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 اسىلتی لَردٍس داًطجَیاى هزد ّای آًتزٍپَهتزیه ٍ ًاٌّجاریبزرسی ّوبستگی بیي ٍیژگی
 

 3،رضاغابًَچی ،2، رغذهؼوار، 1، هحوذػبذالْی

 

استادیار داًطگاُ آساد -3استادیار داًطگاُ خَارسهی، -2، داًطجَی وارضٌاس ارضذ بیَهىاًیه ٍرسضی داًطگاُ آساد بزٍجزد-1

 بزٍجزد
1. mohamad.abdollahi@yahoo.com 

لذهِ م

 .باضذاسىلتی لَردٍس داًطجَیاى هزد هیّای آًتزٍپَهتزیه ٍ ًاٌّجاریپژٍّص بزرسی ّوبستگی بیي ٍیژگی ّذف

ضَد لَردٍس بِ حالتی اعالق هی. ضًَذوایفَس ًوایاى هیّای ستَى فمزات اغلب بِ غَرت اسىَلیَس، لَردٍس ٍ ًاٌّجاری

ارتباط هذاخلِ ّایی هاًٌذ سي، لذ ٍ ٍسى  .(1)باضذوِ در ًاحیِ ووز یا گزدى اًحٌایی بِ سوت جلَ همؼز گًَِ هی

 .تاوٌَى در ایجاد ٍ یا ضىل گیزی ًاٌّجاری ّای بذى هَرد بزرسی لزار ًگزفتِ است...ٍ

ًتایج ًطاى داد بیي . بِ ارتباط بیي لَردٍس ٍ ویفَس با ضاخع تَدُ بذى پزداختٌذ 2007سال فز ٍ ّوىاراى در حسیٌی

ارتباط ...فزضیِ،بیي لَردٍس ٍ سي ٍلذ ٍ.(2)سٍایای لَردٍس ٍ وایفَس در افزاد سالن ٍ ضاخع تَدُ بذًی هطاّذُ ًىزدًذ

  . ٍجَد دارد

ضٌاسی رٍش

در حالی وِ  (یه ابشار غیزتْاجوی)وص هٌؼغف داًطجَی هزد با خظ 24اًحٌای غفحِ سجیتال ستَى فمزات در 

ّای آًتزٍپَهتزیه ّز آسهَدًی سپس ٍیژگی. گیزی لزار گزفتّا در ٍضؼیت ایستادُ راحت بَدًذ هَرد اًذاسُآسهَدًی

افشار اس ًزم جْت تحلیل اهاری. گیزی لزار گزفتضاهل عَل لذ، ٍسى، تزویب بذى ٍ تَدُ ػضالًی ٍ غیزُ هَرد اًذاسُ

SPSS جْت سٌجص ّوبستگی بیي هتغیزّا استفادُ  05/0ضزیب ّوبستگی پیزسَى با سغح هؼٌاداری . استفادُ ضذ

. ضذ

  یافتِ ّا

 ضزیب ّوبستگی. 1جذٍل

 (P)هؼٌی دار  (r)ّوبستگی  تؼذاد 

 754/0 068/0 24 با سي لَردٍس

 399/0 -180/0 24 با لذ ایستادُ لَردٍس

 568/0 -123/0 24 ًطستِ لذبا   لَردٍس

 748/0 -069/0 24 با عَل اًذام فَلاًی لَردٍس

 *047/0 -409/0 24 با ٍسى لَردٍس

 242/0 -248/0 24 با درغذ چزبی احطایی لَردٍس

 106/0 -338/0 24 با تَدُ ػضالًی لَردٍس

 *BMI 24 394/0- 050/0با  لَردٍس

 484/0 720/0 24 با تیپ بذًی لَردٍس
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 گیزیًتیجِ بحث ٍ

ّای اسىلتی ستَى فمزات در داًطجَیاى ّای آًتزٍپَهتزیه ٍ ًاٌّجاریبیي ٍیژگیایي پژٍّص در پی آى بَد وِ ارتباط 

بیي ًاٌّجاری ّای لَردٍس ٍ سي، لذ ایستادُ، لذ ًتایج پژٍّص حاضز ًطاى داد وِ . هَرد بزرسی لزار دّذ تزبیت هزد

، درغذ چزبی احطایی، درغذ تَدُ چزبی بذى، درغذ تَدُ ػضالًی، تیپ بذًی (عَل دست)فَلاًیًطستِ، عَل اًذام 

ًتایج بذست آهذُ در ارتباط با . ٍ ٍسى ارتباط هؼٌادار ٍجَد دارد BMI ٍلی بیي ًاٌّجاری لَردٍس با . ارتباط ٍجَد ًذارد

باضذ، ٍلی هغالؼات ًیش با ًتایج بذست آهذُ ّوسَ هی لَردٍس با لذ ٍ ٍسى با هغالؼات بْزام پَر، البالی، وزیوی ٍ ضجاػی

ّیچ ارتباعی بیي لذ ٍ ٍسى ٍ لَردٍس ووزی، سهاًی وِ بِ ػٌَاى هتغیزّای هستمل در ًظز گزفتِ ضذًذ، جَ ٍ ّوىاراى 

هَلؼیت  ػلل تفاٍت در ایي هغالؼات هی تَاًذ ًوًَِ ّای هَرد هغالؼِ اس ًمغِ ًظز سي، جٌس، ًَع ٍ. (2)هطاّذُ ًىزدًذ 

گیزی ایي غیز ّوسَ است تحمیمات در خػَظ اًذاسُ 2006در سال  (4)ًتایج تحمیك گزیفىا ٍ ّوىاراى . ضغلی باضذ

در گشارش خَد در هَرد ارتباط اًحٌای ستَى  (2)فز ٍ ّوىاراى حسیٌی. باضذضاخع آًتزٍپَهتزیىی بسیار اًذن هی

داًطجَی داًطگاُ ػلَم  300خع تَدُ بذًی ٍ درد ووز بز رٍی گیزی ضذ، با ضافمزات وِ با خظ وص هٌؼغف اًذاسُ

-داری بیي ووز درد هشهي ٍ سٍایای لَردٍس ٍ ویفَس در افزاد سالن ٍ ًیش بیي ویفَس سیٌِ، ّیچ تفاٍت هؼٌیپشضىی ساّذاى

ى جَ ٍ ّوچٌی. ای ٍ ضاخع تَدُ بذًی هطاّذُ ًىزدًذ، اها بیي لَردٍس ووزی ٍ ضاخع تَدُ بذًی بذست آٍردًذ

هزبغ ٍ یا ًسبت دٍر ووز بِ دٍر ویلَگزم بز هتز 24ّوىاراى در تحمیك خَد ًطاى دادًذ وِ ضاخع تَدُ بذًی بیص اس 

ّوچٌیي ارتباط هؼٌاداری بیي تَدُ . ضَدّای اًحٌای ستَى فمزات هیهوىي است باػث افشایص اًذاسُ% 85لگي بیص اس 

ّوچٌیي . ّای دیگز ّوزاُ استًاغحیح با بارگذاری هذاٍم رٍی ستَى هْزُ پَسچز. (2)بذًی ٍ لَردٍس ووزی ٍجَد دارد 

ّا گیزی ًاٌّجاریّای غیز اًمباضی افشایص یافتِ ٍ ػاهل هْوی در ضىلدر پَسچزّای ػادتی ٍ ًاغحیح بار رٍی بافت

 . دارد ٍجَد ّابا ًاٌّجاری بذى تَدُ ضاخع رابغِ هَرد در هتضادی اعالػات. (5،6)باضذ هی

 پیام

تَاًذ رٍی ًتایج تاثیز ٍجٌسیت هی. ّا بَدّای فَق، جٌسیت ٍ سي آسهَدًییىی اس ػَاهل اثزگذار ایي پژٍّص با پژٍّص

بزًذ ٍ اس لحاػ رٍحی ٍ جسواًی بسشایی داضتِ باضذ، بخػَظ وَدواى ٍ افزاد هسي وِ در دٍراى حساسی بِ سز هی

. تَاًذ تَجیْی بزای ایي دالیل باضذٍضغ التػادی ٍ فزٌّگ افزاد هی، یا ایٌىِ ًَع هحل سىًَت. دچار هطىل ّستٌذ

تَاى ابْام هَجَد در ایي هَرد را اس بیي  ّای بیطتزی را در ارتباط با جَاهغ آهاری هختلف غَرت گیزد هیچٌاًچِ پژٍّص

 .بزد
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