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سضذ  [. ثب تَجِ ثِ غٌقتی ضذى جَاهـ 1ٍاستمبء سالهت ٍ تبهیي سالهت افشاد جبهقِ یکی اص اسکبى پیطشفت جَاهـ هی ثبضذ] 

جوقیت، سفتبسّبی استمب دٌّذُ سالهت یکی اص هقیبسّبی فوذُ تقییي کٌٌذُ سالهت ثَدُ کِ ثِ فٌَاى فبهل صهیٌِ ای دس استمب 

[. عجك ًؾشیِ پٌذس سفتبسّبی استمبء دٌّذُ سالهت فجبستٌذ اص ّشگًَِ الذاهیکِ ثشای 2ٍ3سالهت ٍ پیطگیشی اص ثیوبسیْب هی ثبضٌذ]

(. آهبس اسائِ ضذُ دس هَسد دالئل اغلی هشگ ٍ هیش 4ٍ خَدضکَفبیی فشد ٍیب یک گشٍُ غَست گیشد) افضایص حفؼ سغح سالهت

سجک صًذگی [.  3دسغذ اص فلل هشگ ٍ هیشّب ثِ سجک صًذگی  ٍ سفتبسّبی غیش ثْذاضتی هشثَط هی ضَد]  53ثیبًگش آى است کِ 

صًذگی ثشهی گضیٌذ. ّش فشد ثٌبثش هکبًیضم ّبی دفبفی ًبخَدآگبُ، ثِ هقٌی ضیَُ  ای است کِ فشد ثشای ثشخَسد ثب تکبلیف ٍ حَادث 

سجک صًذگی یک استشاتژی ّبی اًغجبلی خَدآگبُ ٍ تأحیش فَاهل هحیغی دس ثشخَسد ثب تکبلیف ٍ حَادث صًذگی ضیَُ خبغی داسد . 

ذیي، ّوسبالى یب سسبًِ ّبی گشٍّی فشد اص ٍاکٌص ّب ٍ الگَ ّبی سفتبسی تطکیل  ضذُ است کِ اص عشیك توبس ّبی اجتوبفی ثب ٍال

تحت تبحیش فَاهل هختلفی هبًٌذ جٌس، سبختبسخبًَادگی، هحل صًذگی ٍ ضشایظ  [. سجک صًذگی افشاد5ٍ غیشُ فشا گشفتِ هی ضَد] 



[. اّویت سجک صًذگی دس ایجبد ٍ سیش ثیوبسی ّب ثبفج ضکل گیشی ضبخِ جذیذی دس پضضکی ضذُ 6التػبدی ٍ اجتوبفی است]

ٍ ًیض سجک کی سفتبسی ًبهیذُ ضذُ است ٍ ثِ تغییش دس سجک صًذگی ثشای پیطگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیْب تأکیذ هی کٌذ کِ پضض

صًذگی کبًَى توشکض فقبلیت ّبی آهَصش ثْذاضت ٍ استمبی ثْذاضت ثطوبس سفتِ  ٍ ّذف یک لسوت اص آهَصش ثْذاضت تغییش 

 [.5ضذ ] سفتبسّبی افشاد دس جْت ایجبد سجک صًذگی سبلن هی ثب

حشف ثْذاضتی کِ لجال ثش هقبلجِ ثیوبسی توشکض هی ًوَدًذ اکٌَى تَجِ ضبى ثش پیطگیشی ٍ استمبء سالهت اص عشیك ثْجَد سجک 

.استمبء سالهت ثِ فٌَاى فلن ٍ ٌّش کوک ]1[صًذگی ٍ حزف فَاهلی کِ ثِ ًَفی تبحیش هٌفی ثش سغح سالهت اًسبى داسد هی ثبضذ

صًذگی ضبى ثغَسیکِ هٌجش ثِ تبهیي سالهتطبى ضَد تقشیف هی ضَد ٍ دس ٍالـ ّذف استمبء سالهت دادى ثِ هشدم ثشای تغییش سجک 

تَاًبیی ثِ هشدم ثشای اغالح ٍ کٌتشل سجک صًذگیطبى دس هَاسدی چَى هسئَلیت پزیشی فشد دس تبهیي سالهت خَیص، فقبلیت 

 .]4[... هی ثبضذ ثذًی، تغزیِ، سضذ هقٌَی، استجبعبت ثیي فشدی ٍ هذیشیت استشس ٍ

 "[.ثب تَجِ ثِ تقشیف سبصهبى جْبًی ثْذاضت،7سالهت افشاد هطخػب تحت تبحیش سجک صًذگی آًْب دس دٍساى جَاًی هی ثبضذ]

[ هی تَاى گفت ثشای تبهیي سالهتی 8]"سالهتی یقٌی حبلت کبهل سفبُ جسوی، سٍاًی ٍ اجتوبفی ٍ ًِ فمذاى ثیوبسی یب ًبتَاًی

 ثقذ جسوی ثِ ثقذ سٍاًی آى ًیض کِ اص دیگش اجضای سالهتی جذاضذًی ًیست تَجِ ًوَد. حتوب ثبیذ فالٍُ ثش 

ًمص هحیظ ّبی پش استشس  دس ایجبد فالئن سٍاًی ثِ خَثی ضٌبختِ ضذُ است. داًطگبّْب یکی اص هحیظ ّبی ثحشاًی جْت 

داًطجَیبى کِ  دسغذ لبثل تَجْی اص جوقیت [ .تَجِ ثِ ًیبصّبی سٍحی سٍاًی ٍ سالهت 9هغبلقِ سالهت سٍاًی جَاًبى هی ثبضذ]

جَاى کطَس سا تطکیل هی دٌّذ ٍ تقذاد ٍ دسغذ آًْب ثغَس چطوگیشی دس حبل افضایص است ، ثسیبس حبئض اّویت است. دس چٌیي 

دس [ .داًطجَیبى  ثِ دلیل ًمص هْوی کِ 10ٍ11سًٍذی ٍضقیت سالکت ایي جوقیت ثیطتش اص گزضتِ ثبیذ هَسد تَجِ لشاسگیشد] 

[ لزا تَجِ ثِ ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ  ایي 12اداسُ آیٌذُ کطَس ثِ فْذُ  داسًذ،یکی اص لطشّبی هْن جبهقِ ثِ حسبة هی آیٌذ]

گشٍُ ثِ خبعش ضشایظ سٌی  ٍ هَلقیت خبظ اجتوبفی ٍ تبحیش هحیظ  ثب هطکالت ٍ هَلقیتْبیی هَاجِ هی ضًَذ کِ ثب هطکالت ٍ 

هتفبٍت است صیشا هحیغی کِ داًطجَ دس آى صًذگی هی کٌذ هحیغی کبهال هتفبٍت است ٍ ثبفج  هَلقیت ّبی الطبس غیش داًطجَ

[. دٍس ثَدى اص هحیظ خبًِ ٍ جذا ضذى اص خبًَادُ)هخػَغب 13ضذُ کِ آًْب دس هقشؼ اًَاؿ هتفبٍتی اص استشس ّب ثبضٌذ]

ی ، سلبثت ثب دیگش داًطجَیبى، آصهَى ّب، هسبئل ٍ داًطجَیبى غیش ثَهی خَاثگبّی(، ٍسٍد ثِ هحیظ جذیذ، هسبئل ٍ هطکالت دسس

[، سٍثشٍیی ثب ضخػیتْب ٍ چبلطْبی 14ٍ15هطکالت هبلی، آیٌذُ کبسی، ًبتَاًی دس تػوین گیشی ٍ حجن صیبد کالس ّب ٍ دسس ّب]

هی تَاًٌذ دس عَالًی فلوی، سیبسی، فشٌّگی ٍ فذم اهکبى گزساًذى اٍلبت فشاغت ٍ تفشیحبت سبلن ثِ دلیل کوجَدّب دس ایي صهیٌِ  

هذت احشات ًبخَضبیٌذی ثش ثْذاضت جسوی ٍ سٍاًی ، اختالل دس فولکشد ٍ لذست سبصگبسی ٍ دس ًْبیت کیفیت صًذگی داًطجَیبى 

[. 14ٍ10[.اص جولِ ثیوبسیْب ٍ ًطبًِ ّبی سٍاًی ًبضی اص استشس هی تَاى ثِ افسشدگی ٍ اضغشاة اضبسُ کشد]15داضتِ ثبضٌذ]

یضاى ثبالی اثتالی سٍاى ضٌبختی خػَغب افسشدگی ٍ اضغشاة سا دس ثیي داًطجَیبى سشاسش جْبى گضاسش کشدُ هغبلقبت اخیش ه

کِ دس سجک صًذگی ٍ [ 14[. پژٍّص ّب ًطبى هی دّذ کِ ثیي ٍجَد استشس، اضغشاة ٍ افسشدگی ساثغِ هستمین داسد]9اًذ]

[. ثغَسیکِ 10گضاسش ضذُ است] 6/15الت سٍاًی دس داًطجَیبى دسایشاى اختال [.16ٍ17[ سالهت داًطجَیبى تبحیش گزاس هی ثبضذ

دسغذ آًْب تب اًذاصُ ای دچبس افسشدگی ضذیذ  46دسغذ اص داًطجَیبى داًطگبُ اص ثقضی اص ًطبًِ ّبی افسشدگی سًج هی ثشًذ ٍ  78

ًطجَیبى هتبّل ثیص اص [.ّوچٌیي ثشخی هغبلقبت ثیبًگش ایي ثَدُ اًذ کِ دا14ّستٌذ کِ ًیبص ثِ خذهبت تخػػی داسًذ]

[کِ دس ایي هیبى داًطجَیبى تبصُ ٍاسد هقوَال دس ثشاثش هطکالت آسیت پزیش ثَدُ ٍ 13داًطجَیبى هجشد دچبس افسشدگی ثَدُ ]



[ ّوچٌیي داًطجَیبى داًطگبّْبی فلَم پضضکی کِ دس هحیظ ّبی پش 18سالهت ٍ ثْذاضت آًبى دس هقشؼ هخبعشُ لشاس داسد]

یطتش اص ثمیِ دس هقشؼ اثتال ثِ افسشدگی هی ثبضٌذ ٍ  هطکالت فبعفی ٍ سٍاًی ثیطتشی سا تجشثِ هی استشس تش ّستٌذ  ث

[.  یبفتِ ّبی حبغل اص هغبلقبت ثیبًگش ایي هی ثبضذ کِ هقشفت ٍ آگبّی ٍ تجشثِ داًطجَیبًی کِ فقبلیتْبی استجبعی 6ٍ9ٍ10[کٌٌذ

ٍ همبٍهت آًْب سا دس ثشاثش هطکالت افضایص هی دّذ لزا افسشدگی آًْب کوتش  ٍ اجتوبفی داسًذ، ثبفج افضایص ؽشفیت سٍاًی آًْب ضذُ

( ًیض ثیبًگش ایي ثَدُ کِ ثِ عَس کلی 1388اص داًطجَیبًی است کِ ثِ ایي فقبلیتْب ًوی پشداصًذ. ًتبیج هغبلقِ ثشهبس ٍ ّوکبساًص)

الْیبت ثشخَسداسًذ دس حبلیکِ داًطجَیبى سٍاًطٌبسی  سالهت فوَهی داًطجَیبى پشستبسی اص هیبًگیي ثبالتشی ًسجت ثِ داًطجَیبى

 [.19ٍ ثَیژُ الْیبت ًسجت ثِ ثمیِ سضتِ ّبی تحػیلی اص لحبػ سالهت سٍاًی ٍضقیت هغلَة تشی داسًذ]

ثشسسی ٍ تبهیي سالهت سٍاًی داًطجَیبى، سسیذى ثِ اّذاف هغلَة آهَصضی ٍ ایجبد ضشایظ هٌبست ثشای ٍسٍد فبسك التحػیالى ثِ 

[.دس ٍالـ تقشیف سالهت سٍاًی ثِ ایي غَست است کِ ّش اًسبًی کِ ثتَاًذ ثب هسبئل فویك خَد کٌبس 11اس کبس سا فشاّن هی آٍسد]ثبص

ثیبیذ ، ثب خَد ٍ دیگشاى سبصش یبثذ ٍ دس ثشاثش تقبسؼ ّب ی اجتٌبة ًبپزیش دسًٍی خَد ًبتَاى ًطَد ٍ خَد سا ثِ ٍسیلِ جبهقِ هغشٍد 

 [.20سٍاًی است]ًسبصد داسای سالهت 

فَاهل رکش ضذُ فَق سجک صًذگی داًطجَیبى سا تحت تبحیش لشاس هی دّذ اص عشفی ًیض  سجک صًذگی ٍ سفتبسّبی استمبء دٌّذُ 

سالهتی دس ایي لطش هی تَاًذ دس تبهیي ٍ استمب سالهت جسوی ٍ سٍاًی آًْب ًمص تقییي کٌٌذُ داضتِ ثبضذ چشاکِ  تحمیمبت 

ثْجَد دس هَلفِ ّبی ضیَُ صًذگی هی تَاًذ دس ایجبد استشس، اضغشاة ٍ فطبسّبی سٍاًی تبحیش گزاس ثبضذ ٍ  اخیشًطبى دادُ اًذ  کِ

[.اص جولِ سجک صًذگی هی تَاًذ دس ضبدهبًی فشد ٍ پیطگیشی اص استشس، اضغشاة ٍ افسشدگی ًمص هَحش داضتِ ثبضذ ]

جتوبفی ٍ فشٌّگی ًسل جذیذ  ثسیبس حبئض اّویت است ، فقبلیت جسوبًی، سٍاًی، ا هَلفِ ّبی سجک صًذگی کِ دسجْت سالهت 

جسوبًی ٍ ٍسصش هی ثبضذ ثغَسیکِ فبدت کشدى ثِ فقبلیت جسوبًی هٌؾن ثِ فٌَاى یک فبهل هْن اص ًمغِ ًؾش سالهتی، هی تَاًذ 

تَاًذ دس استمب سالهت سٍاًی ًیض [ ٍ فالٍُ ثش سالهت جسوبًی، هی 23اجتوبفی دس افشاد ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ]-آحبس ٍ ًتبیج سٍاًی

[ ٍلی هغبلقبت اًجبم ضذُ دس صهیٌِ تبحیش ٍسصش ثش سالهت سٍاًی ًتبیج هتٌبلضی داضتِ ثغَسیکِ فقبلیتْبی ٍسصضی 24هَحش ثبضذ]

َاّذ [. ض24ثِ فٌَاى ساّجشد هذاخلِ ای کبساهذ هَسد پزیشش لشاس ًگشفتِ ٍ ثِ فٌَاى دسهبى تػبدفی ٍ غیش هْن تلمی ضذُ است ]

ًطبى هی دّذ کِ فقبلیت دس سغح هالین ٍ یب هتَسظ دس سالهت سٍاًی تبحیش هخجت داسًذ ٍلی اًجبم توشیٌبت ٍسصضی ضذیذ، سخت 

[ ّوچٌیي اص جولِ هَلفِ ّبی تبحیش گزاس ثش استمب سفتبس ٍسصضی 25ٍ فطشدُ حتی هی تَاًٌذ سالهت سٍاًی فشد سا ثِ خغش اًذاصًذ]

شاد، فَاهل فشدی هی ثبضذ. لزا ثشای ایٌکِ هتخػػبى سالهتی ثتَاًٌذ ثِ ّذف افضایص هیضاى فقبلیت هَحش ثش سالهت سٍاًی اف

جسوبًی ًبیل ضًَذ، ضٌبخت فَاهل فشدی هشتجظ ٍ تبحیش گزاس ثش فقبلیت جسوبًی دس گشٍّْبی هختلف جوقیتی ثشای تقییي 

 [ .26استشاتژیْبی هَحش ، کبسی ٍ استمبء سفتبس ٍسصضی هْن ّستٌذ]

یکی اص اجضای صًذگی سبلن، تَجِ ثِ ًیبص ّبی هقٌَی است. اص آًجب کِ اًسبى هَجَدی صیستی، سٍاًی، اجتوبفی ٍ هقٌَی است  

ثٌبثشایي دس ثشًبهِ صًذگی ، ّوِ ًیبصّبی اًسبى ثبیذ دس ًؾش گشفتِ ضَد.هقٌَیت هجتٌی ثش جْبى ثیٌی تَحیذی ، سجک صًذگی اًسبى 

[ ّوچٌیي   27سجک صًذگی سفتبسّبی آسیت صا ثِ تذسیج کبّص یبفتِ ٍ سفتبسّبی سبلن افضایص هی یبثذ]سا افتال هی ثخطذ. دس ایي 

ثشسسی تبسیخ ادیبى ًطبى هی دّذ کِ ایوبى ثِ خذا دس دسهبى ثیوبسیْبی سٍاًی ٍ تحمك احسبس اهٌیت ٍ آساهص ٍ پیطگیشی اص 

سجک صًذگی هقٌَی ثِ خَثی هی تَاًذ آساهص فشدی، خبًَادگی ٍ  اضغشاة ٍ ثیوبسیْبی سٍاًی ًبضی اص آى هَفك ثَدُ است. لزا

[. اص دیگش هَلفِ ّبی سجک صًذگی کِ دس تبهیي سالهت سٍاًی  تبحیش گزاس هی ثبضٌذ 28اجتوبفی ثسیبسی ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ.]



ش ًمبد، آگبّی اص خَد، ّوذلی ثب ضبهل هْبستْبی  چَى ثشلشاسی استجبط ثیي فشدی هَحش، تػوین گیشی، حل هسئلِ، تفکش خالق، تفک

دیگشاى، همبثلِ ثب ّیجبًبت)ضکست، اضغشاة، افسشدگی ٍ ...( ٍ همبثلِ ثب استشس هی ثبضذ ٍ ًکتِ هْن ایٌکِ ّوِ ایي هْبستْب لبثل 

ثِ  [. دس ثشخی اص تحمیمبت هطخع ضذُ کِ اغلت داًطجَیبى20فشاگیشی ثَدُ ٍ دس کٌتشل هطکالت سٍاًی فشد سا یبسی هی دّذ]

ٍیژُ آًْبیی کِ تبصُ ٍاسد داًطگبُ ضذُ اًذ دس سٍاثظ ثیي ضخػی دچبس هطکل ثَدُ ٍ تضبدّبیی سا ثب افشاد هختلف اص لجیل 

فالٍُ ثش ایٌکِ هَلفِ ّبی سجک صًذگی هی تَاًٌذ دس سالهت سٍاى افشاد تبحیش گزاس  [.13ّوکالسی، اسبتیذ ٍ کبسکٌبى داضتِ اًذ]

ثیبًگش تبحیش سالهت سٍاى ثش سفتبسّبی هشتجظ ثب سجک صًذگی سبلن ثَدُ است. ثغَسیکِ استشس ضغلی  ثبضٌذ، هغبلقبت دیگشی ًیض

ثب ًؾش ثِ ایٌکِ داًطجَیبى پشستبسی [.29ٍ30افشاد دس ضیَُ تغزیِ، هیضاى فقبلیت ثذًی، هسئَلیت دس ثشاثش سالهتی تبحیش گزاس ثبضذ]

ْوی دس تبهیي ٍ استمبء سالهت افشاد جبهقِ داسًذ، ثبیذ خَد اص تَاًبیی الصم ٍ هبهبیی ثِ فٌَاى هشالجیي حشفِ ای سالهت ًمص ه

اکٌَى کِ سیستن دسهبى ثِ سَی حفؼ ٍ استمبی سالهت ٍ پیطگیشی اص ثیوبسیْب جْت کٌتشل ٍ ثْجَد سالهتی ضبى ثشخَسداس ثبضٌذ.

هی  ، اضغشاة ٍ افسشدگی دس ایي لطش اص جبهقِثشسسی ٍ سفـ فَاهل صهیٌِ سبص ٍ ایجبد کٌٌذُ استشستغییشهسیش دادُ است، لزا 

تَاًذ ًمص هْوی دس آهَصش سفتبسّبی استمبء دٌّذُ سالهت ٍ تغییش سفتبس ّبی ًبدسست ٍ پیطگیشی اص  اختالالت جسوی ٍ سٍاًی 

 داًطجَیبى پشستبسی هبهبیی ٍ آهبدُ سبصی آًْب جْت ایفبی ًمطْبی آهَصضی داضتِ ثبضذ.

کی دس صهیٌِ استجبط سفتبسّبی استمبء دٌّذُ سالهت ثب هَلفِ ّبیی چَى استشس، اضغشاة ٍ افسشدگی دس اص آًجب کِ هغبلقبت اًذ

لزا  پژٍّطگشاى ثِ هٌؾَس یبفتي استجبط ثیي هَلفِ ّبی سفتبسّبی استمب دٌّذُ سالهت  ثب استشس، اضغشاة ٍ داًطجَیبى گشفتِ 

سفتبسّبی استمب دٌّذُ سالهت استجبط ٍ ّوجستگی لَیتشی ثب سالهت سٍاى ایٌکِ کذام یک اص هَلفِ ّبی سجک صًذگی ٍ افسشدگی  ٍ 

ثشسسی استجبط سفتبسّبی استمبء دٌّذُ سالهتی ثب اضغشاة ، استشس ٍ افسشدگی هجبدست ثِ اًجبم ایي پژٍّص ثب فٌَاى  داسًذ،

 داًطجَیبى پشستبسی ٍ هبهبیی داًطگبُ فلَم پضضکی لضٍیي ًوَدًذ.

 


