسػ افزاد در اتجبط ثب حو

صحیح ثبر ٍ... اؽبرُ وزد. ّوچٌیي ثبیذ اؽبرُ وزد وِ ػَاهل 

رٍاًی اس لجیل دٍری اس خبًَادُ )اوثز افزاد هْبخز هی  -رٍحی

ثبؽٌذ(، ػذم حوبیت اس عزف پَؽؼ ّبی ثیوِ ای، تحمیز 

تَعظ هؾتزیبى ٍ هؾىالت هؼیؾتی ًیش هی تَاًذ ثِ ػٌَاى 

 -ت اعىلتیریغه فبوتَر ّبی ووه وٌٌذُ ثِ ؽیَع اختالال

ػضالًی هحغَة ؽًَذ. ثٌبثزایي ایي هیشاى ؽیَع ثبال ًغجت ثِ 

عبیز هؾبغل ثِ دالیل فَق وبهال ثذیْی ثِ ًظز هی رعذ. 

هغبلؼبت هختلفی هیشاى ؽیَع ّبی  هتفبٍتی را در هؾبغل 

هختلف گشارػ وزدًذ. ٍلی ایي هیشاى ؽیَع ثبال در هغبلؼبت 

ٍ  Osborneتَاى ثِ ثغیبر ووی دیذُ هی ؽَد. اس خولِ هی 

اؽبرُ وزد وِ هیشاى ؽیَع ولی   2012ّوىبراى در عبل 

درصذ ثیبى  76ػضالًی را در وؾبٍرساى  -اختالالت اعىلتی

ٍ ّوىبراى  Rosecranceدر حبلی وِ در هغبلؼِ   .[19] وزدًذ

 .[20]درصذ ثیبى ؽذ  62ایي هیشاى در وؾبٍرساى وبًبدایی 

داری ثیي عي ٍ ؽیَع  ًتبیح ًؾبى داد وِ ارتجبط هؼٌی

ػضالًی ٍخَد دارد ٍ ثب افشایؼ عي هیشاى  -اختالالت اعىلتی

ػضالًی ًیش افشایؼ هی یبثذ، ایي  -ؽیَع اختالالت اعىلتی

یبفتِ ّب ثب هغبلؼبت سیبدی هغبثمت دارد وِ اس آى خولِ هی 

وِ تحت  2011ٍ ّوىبراى در عبل  Schulteتَاى ثِ هغبلؼِ 

فبوتَرّبی ؽغلی ٍ دهَگزافیىی در ػٌَاى تؼبهل ًمؼ ریغه 

اؽبرُ وزد.  ،[18]ػضالًی اًدبم ؽذ  -ؽیَع اختالالت اعىلتی

گبًِ  6ًتبیح ًؾبى داد وِ تفبٍت هؼٌی داری ثیي گزٍُ ّبی 
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 َمکبري  پًیبکیبن 

ػضالًی  -ؽغل در ارتجبط ثب هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی

ٍخَد دارد. ثِ گًَِ ای وِ ثیؾتزیي ؽیَع ثیي هتصذیبى ؽغل 

ٍ ووتزیي ؽیَع هؾىالت هختص ثِ هؾبغل پؾت  تزاسٍ داری

وبر ٍ عجشی فزٍؽبى ثَد. ّوچٌیي ًتبیح ثیي عبثمِ وبر ٍ ؽیَع 

ػضالًی ارتجبط آهبری هؼٌی دار ًؾبى ًذاد.  -اختالالت اعىلتی

هغبلؼبت سیبدی ارتجبط هؼٌی داری ثیي ایي دٍ هتغیز را گشارػ 

ر ارتجبط ثب د 2013وزدًذ. هغبلؼِ ًذری ٍ ّوىبراى وِ در عبل 

در ثبًه ّب اًدبم ؽذ  ػضالًی -ؽیَع اختالالت اعىلتیعٌدؼ 

در ارتجبط  .[17]ارتجبط ایي دٍ هتغیز را هؼٌی دار اػالم وزدًذ 

ثب ایي تفبٍت ًتبیح هی تَاى گفت وِ ثب تَخِ ثِ ایي وِ هیبًگیي 

عبل در ایي  5/5عبثمِ وبر افزاد ووتز اس عبیز هغبلؼبت ثَد )

 5/5هغبلؼِ( ٍ در اوثز هَارد ثب تَخِ ثِ هبّیت وبر ایي افزاد، 

عبل ًیش هتَالی ٍ پی در پی ًجَد ٍ گبّب ٍلفِ ّبی عَالًی هذت 

یي عبل تب آخزیي عبل وبر در ایي هدوَػِ افتبدُ در عَل اٍل

اعت. آسهَى ّبی آهبری ارتجبط هؼٌی داری را ثیي ایي دٍ هتغیز 

ًؾبى ًذاد. هغبلؼبت هختلف ًتبیح هتفبٍتی را در ایي راثغِ ثیبى 

در اًگلغتبى  2011ٍ ّوىبراى در عبل  stocksوزدًذ. هغبلؼِ 

 وزد. ثِ عَری وِ هیشاىارتجبط ایي دٍ هتغیز را هؼٌی دار اػالم 

ػضالًی در عجمبت ثب تحصیالت ثبالتز  -ؽیَع اختالالت اعىلتی

ػضالًی  -هیشاى ؽیَع اختالالت اعىلتی .[16]ون تز هی ثبؽذ 

در گزٍُ ّبی ؽغل هَرد هغبلؼِ ثب تَخِ ثِ هیبًگیي عٌی ٍ 

عبثمِ وبر پبییي، ثغیبر ثبال هی ثبؽذ ٍ هؾبغل هَرد هغبلؼِ 

 -تَرّبی هتؼذد هزثَط ثِ اختالالت اعىلتیدارای ریغه فبو

ػضالًی را دارا هی ثبؽٌذ؛ ثٌبثزایي ًغجت ثِ ثبس عزاحی هحیظ 

وبر ٍ آهَسػ وبرگزاى ٍ حضَر پبرُ ٍلت وبرؽٌبعبى ثْذاؽت 

 هی ؽَد. حزفِ ای در ایي هزاوش تَصیِ اویذ
 

 گیری نتیجه
یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ اخزای الذاهبت هذاخلِ ای هٌبعت اس 

خولِ  ثبس عزاحی ایغتگبُ ّبی وبری ٍ  آهَسػ وبرگزاى در 

ارتجبط ثب حول صحیح ثبر، لشٍم حضَر وبرؽٌبعبى ثْذاؽت 

ؽیَع اختالالت حزفِ ای ثِ صَرت پبرُ ٍلت را خْت وبّؼ 

 هی وٌذ. را تَصیِوبرگزاى ٍ افشایؼ وبرایی  ػضالًی -اعىلتی

ّوچٌیي ًتبیح ایي هغبلؼِ لشٍم هغبلؼبت ٍ تحمیمبت ثیؾتز در 

ارتجبط ثب هغبیل  هختلف ثْذاؽت ؽغلی ایي ؽبغالى را ًؾبى 

 هی دّذ.
 

 تشکر و قدردانی
ثزای دریبفت درخِ وبرؽٌبعی ارؽذ  ًبهِ بىیپبایي همبلِ اس 

در رؽتِ هٌْذعی ثْذاؽت حزفِ ای گزفتِ ؽذُ ٍ در حَسُ 

هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی ثِ ثجت 

رعیذُ اعت. ًَیغٌذگبى اس ولیِ افزادی وِ در راعتبی اًدبم 

 ایي پضٍّؼ ّوىبری وزدًذ، ًْبیت لذرداًی ٍ تؾىز را دارًذ.
 

 تضاد منافغ
گًَِ تضبد هٌبفؼی ًذاؽتِ یي هغبلؼِ ثزای ًَیغٌذگبى ّیچا

 اعت.
 

  اخالقی مالحظات
 اعت ییداًؾدَ ًبهِ بىیپب حیًتب اس یثخؾ حبضز پضٍّؼ

 ذیؽْ یپشؽى ػلَم داًؾگبُ پضٍّؼ در اخالق تِیوو در وِ

 تیرػب خْت يیّوچٌ. اعت گزفتِ لزار ذییتب هَرد یثْؾت

 در ًبم ثذٍى صَرت ثِ هغبلؼِ يیا یّب پزعؾٌبهِ كیتحم اهبًت

 .گزفت لزار وٌٌذگبى ؽزوت بریاخت
 

 سهم نویسندگان
  در ذلیث ذُیحو  ٍ یوٌگبٍر یهْذ بى،یبویپَ یهصغف

 .اًذ داؽتِ ًمؼ همبلِ یػلو ًگبرػ ٍ ّب دادُ یآٍر خوغ
 

 مالی حمایت
 داًؾگبُ یپضٍّؾ هؼبًٍت یهبل تیحوب ثب حبضز پضٍّؼ

 .اعت ؽذُ اًدبم یثْؾت ذیؽْ یپشؽى ػلَم
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