
 فرسٌدگی شغلی عٌاهل ً راىکارىا

  
هضیظ ثؾش ؽبهل ػْاهل فیضیکی,ارتوبػی ّ سّاًی اعت کَ ُشکذام ثش عالهتی ثؾش تبحیش گذزاس اعذتی یکذی اص ایذي ػْاهذل 

 بل ثَ کبس هی ؽْد.غًَ ُش فشد تب صذّد ثغیبس صشف اؽتهضل کبس اعت چشا کَ صًذگی سّصا

سّصیبت اّ ساثطَ داسد .گبُی ّقتِب فؾبس ُبی سّاًی دس هضذل کذبس قًرذذس صیذبد اعذت ّاقؼیت ایي اعت کَ کیفیت کبس ُش فشد ثب 

کَ اص تضول فشد خبسد اعت ثَ طْسی کَ اصغبط هی ؽْد فشد ثذسد قى کبس ًوی خْسد.دس ایي صبلت فشد ًگشػ هٌفذی ًغذجت 

 ثَ خْد ّ ؽغل خْد پیذا هیکٌذ ّ عالهت ػوْهی اػ ثَ خطش هی افتذ

غبئل ؽغلی کَ هؼوْال ثَ ؽکل ّاکٌؼ دس ثشاثش فؾبس ُبی ؽغلی عبصهبًی دس هیبى کبسکٌبى دیذٍ هذی یکی اص ػوذٍ تشیي ه

ؽْد پذیذٍ فشعْدگی ؽغلی اعت کَ ًؾبى دٌُذٍ کبُؼ قذست عبصگبسی فشد ثذب ػْاهذل تذٌؼ صای هضذیظ کذبس اعذت.ثطْس 

 .کلی فشعْدگی یکی اص ػْاهل ایزبد دس گیشییتغییش ّیب کٌبسٍ گیشی اص کبس اعت

 

فشعْدگی ؽغلی صبلتی اص فرذاى اًشژی ًّؾبط دس فشد اعت.ثَ طذْس کلذی فذشد دچذبس فشعذْدگی ؽذغلی اصغذبط کغذبلت 

قهیضی ًغجت ثَ اًزبم سفتبس ؽغلی داسد ایي صبلت پیبهذذی اص فؾذبس دائذن ّهکذشس اعذت ّ ًتیزذَ اػ اصغذبط کذبُؼ اًذشصی 

 اعت.

ُبی سّاًی یب اعتشط ُبی هشثْط ثذَ ؽذغل ّکذبس تذْام ؽذذٍ  فشعْدگی ؽغلی ًْػی اص فشعْدگی سّاًی اعت کَ ثب فؾبس

افغشدگی ؽغلی ثب فؾبسیگوگؾتگی ًرؼ ّضؼف ػولکشد ؽغلی ُوشاٍ اعذت ایذي صبلذت ثیؾذتش دس افذشادی اتفذب  .اعت 

 هی افتذ کَ هذت ثیؾتشی د سیک ؽغل اؽتغبل داؽتَ اًذ.

کذَ اللذت کوذبل گذشا ّثذَ طذْس افشاطذی دس گیذش  بت هجذیي قى اعذت کذَ افغذشدگی ؽذغلی گشیجذبًگیش افذشادی هذی ؽذْدرتضری

کبسُغتٌذ. فشعْدگی ؽغلی یک ثیوبسی اعت ّ ًجبیذ ایي خغتگی هضهي سا ثب خغتگی ُبی صّد گزس اؽتجبٍ گشفت چذشا کذَ 

 خغتگی ًبؽی اص کبس هذاّم ثباعتشاصت ثتذسیذ اص ثیي هیشّد.

سّاى ّقتذی سط هذی دُذذ کذَ ثذیي خْاعذتَ ُذبی  ثطْس کلی فشعْدگی ؽذغلی ثذب فؾذبسُبی سّاًذی ساثطذَ داسد.فؾذبس ُذبی

هضیطی ثب تْاًبیی ُبی فشد ًبُوخْاًی ثبؽذ.ّ تذاّم ایي ّضؼیت ثَ فشعْدگی ؽغلی هٌزش هیؾْدثطْس کلذی هیتذْاى گفذت 

فشعْدگی ؽغلی ًتیزَ فؾبس هذاّم سّاًی اعت کَ پیبهذػ افت کیفیذت خذذهبتی اعذت کذَ تْعذظ فذشد ایزذبد هذی ؽذْد 

 ٍ دس ثیي افشادی کَ دس هؾبلل خذهبت اًغبًی هؾغْلٌذ)هبًٌذ پضؽکی,قهْصؽی ّ....(سایذ اعتفشعْدگی ؽغلی ثْیژ

صهبًی کَ ػالین خغتگی سا دس کبسکٌذبى خذْیؼ هؾذبُذٍ ًوذْد اصذطالس  0791اّلیي ثبس دس دَُ  freud enbergerفشیذ ًجشگش))

 سا ثَ کبس ثشد اّ قًشا ایٌگًَْ تؼشیف کشد:  فشعْدگی ؽغلی

لی صبلتی اص خغتگی رغوییُیزبًی ّ رٌُی اعت کَ ثذلیل فؾبسهذاّم ًبؽی اص کبس ایزبد هی ؽْد )ثذَ فشعْدگی ؽغ

 هشارؼبى اًغبًی(.  ّیژٍ دس ثشخْسد ثب

بطٌر کلی فرسٌدگی شغلی عبارت ازحالتی از خستگی جسوی,ىیجانی ً رىنیی اسیک کیو بیو دلییل ف یار 

 عٌاهل فیسیکی یا انسانی بٌجٌد هی آیذ. هذاًم ً هکرر ناشی از برخٌرد ف رده ً دراز هذت با

 اىویک بررسی فرسٌدگی شغلی در سازهاى:

دس اثتذا تصْ س هی ؽذ کَ ایي عٌذسم ّیژٍ کبسکٌبًی اعت کَ ثب هشارغ اًغبًی عشّکبس داسًذ اهب اهشّص سّؽي ؽذٍ اعذت کذَ 

اصغذبط ًذب تذْاًی دس اًزذبم کذبس  ایي هؼضل دس توبهی عبصهبى ؽبیغ اعت ثطْسی کَ فذشد ّقتذی ثذذلیل فؾذبس ُذبی هختلذف

عذبصهبًِب ثطذْس اؽذکبس ّ پٌِذبى ُضیٌذَ ُذبی   هی قیذ تذاّم ایي صبلت اّسا ثَ فشعْدگی ؽغلی دچذبس هذی کٌذذ     ثغشالؼ 

صیبدی سا ثَ دلیل ّرْد فشعْدگی دس کبسکٌبى هی پشداصد ثطْسیکَ گبُب هٌزش ثَ کٌبسٍ گیشی کبسکٌبًی هی ؽذْدکَ ُضیٌذَ ُذبی 

قهْصػ ّقهبدٍ عبصی اًبى صذْست پزیشفتذَ اعذت.ثب تْرذَ ساثطذَ ثذیي عذالهت کبسکٌذبى ّ کذبسایی عذبصهبى ًّیذضایي  صیبدی ثشای

یت کَ دسصذ قبثل تْرِی اص کبسکٌبى دس عبصهبى هجتال ثَ ایي عٌذسم هی ثبؽٌذ تْرذَ هضرربىیسّاًؾٌبعذبى ّ هذذیشاى ثذَ ؼّاق

 ایي هِن اهشی ضشّسی اعت

 ابعاد فرسٌدگی شغلی:

 اصلی فشعْدگی سّاًی ًبؽی اص کبس سا دس عَ ثؼذ اصلی صیش خالصَ ًوْدٍ اًذ:اثؼبد 



 :خغتگی ػبطفی ثؼذ اصلی دس فشعْدگی ؽغلی اعت کَ قؽکبس تشیي ًؾبًَ فشعْدگی اعت .خستگی عاطفی-0

استجذبط ثذب ایي ػبهل هجیي ّرْد اصغبعبتی اعت کَ دس اى ؽخص ًیشُّبی ُیزبًی خذْد سا اصدعذت دادٍ ّ قذبدس ثذَ ثشقذشاسی 

 دیگشاى ًیغت .ثشخی ػالئن خغتگی ػبطفی ػجبستٌذ اص:

 الف:ؽکبیت هذاّم ّ ًبساصت کٌٌذٍ اص اصغبط فشعْدگی پظ اص تالػ هختصش رٌُی یب رغوی

 ة:گیزی

 د:اصغبط دسد ّ ًبساصتی ػضالًی

 د:عشدسد ُبی تٌؾی)ًَ عشدسدُبی هیگشًی(

 ٍ:اختالل خْاة

 ّ:تضشیک پزیشی ّ.......

 :خصیتی ً بذبینیش  هسخ  -2

ًتیزَ ًب دیذٍ گشفتي تْاًبیی ُبی فشد دس اسائَ خذهبت ؽغلی اعت ّ ثبػج ایزبد فبصلَ ثیي اّ ّ گیشًذگبى خذذهبت هذی ؽذْدّ 

تذاّم قى هْرت ثی ػالقگی ّ ثذثیٌی ثَ کبس ّ دس ًتیزَ افضایؼ ًب اهیذی هی ؽْد. عشدی سّاثظ ثیي فشد ّ کبس ّاکٌؼ عذشیغ 

 ت.ثَ فشعْدگی ؽغلی اع

 :احساش بی فایذه بٌدى ً ناکار اهذی-3

ؽشایظ کبسی ُوشاٍ ثب ًیبصُبی دائن ّخغتَ کٌٌذٍ ثَ ثذ ثیٌی ّ خغتگی ػبطفی هٌزذش هذی ؽذْد کذَ تذذاّم اى هْرذت افذت 

کبسایی ّ دس ًتیزَ اص ثیي سفتي اصغبط کبس اهذی ّ هْحش ثْدى سا دس فشد دسپی خْاُذ داؽذت ّ ایذي اصغذبط اػتوذبد ثذَ ًفذظ 

بد ثَ تْاًبیی ُب ّ پتبًغیل ُبی خْد(سا تب صذّد صیبدی کبُؼ دادٍ ّ تشط اص اًتربد ُبی هکشس اص عْی افشاد ثبالدعت ثذَ )اػتر

 .تخشیت ػضت ًفظ ّ اػتوبد ثَ ًفظ هی اًزبهذ

 ن انو ىا ً عالین فرسٌدگی شغلی:

دی ّ کذبسی ایزذبد هذی ؽذْد دس هْقؼیذت فذش ثذًجبل فشعْدگی ؽغلی ّ کبُؼ ؽْس ّ ؽْ  ّ دسخؾٌذگی ؽغلی ػْاسضی 

 کَ ثَ ؽشس صیش اعت:

 الف:هْقؼیت فشدی

 ثی تفبّتی ًغجت ثَ کبس-0

 اصغبط کغبلت ّ عغتی ّ ػذم توبیل ثَ اداهَ کبس-2

 کبُؼ ظشفیت ّ قبثلیت اًزبم کبس-3

 اختالل دس فؼبلیت ُبی طجیؼی دعتگبٍ ُبی ثذى هبًٌذ:رشیبى خْىیتٌفظیعیغتن ػصجی ّ...-4

 ثبصدُی )کبس ثَ ػلت کبُؼ قذست ّ دقت (  فیکبُؼ کوی ّ کی-5

 افضایؼ عبػبت لیجت اصکبس-6

 افضایؼ صْادث ًبؽی اص کبس-9

 تؾذیذ ّ اصدیبد اختالفبت ّ دس گیشی ُب دس هضیظ کبس ّ صًذگی-8

 اختالل دس سّاثظ ارتوبػییػذم تْرَ ثَ ّظبیف ارتوبػی ّ تؼبهل ثب دیگشاى-7

 ال ؽذى ثَ ثشخی ثیوبسی ُبپیشی صّد سط یکْتبُی ػوش ّ هجت -01

 هؾکالت ثیي فشدی-00

 کبُؼ ًیشّی رخیشٍ ؽذٍ دس ثذى-02

 فشّپبؽی ػبطفی-03

 قؽفتگی خْاة-04

    عش دسد ّ کبُؼ هربّهت دس هربثل ػفًْت -05

 اػتیبد-06

 :ب:هٌقعیک کاری

 ؽشایظ کبسی ًبهطلْة)عشّصذایًْس ّدهبی ًبهٌبعتیؽیفت کبسی ًبهٌبعت ّ...-0

 صذ کبس ثیؼ اص-2

 هغئْلیت)ًْع هغئْلیت هیتْاًذ هٌجغ فؾبس سّاًی ثبؽذ(-3



 تغییش دس ؽشایظ کبسًیضهی تْاًذ اعتشط صا ّ دس ًِبیت هْرت فشعْدگی ؽغل هی ؽْد.-4

 ًؾبًَ ُب ّ ؽبخصَ ُبی ًبؽی اص فشعْدگی:

 ؽبخصَ ُیزبًی :ثی ػالقگی ثَ ؽغلیافغشدگییاصغبط دس هبًذگییًب تْاًی ّ رذایی اص دیگشاى -0

 ؽبخصَ ًگشػ:ثذثیٌی ّ ثذ گوبًی ًغجت ثَ دیگشاىیثی اػتوبدی ثَ هذیشیت ّ گلَ هٌذ ؽذى اص دیگشاى  -2

ؽبخصَ سفتبسی:تضشیک پزیشی ّ پشخبؽگشی یکٌبسٍ گیشی اص دیگشاىیکبُؼ تْاًذبیی ثذشای اًزذبم ّظذبیفیافضایؼ هؾذکالت    -3

 ّعْء هصشف هْاد  ّعبصگبس ی

 دارنذ کو عبارتنذ از: دً دیذگاه در برًز فرسٌدگی ًجٌد

الف:افشاد قسهبًگشا دچبس فشعْدگی هی ؽًْذ چْى ػلی سلن تالػ هی ثیٌٌذ فؼبلیتؾبى کبفی ًیغت ثٌب ثش ایي دچبس ًب اهیذی 

 هی ؽًْذ.   ّ یبط

 ة:فشعْدگی ًتیزَ ًِبیی دس هؼشض فؾبس ُبی ؽغلی هضهي ّ طْالًی اعت

 :فرسٌدگی هی شٌنذتحقیقات ن اى هی دىذ کو افراد زیر بی تر دچار 

 کبسکٌبى فذاکبس ّ هتؼِذ عبصهبى کَ ثب فؾبس هضبػف)دس خْاعت ػولکشد ثِتشّ فؾبس (سّثشّ ُغتٌذ.-0

افشادی کَ ثَ هذت طْالًی دس عبصهبى کبس هی کٌٌذ ّ صًذگی ارتوذبػی خذبسد اص خبًذَ صیذبد ثشایؾذبى هِذن ًیغت)عذبصهبى -2

 ربیگضیي صًذگی ارتوبػی هی ؽْد(

 طلت کَ ًیبص داسًذ کَ دیگشاى سا کٌتشل کٌٌذ ّ هؼترذًذ کَ ُیچ کظ ًوی تْاًذ کبسُب سا ثَ خْثی اًزبم داد.افشاد علطَ -3

 هذیشاى:هذیشاًی کَ ثیؼ اص صذ کبس هی کٌٌذ هغتؼذ فشعْدگی ؽغلی ُغتٌذ-4

 فشعْدگی ؽغلی  ػْاهل

 بطٌر کلی عٌاهل هٌثر در فرسٌدگی شغلی عبارتنذ از:

 فشاد ثب اُذاف عبصهبى یب قبثل دسک ًجْدى ایي اُذافًبقؽٌب ثْدى ا      -0

 ؽشایظ عخت ّ طبقت فشعبی کبسی      -2

 ًبکبهی ُب ّ فؾبس ُبی ػصجی فشاّاى      -3

 فؾبس هذاّم ثشای عؼی ّ تالػ ثیؾتش      -4

 صشف ّقت ّ اًشژی صیبد ّلی ثی حوش      -5

 تالػ هی طلجٌذتؼبسض هغتوش ثیي فؼبلیت ُبیی کَ صهبى ّ       -6

 ثی تْرِی ّ سّؽي ًجْدى اًتظبسات ّ تْقؼبت کبسی      -9

 هضیظ ؽغلی لن افضا      -8

 سّاثظ ضؼیف اًغبًی ّ ًب عبلن ثْدى ؽجکَ استجبطی      -7

 فرذاى ثبصخْسد هخجت ّ پبداػ دٌُذٍ  -01

 کبس صیبد ّ ثذّى تفشیش  -00

 ؽیٍْ عشپشعتی یب هذیشیت دس عطْس عشپشعتی  -02

 عخت ّ لیش اًؼطبف پزیش ثْدى قْاًیي  -03

 ثی تْرِی ثَ اهْس سفبُی,دسهبًی ّ... کبسکٌبى  -04

 اًزبم کبسی ثیؼ اص صذ تْاى هضذّدٍ کبسی  -05

 

 فراینذ پیذایش فرسٌدگی شغلی:  

 فشعْدگی ؽغلی

 فؾبس ػصجی

 اعتشط

 خغتگی هفشط

 اصغبط ًب اهیذی



 اصغبط ثی فبیذگی 

 اصغبط گٌبٍ

 ػذم سضبیت

 ػذم سقبثت عبلن

 ًب هفِْهی

 ػذم کٌتشل

 تضشیک هضذّد

 افشاط دس کبس

 ضؼیف-تصوین گیشی 

  

 فؾبسهذاّم

 ًب اهٌی

 سقبثت

 دسگیشی

 اقتصبدی-هؾکالت 

 هؾکالت سّصی

 هؾکالت رغوی

 اصغبط ثیگبًگی

 ػذم اطویٌبى

 صبلت اًفؼبلی

  

 پیاهذ ىا ً اثرات فرسٌدگی شغلی: 

دس ایي صبلت دچبس کبُؼ اًشژی ّ اصغبط خغتگی ؽذیذ هی ؽذًْذ ّ اص ًؾذبًَ ُذبی سًذ ثشدى اص فشعْدگی ثذًی:افشاد -0

 فؾبس ثذًی هبًٌذ عشدسدیتِْعیکن خْاثی ّ.....سًذ هی ثشًذ

فشعذذذْدگی ػبطفی:افغشدگییاصغذذذبط دس هبًذگییاصغذذذبط ػذذذذم کذذذبسایی ّ ُو ٌذذذیي ایزذذذبد ًگذذذشػ هٌفذذذی ثذذذَ -2

 خْدیؽغلیعبصهبى ّ صًذگی دس فشد ثْرْد هی قیذ

پٌذاسی ّثؼضب ثَ تغییذش   اصغبط پغشفت ؽغلی:افشاد دچبس فشعْدگی ؽغلی ثذلیل اصغبط ثی کفبیتی دچبس خْد ضؼیف-3

 ربیگبٍ ؽغلی خْیؼ اقذام هی کٌٌذ

کٌبسٍ گیشی:یکی دیگش اص ػْاسض فشعْدگی ؽغلی اص لضبظ سّاى ؽٌبختی کٌبسٍ گیشی اعت کَ تب صهبى ثبص ًؾغتگی اداهذَ -4

 خْاُذ داؽت

 ىای پی گیری از فرسٌدگی شغلی:  شیٌه

دس رِبى اهشّص تْاًوٌذی ّ قذست اقتصبدییعیبعی ّ....ُش ربهؼَ ای دس گذشّ اعذتفبدٍ ثِیٌذَ اص اهکبًبتیهٌذبثغ ّ ثذْیژٍ ًیذشّی 

اًغبًی اعت .هیتْاى گفت کَ ُش چَ ًیشّی اًغبًی ؽبیغتَ ّ کبسقهذتش ثبؽذ پیؾشفت ّ تْعؼَ ثیؾتشی ًصیت قى ربهؼذَ 

اص قًزبیی کَ ُویؾَ ُضیٌَ پیؾگیشی کوتش اص دسهبى اعت هی تْاى ثب اقذذاهبتی هٌبعذت صهیٌذَ ثذشّص فشعذْدگی خْاُذ ؽذ 

ؽغلی )ثَ ػٌْاى یکی اص ػْاهل هِن افت کبسی دس عبصهبى ُب(سا هضذّد ًوذْد .اص رولذَ اقذذاهبت دس ایذي صهیٌذَ هذی تذْاى ثذَ 

 هْاسد صیش اؽبسٍ ًوْد:

 د اص تْاًبیی ُبی فیضیکی ّ سّاًی اًِب ثشای کبس هْسد ًظش هطوئي ؽْیذقجل اص ثکبس گیشی افشا      -0



 فضبی کبسی سا اص ًظش فیضیکی هٌبعت کٌیذ      -2

 تْرَ ثَ صق ّ صرْ  کبسکٌبى      -3

 اعتفبدٍ اص یک سّاًؾٌبط یب صبصت ًظش دس ثِجْد سّاثظ کبسی      -4

 تْلیذ سا ثِوشاٍ خْاُذ داؽت  افضایؼ  اًغبًی تْرَ ثَ سّاثظ اًغبًی ّ تْرَ ثَ اسصػ ُبی      -5

 سػبیت ػذالت ّ اًصبف دس هضیظ کبس      -6

 سػبیت قْاًیي کبس ثْیضٍ دسهْاسد صهبى ثٌذی کبسی ّ پشداخت ُب      -9

 ایزبد تٌْع دس کبس      -8

 اعتشاصت ُبی کْتبٍ ثیي کبس      -7

 پشُیض اص اضبفَ کبسی ُبی صیبد  -01

 ت ّ هشخصی ُبی قبًًْیاص تؼطیال اعتفبدٍ  -00

 تْرَ ثَ سفبٍ کبسکٌبى ّ تؾْیق قًِب ثَ اًزبم ّسصػ ّ تفشیضبت عبلن  -02

 تْرَ ثَ ّضؼیت سّاًی کبسکٌبى دس خبسد اص هضل کبس  -03

 ػذم هصشف دخبًیبت دس هضل کبس  -04

 اعتشاصت ّ خْاة کبفی  -05

 راىيای پی گیری:

 راه کاری شخصی: -الف

 یی ثش هجٌبی صل هؾکل ّ ؽٌبخت سیؾَ ای قىساٍ کبسُب-0

 ساٍ کبسُبیی ثش هجٌبی اسصیبثی تصضیشیتغییش فؼبلیت ُبی ایزبد کٌٌذٍ اعتشط-2

  

 راه کارىای سازهانی: -ب

 ثشًبهَ کوک ثَ کبسهٌذیهؾبّسٍ ّ خذهبت سّاى ؽٌبعی-0

 قهْصػ ُبی هذیشیت اعتشط-2

 تؼذیل کٌٌذٍ اعتشط-3

 :راىکار اجتواعی -ج

 هضیظ ُبی صوبیت گشایزبد 

 ساُِبی هربثلَ ثب افغشدگی ؽغلی اص عْی فشد هجتال: 

 ؽٌبعبیی افغشدگی ؽغلی ّ اُتوبم ثَ پیؾگیشی اص قى      -0

 اعتفبدٍ اص خذهبت هؾبّسٍ ای ّ هؾبّسٍ خصْصی      -2

 تغییش طشص فکش هخجت ّ ایزبد ثبّس خْػ ثیٌی      -3

 قسهبى ُب ّ قسصُّبی ًب هوکيپزیشػ ّاقؼیت ّ سُب کشدى       -4

 ؽٌبخت ّ قجْل تْاًبیی ُب ّ ػذم تْاًبیی ُبی خْیؼ      -5

 تْرَ رذی ثَ عالهت ّ سفبٍ رغوی ّ سّاًی هبًٌذ ّسصػ ّ تفشیش      -6

 ربثزبیی هضیظ کبسی دس صْست ػذم ػالقَ ثَ قى      -9

 ترغین کبسُب ّ کوک گشفتي اص دیگشاى      -8

 َ تفشیضبت ّ عشگشهی هبًٌذ هغبفشت ّ کُْپیوبییپشداختي ث      -7

 تْعؼَ ساثطَ دّعتبًَ ّ صویوبًَ ثب دیگشاى  -01

 عبصهبًذُی ثشًبهَ سّصاًَ کبسی  -00

 تٌْع دس اًزبم کبس  -02

 ًگشاًی ُب  دّس کشدى  -03

 ًرؼ هذیشاى دس هربثلَ ثب افغشدگی ؽغلی:

 کبُؼ اعتشط هضیظ کبس      -0

 اى اص فشد هجتالصوبیت دّچٌذ      -2



 اسائَ خذهبت هؾبّسٍ ای      -3

 تغییش ؽشایظ کبسی ًبهٌبعت      -4

 تْرَ ثیؾتش ثَ ُوکبساى      -5

 پشداخت پبداػ ّ قذسداًی ثَ هْقغ      -6

 ایزبد فضبی اػتوبد دس هضیظ کبس      -9

 ایزبد اًگیضٍ کبسی ّ ؽلی دس ثیي ُوکبساى      -8

 دسهبى فشعْدگی ؽغلی

 الف:رًاى درهانی

تغییش ًگشػ ُبی هٌفذی هجتالیذبى ّ دهیذذى سّس ػذضت ًفذظ ّ خذْد اسصؽذوٌذی اص ًیبصُذبی هجتالیذبى هذی ثبؽذذ.قهْصػ ُذبی 

 هْحش ثبؽذ.  هِبستِبی صًذگی ّ کبسی ُن هی تْاًذ

 ب:درهاى شیویایی

صذذْستیکَ ػلذذت خغذذتگی ثبؽذذذ  ّیتذذبهیي ُبیادسًذذبلیي یُْسهذذْى ُذذب ّ اعذذیذُبی قهیٌذذَ هیتذذْاى ثذذَ دسهذذبى کوذذک هذذی کٌذذذ.دس

 داسّدسهبًی هفیذ خْاُذ ثْد.

 ج: درهاى ىای فیسیکی

 هبعبژ ثب تغشیغ رشیبى خْى دس ػضالت ثَ دفغ هْاد عوی کوک هی کٌذ
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