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چکیذٌ
تأحیط رٌؿیت ثط ؾالهتی زض هُبلؼبت هتؼسز تأییس قسُ اؾت ٍ تجییيّبی ًظطی هتؼسزی ًیع ثِ هٌظَض تَيیح
ًحَُ تأحیطگصاضی تفبٍتّبی رٌؿی ثط ؾُح ؾالهت افطاز ربهؼِ اضائِ قسُ اؾتّ .سف ایي هُبلؼِ آظهَى تزطثی
هسلّبی ًظطی هصوَض اظ َطیك ثطضؾی ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ٍ ظًبى تجطیعی زض اثؼبز ؾالهت رؿوبًی ،ؾالهت
ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ؾالهت ضٍاًی ٍ ًیع تزطثِ ثیوبضی ثَزُ اؾت .ایي هُبلؼِ وِ ثط ضٍی
ً 650فط اظ ٍالسیي ذبًَاضّبی تجطیعی وِ ثیي  15تب  65ؾبل ؾي زاضًس ،اًزبم قسُ اؾتً ،كبى هیزّس وِ هطزاى
ٍ ظًبى زض هتغیطّبی ؾالهت رؿوبًی ،ؾالهت ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی تفبٍت
هؼٌبزاضی ثب ّوسیگط زاضًس .اهب اظ ًظط تزطثِ ثیوبضی زٍ گطٍُ تفبٍت چٌساًی اظ ّوسیگط ًكبى ًویزٌّس .ثب تَرِ ثِ
ایي یبفتِ هُبلؼِ ثِ ایي ًتیزِ هیضؾس وِ تفبٍتّبی ؾالهتی ثیي زٍ رٌؽ ثیكتط شٌّی ٍ ًبقی اظ ًگطـّبی
هتفبٍت زٍ رٌؽ ثِ تغییطات ثسًی قبى هیثبقس.
کلیذ ياژٌَا :رٌؿیتً ،بثطاثطی ؾَُح ؾالهت ،ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ
ضٍاًی ،تزطثِ ثیوبضی

 -1اؾتبز گطٍُ ػلَم ارتوبػی زاًكگبُ تجطیع
 -2زاًكیبض گطٍُ ػلَم ارتوبػی زاًكگبُ تجطیع
 -3اؾتبزیبض گطٍُ پعقىی ارتوبػی زاًكگبُ ػلَم پعقىی تجطیع
 -4زاًكزَی زوتطی ربهؼِقٌبؾی زاًكگبُ تجطیع (* ًَیؿٌسُ هؿئَل)

Email: banifatemeh1482@yahoo.com
Email: aghdam1351@yahoo.com
Email:jafar_shaham@yahoo.com
Email: bahmanabdi74@yahoo.com
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مقذمٍ
هُبلؼبت ثِهٌظَض تجییي اضتجبٌ ػَاهل ارتوبػی ٍ ؾالهت زض زِّّبی اذیط ضقس فعایٌسُای یبفتِ
اؾت ٍ تَرِ هحممبى ٍ ؾبظهبىّبی ثیيالوللی ثِ ؾوت ؾبذتبضّبی ارتوبػی وِ هیتَاًٌس هٌزط
ثِ تفبٍت زض ٍيؼیت ؾالهتی افطاز قًَس ،هؼَُف قسُ اؾت .ایي ػاللِ تحمیمبتی ًبقی اظ
ػمتًكیٌی هسل پعقىی -ظیؿتی 1ثِ ًفغ هسل ظیؿتی -ضٍاًی  -ارتوبػی 2اظ ؾالهت ثَزُ اؾت
وِ هٌزط ثِ گؿتطـ تجییيّبی چٌسػلیتی ثطای تَيیح ًبثطاثطیّبی هَرَز زض ظهیٌِ تَظیغ
ؾالهت زض ثیي افطاز ٍ ًیع رَاهغ هرتلف قسُ اؾت .زض ایي ثیي ػَاهل ارتوبػی ًمف پط ضًگی
زض هُبلؼبت حَظُ ؾالهت پیسا وطزُ اًس ٍ ّط وسام اظ هحممبى ثؿتِ ثِ ػالیك تحمیمبتی ذَز ٍیب
هَيَػی وِ ثِػٌَاى ّسف هُبلؼِ ذَز اًتربة ًوَزُاًس ،ثركی اظ ػَاهل ارتوبػی ضا زض تجییي
ٍيؼیت ؾالهتی افطاز هَضز اؾتفبزُ لطاض زازُاًس .وبپالى ؾبذتبضّبی ارتوبػی ضا وِ هحممبى ثِ
زًجبل ثطضؾی اضتجبٌ آًْب ثب ؾالهت ٍ ثیوبضی افطاز ّؿتٌس ،ػجبضت اظ َّیتّبی ارتوبػی
(هَلؼیتّب ٍ ربیگبُّب) ،اضتجبَبت ارتوبػی ٍ ؾیؿتن ارتوبػی -فطٌّگی هیزاًس وِ افطاز اظ آًْب
ثطذَضزاضًس ( .)Kaplan,1989:46قوبضی اظ هحممبىَّ ،یتّبی ارتوبػی هبًٌس ؾيً ،ػاز،
رٌؿیتٍ ،يؼیت تأّلٍ ،يؼیت قغلی ٍ پبیگبُ التهبزی -ارتوبػی ضا زاضای اضتجبٌ هؿتمین ثب
ٍيؼیت ؾالهتی افطاز هیزاًٌس ٍ هُبلؼبت هیساًی هتؼسز ًیع ایي ازػبّبی ًظطی ضا تأییس هیوٌٌس
( ٍ Phelan, Link & Tehranifar,2010; Boadu,2002گكتبؾجی ٍ ّوىبضاى .)1382،رٌؿیت
ثِػٌَاى یىی اظ هؤلفِّبی َّیت ٍ زض ػیي حبل ثِػٌَاى ؾبظُای ارتوبػی هٌجغ ًبثطاثطیّبی
هْوی زض ؾُح ؾالهت افطاز ربهؼِ هی ثبقس ثِ ًحَیوِ ؾي اهیس ثِ ظًسگی زض حیي تَلس ظًبى
زض اغلت وكَضّبی رْبى ثبالتط اظ هطزاى هیثبقس .ثِػٌَاى هخبل زض ایطاى زض ؾبل  1392ؾي
اهیس ثِ ظًسگی ظًبى  ٍ 75هطزاى  72ؾبل اػالم قسُ اؾت ( .)WHO,2013اهب زض ػیي حبل
هُبلؼبت هتؼسز ًكبى هیزّس وِ ظًبى ثیكتط اظ هطزاى هطیى هیقًَس ٍ هیعاى هساذالت پعقىی
ثیكتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى زضیبفت هیوٌٌس (گیسًع .)217 :1386 ،حبل ؾؤال ایي اؾت وِ
ػبهل رٌؿیت چَُض ثِػٌَاى هؤلفِای تأحیطگصاض ثط ؾالهت افطاز تأحیط هیگصاضز ٍ ایٌىِ ایي
1. Biomedical model
2. Biopsychosocial model

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال دوم -شماره  -4بهار و تابستان 3131

3

تأحیطگصاضی اظ َطیك چِ هتغیطّبیی نَضت هیگیطز .آیب ٍالؼبً ظًبى ػلیطغن ََل هست ظًسگی
ثیكتط زض همبیؿِ ثب هطزاى اظ ویفیت ظًسگی هطتجٍ ثب ؾالهت پبییيتطی زض همبیؿِ ثب آًْب
ثطذَضزاض ّؿتٌس ّ .وچٌیي ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ٍ رؿوبًی ظًبى چگًَِ اؾت ٍ چِ تفبٍتی زض
ضاثُِ ثب ایي هؤلفِّب ثیي ظًبى ٍ هطزاى ٍرَز زاضز ٍ ایٌىِ چِ تفبٍتی ثیي ظًبى ٍ هطزاى اظ ًظط
ثطزاقت شٌّیقبى اظ ٍيؼیت ؾالهتیقبى ٍرَز زاضز .آیب ثوبًٌس آًچِ وِ هسل ظیؿتی – پعقىی
ازػب هی وٌس ،ایي فیعیَلَغی ظًبى اؾت وِ اؾتؼساز اثتال ثِ ثیوبضیّب ضا زضآًْب افعایف هیزّس ٍ
یب ازػبّبی هسل ارتوبػی اظ ؾالهت هجٌی ثط ٍرَز فكبض ٍ اؾتطؼ ظیبز ضٍی ظًبى ٍ ػسم ثْطُ-
هٌسی ظًبى اظ اهىبًبت ٍ ًیع زؾتطؾی هحسٍز آًْب ثِ هٌبثغ ٍ ذسهبت ارتوبػی اؾت وِ هٌزط ثِ
افت ؾُح ؾالهت آًْب هیقَز .ثِ ّط حبل تحمیمبت هتؼسزی وِ زض وكَضّبی هرتلف زًیب
اًزبم قسُ اؾت ٍ اظ رولِ زض ایطاى (گكتبؾجی ٍ ّوىبضاى )1382،ؾَُح ًبظلتطی اظ ؾالهت ضا
چِ زض ثؼس ؾالهت ضٍاًی ٍ چِ زض ثؼس ؾالهت رؿوبًی ثطای ظًبى زض همبیؿِ ثب هطزاى ثِزؾت
زازُ اؾتٍ ،لی تجییيّبی ربهؼی زض ضاثُِ ثب زالیل ایي تفبٍتّب اضائِ ًكسُ اؾت .ثب تَرِ ثِ
ایٌىِ ػسالت زض ؾالهت ٍ اظ ثیي ثطزى ًبثطاثطّبی هَرَز زض ؾُح ؾالهت اهطی هْن ٍ حیبتی
ثطای ثْعیؿتی ول ربهؼِ هیثبقس ،لصا هُبلؼِ ثط ضٍی ًمف رٌؿیت زض ًبثطاثطیّب ؾَُح
ؾالهت زض ایطاى حبئع اّویت ثبالیی هیثبقس .زض ػیي حبل ؾالهت هفَْهی ؾبزُ ٍ ته ثؼسی
ًیؿت ثلىِ هفَْهی ٌّزبضی (آزام ٍ ّطتؿلیه ،)23 :1385 ،تَلیسی ارتوبػی (آزام ٍ
ّطتؿلیه ثِ ًمل اظ غضغ وبى گیلن ،)23 :1385 ،پسیسُای شٌّی ٍ ضٍاًی ٍ زض ػیي حبل ٍالؼیتی
رؿوبًی اؾت .ثِ ّویي زلیل ًیع اؾت وِ هُبلؼِ ؾالهت زض رَاهغ اهطٍظی زاضای اثؼبز ٍؾیؼی
هی ثبقس .ثیوبض ثَزى ٍ ؾبلن ثَزى هفَْهی هُلك ثطای ّوِ ًیؿت ٍ احتوبل زاضز ،افطاز تؼبضیف
هتؼسزی اظ ٍيؼیت ؾالهتی ذَز زاقتِ ثبقٌس ٍ ایي ثیكتط ثِ ٌّزبضّبی فطٌّگی ،قطایٍ
هحیُی ٍ ثطزاقت افطاز اظ ٍيؼیت ثسى ذَز هطثٌَ هیقَز (هؿؼَزًیب .)169 :1389،ثسیي
هفَْم وِ احتوبل زاضز ًوطات پبییيتط ؾالهتی ظًبى زض هُبلؼبت پیوبیكی ًبقی اظ حؿبؾیت
ثیكتط ظًبى ًؿجت ثِ ٍيؼیت ؾالهتیقبى ٍ اظْبض ًبضيبیتی اظ تغییط قطایٍ رؿوبًی ّط چٌس
اًسوی ثبقس وِ هوىي اؾت تزطثِ وٌٌس ٍ ثبلؼىؽ ًوطات ثبالتط هطزاى هوىي اؾت ًبقی اظ ثی-
تَرْی هطزاى ثِ زضزّبی هعهي ٍ یب ًبضاحتیّبی رؿوبًی ذفیفی ثبقس وِ تزطثِ هیوٌٌس
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(گیسًع ٍ )1386،یب زض حَظُ ؾالهت ضٍاًی هوىي اؾت ظًبى اؾتؼساز ثیكتطی ثطای ٍاوٌف ثِ
ػَاهل اؾتطؼظایی زاقتِ ثبقٌس وِ زض هحیٍ اَطافكبى تزطثِ هیوٌٌس .ثِهٌظَض پبؾرگَیی ثِ
ایي ازػبّب ثبیس ثب ضٍـ ّبی هتؼسز ثِ ؾٌزف ؾُح ؾالهت ظًبى ٍ هطزاى السام ًوَزُ ٍ اثؼبز
هرتلف ؾالهت ضا زض ضاثُِ ثب ّط زٍ رٌؽ هُبلؼِ ًوَز ( .)Verbrugge,1985ایٌىِ آیب ٍالؼبً
ظًبى تزطثِ ثیوبضی ثیكتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى زاضًس ٍ اظ زضز ٍ ًبضاحتیّبی رؿوبًی ٍ ضٍاًی
ثیكتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى ثطذَضزاًس ٍ یب ایٌىِ اظ ًظط تزطثِ ثیوبضی تفبٍتی ثب هطزاى ًساضًس،
ثلىِ ثطزاقت شٌّیقبى اظ ؾالهت هتفبٍت اظ هطزاى هیثبقس (هؿؼَزًیب .)153 :1389،اظ ؾَی
زیگط ازػبّبیی ٍرَز زاضز هجٌی ثط ایٌىِ رٌؿیت ثِػٌَاى یه فبوتَض ٍ ػبهل هیبًزی1هتًوي
هزوَػِای اظ قطایٍ فطٌّگی ،التهبزی ،ارتوبػیای اؾت وِ ّط فطزی تزطثِ هیوٌس ٍ ثب تَرِ
ثِ تفبٍت تزطثیبت ظًبى ٍ هطزاى زض ضاثُِ ثب ػَاهل گفتِ قسُ ٍ ًظط ثِ ًمف تؼییيوٌٌسُ ایي
ػَاهل ثط ٍيؼیت ؾالهتی افطاز ،رٌؿیت ثِػٌَاى یه هتغیط هؤحط زض ًبثطاثطیّبی ؾَُح ؾالهت
افطاز ایفبی ًمف هیًوبیس ( .)Kingdon,2009:62ثِػٌَاى هخبل زض وكَضّبی نٌؼتی ثِزلیل
قطایٍ ارتوبػی – التهبزی ٍ فطٌّگی ذبل حبون ثط آى رَاهغ ظًبى اؾتؼساز ثیكتطی ثطای
لطاض گطفتي زض هؼطو ػَاهل اؾتطؼظا زاضًس ٍ ثِ ّویي زلیل زٍ ثطاثط هطزاى ايُطاة ٍ
افؿطزگی زاضًس ٍ اظ ؾُح ؾالهت ضٍاًی پبییيتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى ثطذَضزاضًسّ .وچٌیي زض
وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثِ زلیل قطایٍ حبون ثط آى رَاهغ ّط چٌس ظًبى ثیكتط اظ هطزاى ػوط
هیوٌٌس ،اهب ثیوبضتط اظ هطزاى ّؿتٌس ٍ ػزع ٍ ًبتَاًی ثیكتطی ضا تزطثِ هیوٌٌس (گیسًع:1386،
 .)217زیسگبُّبی هتؼسزی زض ظهیٌِ اضتجبٌ رٌؿیت ٍ ؾالهتی ٍ هىبًیؿنّبیی وِ اظ َطیك آًْب
رٌؿیت هٌزط ثِ تفبٍت زض ٍيؼیت ؾالهتی افطاز هیقَز ،اضائِ گطزیسُ اؾت وِ ّط وسام ثركی
اظ ػَاهل ضا هُطح وطزُ ٍ هَضز ثحج لطاض زازُاًس وِ زض ثحج ًظطی ایي همبلِ ایي زیسگبُّب
هُبلؼِ ذَاٌّس قس وِ ثطضؾی هیعاى تُجیك ایي ازػبّبی ًظطی ثب ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ٍ ظًبى
تجطیعی اظ اّساف ایي هُبلؼِ هیثبقسّ .وچٌیي ؾٌزف ؾُح ؾالهت زض اثؼبز هرتلف رؿوبًی
ٍ ضٍاًی ٍ ًیع ؾالهت ٍ یب ثیوبضی تزطثِ قسُ تَؾٍ فطز ٍ ًیع ثطزاقت افطاز اظ ٍيؼیت ؾالهتی

1. Mediating Factor
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ذَز اظ زیگط اّساف ایي هُبلؼِ هیثبقسّ .وچٌیي ایي هُبلؼِ ثِزًجبل اضائِ هسلی زض ظهیٌِ
قٌبذت ًحَُی تأحیطگصاضی ؾبذتبض ارتوبػی ثط ؾُح ؾالهت افطاز هیثبقس.
پیطیىٍی تحقیق
قَاّس تزطثی هتؼسز ٍ آهبضّبی هلی ٍ ثیيالوللی ًكبى هیزٌّس وِ زض وكَضّبیی وِ اظ ًظط
التهبزی – ارتوبػی تَؾؼِیبفتِ یب زض حبل تَؾؼِ للوساز هیقًَس ،ظًبى اظ ؾي اهیس ثِ ظًسگی
ثبالتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى ثطذَضزاضًس اهب ثیكتط اظ هطزاى هطیى هیقًَس ٍ ًطخ هطارؼبت
پعقىی ٍ ذسهبت زضهبًی زضیبفتی تَؾٍ ظًبى ثِ هطاتت ثیكتط اظ هطزاى هیثبقس ( Bambra,
 .)et.al 2009: 38ثِػٌَاى هخبل ؾي اهیس ثِ ظًسگی زض ثسٍ تَلس ظًبى زض ایطاى ثطای ؾبل 2011
َجك آهبضّبی ؾبظهبى ثْساقتی رْبًی  75ؾبل ثَزُ اؾت زض حبلیوِ ایي ؾي ثطای هطزاى 72
ؾبل اػالم قسُ اؾت ( ٍ )WHO,2013زض ؾبل  85زض توبهی اؾتبىّبی وكَض ؾي اهیس ثِ
ظًسگی ظًبى ثبالتط اظ هطزاى ثَزُ اؾتّ .وچٌیي هیبًگیي فكبض ذَى ؾیؿتَلیه ٍ زیبؾتَلیه زض
هطزاى زض توبهی اؾتبًْب ثِ هطاتت ثبالتط اظ ظًبى ثَزُ اؾت (ذؿطٍی ٍ ّوىبضاى-121 :1388،
 .)133ؾي اهیس ثِ ظًسگی هطزاى زض ثیكتط وكَضّب چٌس ؾبل ووتط اظ ظًبى هیثبقس ،ایي ضلن زض
ایتبلیب ثطای ظًبى  ٍ 85هطزاى  ،82زض ربهبئیىب ثطای ظًبى  ٍ 78هطزاى  ،71زض لعالؿتبى ثطای
ظًبى  ٍ 72هطزاى  62ؾبل ثَزُ اؾت (ٍ .)WHO,2013ضثَضي ثب اؾتٌبز ثِ آهبضّبی ثیوبضؾتبًی
زض آهطیىب ثیبى هیوٌس وِ زض ایي وكَض اهیس ثِ ظًسگی ظًبى  7ؾبل ثیكتط اظ هطزاى هیثبقس ٍ
ذُط هطي زض توبهی ؾٌیي ثطای هطزاى ثبالتط اظ ظًبى هیثبقس .زض حبلیوِ آهبضّبی ؾالهت
چیعی هتفبٍت ضا ًكبى هیزّس ثسیي ًحَ وِ ظًبى ثیكتط اظ هطزاى هطیى هیقًَس ،ثیكتط اظ آًْب
ذسهبت پعقىی زضیبفت هیوٌٌس ٍ ثیف اظ هطزاى زاضٍ ههطف هیوٌٌس
( .)Verbrugge,1985:157تٌبلى زض آهبضّبی هطيٍهیط ٍ ثیوبضی ثیي هطزاى ٍ ظًبى ثِ ظػن
گیسًع ًبقی اظ ایي اهط هیثبقس وِ ظًبى زض هَلؼیتّبی هكبثِ اظ ًظط ٍيؼیت ؾالهتی ،ثیف اظ
هطزاى ثِزًجبل زاضٍ ٍ زضهبى هی ضًٍس ٍ ثیف اظ آًْب ثیوبضی ذَز ضا گعاضـ هیوٌٌس
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(گیسًع1386،؛ .)217هىسًٍَفٍ ٍ1التطظ 2ثب اؾتٌبز ثِ زازُّبی یه ًوًَِی آهبضی اظ وبًبزاً ،مف
رٌؿیت زض ايُطاة ،ثطزاقت اظ ؾالهتی ،زضزّبی هعهي ،هحسٍزیت زض فؼبلیتّبی ضٍظاًِ ٍ
ههطف ظیبز الىل ضا ثطضؾی وطزًس .ثسیيهٌظَض ظًبى ٍ هطزاى زض ضاثُِ ثب ایي هتغیطّب ثب ّن
همبیؿِ قسًسً .تبیذ ًكبى زاز وِ ظًبى ثیف اظ هطزاى هَاضز ايُطاة ٍ زضزّبی هعهي ضا گعاضـ
وطزُاًس ،ثبلؼىؽ هَاضز ووتطی اظ ههطف الىل ضا گعاضـ وطزُاًسّ .وچٌیي تفبٍت هؼٌیزاضی
ثیي ظًبى ٍ هطزاى زض ضاثُِ ثب ٍيؼیت ؾالهتی ػوَهی ٍ هحسٍزیتّبی ًبقی اظ هكىالت
ؾالهتی هكبّسُ ًگطزیس ( .)Mcdonough& Walters,2001:547زض ایطاى ًیع هُبلؼبت هتؼسز
ؾَُح پبییيتط ؾالهت ضٍاًی ٍ ؾالهت ػوَهی ضا ثطای ظًبى زض همبیؿِ ثب هطزاى گعاضـ وطزُاًس
(گكتبؾجی ٍ ّوىبضاى )187 :1382،ثٍِِیػُ ظًبى اظ ًظط هؤلفِّبی ؾالهت ضٍاًی آؾیتپصیطتط اظ
هطزاى گعاضـ قسُاًسً .تبیذ یه هُبلؼِ ثط ضٍی ظًبى وبضگط وبضذبًِّبی اؾتبى لعٍیي ًكبى هی-
زّس وِ  26/7زضنس ظًبى اظ ًبضاحتیّبی رؿوبًی قىبیت زاقتِاًس35 ،زضنس ايُطاة ٍ اذتالل
ذَاة ٍ  40زضنس اذتالل زض وبضوطزّبی ارتوبػی ًبقی اظ هكىالت ضٍاًی ضا گعاضـ وطزُاًس ٍ
زض هزوَع 35زضنس اظ ظًبى ثِ ًَػی زاضای اذتالل زض ٍيؼیت ؾالهتی ثَزًس (قبّطذی:1382،
.)32
بحث وظزی
ًظطیِپطزاظی زض ظهیٌِ ؾالهت زض زِّّبی اذیط ثب ٍضٍز ربهؼِقٌبؾبى ثِ ایي حَظُ اثؼبز
پیچیسُتطی پیسا وطزُ اؾت .اگط زض گصقتِ ٍ ثِذهَل ثب پیسایف پعقىی هسضى تٌْب تجییيّبی
ظیؿتی ثِهٌظَض تَيیح ٍيؼیت ؾالهتی افطاز هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگطفت ،اهطٍظُ ایي ضٍیىطز
زؾترَـ تغییطاتی اؾبؾی گطزیسُ اؾت ٍ تجییيّبی ته ػلی ربی ذَز ضا ثِ تجییيّبی
ظًزیطُای (آزام ٍ ّطتؿلیهً ٍ )68 :1385،یع تجییيّبی چٌس ػلیتی زازُاًس وِ ثط ًمف ػَاهل
غًتیىی ،ظیؿتهحیُی ٍ ارتوبػی تأویس زاضًس .زض ضاثُِ ثب رٌؿیت ٍ ؾالهتی ٍ یب ثِػجبضتی
ًمف رٌؿیت زض تَظیغ ؾالهت چٌسیي تجییي ًظطی غبلت اضائِ قسُاًس وِ ّط وسام ثط هجٌبی
1. McDonough
2.Walters
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ًَع پبضازایوی وِ اظ آى هكتك قسُاًسً ،مف یه یب چٌس ػبهل ذبل ضا ثِهٌظَض تَيیح تفبٍت
ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ٍ ظًبى ثطرؿتِ وطزُاًس .ثطذی اظ ایي تجییيّبی ًظطی هسػی ٍرَز
تفبٍت ّبی ٍالؼی زض ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ ّؿتٌس اهب ثطذی ثِ ولی آى ضا ضز وطزُ ٍ تفبٍت
هكبّسُ قسُ ضا ًبقی اظ روغآٍضی زازُّبی غلٍ ٍ یب ًبقی اظ اضیتّبی هَرَز زض ؾٌزف
ؾُح ؾالهت زٍ رٌؽ هیزاًٌس (گیسًع .)214 :1386،زض ایي همبلِ اظ پٌذ تجییي ًظطی ضلیت
ثِ هٌظَض ثحج زض ظهیٌِ رٌؿیت ٍ ؾالهتی اؾتفبزُ ذَاّس قس ٍ ؾپؽ ایي ًظطیبت ثب اؾتفبزُ
اظ زازُّبی تزطثی وِ زض فطایٌس تحمیك ٍ اظ َطیك پطؾكٌبهِ روغآٍضی قسُاًس ،هَضز اضظیبثی
تزطثی لطاض گطفتِ ٍ هیعاى اًُجبق آًْب ثب ٍالؼیبت ربهؼِ ثطضؾی ذَاّس قس .اٍلیي تجییي ًظطی
وِ ثب اتىب ثِ پبضازاین ظیؿتی ثِهٌظَض تَيیح ًبثطاثطیّبی هَرَز زض ؾُح ؾالهت ظًبى ٍ هطزاى
اضائِ قسُ اؾت ،تجییي ظیؿتقٌبذتی هیثبقس .ایي ضٍیىطز ًظطی ثب ػُف تَرِ ثِ ؾي اهیس ثِ
ظًسگی ثبالتط ظًبى زض همبیؿِ ثب هطزاى زض اغلت وكَضّبی رْبى ٍ اظ رولِ زض ایطاى ،ؾبذتبض
ثسًی همبٍم تط ظًبى ٍ اؾتؼساز ووتط آًْب زض اثتال ثِ ثیوبضّبی ػفًَی ٍ للجی ضا ػبهل تفبٍت زض
ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ للوساز هیوٌس (آزام ٍ ّطتؿلیه .)69 :1385،ایي ضٍیىطز هجتٌی ثط
ثطذی قَاّس تزطثی زضثبضُ ًطخ ثیكتط هطيٍهیط ًَظازاى پؿط زض همبیؿِ ثب زذتط زض ًتیزِ
اذتالالت هبزضظازی هبًٌس تَلس ظٍزضؼ ،هطزُظایی ،فلذ هغعی ٍ ًمم ػًَ هبزضظازی اًسامّبی
تٌبؾلی ٍ زؾتٍپب هیثبقسّ .وچٌیي قَاّس تزطثی هتؼسزی ًكبى زازُاًس وِ رٌیي پؿط ثیكتط
اظ زذتط زض هؼطو ذُط ػَاضو زضٍى ضحوی لطاض زاضز (هؿؼَزًیب .)155 :1389،چٌسیي تجییي
غًتیىی ًیع ثطای تَيیح زازى تفبٍت ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى اضائِ قسُاًس وِ ثِ ًحَی زض
پی ثطرؿتِ ًوَزى ًمف ػبهل ظیؿتقٌبذتی زض تفبٍتّبی هَرَز زض ٍيؼیت ؾالهتی ثیي زٍ
رٌؽ ّؿتٌس (گیسًع )219 :1386،وِ ثب اتىبی ثِ هسل پعقىی اظ ؾالهت تٌْب زض پی تَرِ ثِ
ػبهل فیعیَلَغیه ثِهٌظَض تَریِ تفبٍتّبی هَرَز زض ٍيؼیت ؾالهتی ثیي ظًبى ٍ هطزاى
ّؿتٌس اهب ثِ تسضیذ ثب اًتمبزاتی وِ ثِ هسل ظیؿتی ٍ پعقىی اظ ؾالهت ٍاضز گطزیس ،تجییيّبی
هجتٌی ثط ًمف هٌحهط ثِ فطز ػَاهل ظیؿتقٌبذتی زض تَيیح ٍيؼیت ؾالهتی افطاز ثِ چبلف
وكیسُ قس ٍ تجییيّب ی رسیسی قىل گطفتٌس وِ ذَاؾتبض تَرِ ثِ ًمف ػَاهل ارتوبػی زض
تغییطات ٍيؼیت ؾالهتی افطاز ٍ گطٍُّبی ارتوبػی هرتلف قسًس ٍ لصا زض ایي هُبلؼِ تجییي
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ًظطی زٍم ثِهٌظَض تَيیح تفبٍتّبی هَرَز زض ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ٍ ظًبى اضائِ هیقَز وِ
تحت ػٌَاى «تجییي ارتوبػی» هُطح هیقَز .ایي تجییي ثط ایي فطو اؾبؾی هتىی اؾت وِ
رٌؿیت یه ؾبظُ ارتوبػی ثَزُ ٍ ػبهلی رْت گطٍُثٌسی افطاز ثِذهَل زض رَاهغ پسض هآة
اؾت (هؿؼَزًیبّ ٍ )156 :1389 ،ویيََض هٌجغ هْوی ثطای لكطثٌسی ارتوبػی ثِ ذهَل زض
رَاهغ ووتط تَؾؼِ یبفتِ هحؿَة هیقَز ٍ افطاز ثِ ٍاؾُِ ظى یب هطز ثَزى اظ ًمفّب ،اهىبًبت،
اذتیبضات ٍ ٍظبیفی وبهالً هتفبٍت ثطذَضزاض هیقًَس (ّ ٍ )Verbrugge,1985:156ویي ػبهل
اهىبى زؾتطؾی افطاز ثِ اهىبًبت هبزی ٍ هعیتّبی التهبزی ضا ثط هجٌبی ًَع رٌؿیت افطاز تحت
تأحیط لطاض هیزّس ٍ ّوچٌیي زضرِ آؾیتپصیطی آًْب اظ قطایٍ هحیٍ ارتوبػی ضا تغییط هیزّس
ثِ ًحَی زض هَضز ظًبى ازػب هیقَز وِ ظًبى ثِ ٍاؾُِ ثطذَضزاضی اظ ًمفّبی چٌسگبًِای هبًٌس
ذبًِزاضی ،ثچِزاضی ،قَّط زاضی ٍ هؿئَلیتّبی قغلی ،فكبضّبی ػهجی ثیكتطی ضا زض همبیؿِ
ثب هطزاى هتحول هیقَز (ّ ٍ )Kingdon,2009:62ویي اهط هَرت افعایف هیعاى ثیوبضی زض
آًْب هیقَز .زض ایي ظهیٌِ لؿلی زٍیبل هؼتمس اؾت وِ الگَی ثیوبضی ٍ ؾالهتی ظًبى ضا ثِ
ثْتطیي ًحَ هیتَاى زض اضتجبٌ ثب حَظُّبی انلی فؼبلیت ّبیی تجییي وطز وِ ظًسگی ظًبى ضا
تكىیل هیزٌّس .ثََِض ولی ظًسگی ظًبى اظ ًظط ًمفّب ٍ ٍظبیفی وِ ػوَهبً ثط ػْسُ زاضًس ،شاتبً
هتفبٍت ثب ظًسگی هطزاى اؾت ٍ اًجبقتِ قسى آحبض ٍ ػَالت ایي ٍظبیف هتؼسز ٍ گًَبگَى ،انلی-
تطیي تؼییي وٌٌسُ ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى اؾت (گیسًع .)221 :1386،تجییيّبی ارتوبػی ػلیطغن
هَفمیتی وِ زض پبؾرگَیی ثِ ثطذی ًبضؾبییّبی هَرَز زض تجییيّبی ظیؿتقٌبذتی زاقتٌس ،اظ
َطف هحممبى ارتوبػی ثٍِاؾُِ ػسم تَرِ ثِ ػبهلیت اًؿبًی ٍ ًمكی وِ افطاز ثِ ٍاؾُِ
ضفتبضّبیكبى هیتَاًٌس زض ٍيؼیت ؾالهتی ذَز زاقتِ ثبقٌس،هَضز اًتمبز لطاض گطفتٌس ٍ لصا زؾتِ
ؾَم تجییي ّب تحت ػٌَاى «تجییيّبی ضفتبضی» هُطح قسًس وِ ثط ًمف ػبهلیت اًؿبًی تأویس
زاقتٌس ٍ هؼتمس ثِ ًمف آفطیٌی لبثل تَرِ ٍ هؤحط ضفتبضّبی ثكطی زض تغییطات ٍيؼیت ؾالهتی
ثَزًس .هُبلؼبت هیساًی ٍ ثطضؾیّبی تزطثی هتؼسز ًیع تب حسی نحت ایي ازػبی ًظطی ضا تأییس
وطزُ اؾت ثِ ًحَی وِ زض همُؼی تجییيّبی ضفتبضی ثِػٌَاى ضّیبفت تجییٌی غبلت زض تَيیح
ًبثطاثطیّبی ؾُح ؾالهت ظًبى ٍ هطزاى زض رَاهغ هرتلف ٍ ثٍِیػُ زض رَاهغ تَؾؼِیبفتِ هُطح
قسًس وِ ثط ؾجه ظًسگی ثِػٌَاى هتغیط انلی ٍ تؼییيوٌٌسُ زض ایي ظهیٌِ تأویس زاقتٌس ٍ ثط
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ایي هجٌب هطزاى ضا ثٍِاؾُِ زاقتي ضفتبضّبی پطهربَطُتطی هبًٌس ههطف ثیكتط ؾیگبض ٍ
هكطٍثبت الىی یب هَاز هرسض ٍ ًیع احتوبل ثیكتط آؾیتپصیطی زض احط حَازث هحیٍ وبضی یب
تهبزفبت ضاًٌسگی ٍ ...ضیؿهپصیطتط اظ ظًبى زض ظهیٌِ هطيٍهیط تلمی هیوطزًس
( .)Verbrugge,1985:164ثطذی تجییيّبی ضفتبضی ًیع ثط ًمف تفبٍتّبی رٌؿیتی زض ظهیٌِ
قیَُ همبثلِ ثب هَلؼیتّبی اؾتطؼظا تأویس زاضًس ٍ قَاّسی ضا َطح هی وٌٌس وِ ًكبى هیزّس
ظًبى زض همبیؿِ ثب هطزاى اظ تَاًبیی ووتطی ثطای همبثلِ ثب اؾتطؼ ٍ هَلؼیتّبی تٌف ظا
ثطذَضزاًس ٍ ثِ ّویي زلیل ثیكتط زض هؼطو ثیوبضّبی ضٍاًی ًظیط افؿطزگی لطاض هی گیطًس
(هؿؼَزًیبّ .)1389:157،وچٌیي ثط تفبٍتْبی هَرَز ثیي ظًبى ٍ هطزاى زض ظهیٌِ هكبضوت زض
فؼبلیتْبی ارتوبػی ًیع ثِػٌَاى یه ػبهل ضفتبضی وِ هیتَاًس زض ًْبیت ضٍی ٍيؼیت ؾالهتی
آًْب هؤحط ثبقس ،تأویس قسُ اؾت ٍ زض ایي ظهیٌِ ثط هجٌبی قَاّس تزطثی ازػب قسُ اؾت وِ ظًبى
ثِزلیل هحسٍز قسى ثیكتط زض حهبض ذبًِ ٍ ػسم حًَض هؤحط زض ػطنِ ّبی ارتوبػی ،اظ
پیًَسّبی ارتوبػی ووتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى ثطذَضزاًس ٍ ثِ ّویي زلیل هیعاى حوبیتّبی
ووتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى اظ زٍؾتبى ٍ یب گطٍُّبی زیگط ،زضیبفت هیوٌٌس ٍ ثِ ّویي زلیل
ظًبى ثیكتط زض هؼطو آؾیتّبی ضٍاًی ٍ ًیع هكىالت رؿوبًی ًبقی اظ ایي آؾیتّب لطاض زاضًس
(گیسًع .)Verbrugge,1985;165 ٍ 221 :1386 ،ثط هجٌبی ّویي تجییيّبی ضفتبضی ،چٌسیي
فطيیِ ثِ هٌظَض تَيیح تفبٍتّبی هَرَز زض ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى َطح قسُ اؾت.
)1ظًبى ثِزلیل ایٌىِ قطایٍ وبضی ؾبلنتطی زض همبیؿِ ثب هطزاى زاضًس (ذبًِزاضی یب وبضّبی
زفتطی ٍ غیطیسی) احتوبل آؾیتپصیطی فیعیىی ًبقی اظ قطایٍ هحیٍ وبضی زض ًعز آًْب ووتط اظ
هطزاى اؾت؛  )2هطزاى ٍضظـّب ٍ ؾطگطهیّبیی ضا اًتربة هیوٌٌس وِ احتوبل آؾیتپصیطی
فیعیىی آًْب زض همبیؿِ ثب ظًبى ضا افعایف هیزّس؛ )3ظًبى ثِزلیل ایٌىِ توبؼ ٍ اضتجبٌ ثیكتطی
ثب فطظًساى زاقتِ ٍ ثیكتط ؾبػبت ذَز ضا ثب آًْب هیگصضاًٌس ،ثیكتط اظ هــطزاى زض هؼــطو
ثیوبضیّبی ػفًَی لطاض زاضًس وِ اظ فطظًساى هیتَاًس هٌتمل قَز؛  )4توبیل ثِ ههطف ؾیگبض،
هكطٍثبت الىی ،للیبى ٍ هَازهرسض ٍ ًیع ضاًٌسگی پطذُط زض هطزاى ثیكتط اظ ظًبى اؾت ٍ ّویي
اهط احتوبل آؾیتپصیطی رؿوبًی ضا زض هطزاى افعایف هیزّس؛  )5ظًبى ثیكتط اظ هطزاى هطالت
ؾالهتی ذَز ثَزُ ٍ اظ ضفتبضّبی پطذُط ارتٌبة هی وٌٌس ،اظ رولِ ووتط اظ آًْب الىل ههطف
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هیوٌٌس ،ؾیگبض هی وكٌس ٍ ثیكتط اظ هطزاى اظ ووطثٌس ایوٌی اؾتفبزُ وطزُ ،همطضات ضاًٌسگی ضا
ضػبیت هی وٌٌس ٍ ثِ تغصیِ ذَز زلت هیوٌٌس ()Verbrugge,1985:165؛  )6ظًبى ثِزلیل
ٍیػگیّبی احؿبؾی ذَزقبى ٍ ًیع ثِزلیل ؾبذتبض ذبل شٌّی ٍ َّضهًَی قبى اؾتؼساز
ثیكتطی ثطای ًبضؾبییّبی ضٍاًی هبًٌس اؾتطؼ ،تًبز ًمف ٍ افؿطزگی زاضًس ٍ ّویي اهـط
ظهیٌِؾبظ هكىالت ضٍاًی ٍ زض ًْبیت رؿوبًی ثطای ظًبى هیقَز .تجییيّبی ضفتبضی ػلیطغن
تَاًبییقبى زض پبؾدزّی ثِ رٌجِّبیی اظ تفبٍتّبی هَرَز زض ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى،
لبزض ًیؿتٌس ثِ ًمف ػَاهل شٌّی وِ ثط ثطزاقت افطاز اظ ٍيؼیت ؾالهتی قبى تأحیط هیگصاضز ٍ
ؾَگیطی آًْب زض ثطاثط هساذالت پعقىی ضا تؼییي هیوٌس ،ثپطزاظًس .تَيیح ایٌىِ افطاز چَُض ٍ
چِ ٍلت ذَز ضا ثیوبض تلمی وطزُ ٍ ًیبظ ثِ زضیبفت هساذالت پعقىی احؿبؼ هیوٌٌس ،تب حسی
ذبضد اظ تَاًبیی هسلّبی لجلی تجییٌی هیثبقس ٍ ثِ ّویي زلیل ًیبظ ثِ یه چْبضچَة تجییٌی
زیگط احؿبؼ هیقَز وِ ثط ًمف ػَاهل شٌّی ثط ثیوبضی تأویس وٌس ٍ ثِ ایي تطتیت «تجییي
شٌّی ٍ ثِ تؼجیطی تجییي فطٌّگی» ثِػٌَاى یه ضٍیىطز تجییٌی هُطح هیقَز وِ ثط تؼطیف
ثیوبضی یب ؾالهتی تحت تأحیط هزوَػِای اظ اضظـّبی ٍ ٌّزبضّبی حبون ثط ربهؼِ تأویس زاضز
وِ ثط هجٌبی آًْب فطز ذَزـ ضا ؾبلن یب ثیوبض تكریم هی زّس ٍ هجٌبی تكریم زض ّط فطز ثب
تَرِ ثِ ٍظبیفی وِ فطز زاضز ٍ اًتظبضاتی وِ زض ربهؼِ اظ اٍ هیضٍز ،هتفبٍت اؾت
( .)Tuckett,1976;161ثِػجبضتی ایٌىِ الگَؾبظی فطٌّگی غیط اظ ازضان ٍ ثیبى ًكبًِّبی
ثیوبضی ،آًچِ ضا ّن وِ زض یه ربهؼِ هؼیي ثیوبضی هیًبهٌس ،زض ثط هیگیطز (آزام ٍ ّطتؿلیه،
 )92 :1385ثِ ایي زلیل ًمفّبی ارتوبػی ،رٌؿیت ،پبیگبُ التهبزی  -ارتوبػی ٍ زیگط هؤلفِ-
ّبی التهبزی  -ارتوبػی ثب تأحیطگصاضی ثط اًتظبضات فطز اظ ذَزـ ٍ ًیع ٍ ٍظبیفی وِ ثِ اٍ
هحَل قسُ ،ضٍیىطز افطاز ًؿجت ثِ ؾبلن یب ثیوبض ثَزى ضا تحت تأحیط لطاض هیزٌّس .ثِػٌَاى هخبل
ظًبى ٍ هطزاى قٌبذت هتفبٍتی ًؿجت ثِ ثیوبضی زاضًس ،ظًبى حبالتی هبًٌس تغییط ذلكٍذَی ،تت
ٍ ذؿتگی ضا ًكبًِ ّبی ثیوبضی ٍ هطزاى حبالتی هبًٌس تغییط ضٍاثٍ ثب زیگطاى ،ػسم فؼبلیت
التهبزی ٍ زضز ٍ ًبضاحتی ضا ػالین ثیوبضی هیزاًٌس (هحؿٌی .)72 :1388 ،ؾبذتبض شٌّی ثِ-
ػٌَاى هحهَل ؾبذتبض فىطی ٍ فطٌّگی ربهؼِ ثط ًگطـ فطز ًؿجت ثِ ًكبًِّب ٍ ػالین ثسًی
تأحیط هیگصاضز ،تفؿیط فطز اظ تأحیط ایي ًكبًِّب ثط ٍيؼیت ؾالهتی اـ ضا تحت تأحیط لطاض هیزّس
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ٍ زض ًْبیت فطز ضا آهبزُ پصیطـ ًمف ثیوبض ٍ زضیبفت ٍ یب ػسم زضیبفت هساذلِّبی پعقــىی
هیًوبیس (آزام ٍ ّطتؿلیه .)94 :1385 ،چٌسیي فطيیِ ثطای ثیبى زالیل تفبٍتّبی ٍيؼیت
ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى ثب اتىب ثِ تجییي ثطزاقت شٌّی اظ ثیوبضی یب الگَی فطٌّگی َطح قسُ
اؾت وِ ػجبضتٌس اظ  )1ظًبى حؿبؾیت ثیكتطی ًؿجت ثِ ثسى ذَز زاقتِ ٍ ػالین ٍ ًكبًِّبی
غیطهتؼبضف ثسًی ضا ثیكتط زضیبفت هیوٌٌس وِ ایي اهط هیتَاى ًبقی اظ ربهؼِپصیطی هتفبٍت
ظًبى ًؿجت ثِ هطزاى ثبقس ()Kingdon,2009;54؛  )2ظًبى اظ اؾتؼساز ثیكتطی ثطای زضن
ًكبًِّبی غیطهتؼبضف ثسًی ثِػٌَاى ػالین ثیوبضی ثطذَضزاضًس ٍ «ًمف ثیوبض» ضا ؾطیغتط اظ
هطزاى لجَل هیوٌٌس .ایي فطيیِ ازػب هیوٌس وِ هطزاى زض ثطاثط ًكبًِّبی غیطهتؼبضف ثسًی
نجَضتط اظ ظًبى هیثبقٌس ٍ همبٍهت ثیكتطی زض ثطاثط ذَضزى ثطچؿت ثیوبض زض همبیؿِ ثب ظًبى اظ
ذَز ًكبى هیزٌّس؛  )3ظًبى ثیكتط اظ هطزاى زض ثطاثط ػالین ًبهتؼبضف رؿوبًی ٍاوٌف ًكبى زازُ
ٍ ؾطیؼتط ٍ ثیكتط اظ هطزاى تهوین ثِ زضیبفت ذسهبت پعقىی هیگیطًس ٍ ّویي اهط تب حسٍزی
هیتَاًس زلیل اؾتفبزُ ثیكتط ظًبى اظ ؾطٍیؽّبی پعقىی ضا تَيیح زّس چطا وِ ظًبى ذیلی
ضاحتتط ٍ ؾطیغتط اظ هطزاى ًمف ثیوبض ضا هیپصیطًس .ضٍیىــطز تجییٌی پٌزن وِ زض ایي تحمیك
ثِهٌظَض تَيیح تفبٍتّبی ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ،ضٍیىطز
«ضفتبض گعاضـزّی ٍيؼیت ؾالهتی» هیثبقس .ایي ضٍیىطز هسػی اؾت وِ ظًبى هتفبٍتتط اظ
هطزاى ٍيؼیت ؾالهتی ذَز ضا گعاضـ هیوٌٌس ٍ ثِ ایي زلیل زازُّبی ًبقی اظ هُبلؼبت ووی
وِ ثِهٌظَض ؾٌزف ؾُح ؾالهت زٍ رٌؽ نَضت هیگیطز ثب اضیت ّوطاُ ّؿتٌس (گیسًع،
 )214 :1386ظًبى ثِ ٍاؾُِ ؾبذتبض شٌّی ذَز رعئیبت ػالین ثسًی ذَز ضا زلیكتط اظ هطزاى
گعاضـ هیوٌٌس ٍ ًؿجت ثِ تزطثیبتی وِ زض گصقتِ زاقتِاًس ،حؿبؼ تط اظ هطزاى ّؿتٌس
( ٍ )Verbrugge,1985;167ثِ ایي زلیل زض ثیكتط پیوبیفّب ؾُح ؾالهتی ظًبى پبییيتط اظ
هطزاى گعاضـ هیقَز .چٌسیي فطيیِ ًیع ثب اؾتٌبز ثِ ّویي تجییي ًظطی ثطای تَيیح ٍيؼیت
هتفبٍت ؾالهتی زٍ رٌؽ اضائِ قسُ اؾت )1ظًبى ثیكتط اظ هطزاى توبیل زاضًس وِ زض ضاثُِ ثب
هكىالت ٍ ثیوبضی ذَز ثب زیگطاى نحجت وٌٌس ٍ ایي اهط هیتَاًس ًبقی اظ پصیطـ ثْتط ًمف
ثیوبض تَؾٍ ظًبى ٍ یب اػتوبز ثیكتط آًْب ثِ ههبحجِ وٌٌسگبى ثبقس؛ )2ظًبى لسضت یبزآٍضی ٍلبیغ
ّط چٌس رعئی اتفبق افتبزُ زض گصقتِ ضا ثیكتط اظ هطزاى زاضًس ٍ ثِ ّویي زلیل ػالین رؿوبًی ٍ
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ضٍاًی غیطهتؼبضف ضا ثْتط اظ هطزاى گعاضـ هیوٌٌس (ّوبى .)167،تجییيّبی ًظطی اضائِ قسُ زض
ایي همبلِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبیی وِ اظ َطیك پطؾكٌبهِ روغآٍضی قسُاًس ،هَضز اضظیبثی تزطثی
لطاض گطفتِ ٍ ؾُح ؾالهت ظًبى ٍ هطزاى زض اثؼبز ؾالهتی رؿوبًی ،ؾالهت ضٍاًی ٍ ثطزاقت اظ
ٍيؼیت ؾالهتی هَضز هُبلؼِ لطاض ذَاّس گطفت .هسل ؾالهتی ،هجبًی ًظطی ٍ فطيیبت ًبقی اظ
هجبًی ًظطی زض رسٍل  1ذالنِ قسُ اؾت.
جذيل  :0جمغبىذی بحث وظزی
پبضازاین یب هسل
ؾالهتی

ضٍیىطز تجییٌی

هتغیط انلی

فطيیِ هطتجٍ

هسل پعقىی  -ظیؿتی

ظیؿت قٌبذتی

فیعیَلَغی هتفبٍت ظى ٍ
هطز

فیعیَلَغی هتفبٍت ظًبى ٍ هطزاى اؾتؼساز آًْب ثطای
اثتال ثِ ثیوبضی ضا تحت تأحیط لطاض هیزّس.

هسل ارتوبػی

ارتوبػی

ػَاهل ارتوبػی ٍ
هحیُی

ظًبى ٍ هطزاى ثِ ٍاؾُِ قطایٍ ٍ ػَاهل ًبقی اظ
ًمفّبی رٌؿیتی اظ ًظط ؾُح ؾالهتی ثب
ّوسیگط تفبٍت زاضًس.

هسل ؾجه ظًسگی

ضفتبضی

ضفتبض فطزی ٍ ؾجه
ظًسگی

ؾجه ظًسگی هتفبٍت ظًبى ٍ هطزاى هٌزط ثِ تفبٍت
ؾُح ؾالهتی زٍ رٌؽ هی قَز.

هسل فطٌّگی-
ٌّزبضی

ٌّزبضی

ؾبذتبض شٌّی هتفبٍت
زٍ رٌؽ زض ظهیٌِ
پصیطـ ًمف ثیوبض

ظًبى ٍ هطزى ثِزلیل ؾبذتبض شٌّی هتفبٍتی وِ
زاضًس ،ثََِض هتفبٍتی ثِ ػالین ٍ ًكبًِ ّبی
غیطهتؼبضف رؿوبًی ٍ ضٍاًی ثسًكبى ٍاوٌف ًكبى
هیزٌّس.

هسل شٌّی

شٌّی

ؾجه هتفبٍت گعاضـ
زّی ظًبى ٍ هطزاى
زضثبضُ ٍيؼیت ؾالهتی
ذَزقبى

زض انل ظًبى ٍ هطزاى ثِذهَل زض زًیبی هؼبنط
اظ ًظط ٍيؼیت ؾالهتی چٌساى تفبٍتی ثب ّن
ًساضًس ثلىِ ظًبى ثِ زلیل تَنیف رعئیبت ثیكتطی
زضثبضُ ؾالهتی ذَز ٍ تَاًبییقبى زض یبزآٍضی
رعئیبت ّط چٌس وَچهٍ ،يؼیت ؾالهتی ذَز ضا
ثستط اظ هطزاى گعاضـ هیوٌٌس.
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فزضیٍَا
 .1ثیي ؾالهت رؿوبًی هطزاى ٍ ظًبى تفبٍت ٍرَز زاضز.
 .2ثیي ؾالهت ضٍاًی هطزاى ٍ ظًبى تفبٍت ٍرَز زاضز.
 .3ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ثیي هطزاى ٍ ظًبى هتفبٍت اؾت.
 .4ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ثیي هطزاى ٍ ظًبى هتفبٍت اؾت.
 .5اثؼبز هرتلف ؾالهت ظًبى ثب ّن ّوجؿتِ ّؿتٌس.
 .6اثؼبز هرتلف ؾالهت هطزاى ثب ّن ّوجؿتِ ّؿتٌس.
ً .7حَُی تأحیطگصاضی ػَاهل ارتوبػی ثط ٍيؼیت ؾالهتی ػوَهی هطزاى ٍ ظًبى هتفبٍت اؾت.
ريشضىاسی تحقیق
هُبلؼِ حبيط اظ ًظط ًَع یه ثطضؾی تَنیفی -تحلیلی ثَزُ ٍ اظ ًظط ظهبًی رعٍ تحمیمبت
همُؼی ٍ اظ ًظط قیَُ اًزبم رعٍ تحمیمبت پیوبیكی ثب ربهؼِی آهبضی ثعضي همیبؼ هیثبقس.
ربهؼِی آهبضی ایي تحمیك ضا یىی اظ ٍالسیي (یب ؾطپطؾتبى) ذبًَاضّبی ؾبوي زض قْط تجطیع
تكىیل هیزٌّس .ثطاؾبؼ ًتبیذ ؾطقوبضی ًفَؼ ٍ هؿىي ؾبل  1390قْط تجطیع زاضای
ً 1494998فط روؼیت ثَزُ اؾت (ؾبلٌبهِ آهبضی ؾبل  1390اؾتبى آشضثبیزبىقطلی )1391،وِ
زض لبلت  455494ذبًَاض زض هٌبَك زُگبًِ قْطزاضی تجطیع اؾىبى یبفتِاًس ٍ ثط ایي هجٌب ثب
احتؿبة یه ًفط ثطای ّط ذبًَاض ربهؼِی آهبضی تحمیك حبيط ً 455494فط هیثبقس .حزن
ًوًَِ ثطای ایي تحمیك ثؼس اظ اًزبم پیفآظهَى ثط ضٍی گطٍّی ً 30فطُ ٍ تؼییي ٍاضیبًؽ هتغیط
ٍاثؿتِ ،ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى ً 610فط هحبؾجِ گطزیس وِ ثب فطو احتوبل ضز ثطذی اظ
پطؾكٌبهِّب حزن ًوًَِ ثِ ً 650فط افعایف زازُ قس .ثطای زؾتطؾی ثِ افطاز رْت تىویل
پطؾكٌبهِّبی َطح اظ ضٍـ ًوًَِگیطی چٌسهطحلِای اؾتفبزُ قس .ثسیي ًحَ وِ قْط تجطیع ثط
اؾبؼ هٌبَك قْطزاضی ثِ  10هٌُمِ تمؿین گطزیس .هٌُمِ  9ثب تَرِ ثِ روؼیت پبییي ذَز اظ
ربهؼِی آهبضی حصف گطزیس ٍ ؾپؽ هتٌبؾت ثب تؼساز ذبًَاض ّط هٌُمِ ثِ ول قْط تجطیع
ؾْوی اظ ول ًوًَِ ثِ آى هٌُمِ اذتهبل یبفت .رْت تىویل پطؾكٌبهِّب اظ ّط هٌُمِ
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قْطزاضی اظضٍـ ًوًَِگیطی َجمِ ای اؾتفبزُ گطزیس ٍ ّط هٌُمِ قْطزاضی ثِ ؾِ هٌُمِ
حبقیًِكیي ،هٌبَك هتَؾٍ ٍ هٌبَك هطفِ تمؿین ثٌسی گطزیس ٍ اظ ّط َجمِ یه یب زٍ ثلَن
آهبضی رْت تىویل پطؾكٌبهِّب اًتربة گطزیس .پطؾكٌبهِ ایي تحمیك هكتول ثط ؾِ لؿوت
هیثبقس .لؿوت اٍل ثِ روغ آٍضی اَالػبت زهَگطافیىی ٍ ذهیهِای پبؾرگَیبى هی پطزاظز وِ
قبهل ؾي ،رٌؿیت ،تحهیالت ،قغل ٍ ...هیثبقس .لؿوت زٍم پطؾكٌبهِ ثِ روغآٍضی اَالػبت
زضثبضُ هتغیطّبیی چَى زاًف ٍ آگبّیّبی ثْساقتی ،حوبیت ارتوبػی ،زؾتطؾی ثِ ذسهبت
ثْساقتی ،قطایٍ هحیُی پبؾرگَیبى ،ؾجه ظًسگی ٍ ضفتبضّبی پطذُط هیپطزاظز .ثرف ؾَم
پطؾكٌبهِ ،قبهل پطؾكٌبهِ ( SF36ثطای ؾٌزف ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ٍ رؿوبًی) ،پطؾكٌبهِ
تزطثِ ثیوبضی ٍ پطؾكٌبهِ گعاضـ تؼساز ضٍظّبی ؾبلن هیثبقسّ .سف اظ ایي ثرف پطؾكٌبهِ
اًساظُگیطی ؾالهت رؿوبًی ،ؾالهت ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ؾالهتی ٍ تزطثِ ثیوبضی زض افطاز هَضز
هُبلؼِ هیثبقس .پطؾكٌبهِ SF36وِ رْت ؾٌزف ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی هَضز
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ،تَؾٍ هٌتظطی ٍ ّوىبضاى ( ٍ )2005ظیط ًظط هؤؾؿِ ثیيالوللی اضظیبثی
ویفیت ظًسگی ٍ 1ثب اؾتفبزُ اظ هتسّبی هطوع ثیيالوللی اضظیبثی ویفیت ظًسگی ثِ فبضؾی تطروِ
قسُ اؾت .ؾؤاالت ایي پطؾكٌبهِ  8ؾبظُ انلی زض ضاثُِ ثب ؾالهت فطزی ضا اًساظُگیطی هیوٌٌس
وِ  4ؾبظُ ؾالهت فیعیىی ٍ  4ؾبظُ ؾالهت ضٍاًی ضا اًساظُگیطی هیوٌٌس (رسٍل  36 .)1ؾؤال
پطؾكٌبهِ ،زض لبلت  8ؾبظُ ؾبظهبى هییبثٌس ٍ ّط ؾؤال ًوطُای ثیي ( 0پبییيتطیي ًوطُ) تب 100
(ثبالتطیي ًوطُ) زاضز وِ ثطاؾبؼ پبؾد افطاز ثِ گعیٌِّبی ؾؤاالتً ،وطُای ثِ فطز اذتهــبل
هییبثس ٍ اظ روغثٌسی ًوطات فطز ثِ ؾؤاالت ّط ؾبظًُ ،وطُ فطز زض ضاثُِ ثب آى ؾبظُ ثِزؾت هی
آیس .تزطثِ ثیوبضی ًیع ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ  13ؾؤالی اًساظُگیطی هیقَز .تؼساز ضٍظّبی
ؾبلن اظ ًظط رؿوبًی ٍ ضٍاًی زض َی یه هبُ گصقتِ ثب اؾتفبزُ اظ ثرف زیگط پطؾكٌبهِ ایي
تحمیك روغآٍضی قسُ اؾت .رسٍل ً 2حَُی ػولیبتی ًوَزى هتغیطّبی هَضز هُبلؼِ اظ َطیك
پطؾكٌبهِ تحمیك ضا ًكبى هیزّس.

)1. International Quality of Life Assessment(IQOLA
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جذيل  :2ابؼاد اصلی ي ساسٌَای پزسطىامٍ تحقیق
پزسطىامٍ
تحقیق

ابؼاد اصلی

متغیزَای طبقٍبىذی

متغیزَای
مستقل

ػًامل اجتماػی

*

ساسٌَا

متغیزَای
يابستٍ

سالمت رياوی

تجزبٍ بیماری
بزداضت اس يضؼیت سالمتی

سًال

تغییزات

سىجص

اػتماد

رٌؿیت

1

اؾوی

تحهیالت

1

ضتجِای

قغل

1

اؾوی

آگبّیّبی ثْساقتی

10

10-60

فبنلِای

0/87

زؾتطؾی ثِ ذسهبت
ثْساقتی

4

4-0

فبنلِای

0/76

ؾجه ظًسگی ؾالهت
هحَض

10

10-60

فبنلِای

0/81

قطایٍ هحیُی

16

0-16

فبنلِای

0/79

5

5-30

فبنلِای

0/82

حوبیت ارتوبػی

6

6-36

فبنلِای

0/87

ػولىطز رؿوی

10

0-1000

فبنلِای

0/88

هحسٍزیت رؿوی

4

0-1000

فبنلِای

0/75

زضز رؿوی

2

0-1000

فبنلِای

0/81

ؾالهت ػوَهی

5

0-1000

فبنلِای

0/73

ػولىطز ارتوبػی

2

0-1000

فبنلِای

0/78

هكىالت ضٍحی

3

0-1000

فبنلِای

0/76

ؾالهت ضٍاى

5

0-1000

فبنلِای

0/77

ًكبٌ

4

0-1000

فبنلِای

0/68

زضیبفت ذسهبت
پعقىی

13

0-13

فبنلِای

رؿوبًی

1

0-31

فبنلِای

ضٍاًی

1

0-31

فبنلِای

ؾَاز ؾالهتی

سالمت جسماوی

تؼذاد

دامىٍ

مقیاس

قابلیت

1

* .زض تطروِ ػٌبٍیي ؾبظُ ّبی پطؾكٌبهِ  sf36ثِ هٌتظطی ٍ ّوىبضاى1384،اؾتٌبز قسُ اؾت.
1. Health literacy
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وتایج تحقیق
زض َی ایي تحمیك ً 650فط هَضز ههبحجِ لطاض گطفتٌس وِ اظ ایي تؼساز ً 324فط هطز ٍ ً 326فط
ظى ثَزًس .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ایي هُبلؼِ ثط ضٍی یىی اظ ٍالسیي یب ؾطپطؾتبى  65-15ؾبلِ
ذبًَاضّبی تجطیعی نَضت گطفتِ اؾت ،لصا ٍيؼیت ظًبقَیی هَضز ؾَال لطاض گطفت وِ ً 562فط
زاضای ّوؿطً 40،فط ثی ّوؿط ثط احط فَت ّوؿطً 18 ،فط ثیّوؿط ثط احط َالق ثَزًس ٍ ً 30فط
ثِ ایي ؾؤال پبؾد ًسازًس .اظ ًظط هحل تَلس ً 553فط هتَلس قْطً111،فط هتَلس ضٍؾتب ٍ ً 2فط
هتَلس ایل ثَزًسّ .وچٌیي ً 49فط اظ افطاز ًوًَِ ثی ؾَاز ثَزًس ٍ ً 123فط زاضای تحهیالت
اثتساییً 124 ،فط زاضای تحهیالت ضاٌّوبییً 70،فط هتَؾًُِ 138،فط زیپلنً 123 ،فط لیؿبًؽ
ٍ ً 21فط فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط ثَزًس.
وتایج تًصیفی مزبًط بٍ متغیزَای تحقیق
متغیزَای مستقل
زض ایي ثرف اثتسا ثِ تَنیف ٍيؼیت افطاز ًوًَِ اظ ًظط هتغیطّبی هؿتملی وِ زض ایي تحمیك
هسًظط ثَزُاًس ،هیپطزاظین .ثب تَرِ ثِ لطاض زاقتي ایي هتغیطّب زض همیبؼ فبنلِای هیبًگیي
ًوطات ًوًَِ ٍ ًیع زضنس اهتیبظ وبهل پبؾرگَیبى زض ّط وسام اظ هتغیطّبی هَضز هُبلؼِ ثِ قطح
ظیط هیثبقس (رسٍل .)3
هحبؾجِ هیبًگیي ٍ زضنس اهتیبظ وبهل ثطای هتغیطّبی هؿتمل تحمیك ًكبى هیزّس وِ زض
هتغیطّبی هطثٌَ ثِ ٍيؼیت هؿىي ٍ قطایٍ هحیُی (ٍيؼیت هحلِ) پبؾرگَیبى اظ هیبًگیي ٍ
زضنس اهتیبظ وبهل ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط هتغیطّب ثطذَضزاض هیثبقٌس ٍ ووتطیي ًوطُ ًیع هطثٌَ
ثِ زٍ هتغیط زؾتطؾی ثِ ذسهبت ثْساقتی ٍ ؾَاز ؾالهتی هیثبقس.
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جذيل  :3تًصیف يضؼیت ومًوٍ در رابطٍ با متغیزَای مستقل تحقیق
1

وام متغیز

تؼذاد پاسخگًیان

میاوگیه

اوحزاف مؼیار

درصذ امتیاس کامل

آگبّیّبی ثْساقتی

645

36/6

11/8

61

زؾتطؾی ثِ ذسهبت
ثْساقتی

647

1/5

1/1

37

ؾجه ظًسگی ؾالهتهحَض

641

46/4

5/5

77

اهىبًبت هؿىي

649

5/3

1

89

قطایٍ هحیُی (ٍيؼیت
هحلِ)

649

7/5

2/3

75

ؾَاز ؾالهتی

648

13/13

5/1

44

حوبیت ارتوبػی

650

21/5

5/5

60

متغیزَای يابستٍ
هتغیطّبی ٍاثؿتِ ایي تحمیك قبهل تزطثِ ثیوبضی ،ثطزاقت اظ ؾالهت رؿوبًی ،ثطزاقت اظ
ؾالهت ضٍاًی ،ؾالهت رؿوبًی ٍ ؾالهت ضٍاًی هیثبقس .هتغیط تزطثِی ثیوبضی ثب اؾتفبزُ اظ
پطؾكٌبهِ  13ؾؤالی تزطثِ ثیوبضی ؾٌزف قسُ اؾت ٍ اظ پبؾرگَیبى ذَاؾتِ قسُ اؾت تب
ؾبثمِ ٍرَز یب ػسم ٍرَز ثیوبضی زض َی پٌذ ؾبل گصقتِ ضا ثب اًتربة یىی اظ گعیٌِّبی ثلِ یب
ذیط ثیبى وٌٌس .ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی اظ َطیك ؾؤال اظ پبؾرگَیبى زض
ظهیٌِ تؼساز ضٍظّبیی وِ زض َی یه هبُ گصقتِ ذَز ضا اظ ًظط رؿوبًی ٍ ضٍاًی ؾبلن احؿبؼ
هیوطزًس ،ؾٌزف قسُ اؾت .ؾالهت رؿوبًی افطاز هَضز هُبلؼِ اظ َطیك  21ؾؤال وِ زض لبلت
چْبض ؾبظُ ػولىطز رؿوبًی ،هحسٍزیت رؿوی ،زضز رؿوی ،ؾالهت ػوَهی ؾبظهبى یبفتِ
ثَزًس ،ؾٌزف قسُ اؾت .ؾالهت ضٍاًی ًیع اظ َطیك  14ؾؤال وِ زض لبلت چْبض ؾبظُ هكىالت
ضٍحیً ،كبٌ ،ؾالهت ضٍاًی ٍ ػولىطز ارتوبػی ؾبظهبى یبفتِ ثَزًس ،ؾٌزف قسُ اؾت .الظم ثِ
شوط اؾت وِ ؾالهت ضٍاًی ٍ رؿوبًی ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ  ،SF36ثطزاقت اظ ٍيؼیت
ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی ثب اؾتٌبز ثِ هتس تؼساز ضٍظّبی ؾبلن2زض َی یه هبُ هٌتْی ثِ ههبحجِ
 .1اظ تمؿین هیبًگیجي حؿبثی هحبؾجِ قسُ ثط ثیكتطیي اهتیبظ یب اهتیبظ وبهل ثِزؾت هیآیس( .اگط هیبًگیي ػسزی زض یه
هتغیط  ٍ 8/2اهتیبظ وبهل  10ثبقس،آًگبُ زضنس اهتیبظ وبهل  82ذَاّس ثَز).
2. Healthy Day Method
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ٍ تزطثِ ثیوبضی ثب اؾتٌبز ثِ ثیوبضیّبیی وِ زاضای ثیكتطیي تلفبت زض وكَض ثَزُاًس ،ؾٌزف
قسُ اؾت وِ ًتبیذ ثِزؾت آهسُ ثطای افطاز ًوًَِ زض ضاثُِ ثب ّط وسام اظ اثؼبز پیف گفتِ ثِ
قطح رسٍل قوبضُ  4هیثبقس.
جذيل  :4تًصیف ومزات پاسخگًیان در متغیز سالمت ي سیزساسٌَای آن
وام متغیز

تؼذاد پاسخگًیان

میاوگیه

اوحزاف

درصذ امتیاس

استاوذارد

کامل

ػولىطز رؿوی

649

86/3

18/4

86/3

هحسٍزیت رؿوی

648

82/5

28/4

82/5

زضز رؿوی

619

76/5

21/3

76/5

ؾالهت ػوَهی

649

61/8

17/3

61/8

سالمت جسماوی

616

76/8

17/9

76/8

ػولىطز ارتوبػی

629

73/6

22/1

73/6

هكىالت ضٍحی

648

78/6

33/4

78/6

ػولىطز ضٍاًی

647

66/2

17/3

66/2

ًكبٌ

648

63/5

17/1

63/5

ؾالهت ضٍاًی

625

70/4

18/8

70/4

ثطزاقت اظ ؾالهت رؿوبًی

640

25/6

5/3

85/3

ثطزاقت اظ ؾالهتطٍاًی

642

25/4

5/8

84/7

تجزبٍ بیماری

649

1/7

3/8

11/3

جىسیت ي ابؼاد گًواگًن سالمت فزدی
تأحیط رٌؿیت ثط ؾالهت رؿوبًی ،ؾالهت ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ،ثطزاقت
اظ ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ٍ ًیع تزطثِ ثیوبضی ثب اؾتفبزُ اظ همبیؿِ ًوطات ظًبى ٍ هطزاى ًوًَِ
تحمیك زض هتغیطّبی هصوَض ثطضؾی قسُ اؾت .ثسیيهٌظَض ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  tثب زٍ ًوًَِ
هؿتمل هیبًگیي ًوطات زٍ گطٍُ زض هتغیطّبی ؾالهت ثب ّن همبیؿِ قسُ اؾتً .تبیذ تَنیفی
هطثٌَ ثِ ًوطات زٍ گطٍُ زض پٌذ هتغیط اثؼبز ؾالهتی زض رسٍل  5آهسُ اؾت.
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جذيل  :5تًصیف ابؼاد گًواگًن سالمت فزدی ومًوٍ مًرد مطالؼٍ بٍ تفکیک سن ي مزد
متغیز
ؾالهت رؿوبًی
ؾالهت ضٍاًی
ثطزاقت اظ ؾالهت رؿوبًی
ثطزاقت اظ ؾالهت ضٍاًی
تزطثِ ثیوبضی

جىسیت

تؼذاد ومًوٍ

میاوگیه

اوحزاف استاوذارد

ظى

310

74/7

18/4

هطز

306

78/8

17/2

ظى

312

68/4

19/5

هطز

313

72/4

17/8

ظى

318

25/2

5/3

هطز

322

26

5/3

ظى

320

24/8

5/7

هطز

322

25/9

5/7

ظى

325

1/8

1/8

هطز

324

1/6

1/8

ًتبیذ تَنیفی قبهل هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض اثؼبز گًَبگَى ؾالهت فطزی ثِ تفىیه ظًبى ٍ
هطزاى ًكبى هیزّس وِ زض توبهی هؤلفِّبیی وِ زض ایي هُبلؼِ ثطای ثطضؾی اثؼبز گًَبگَى
ؾالهت فطزی هسًظط لطاض گطفتِ اؾتٍ ،يؼیت ؾالهتی ظًبى ثستط اظ هطزاى هیثبقسً .وطات
ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی ظًبى ثََِض لبثلتَرْی ووتط اظ هطزاى هیثبقس ٍ ایي اذتالف زض
ؾالهت ضٍاًی ثیكتط اؾتّ .وچٌیي زض هتغیط ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهتی وِ ًكبًگط احؿبؼ ٍ
اضظیبثی افطاز اظ ٍيؼیت ؾالهتیقبى اؾتً ،یع ًوطات ظًبى ووتط اظ هطزاى اؾت ٍ تؼساز ضٍظّبیی
وِ ظًبى اظ ًظط رؿوی ٍ ضٍاًی ذَز ضا ؾبلن احؿبؼ ًویوطزًس ،ثیكتط اظ هطزاى ثَزُ اؾت .زض
ضاثُِ ثب تزطثِ ثیوبضی ٍ اؾتفبزُ اظ ذسهبت پعقىی ًیع ظًبى زاضای هیبًگیي ًوطُای ثبالتط اظ
هطزاى ّؿتٌس وِ ًكبى هیزّس زض همبیؿِ ثب هطزاى ثیكتط ثیوبض قسُ ٍ تحت زضهبى پعقىی لطاض
گطفتِاًس .ثطضؾی هؼٌیزاضی تفبٍتّبی هكبّسُ زض ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى زض رسٍل
قوبضُ  6آهسُ اؾت وِ ًكبى هیزّس زض هتغیطّبی ؾالهت رؿوبًی ،ؾالهت ضٍاًی ،ثطزاقت اظ
ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ،تفبٍت هؼٌیزاضی ثیي ظًبى ٍ
هطزاى ٍرَز زاضز؛ اهب زض هتغیط تزطثِ ثیوبضی ،ظًبى ػلیطغن تزطثِ ثیكتط ثیوبضی ٍ ًبضاحتیّبیی
وِ هٌزط ثِ زضیبفت هساذلِ پعقىی قسُ اؾت ،تفبٍت هؼٌیزاضی ثب هطزاى ًساضًس.
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جذيل  :6وتایج آسمًن tجُت بزرسی تفايت يضؼیت سالمتی سوان ي مزدان
متغیز

t

درجٍ آسادی

)Sig. (2-tailed

تفايت میاوگیه َا

ؾالهت رؿوبًی

-2/8

614

0/004

-4/1

ؾالهت ضٍاًی

-2/6

623

0/008

-4

ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت
رؿوبًی

-1/9

638

0/059

-0/8

ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی

-2/4

640

0/017

-1/1

تزطثِ ثیوبضی

1/4

647

0/16

-0/2

َمبستگی ابؼاد گًواگًن يضؼیت سالمتی سوان
ازػبی ایي هُبلؼِ ایي اؾت وِ ؾالهت هؤلفِای پیچیسُ ٍ چٌسٍرْی ثَزُ ٍ زاضای اثؼبز هتؼسزی
اؾت وِ زض ایي هُبلؼِ زض  5ثؼس ؾالهت ضٍاًی ،ؾالهت رؿوبًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت
رؿوبًی ٍ ضٍاًی ٍ ًیع تزطثِ ثیوبضی هسًظط لطاض گطفتِ اؾت .ثط ایي هجٌب اًتظبض هیضٍز ثیي ایي
ارعا اضتجبٌ ٍ ّوجؿتگی هؼٌیزاض هكبّسُ قَز چطا وِ زض نَضت ٍرَز چٌیي ضاثُِای هیتَاى
ؾالهت ضا هؤلفِای چٌسثؼسی زض ًظط گطفت .ثطای ؾٌزف ایي اهط اضتجبٌ اثؼبز گًَبگَى ٍيؼیت
ؾالهتی ظًبى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ثطضؾی قسُ اؾت وِ ًكبى هیزّس ثیي
توبهی هؤلفِّبی ٍيؼیت ؾالهتی ثب ّوسیگط اضتجبٌ هؼٌیزاضی ٍرَز زاضز وِ ّوِ هؤلفِّب ثِ-
رع تزطثِ ثیوبضی زاضای اضتجبٌ هؿتمین ثب ّوسیگط ّؿتٌسّ .وچٌیي ثیي تزطثِ ثیوبضی ثب ؾبیط
اثؼبز ؾالهتی ّوجؿتگی هؼٌی زاض ٍ هٌفی هكبّسُ قس (رسٍل .)6
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جذيل  :7ماتزیس َمبستگی ابؼاد يضؼیت سالمتی با َمذیگز در سوان
بزداضت اس
سالمت

سالمت

تجزبٍ

يضؼیت

رياوی

جسماوی

بیماری

سالمت

1

جسماوی

ؾالهت ضٍاًی

ؾالهت
رؿوبًی

تزطثِ ثیوبضی

ثطزاقت اظ
ٍيؼیت
ؾالهت
رؿوبًی
ثطزاقت اظ
ٍيؼیت
ؾالهت ضٍاًی

يطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

بزداضت اس
يضؼیت
سالمت رياوی

**0/84

**-0/58

**0/52

**0/57

0/00

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾرْب

312

298

311

304

306

يطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

**0/84

1

**-0/62

**0/57

**0/55

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾرْب

298

310

310

303

305

يطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

**-0/58

**-0/62

1

**-0/47

**-0/47

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾرْب

311

310

325

317

319

يطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

**0/52

**0/57

**-0/47

1

**0/74

)Sig. (2-tailed

0/00

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾرْب

304

303

317

317

318

يطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

**0/57

**0/55

**-0/47

**0/74

1

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾرْب

306

305

319

318

320

َمبستگی ابؼاد گًواگًن يضؼیت سالمتی مزدان
زض ایي هُبلؼِ ؾالهت زض  5ثؼس هُبلؼِ قسُ اؾت وِ زض لؿوت لجلی هَضز اقبضُ لطاض گطفت.
قست ٍ رْت اضتجبٌ  5ثؼس هصوَض ثب ّوسیگط زض هطزاى اظ َطیك آظهَى ّوجؿتگی هَضز ثطضؾی
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لطاض گطفتً .تبیذ ًكبى زاز وِ ثیي هؤلفِّب ٍ اثؼبز  5گبًِ ؾالهتی وِ زض ایي هُبلؼِ هسًظط لطاض
گطفتِاًس ،اضتجبٌ ّوجؿتگی لَی ٍ هؼٌیزاضی زض ؾُح  99زضنس ٍرَز زاضز ٍ اضتجبٌ ّوِ
هؤلفِ ّب ثِ رع تزطثِ ثیوبضی ثب ّوسیگط هؿتمین ٍ هخجت اؾت ٍ تزطثِ ثیوبضی ثََِض َجیؼی
زاضای اضتجبٌ هٌفی ثب ٍيؼیت ؾالهتی افطاز هیثبقس .همبیؿِ يطایت ّوجؿتگی ثیي هؤلفِّبی
ؾالهتی زض ثیي هطزاى ٍ ظًبى ًكبى هیزّس وِ زض اغلت هَلفِ ّب يطایت ّوجؿتگی گعاضـ
قسُ ثطای ظًبى ثیف اظ هطزاى هیثبقس ٍ ایي اهط ثیبًگط ٍرَز زیسی ولیگطا تط ٍ هٌؿزنتط ثِ
ٍيؼیت ؾالهتی زض ًعز ظًبى ثیف اظ هطزاى هیثبقس.
جذيل  :8ماتزیس َمبستگی ابؼاد يضؼیت سالمتی با َمذیگز در مزدان

ؾالهت
ضٍاًی
ؾالهت
رؿوبًی
تزطثِ
ثیوبضی
ثطزاقت اظ
ٍيؼیت
ؾالهت
رؿوبًی
ثطزاقت اظ
ٍيؼیت
ؾالهت
ضٍاًی

1

**0/81

**-0/5

**0/469

0/00

0/00

0/00

0/00

296

313

311

311

312
**

0/81

)Sig. (2-tailed

تؼساز پبؾرْب

296
**

-0/5

1
310
**

)Sig. (2-tailed

0/00

تؼساز پبؾرْب

313

306

**

0/469

**

**

0/49

-0/54

**

0/49

**

0/46

0/00

0/00

0/00

306

301

304

-0/54

0/00

يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى

**0/524

رياوی

جسماوی

بیماری

0/00

يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى

جسماوی

سالمت رياوی

سالمت

سالمت

)Sig. (2-tailed

يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى

يضؼیت سالمت

يضؼیت

تجزبٍ

يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى
تؼساز پبؾدّب

بزداضت اس

بزداضت اس

1
325
**

-0/41

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

**

-0/41

**

-0/37

0/00

0/00

322

322

1

**

0/80

0/00

تؼساز پبؾرْب

311

301

322

317

322

يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى

**0/524

**0/46

**-0/37

**0/80

1

)Sig. (2-tailed

0/00

0/00

0/00

0/00

تؼساز پبؾدّب

311

304

322

322

320
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ػًامل اجتماػی ي سالمتی سوان
ّوبىََض وِ زض ثحج ًظطی اقبضُ قس ،ػَاهل ارتوبػی اظ َطیك ایزبز قطایٍ ٍ تزطثِّبی
هتفبٍت ثطای هطزاى ٍ ظًبى ٍيؼیت ؾالهتی آًْب ضا تحت تأحیط لطاض هیزٌّس .ثِهٌظَض ثطضؾی
ًحَُ تأحیطگصاضی ایي ػَاهل تأحیط آًْب ثب اؾتفبزُ اظ هسل پیفثیٌی وٌٌسُ ضگطؾیًَی ثطضؾی قسُ
اؾت ،وِ ػَاهل ارتوبػی ثِػٌَاى هتغیطّبی پیفثیي ٍ ٍيؼیت ؾالهتی وِ حبنل روغ ًوطات
ؾالهتی افطاز زض  5ثؼس هَضز اقبضُ زض هجبحج لجلی هیثبقس ،ثِػٌَاى هتغیط تبثغ زض ًظط گطفتِ
قسُ اؾت .اظ اثؼبز  5گبًِی ٍيؼیت ؾالهتی ،تزطثِ ثیوبضی ثِزلیل زاقتي ضاثُِ هٌفی ثب ؾبیط
ػَاهل اظ حبنل روغ چْبض ػبهل وؿط قسُ ٍ ثسیيتطتیت ًوطُی ؾالهتی ّط وسام اظ افطاز ًوًَِ
هحبؾجِ قسُ اؾت .ثطای اؾترطاد هؼبزلِ ضگطؾیًَی اظ ضگطؾیَى گبمثِگبم اؾتفبزُ گطزیسُ ٍ
يطایت ثتب ٍ ًیع تَاى تجییٌی ول هسل هحبؾجِ گطزیسُ اؾتً .تبیذ ًكبى هیزٌّس وِ ؾِ هتغیط
حوبیت ارتوبػی ،آگبّیّبی ثْساقتی ٍ ؾَاز ؾالهتی تَاًؿتِاًس  18زضنس اظ تغییطات ٍيؼیت
ؾالهتی ظًبى ضا پیفثیٌی وٌٌس ٍ اظ ثیي ایي ؾِ هتغیط ًیع آگبّیّبی ثْساقتی زاضای ثیكتطیي
تَاى تجییٌی زض همبیؿِ ثب زٍ هتغیط زیگط ثَزُ اؾت.
مؼادلٍ  :0ؾالهتی ظًبى ; (حوبیت ارتوبػی) ( +0/18آگبّیّبی ثْساقتی) ( +0/23ؾَاز
ؾالهتی) 0/15
جذيل  :9تحلیل ياریاوس چىذ متغیزٌ يضؼیت سالمتی سوان
مىبغ

درجٍ

تغییزات

آسادی

محمًع مجذيرات

میاوگیه
مجذيرات

ضگطؾیَى

3

101369

33790

ثبلیهبًسُ

282

465717

1651

کمیت F

20/5

ضزیب
تبییه

0/18

ضزیب

سطح

َمبستگی

مؼىی

چىذگاوٍ

داری

0/42

0/000
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جذيل :01متغیزَایی کٍ در مذل باقی ماوذٌاوذ
متغیز

B

SE

Beta

(ضزیب رگزسیًن

(اضتباٌ

(ضزیب رگزسیًن

استاوذارد وطذٌ)

مؼیار)

استاوذارد ضذٌ)

آمارٌ t

سطح مؼىی-
داری

آگبّیّبی ثْساقتی

0/9

0/23

0/23

3/9

0/00

حوبیت ارتوبػی

1/5

0/5

0/18

3

0/002

ؾَاز ؾالهتی

1/4

0/53

0/15

2/6

0/009

ػًامل اجتماػی ي سالمتی مزدان
ػَاهل ارتوبػی ثب تؼطیف ًمفّبی هتفبٍت ثطای هطزاى ٍ ایزبز تزطثِّب ٍ قطایٍ هتفبٍت ظًسگی
ثطای هطزاى زض همبیؿِ ثب ظًبىٍ ،يؼیت ؾالهتی آًْب ضا تحت تأحیط لطاض هیزٌّس .ثِهٌظَض هُبلؼِ
ًمف ّط وسام اظ ػَاهل ارتوبػی زض تجییي تغییطات ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ثب اؾتفبزُ اظ
ضگطؾیَى گبم ثِ گبم ،هزوَػِ هتغی طّبیی وِ تحت ػٌَاى ػَاهل ارتوبػی زض ایي هُبلؼِ لطاض
گطفتِ ثَزًس ،ثِػٌَاى هتغیط پیفثیي ٍاضز هسل قسًس وِ زض ًْبیت اظ ثیي ایي هتغیطّب ،زٍ هتغیط
حوبیت ارتوبػی ٍ ؾجه ظًسگی ؾالهت هحَض زض هسل ثبلی هبًسًس وِ ایي زٍ هتغیط زض هزوَع
تَاًؿتٌس  20زضنس اظ تغییطات ٍيؼیت ؾالهتی هطزاى ضا تجییي ًوبیٌس .همبیؿِ هؼبزلِ
ضگطؾیًَی ثِزؾت آهسُ ثطای هطزاى ٍ ظًبى حبوی اظ تأحیطگصاضی هتفبٍت ػَاهل ارتوبػی زض
ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ اؾت .ثِ ًحَیوِ زض هطزاى حوبیت ارتوبػی ٍ ؾجه ظًسگی ؾالهت
هحَض ٍ زض ظًبى حوبیت ارتوبػی ،آگبّیّبی ثْساقتی ٍ ؾَاز ؾالهتی ًمف تؼییيوٌٌسُای زض
تجییي تفبٍتّبی ٍيؼیت ؾالهتی ایفب ًوَزُاًس.
مؼادلٍ  :2ؾالهتی هطزاى ; (حوبیت ارتوبػی)  ( +0/21ؾجه ظًسگی) 0/33
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جذيل  :00تحلیل ياریاوس چىذ متغیزٌ يضؼیت سالمتی مزدان
مىبغ

درجٍ

تغییزات

آسادی

مجمًع مجذيرات

میاوگیه
مجذيرات

ضگطؾیَى

2

94995

47498

ثبلی هبًسُ

284

38918

1370

کمیت F

34/7

ضزیب
تبییه

0/2

ضزیب

سطح

َمبستگی

مؼىی-

چىذگاوٍ

داری

0/44

0/00

جذيل  :02متغیزَایی کٍ در مذل باقی ماوذٌ اوذ
متغیز

B

SE

Beta

(ضزیب رگزسیًن

(اضتباٌ

(ضزیب رگزسیًن

استاوذارد وطذٌ)

مؼیار)

استاوذارد ضذٌ)

آمارٌt

سطح مؼىی
داری

حوبیت ارتوبػی

1/5

0/41

0/21

3/7

0/00

ؾجه ظًسگی ؾالهت
هحَض

2/4

0/42

0/33

5/8

0/00

بحث ي وتیجٍگیزی
ثیكتط هُبلؼبتی وِ ثِ هٌظَض همبیؿِ ٍيؼیت ؾالهتی ظًبى ٍ هطزاى ٍ ثِ هٌظَض ثطضؾی تأحیط
رٌؿیت ثط ؾالهتی اًزبم قسُاًسٍ ،رَز ًبثطاثطیّبی ؾالهتی ثیي زٍ رٌؽ ضا تأییس هیوٌٌس
(Verbrugge,1985؛ هؿؼَزًیب1389 ،؛ آزام ٍ ّطتؿلیه1385 ،؛ گكتبؾجی ٍ ّوىبضاى1382 ،؛
آهبضّبی رْبًی ؾالهتّ .)2011،وچٌیي ایي هُبلؼبت ثط ًمف رٌؿیت ثِػٌَاى ٍالؼیتی
فیعیَلَغیىی ٍ ؾبظُای ارتوبػی وِ هیتَاًس اثؼبز گًَبگًَبى ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ ضا تحت
تأحیط لطاض زّس ،تأویس هیوٌٌس .زض ایي ضاؾتب تجییيّبی ًظطی هتؼسزی ثِهٌظَض تَيیح تفبٍت-
ّبی هَرَز ثیي ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ اضائِ قسُاًس وِ زض ثرف ًظطی ثِ آًْب پطزاذتِ قس.
زض رطیبى ایي هُبلؼِ ؾؼی قس ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبیی وِ اظ ٍيؼیت ؾالهتی قْطًٍساى تجطیعی
روغآٍضی قسُ ثَز ،ثِ همبیؿِ ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ زض اثؼبز هرتلف پطزاذتِ قَز تب ثسیي
تطتیت ّن ٍرَز یب ػسم ٍرَز تفبٍت زض ثیي ظًبى ٍ هطزاى تجطیعی ثب اؾتفبزُ اظ یه هُبلؼِ
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تزطثی هكرم قَز ٍ ّن تجییي ّبی ًظطی هَرَز ثِ هؼطو آظهَى تزطثی گصاقتِ قًَس.
ثسیيهٌظَض ؾالهت زض پٌذ ثؼس قبهل ؾالهت ضٍاًی ،ؾالهت رؿوبًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت
ؾالهت ضٍاًی ،ثطزاقت اظ ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ تزطثِ ثیوبضی هُطح قس ٍ زٍ گطٍُ زض
ضاثُِ ثب ایي هتغیطّب ثب ّن همبیؿِ قسًسً .تبیذ ًكبى زاز وِ ًوطات ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی
هطزاى ٍ ظًبى تفبٍت هؼٌیزاضی ثب ّن زاضًس ٍ هطزاى اظ ٍيؼیت ؾالهت ضٍاًی ٍ رؿوبًی ثْتطی
زض همبیؿِ ثب ظًبى ثطذَضزاضًس ٍ ایي تفبٍت زض هتغیط ؾالهت ضٍاًی ثیكتط ًیع ّؿت .تفبٍت
هكبّسُ قسُ ًبقی اظ تزطثِ ثیكتط ًبضاحتیّبی رؿوبًی ٍ ًیع اؾتطؼّب ٍ فكبضّبی ضٍاًی زض
ظًبى زض همبیؿِ ثب هطزاى هی ثبقس وِ هی تَاًس ًبقی اظ فكبضّبی ػهجی ثیكتط ضٍی ظًبى زض
ًتیزِ ایفبی ًمفّبی چٌسگبًِای هبًٌس ذبًِزاضی ،ثچِزاضی ،هؿئَلیتّبی قغلی ٍ  ...زض ظًبى
ثبقس (گیسًع .)1386:221 ،اظ َطفی همبیؿِ ٍيؼیت ؾالهتی زٍ رٌؽ زض هتغیط ثطزاقت اظ
ٍيؼیت ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًی ًیع ًكبًگط ٍرَز تفبٍت هؼٌیزاض ثیي ظًبى ٍ هطزاى زض زٍ
هتغیط هصوَض ٍ ٍيؼیت ثْتط هطزاى زض همبیؿِ ثب ظًبى هیثبقس .ایي یبفتِ ًكبى هیزّس وِ ظًبى
زض وٌبض تزطثِ ثیكتط ًبضاحتی ّبی رؿوبًی ٍ ضٍاًی ،ثطزاقت ثستطی ًیع اظ ٍيؼیت ؾالهتی
رؿوبًی ٍ ضٍاًی ذَز زاضًس وِ تب حسی زض تأییس ًظطات هَرَز زض ظهیٌِ پصیطـ ضاحت تط ًمف
ثیوبض تَؾٍ ظًبى ًیع هیثبقس (هؿؼَزًیب1388 ،؛Tukett.1976؛ آزام ٍ ّطتؿلیه .)1385 ،ثِ-
هٌظَض ثطضؾی ایٌىِ گعاضـ ظًبى ٍ هطزاى اظ ٍيؼیت ؾالهتی قبى ٍ احؿبؼ ٍ ثطزاقت آًْب
ًؿجت ثِ ؾالهت رؿوبًی ٍ ضٍاًیقبى تب چِ حسی ثب تزطثِ ثیوبضی ٍالؼی ًعز آًْب هٌُجك اؾت،
ثِ همبیؿِ زٍ گطٍُ اظ ًظط تزطثِ ثیوبضی ،وِ هٌزط ثِ ثؿتطی قسى یب زضیبفت هساذالت پعقىی
قسُ ثبقس ،پطزاذتِ قس  .همبیؿِ ًوطات زٍ گطٍُ زض ظهیٌِ هتغیط تزطثِ ثیوبضی حبوی اظ ٍرَز
تفبٍتی ًبچیع زض ظهیٌِ تزطثِ ثیوبضی ثیي زٍ رٌؽ ثَز (هطزاى  ٍ 1/6ظًبى  )1/8وِ ایي تفبٍت
ثِ لحبِ آهبضی ًیع هؼٌیزاض ًجَز .ایي یبفتِ تب حس ظیبزی زض تأییس زیسگبُّبیی هیثبقس وِ هؼتمس
ّؿتٌس زازُّبیی وِ زض هُبلؼبت هتؼسز ثِهٌظَض ؾٌزف ؾُح ؾالهت ظًبى ٍ هطزاى روغآٍضی
هیقًَس ثب اضیتّبیی ّوطاُ ّؿتٌس وِ اغلت ًبقی اظ تفبٍت ًگطـ هطزاى ٍ ظًبى ًؿجت ثِ
تغییطات ثسًی ٍ تحَالت رؿوبًیقبى ّؿتٌس وِ ثِ گعاضـزّی هتفبٍت زٍ رٌؽ اظ ٍيؼیت
ؾالهتی قبى هٌزط هیقَز (Verbrugge,1985؛ گیسًع .)1386 ،ثط هجٌبی ًتبیذ ایي هُبلؼِ

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال دوم -شماره  -4بهار و تابستان 3131

27

هی تَاى ازػب وطز وِ فیعیَلَغی هتفبٍت ظًبى ٍ هطزاى ّط چٌس ظهیٌِؾبظ ثطٍظ ثطذی اظ ثیوبضیّب
زض یه گطٍُ ثیكتط اظ زیگطی هیثبقس اهب زض ًْبیت تأحیط چٌساًی ضٍی تزطثِ ثیكتط ثیوبضی زض
ظًبى ًؿجت ثِ هطزاى یب ثبلؼىؽ ًساضز ٍ ًمف ػَاهل ٌّزبضی ٍ شٌّی زض ًبثطاثطی ّبی ؾَُح
ؾالهت زٍ رٌؽ تأحیطگصاضتط اؾت .اظ َطفی ًتبیذ ایي هُبلؼِ ّوجؿتگی هخجت ٍ لَی ضا ثیي
توبهی هؤلفِّبی ؾالهت ثِ اؾتخٌبی تزطثِ ثیوبضی (وِ آى ّن ّوجؿتگی لَی ٍ هٌفی ثب ؾبیط
هؤلفِّبی ؾالهت زاقت) ًكبى زاز وِ حبوی اظ تأییس ایي اهط اؾت وِ ؾالهت هفَْهی چٌس
ثؼسی هی ثبقس وِ ّوِی اثؼبز ًیع زاضای اضتجبٌ ثب ّوسیگط ّؿتٌس .ثٌبثطایي زض هُبلؼبت ؾالهت
ٍ ًیع ثطًبهِضیعی ّبی ؾالهت ثبیس ثِ توبهی اثؼبز ٍ هؤلفِّبی ؾالهت تَرِ قَز تب زض ًْبیت
ًتبیذ هؤحطی زض ضاؾتبی ثْجَز ٍيؼیت ؾالهت توبهی افطاز ربهؼِ ثِزؾت ثیبیس .ثرف زیگط ایي
هُبلؼِ ثِ ثطضؾی ؾبذت ؾالهت ثِػٌَاى ؾبظُ ای ارتوبػی اذتهبل زاقت ٍ زض ایي ضاؾتب
ًمف ػَاهل ارتوبػی زض ؾالهت هطزاى ٍ ظًبى ثطضؾی قس تب هتغیطّبی ارتوبػی تأحیطگصاض ثط
ؾالهت زٍ رٌؽ قٌبؾبیی قًَسً .تبیذ ًكبى زاز وِ تأحیط ػَاهل ارتوبػی ثط ؾالهت هطزاى ٍ
ظًبى زاضای ؾبظٍوبض هتفبٍتی اؾت ثًِحَیوِ زض ظًبى ؾِ هتغیط حوبیت ارتوبػی ،آگبّیّبی
ثْساقتی ٍ ؾَاز ؾالهتی ثیكتطیي ٍاضیبًؽ ًوطات ؾالهتی ضا تجییي وطزًس ٍ زض ثیي ایي ؾِ
هتغیط ًیع ًمف آگبّیّبی ثْساقتی اظ ّوِ ثیكتط ثَز .زض هطزاى زٍ هتغیط ؾجه ظًسگی ٍ
حوبیت ارتوبػی تَاًؿتٌس  20زضنس اظ تغییطات ٍيؼیت ؾالهتی ضا تجییي ًوبیٌس وِ زض ثیي زٍ
هتغیط هصوَض ًیع ،ؾجه ظًسگی ثب يطیت ثتبی ً 0/33مف هؤحطتطی ضا زاقت .ثب اؾتٌبز ثِ ایي
یبفتِ تحمیمبتی تب حسی تفبٍتّبی هَرَز زض ؾي اهیس ثِ ظًسگی ظًبى ٍ هطزاى زض اغلت رَاهغ
لبثل تَيیح اؾت چطا وِ ثب تَرِ ثِ تأحیطپصیطی ثیكتط ؾالهت هطزاى اظ ؾجه ظًسگی ،قیَُّبی
ًبهٌبؾت ظًسگی ٍ ضفتبضّبی پطذُطی هبًٌس اؾتؼوبل ؾیگبض ،للیبى ،الىل ٍ هَاز هرسضً ،تبیذ
ظیبًجبضی ثط ضٍی ٍيؼیت ؾالهتی آًْب ثِ ربی گصاقتِ ٍ ًطخّبی ثبالتط هطيٍهیط ضا زض هطزاى زض
همبیؿِ ثب ظًبى ثبػج هیقًَس.
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