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چکیذُ
ًَقتبض حبضط ثِ ؾٌدف هیعاى ؾالهت اختوبفی زض خَاًبى هیپطزاظز .چبضچَة ًؾطی ایي تحقیق زض ثقس
ؾالهت اختوبفی قبذمّبی اؾتبًساضز قسُ کییع اؾت .زض ثحث ضٍـقٌبؾی ًَؿ پیوابیف حبضاط تَنای ی-
ّوجؿتگی اؾت .خبهقِ هَضز هغبلقِ خَاًبى  18تب  30ؾبلِ قْطؾتبى قبیي ٍاقـ زضذطاؾبى خٌَثی ثَزُ کِ حدن
ًوًَِ هَضز ًؾط ثط اؾبؼ فطهَل کَکطاى  ً 400ط اًتربة قسُاًاس ثاط اؾابؼ ضٍـ ًوًَاِگیاطی ذَقاِای ٍ
تهبزفی ؾبزُ افطاز خبهقِ آهبضی اظ عطیق پطؾكٌبهِّبی اؾتبًساضزقسُ ٍ ذَزهحقاقؾابذتِ هاَضز هغبلقاِ قاطاض
گطفتِاًس.زض هدوَؿ ضطایت آل بی کطًٍجبخ تحقیق حبضط  0/75ثسؾت آهسُ اؾت .اظ ًطم افعاض  SPSS22ثطای
تحلیل زازُ ّبی تحقیق ثِ ّوطاُ آظهَىّبی آهبضی تَنی ی ٍ اؾتٌجبعی اظ خولِ ّوجؿتگی پیطؾَى آظهَى  ثاب
زٍ ًوًَِ هؿتقل(ثطای ثطضؾی ت بٍت) اؾت بزُ قسُ اؾتً .تبیح ًكبى هیزّس هیعاى ؾالهت اختوبفی خَاًابى زض

ایي قْط زض حس هتَؾظ ضٍ ثِ ثبال اضظیبثی قسُ اؾت ٍ هؤل ِ اًؿدبم اختوبفی اظ اثقبز ؾالهت اختوبفی ثبالتطیي
ضتجِ ٍ هؤل ِ هكبضکت اختوبفی پبییيتطیي ضتجِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًسً .تبیح ثِزؾتآهسُ اظ ایاي پاػٍّف
ثیبًگط ٍخَز اضتجبط ثیي هتغیطّبی خوقیتقٌبذتی (ؾي ٍ پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی) ثب هتغیط ٍاثؿتِ (ؾاالهت
اختوبفی) اؾتّ .وچٌیي ت بٍت ثیي زٍ هتغیط ٍضقیت تأّل ٍ ؾالهت اختوبفی هقٌیزاض اؾت ٍلی ثیي خاٌؽ
ٍ هیعاى ؾالهت اختوبفی ت بٍت هقٌیزاضی هكبّسُ ًگطزیس.
کلیذ ٍاصُ :اًؿدبم اختوبفی اًغجبق اختوبفی پصیطـ اختوبفی ؾالهت اختوبفی قکَفبیی اختوبفی
هكبضکت اختوبفی.

 تاریخ وصول8931/2/81 :

تاریخ پذیزش8931/6/9 :

 ایه مقاله اس طزح حمایت پژوهاوه داوشگاه پیام وور مستخزج گزدیذه است.
 -8گزوه علوم اجتماعی ،داوشگاه پیام وور ،ایزان sharbatiyan@pnu.ac.ir
 -2گزوه علوم اجتماعی ،داوشگاه پیاموور مزکش تهزان غزب ،تهزان ،ایزان tavafi8997@ gmail.com
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فهلٌبهِ هغبلقبت خبهقِقٌبذتی خَاًبى/ؾبل قكن /قوبضُ ّدسّن

 -1همذهِ ٍ تیاى هسألِ
ؾالهتی ٍ ضفبُ زض گؿتطزُتطیي هقٌی آى پسیسُای اؾت کِ هَضز تَخِ توبهی اًؿبىّب گطٍُّبی
اختوبفی ٍ خَاهـ ثكطی هیثبقس « .ؾالهتی زض گ توبىّبی هتٌَفی تَنیف ٍ تجییي قسُ اؾت کِ ایي
گ توبىّب ثِ عَض اختوبفی ؾبذت یبفتِاًس .گطچِ ه بّین ؾالهتی شّي ٍ ثسى عی هکبى ٍ ظهبىّبی
هرتلف هت بٍت ثَزُاًس اهب ثطای توبهی فطٌّگّب ٍ خَاهـ ًقف اؾبؾی زض تدبضة ظًسگی اًؿبىّب ثبظی

کطزُاًس» .زٍثَؼ 1ؾالهت ضا ایٌگًَِ تقطیف هی کٌس «:ؾالهت ًكبًِ ًجَزى ًؿجی زضز ٍ ًبضاحتی ٍ تغبثق
ٍ ّوبٌّگی ثِ هٌؾَض اعویٌبى اظ ثْتطیي فولکطز اؾت» (هْطی  .)58 :1390ثب زض ًؾطگطفتي ؾالهتی ثِ
فٌَاى ه َْهی هتأثط اظ هدوَفِ پیچیسُ ای اظ فَاهل ظیؿتی ضٍاًی -اختوبفی فطٌّگی اقتهبزی هصّجی
ٍ هحیغی ثبیس اشفبى زاقت کِ زض ایي هقٌب ؾالهتی زیگط تٌْب زغسغِ زؾت اًسکبضاى فلَم پعقکی ًیؿت
ثلکِ توبهی زاًكوٌساى فلَم اختوبفی ثِ ٍیػُ اًؿبىقٌبؾبى خبهقِقٌبؾبى ٍ ضٍاىقٌبؾبى ثِ ثطضؾی آى
فالقوٌس ّؿتٌس.
ؾبظهبى ثْساقت خْبًی ثْعیؿتي یب آؾبیف کبهل اظ ًؾط اختوبفی ضا یکی اظ اثقبز ؾالهتی تقطیف
هیکٌس .زض فهط حبضط اثقبز ضٍیکطزّب ٍ قبذمّبی هطثَط ثِ ؾالهت اختوبفی 2زض کٌبض اثقبز خؿوی
ٍ ضٍاًی ؾالهت هَضز تَخِ ثؿیبضی قطاض گطفتِاؾت« .ثلَک ٍ ثطؾلَ 3کؿبًی ثَزًس کِ ثطای اٍلیي ثبض زض

ؾبل  1972زض پػٍّكی ثِ ه َْم ؾالهت اختوبفی پطزاذتٌس .آًْب ه َْم ؾالهت اختوبفی ضا ثب زضخِ
فولکطز افضبی خبهقِ هتطازف کطزُ ٍ قبذم ؾالهت اختوبفی ضا ؾبذتٌس .آًْب تالـ کطزًس تب ثب عطح
پطؾفّبی گًَبگَى زض اثقبز خؿوی ضٍاًی ٍ اختوبفی ؾالهت فطزی ثِ هیعاى فقبلیت ٍ فولکطز فطز زض

خبهقِ ثطؾٌس .ایي ه َْم ضا چٌس ؾبل ثقس زًٍبلس ٍ ّوکبضاى 4زض ؾبل  1978هغطح کطزًس ٍ اؾتسالل آًْب

ایي ثَز کِ ؾالهت اهطی فطاتط اظ گعاضـ فالین ثیوبضی هیعاى ثیوبضیّب ٍ قبثلیتّبی کبضکطزی فطز اؾت.
آًْب هقتقس ثَزًس کِ ضفبُ ٍ آؾبیف فطزی اهطی هتوبیع اظ ؾالهت خؿوی ٍ ضٍاًی اؾت .ثطاؾبؼ ثطزاقت
آًبى ؾالهت اختوبفی زض حقیقت ّن ثركی اظ اضکبى ٍضـ ؾالهت هحؿَة هیقَز ٍ ّن هیتَاًس تبثقی
اظ آى ثبقس» (فطٍم .)342 :1385
خَاًبى ثیف اظ ًیوی اظ هٌبثـ اًؿبًی هؤثط زض تَؾقِ خَاهـ ثكطی ضا تكکیل هیزٌّسً .ؿل خسیس

قبّس زگطگًَی ّبی فٌی ٍ اختوبفی ثی ؾبثقِ ثَزُ اؾت افعایف تٌَؿ زض اضظـّب ٍ ًگطـّب زض فطنِ-
1 .Do boos
2 .Social health
3 .Belloc & Breslow
4 .Donald & et al
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ّبی هرتلف اختوبفی ّوطاُ ثب فطآیٌس افعیف کثطت گطایی زض قیَُ ظًسگی ٍ فكبض فطز گطایی زض هَضز
خَاًبى ثِ فلت ٍیػگیّبی ذبل ذَز قسیستط ٍ گبّی ًگطاى کٌٌسُتط اؾت .اظ آًدب کِ خبهقِ ثسٍى
زاقتي افطازی ؾبلن ًوی تَاًس ثِ حیبت ذَز ازاهِ زّس لصا ثطذَضزاضی افضبی خبهقِ ذهَنبً خَاًبى اظ
ؾالهت اختوبفی ٍ هیعاى پیًَس هیبى آًْب ٍ خبهقِ ظهیٌِ کبفی ثطای تجبزالت اختوبفی فطٌّگی ٍ فبع ی ضا
فطاّن هیآٍضز.

1

ؾالهت قطط ضطٍضی ثطای ای بی ًقفّبی اختوبفی اؾت «اًؿبىّب زض نَضتی هیتَاًٌس فقبلیت
کبهل زاقتِ ثبقٌس کِ ّن ذَز ضا ؾبلن ثساًٌس ٍ ّن خبهقِ آًْب ضا ؾبلن ثساًس زض ایي حبلت ؾالهت زض
ضزیف اضظـّبی اختوبفی قطاض هیگیطز ٍ هتغیطّبی هٌحهطاً ظیؿتی ثطای ثِ زؾتزازى تقطی ی اظ آى

کبفی ًرَاّس ثَز» (ّعاضخطیجی ٍ ّوکبض ّ .)291 :1391وبًغَض کِ زیَیس ثلیي )1997(2هغطح هیکٌس

«هؿیط فلت ٍ هقلَلی زض تجییي ضاثغِ ثیي هَققیت اختوبفی ٍ اقتهبزی ٍ ؾالهت هوکي اؾت زٍعطفِ
ثبقس .ثِ فجبضت ثْتط ؾالهت هَققیت اختوبفی -اقتهبزی فطز ضا تضویي هیکٌس ٍ زضفَو قطایظ
اختوبفی ًیع ثط ؾالهت فطز تأثیط هیگصاضز » (ثلیي 1997؛ ثِ ًقل اظهبضهَت ٍ ّوکبض  .)20 :1386ثٌبثطایي
ؾالهت یکی اظ هؤل ِّبی انلی زض ظًسگی افطاز ثطای قطاضگطفتي آىّب زض عجقبت هرتلف اختوبفی
ّوچٌیي فبهلی هْن زض ایدبز فطنتّبی ضقس تَؾقِ ٍ تقبلی فطز ٍ خبهقِ هحؿَة هیقَز.

اظ ًؾط کییع« 3ؾالهت اختوبفی زاضای قبذمّبی هتقسزی اؾت کِ ایي اثقبز قبهل :اًؿدبم اختوبفی

پصیطـ اختوبفی هكبضکت اختوبفی قکَفبیی اختوبفی ٍ اًغجبق اختوبفی اؾتّ ».وچٌیي کیٌع هقتقس
اؾت« کی یت ظًسگی ٍ فولکطز قرهی فطز ضا ًویتَاى ثسٍى تَخِ ثِ هقیبضّبی اختوبفی اضظیبثی کطز ٍ
فولکطز ذَة زض ظًسگی چیعی ثیف اظ ؾالهت خؿوی فبع ی ٍ ضٍاًی اؾت ٍ تکبلیف ٍ چبلفّبی
اختوبفی ضا ًیع زض ثط هیگیطز» (کییع ٍ .)84 :2004ی ه َْم ؾالهت اختوبفی ضا ثِ هقٌی اضظیبثی فطز اظ
فولکطزـ زضثطاثط اختوبؿ ثیبى هیکٌس .زض ٍاقـ ؾالهتی اهطی فطاتط اظ ٍخَز ًكبًِ ّبی ثیوبضی ٍ قبثلیتّب
ٍ تَاًبییّبی کبضکطزی زض افطاز هیثبقس .ضفبُ ٍ آؾبیف زض ظًسگی ثب ٍخَز ؾالهت خؿوی ٍ ضٍاًی کبهل
ًویگطزز .ثطای ضؾیسى ثِ ایي اهط ؾبظگبضی ٍ تقبزل زض فولکطز افطاز ٍ ثٌب ثِ تقطیف کییع کی یت
ضٍاثغف ثب زیگطاى ٍ گطٍُ ّبی اختوبفی ًیع هیثبیؿت هالک قطاض ثگیطز.
ثطاؾبؼ ؾٌس چكن اًساظ ثلٌسهست خوَْضی اؾالهی ایطاى تأهیي ؾالهت زض اثقبز هرتلف ثَیػُ
ؾالهت اختوبفی ثب ه َْم فویق ٍ ٍؾیـ آى ثِ فٌَاى یک اؾتطاتػی ثلٌسهست کكَض ضا ثِ تهَیط هیکكس.
1 .Social roles
2 .David Blane
3 .Keyes
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ضٍقي اؾت ّطگًَِ تالـ زض ظهیٌِ زؾتیبثی ثِ ؾالهت اختوبفی ٍ ضٍاًی کِ ًیبظی فطزی ٍ اختوبفی
اؾت هؿتلعم آقٌبیی ثب هقٌب ٍ ه َْم ؾالهت اختوبفی ٍ چگًَگی اًساظُگیطی ثْطُ هٌسی اظ قبذمّب ٍ
ًیع یبفتي ضاُّبی اضتقبء آى هیثبقس .ثْطُهٌسی اظ قبذمّبی ؾالهت زض گطٍُ ّب ٍ اقكبض هرتلف خبهقِ
اظ خولِ گطٍُ خَاًبى ثِ فٌَاى پیكطٍاى تَؾقِ ضٍیکطزی اؾت کِ هَخت ثْجَز کی یت ظًسگی ضفبُ ٍ
ضضبیت اظ ظًسگی هیقَز .ثب تَخِ ثِ ًقف ؾبظًسُ خَاًبى زض خبهقِ ؾالهت ایي قكط اظ اّویت ثؿعایی
ثطذَضزاض اؾت.
خَاًبى ثِ هثبثِ ؾطهبیِّبی اًؿبًی ّط خبهقِای ّؿتٌس « .آًبى ثِ لحبػ ثطذَضزاضی اظ تَاى ٍ اًطغی
قبزضًس تأثیط تقییي کٌٌسُای ثط آیٌسُ خبهقِ زاقتِ ثبقٌس .ؾالهت خَاًبى یک هؿألِ حیبتی اؾت کِ اهطٍظُ
هَخت چبلفّبی ظیبزی قسُ اؾت» (ثبثبپَض ذیطالسیي ٍ ّوکبضاى  .)1388اّویت ایي هؿألِ ظهبًی ثیكتط
هیقَز کِ ثطذی هغبلقبت ًكبى هیزّس کِ هكکالت ایي قكط ضًٍسی افعایكی زاقتِ اؾت .فٌهط هْن زض
ایي خطیبى کؿت قٌبذت ٍاقـثیٌبًِ اظ ذَز ٍ زیگطی ٍ فَاهل هحیغی هیثبقس ٍ ایي اهط ضطٍضت
ؾالهت اختوبفی ضا ایدبة هیکٌس ظیطا ؾالهت اختوبفی ثِ ًَفی هیتَاًس تَاًوٌسی ٍ کبضایی فطز
هحؿَة قَز ٍ ثِ ؾطهبیِگصاضی افطاز زض ضٍاثظ اختوبفی ٍ زض اذتیبضگطفتي هٌبثـ هَخَز زض ایي ضٍاثظ
زض ؾغح خبهقِ ٍ کؿت ثبظزُ کوک کٌس.
ؾالهت اختوبفی ثِ هثبثِ ثقسی اظ ؾالهت اًؿبًی زض کٌبض زٍ ثقس ؾالهت ّوگبًی ٍ ضٍاًی تأثیط
ثؿعایی زض ثْتطکطزى قطایظ ثْعیؿتي افطاز زض خبهقِ ذَاّس زاقت .ثب تَخِ ثِ هقیبضّبی اختوبفی
فطٌّگی ٍ ضفبّی زض ّط خبهقِای هیتَاى اثقبز هرتلف ایي پسیسُ ضا زض کی یت ظًسگی ٍ فولکطز فطزی ٍ
خوقی قْطًٍساى هَضز اضظیبثی قطاض زاز .ثط ایي اؾبؼ ؾٌدف قبذمّبی ؾالهت اختوبفی ٍ فَاهل
خبهقِقٌبذتی هؤثط ثط آى زض ثیي ظًسگی ًؿل خَاى خبهقِ کِ آیٌسُ خبهقِ ضا ضقن هیظًس ثبیس هَضز
تحقیق قطاض گیطز .تب ثتَاى ثب هغبلقِ زقیق ایي قبذم ٍ ثب اضائِ تساثیط ٍ ضاّجطزّبی اختوبفی ٍ فطٌّگی زض
ؾغح خبهقِ اًَاؿ آؾیتّبی اختوبفی ٍ اًحطات خوقی ضا کبّف زاز ٍ ؾغح ؾالهت ّوگبًی خبهقِ ضا
زض ثقس اختوبفی اضتقبء زاز.
زض ایي پػٍّف ضوي ثطضؾی ه َْم ؾالهت اختوبفی ّسف انلی ایي اؾت کِ ثب عطح ؾؤاالت زض
اثقبز ؾالهت اختوبفی ثِ هیعاى فقبلیت ٍ فولکطز فطز زض خبهقِ پیثطزُ قَز .ثطاؾبؼ چٌیي اهطی
هْوتطیي ؾؤاالت ثیبىقسُ زض ایي اضتجبط کِ زض عی فطآیٌس تحقیق ثِ آى پبؾد زازُ هیقَز فجبضت اؾت اظ:
 -1خَاًبى قْطؾتبى قبیي ثِ چِ هیعاى اظ قبذم ؾالهت اختوبفی ثْطُهٌس ّؿتٌس؟
ّ -2ط یک اظ هتغیطّبی خوقیتقٌبذتی( ؾي خٌؽ ٍ تأّل پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی) چِ
ضاثغِای هیتَاًٌس ثب ؾالهت اختوبفی خَاًبى زاقتِ ثبقٌس.
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 -3ثب تَخِ ثِ هیعاى ثْطُهٌسی اظ ؾالهت اختوبفی خَاًبى چِ ضاّکبضّب ٍ ضاّجطزّبیی زض پیكجطز ٍ
اضتقبء ایي پسیسُ اختوبفی هیتَاى ثِ نَضت کبضثطزی ٍ فولیبتی اضائِ زاز؟
 -2پیطیٌِ تجزتی پضٍّص
 نجَضی ( )1391زض هقبلِای ثب فٌَاى ثطضؾی هیعاى ؾالهت اختوبفی زض ثیي کبضهٌساى آهاَظـ ٍپطٍضـ کِ ثطگطفتِ اظ پبیبى ًبهِ زاًكگبّی زض زاًكگبُ پیبم ًَض اؾات ثاب ّاسف ثطضؾای هیاعاى ؾاالهت
اختوبفی تسٍیي گطزیسُ اؾت .خبهقِ آهبضی آى اظ ثیي کبضکٌبى هٌغقِ  11قْط تْطاى اًترابة قاسُ اؾات.
ثطاؾبؼ یبفتِ ّبی ثِ زؾت آهسُ هحقق ثِ ایي ًتبیح زؾت یبفت :ثیي پبیگبُ اقتهبزی – اختوبفی (یکای اظ
هتغیطّبی خوقیت قٌبذتی) ثب ؾالهت ضاثغِ ای ٍخَز ًساضز؛ ایي زضحبلی اؾت کِ یکی اظ فطضایبت هْان
تحقیق ثِ ایي هْن اذتهبل زازُقسُ اؾتٍ .لای ثاطذالف اًتؾابض تاأثیط آى هقٌابزاض ًگطزیاسُاؾات؛ لاصا
پػٍّكگط ؾبیط فبکتَضّب ضا هَضز هغبلقِ قطاض زازُاؾت ضاثغِ هیعاى تحهیالت هیاعاى زضآهاس ثاب ؾاالهت
اختوبفی هقٌبزاض ثِ زؾت آهسُاؾت .زض ثطضؾی ت بٍت ثیي ؾالهت اختوبفی هطزاى ٍ ظًبى هتغیط خٌؿایت
ثِ فٌَاى هتغیط هؿتقل زض ًؾط گطفتِ قسُ کِ ًكابى هایزّاس ت ابٍت هقٌابزاضی ثایي خٌؿایت ٍ ؾاالهت
اختوبفی ٍخَز ًساضز .ثِ فجبضتی ت بٍتی زض هیعاى ؾالهت اختوبفی هطزاى ٍ ظًبى هكبّسُ ًگطزیسُ اؾت.
 قطثتیبى ( )1391زض هقبلِای ثب فٌَاى تأهلی ثط پیًَس هقٌبیی هؤل ِّبی ؾطهبیِ اختوبفی ٍ هیاعاىثْطُهٌسی اظ ؾالهت اختوبفی زض ثیي زاًكدَیبى زاًكگبُ پیبم ًَض هكْس :ثِ ثطضؾای ایاي پسیاسُ پطزاذتاِ
اؾت .یبفتِّبی ثسؾت آهسُ حبکی اظ ایي اؾت کِ «ثب ثطضؾی ضاثغاِ ثایي خٌؿایت ٍ ؾاالهت اختوابفی
هكرم قس ثقس پیَؾتگی اختوبفی ؾْن زاقت اختوبفی ٍ قکَفبیی اختوبفی زض ثیي زاًكدَیبى زذتط
ٍ پؿط ت بٍت هقٌبزاضی زاضز؛ ثغَضی کِ هیبًگیي ًواطات پؿاطاى زض پیَؾاتگی اختوابفی ٍ ؾاْن زاقات
اختوبفی ثیكتط اظ زذتطاى اؾت .یبفتِّب ًكبى هیزّس کِ زاًكدَیبى هتأّل ًؿجت ثِ زاًكدَیبى هداطز اظ
ؾالهت اختوبفی ثبالتطی ثطذَضزاضًسّ .وچٌیي ؾطهبیِاختوبفی ثِ فٌاَاى یاک فبهال هاؤثط ثاط ؾاالهت
اختوبفی هغطح هیقَز ٍ ثطاؾبؼ هسل ضگطؾیَى اثقبز افتوبز ٍ هكبضکت اختوبفی ثیكتطیي اّویت ضا زض
تقییي هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى زاضًس» ( قطثتیبى ً .)168 -169 :1391تبیح ثسؾت آهسُ اظ تحلیل
ضگطؾیَى ًكبى زاز کِ  59زضنس اظ تغییطات ٍاضیبًؽ ؾالهت اختوبفی ثَؾیلِ زٍ هتغیط افتوبز ٍ هكبضکت
اختوبفی تجییي هیقَز.
 ّعاض خطیجی ٍ اضفقی فیيالسیي ( )1391زض هقبلِای ثب فٌَاى اٍقبت فطاغت ٍ ؾالهت اختوابفی:ثِ ثطضؾی ضاثغِ ثیي ًحَُ گصضاى اٍقبت فطاغت ثِ فٌَاى یکی اظ فَاهالاختوابفی اقتهابزی فطٌّگای ثاب
ؾالهت اختوبفی ثِ فٌَاى یکی اظ اثقبز ؾالهت پطزاذتِ اؾت .ضٍـ تحقیق پیوبیكی ٍ ثِ نَضت هقغقای
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ٍ خبهقِ آهبضی خَاًبى  29-15ؾبل قْطؾتبى ثؿتبى آثبز اًدبم قسُ اؾات .زض ًْبیات یبفتاِّابی تحقیاق
حبکی اظ آى اؾت هیعاى ؾالهت اختوبفی زض ثیي خبهقِ آهبضی زض حاس هتَؾاظ ثاَزُ ٍ ضاثغاِ هقٌابزاض ٍ
ّوجؿتگی هؿتقین ٍ هثجتی ثیي هیعاى ضضبیت اظ اٍقبت فطاغت ٍ ًحَُ گاصضاى اٍقابت فطاغات ثاب فطاغات
اختوبفی فولی -خؿوبًی ٍخَز زاضزً .تبیح ثِ زؾت آهاسُ ًكابى هایزّاس هیاعاى ضضابیت اظ فطاغات ٍ
ّوچٌیي گصضاى اٍقبت فطاغت هیتَاًس ثب فقبلیت ّبیی کاِ خٌجاِ اختوابفی ٍ فولای زاضًاس ٍ ثاط ؾاالهت
اختوبفی افطاز تأثیط گصاضًس زض اضتجبط ّؿتٌس.

 حبتوی ( )1389زض پػٍّكی ثب فٌَاى ثطضؾی فَاهل هؤثط ثط ؾالهت اختوبفی ثب تأکیس ثط قاجکِ-ّبی اختوبفی کِ ثطگطفتِ اظ پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی اضقس زض زاًكگبُ فالهِ عجبعجابیی های ثبقاس ثاب ّاسف

ثطضؾی هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى ٍ ثب تأکیس ثط قجکِ ّبی اختوبفی اًدابم یبفتاِ اؾات .ؾاالهت
اختوبفی زاًكدَیبى ثِ نَضت تَظیـ ًطهبل ٍ زضحس هتَؾظ ثِ زؾت آهس ٍ .ثایي قاجکِ ّابی اختوابفی
هٌبثـ حوبیت اختوبفی قجکِّب اضتجبط قجکِای ٍ پبیگبُ اقتهبزی -اختوبفی زاقدَیبى ثاب هیاعاى ؾاالهت
اختوبفی آًبى اضتجبط هقٌابزاضی ضا ًكابى هایزّاسّ .وچٌایي زض ایاي پاػٍّف هیاعاى ؾاالهت اختوابفی
زاًكدَیبى ثِ ایي نَضت هكرم گطزیس15/5 .زضنس زاًكدَیبى ؾالهت اختوبفی پابییي  66/6زضناس
ؾالهت اختوبفی هتَؾظ ٍ تٌْب 18زضنس زاضای ؾالهت اختوبفی ثبال ثَزًس(حبتوی .)133 :1389
 کٌگطلَ ( )1387زض هقبلِ ای ثاب فٌاَاى ثطضؾای هیاعاى ؾاالهت اختوابفی زاًكادَیبى قابّس ٍغیطقبّس زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی ثاِ ؾاٌدف ؾاالهت اختوابفی زاًكادَیبى قابّس ثاب ضٍـ پیوبیكای
پطزاذتِ اؾتً .تبیح ایي پػٍّف ًكبى زاز کِ ثیي هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى قابّس ٍ غیاط قابّس
ت بٍت هقٌبزاضی ٍخَز ًساضز .هیبًگیي هدوَؿ ًوطات کؿت قسُ ثطای زاًكدَیبى قبّس ثطاثط  109 ٍ 6ثاِ
زؾت آهس ٍ ثطای زاًكدَیبى غیطقبّس ثطاثط  111 ٍ 4ثِ زؾت آهاسٍ .لای ثایي هیاعاى ؾاالهت اختوابفی
زاًكدَیبى قبّس ٍ زاًكکسُی هحل تحهیلقبى ٍ ثیي هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى قبّس ٍ هیاعاى
پٌْبىکطزى ؾْویِ قبّس ت بٍت هقٌابز اضی ٍخاَز زاقاتِ اؾات؛ ّوچٌایي ثایي هیاعاى ؾاالهت اختوابفی
زاًكدَیبى قبّس ٍ اظزٍاج هدسز هبزضاىقبى ثیي هیعاى ؾالهت اختوابفی زاًكادَیبى قابّس ٍ ٍضاقیت
تأّلقبى ثیي هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى قابّس ٍ ًاَؿ خٌؿایت آًْاب ت ابٍت هقٌابزاضی ٍخاَز
ًساضز(کٌگطلَ .)220 :1387
 تجبضزضظی ( )1386زض پػٍّكی ثب فٌَاى ثطضؾی اضتجبط ؾالهت اختوبفی ٍ هتغیطّبی زهَگطافیکاختوبفی زاًكدَیبى فلَم ثْعیؿتی ٍ تَاىثركی ثاِ ؾاٌدف ؾاالهت اختوابفی ً 168اط اظ زاًكادَیبى
زاًكگبُ فلَم ثْعیؿتی ٍ تَاى ثركای پطزاذاتً .تابیح ًكابى زازُ کاِ ثاِ عاَض کلای ؾاالهت اختوابفی
زاًكدَیبى زاًكگبُ فلَم ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی ثب تَخِ ثِ ًوطات کؿت قسُ هتَؾظ ثَزُ ٍ زض ایاي ثایي
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ًوطات ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى هقغـ کبضقٌبؾی اضقس اظ زاًكادَیبى هقغاـ کبضقٌبؾای زاًكادَیبى
هتأّل اظ زاًكدَیبى هدطز زاًكدَیبى قبغل اظ زاًكدَیبى غیطقابغل ٍ زاًكادَیبى پؿاط اظ زاًكادَیبى
زذتط ثبالتط ثَزّ .وچٌیي ثیي هتغیط ؾالهت اختوبفی ثب هتغیطّبی ضقتِ تحهایلی زاًكادَیبى تحهایالت
ٍالسیي ؾي زاًكدَ ٍضقیت ؾکًَت ٍ هصّت زاًكدَیبى اضتجبط هقٌیزاض آهبضی هكابّسُ ًكاسُ اؾات
(تجبضزضظی .)97 :1386
 ثالًکَ ٍ زیبظ( )2007زض هقبلِای ثب فٌَاى (ًؾان اختوابفی ٍ ؾاالهت ضٍاًای ثاب ضٍیکاطزی ثاِؾالهت اختوبفی) ؾقی کطزُاًس اضتجبط ثیي اثقبز ؾالهت اختوبفی ضا ثِفٌَاى قابذم ًؾان اختوابفی ثاب
خٌجِّبی زیگطی اظ ؾالهت هثل هیعاى افؿطزگی فعت ً ؽ ؾالهت زضک قسُ هحطٍهیت هیعاى آًاَهی
ٍ کٌفّبی هتقبثل اختوبفی احؿبؾبت هثجت ٍ هٌ ی ٍ ضضبیت ضا هَضز ثطضؾی قطاض زٌّاس ( & Blanco

.)Dize ,2007: 61-71

 کیکَگٌاابًیّ ٍ 1وکاابض ( )2007زض پػٍّكاای ثااِ ًاابم " هكاابضکت اختواابفی زضک خوقاای ٍثْعیؿتي" هغبلقِ هَضزی زض ثیي زاًكدَیبى) ؾقی کطزًس « تب ثِ اضظیبثی اضتجبط ثیي هكابضکت اختوابفی
زضک اظ اختوبؿ ٍ ثْعیؿتي اختوبفی زض هیبى خَاًبى زاًكدَیبى ایتبلیبیی آهطیکابیی ٍ ایطاًای ثدطزاظًاس ٍ
تأثیط ایي فَاهل ضا ثط ؾالهت اختوبفی اضظیبثی کٌٌس» (.)Cicognani & etal. 2007:97-110
 کییع ٍ قبپیطٍ ( )2004زض هقبلِای ثب فٌَاى ثطضؾای ضاثغاِ ثایي ؾاالهت اختوابفی ٍ هتغیطّابیخوقیت قٌبذتی ثِ ثطضؾی ؾالهت اختوبفی زض اضتجبط ثب هتغیطّبی خوقیات قاٌبذتی اظ قجیال خٌؿایت
تأّل ٍضقیت قغلی ٍ  ...پطزاذتِاًس .آًبى ًكبى زازًس کِ«ٍضقیت قاغلی ثاطای ؾاالهت اختوابفی ظًابى
هْوتط اظ هطزاى اؾت ٍ ظًبًی کِ ٍضقیت قغلی پبییيتطی زاقاتٌس ؾاالهت اختوابفی کوتاطی ًؿاجت ثاِ
هطزاًی ثب ّوبى خبیگبُ قغلی گعاضـ زازًس؛ ثط ایي اؾبؼ هیتَاى گ ات ّوایيعاَض کاِ خبیگابُ قاغلی
افعایف هییبثس ظًبى ًؿجت ثِ هطزاى ثغاَض فعایٌاسُای ؾاغَح یابالتطی اظ پاصیطـ هكابضکت ٍ اًؿادبم
اختوبفی ضا گعاضـ هیکٌٌس (.)Keyes & Shapiro,2004: 325
 کییع ( )1998زض پػٍّكی ثب فٌَاى ثطضؾای ضٍایای ؾابذتبضی اثقابز هقیابؼ ؾاالهت اختوابفی(کییع  )1998خْت ثطضؾی ضٍایی ؾبذتبضی اثقبز هقیبؼ ؾالهت اختوبفی؛ ثب اؾت بزُ اظ اًساظُّبی هطثاَط
ثِ ًكبًِ ّبی افؿطزگی اضغطاة ؾالهت فوَهی قبزی ضضبیت ؾالهت خؿوبًی ٍ هیعاى ذَـثیٌی ثِ
هغبلقِ ضٍی زٍ ًوًَِ ٍؾیـ زض آهطیکب پطزاذت کِ زض ّط زٍ ًوًَِ ًكابى زاز کاِ ًؾطیاِ پاٌح فابهلی ٍی
هٌبؾت تطیي هسل ثطای ؾالهت اختوبفی ثِفٌَاى یکی اظ اثقبز ثْساقت ضٍاًی اؾت ٍ ثِ ایي ًتیداِ ضؾایس
کِ فٌبنط ؾالهت اختوبفی ٍ ضٍاًی ثِعَض تدطثی اظ ّن هتوبیع ّؿتٌس .کییع زض تحقیق ذَز ًكابى زاز کاِ
1.Cicognani
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ًبٌّدبضی اختوبفی تٌْب ثب زٍ فبهل اظ پٌح فبهل ؾاالهت اختوابفی هقٌای زاضز ( 55زضناس ثاب قاکَفبیی
اختوبفی ٍ  49زضنس ثب پصیطـ اختوبفی) .هغبثق ثب ًتبیح ؾالهت اختوبفی ثاِعاَض ٍاضاحی ثاب خبیگابُ
اختوبفی ضضبیت اظ ظًسگی اختوبفی ضاثغِ زاضز (پبتٌبم  2000ثِ ًقل اظ کییع ٍ قبپیطٍ.) 2004
 ثلَک ٍ ثطؾلَ ( )1973زضپػٍّكی ثب فٌَاى ه َْم ؾبظی قبذم ؾالهت اختوبفی ثطای اٍلایيثبض زض ؾبل  1973ثِ ثؿی ه َْم ؾالهت اختوبفی هیپطزاظًسً .تبیح اقبضُ ثِ ایي زاضز کِ زض ثطضؾای اثقابز
ؾالهت اختوبفی اًؿدبم اختوبفی پبییي تطیي هقساض ضا زض ثایي خاَاى تطّاب افاطازی کاِ تدطثاِ اظزٍاج
ًبفطخبم زاقتِ اًس ٍ افطاز هدطز ثب خبیگبُ پبییي قغلی زاقت .ثیكتطیي هیعاى هكابضکت اختوابفی زض ظًابى
هدطز ثب خبیگبُ قغلی ثبال ٍ کنتطیي هیعاى زض هطزاى هؿي ثب خبیگبُ اختوبفی پبییي گعاضـ قسّ .وچٌایي
قکَفبیی اختوبفی ثیكتطیي هیعاى ضا زض ثعضگؿبالى  ٍ 54-45افطاز زاضای خبیگابُ قاغلی ثابال ٍ کانتاطیي
هیعاى ضا زض خَاى تطّب ٍ افطاز ثب خبیگبُ اختوبفی پبییي ثاِ ذاَز اذتهابل زاز .ثیكاتطیي هیاعاى اًغجابق
اختوبفی زض هطزاى هتأّل ٍ زاضای خبیگبُ اختوبفی ثابال ٍ کوتاطیي هیاعاى آى زض ظًابى هتأّال ٍ هؿاي ثاب
ٍضقیت قغلی پبییي هكبّسُ قس .ؾطاًدبم پصیطـ اختوبفی زض ظًبى هؿي ثب پبیگابُ قاغلی ثابال ثیكاتطیي
هیعاى ٍ زض هطزاى خَاىتط ثب پبیگبُ اختوبفی پبییي کوتطیي هیعاى ضا ثِ ذَز اذتهبل زاز.
 -3چارچَب ًظزی
هغبلقبت هطثَط ثِ ؾالهت ثیكتط ثِ ٍخِ ذهَنی اظ ؾالهت تأکیس زاضزٍ .لی افطاز زض زضٍى
ؾبذتبضّبی اختوبفی ٍ اضتجبعبت قطاض زاضًس ٍ ثب چبلفّب ٍ تکبلیف اختوبفی ثیقوبضی ضٍثطٍ ّؿتٌس.
اثقبز ؾالهت ضٍاًی یک ثبظتبة زضًٍی اظ ؾبظگبضی فطز ٍ زیسگبّف ًؿجت ثِ ظًسگی ضا اضائِ هیزّس
ٍلی تٌْب یکی اظ قف ثقس ؾالهت ضٍاى (ضٍاثظ هثجت ثب زیگطاى) ثیبًگط تَاًبیی ثطقطاضی ٍ ح ؼ ضاثغِ
نویوی ٍ اعویٌبىثرف ثیيفطزی اؾت .ؾالهت اختوبفی ثیكتط ثِ اثقبز اختوبفی ٍ فوَهی کِ افطاز
تَؾظ آى فولکطزقبى ضا زض ظًسگی اضظیبثی هیکٌٌس تَخِ زاضز .کییع ٍ الضؾَى( )2004ؾالهت اختوبفی
ضا ثِ فٌَاى گعاضـ فطز اظ کی یت ضٍاثغف ثب افطاز زیگط ًعزیکبى ٍ گطٍُّبی اختوبفی کِ ٍی فضَی اظ
آًْبؾت تقطیف هیکٌٌس ٍ هقتقس ّؿتٌس کِ هقیبؼ ؾالهت اختوبفی ثركی اظ ؾالهت فطز ضا هیؾٌدس ٍ
قبهل پبؾدّبی زضًٍی فطز(احؿبؼ ت کط ٍ ضفتبض) کِ ًكبًگط ضضبیت یب فقساى ضضبیت فطز اظ ظًسگی ٍ
هحیظ اختوبفیاـ ّؿتٌس هیثبقس .الضؾَى ٍ کییع ثب تَخِ ثِ ضٍیکطز ؾالهت هحَض یک چبضچَة
ه َْهی ٍ ًؾطی ثطای ؾالهت اختوبفی اضائِ زازُاًس .اظ ًؾط الضؾَى (« )1993ؾالهت اختوبفی اضظیبثی
فطز اظ کی یت ضٍاثغف ثب ذبًَازُ زیگطاى ٍ گطٍُّبی اختوبفی اؾت ٍ زض ٍاقـ قبهل پبؾدّبی زضًٍی
فطز ًؿجت ثِ هحطکّب ٍ احؿبؾبت ت کطات ٍ ضفتبضّبیی اؾت کِ ًكبًگط ضضبیت یب فسم ضضبیت فطز اظ
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ظًسگی ٍ هحیظ اختوبفی اؾت» ( .)Larson,1993:285کییع اظ یک انل خبهقِقٌبذتی ٍ ضٍاىقٌبذتی
ًكأت هیگیطز .عجق ًؾط کییع «حلقِ ه قَزُ زض تبضیرچِ هغبلقبت هطثَط ثِ ؾالهت ٍ ذهَنبً ؾالهت
شّي پبؾد ثِ ایي ؾؤال اؾت کِ آیب هوکي اؾت کی یت ظًسگی ٍ فولکطز قرهی افطاز ضا ثسٍى تَخِ

ثِ هقیبضّبی اختوبفی اضظیبثی کطز .ؾالهت اختوبفی تطکیجی اظ چٌس فبهل اؾت کِ زض هدوَؿ ًكبى هی-

زٌّس چقسض یک قرم زض ظًسگی اختوبفیاـ هثالً ثِفٌَاى ّوؿبیِ ّوکبض ٍ قْطًٍس فولکطز ذَثی
زاضز(.)Keyes & Shapiro,2004: 5کییع هقتقس اؾت «ثْعیؿتی یک اؾبؼ ٍ ثٌیبى اختوبفی زاضز ٍ ثسیي

تطتیت ؾالهت اختوبفی ضا اضظیبثی قطایظ ٍ فولکطز فطز زض خبهقِ تقطیف هی کٌس» ٍ "فولکطز اختوبفی
ذَة زض ظًسگی چیعی ثیف اظ ؾالهت خؿوی ٍ ضٍاًی اؾت ٍ چبلفّبی اختوبفی ضا زض ثط هیگیطز.

ّوچٌیي ٍی هقتقس اؾت «ثیي ؾالهت اختوبفی ثب ضفتبضّبی اختوبؿپؿٌس ٍ هؿؤٍلیتپصیطی زض خبهقِ ٍ
خبیگبُ اختوبفی ضاثغِ هثجتی ٍخَز زاضز اظ ًؾط کییع ّیچ ازثیبت پػٍّكی ضٍی ؾالهت اختوبفی زض ثُقس
فطزی ٍخَز ًساضز »(ؾبم آضام  .)12 :1388کییع ؾالهت اختوبفی ضا اضظیبثی ٍ قٌبذت فطز اظ چگًَگی
فولکطزـ زض اختوبؿ ٍ کی یت ضٍاثغف ثب افطاز زیگط ًعزیکبى ٍ گطٍُّبی اختوبفی کِ ٍی ثِ فٌَاى
فضَی اظ آًْبؾت تقطیف هیکٌس .کییع زض یک تحلیل فبهل گؿتطزُ ًكبى زاز کِ ثْساقت ضٍاًی زاضای
اثقبز ّیدبًی ضٍاًی ٍ اختوبفی اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ه َْم پطزاظیّبی ًؾطی اظ ؾالهت اختوبفی یک هسل
پٌح ثقسی قبثل ؾٌدف اضائِ زاز .عجق ایي اثقبز فطز ؾبلن اظ ًؾط اختوبفی ظهبًی فولکطز ذَثی زاضز کِ
اختوبفی ضا ثهَضت یک هدوَفِ هقٌبزاض قبثل فْن ٍ زاضای ثبقَُّبیی ثطای ضقس ٍ قکَفبیی ثساًس.
احؿبؼ کٌس کِ هتقلق ثِ گطٍُّبی اختوبفی هتقلق ثِ ذَز اؾت ٍ ذَز ضا زض اختوبؿ ٍ پیكطفت آى
قطیک ثساًس .هحتَای هقیبؼ ؾالهت اختوبفی ٍی عیف هثجتی اظ اضظیبثی فطز اظ تدبضثف زض خبهقِ اؾت.
جذٍل ضوارُ :1سطح تحلیل در سالهت اجتواعی
ؾغَح تدطثِ ٍ تحلیل

پیَؾتبض
اختوبفی

هیبى فطزی

فطزی

هٌ ی

هیعاى قسضت ذَزکكیٍ ثعّکبضی

پطذبقگطی ٍ ذكًَت

اظذَزثیگبًگی ثیٌّدبضی

هثجت

ؾطهبیِ اختوبفی تأثیط خوقی

هجبزلِ اًَاؿ حوبیت اختوبفی افتوبز

اثقبز ؾالهت اختوبفی کییع()2004

هٌجـّ :نگیطقٌبؾی ؾالهت اختوبفی زض آهطیکب کییع ٍ قبپیطٍ()2004

تحت تأثیط هسل ؾالهت کییش ثط اؾبؼ ثقس اختوبفی ٍ ؾغح تحلیل فطزی  5ثقس ٍ قبذم اؾبؾی
ثطای ؾالهت اختوبفی پیكٌْبز کطزُ اؾت کِ فجبضتٌس اظ:

18

فهلٌبهِ هغبلقبت خبهقِقٌبذتی خَاًبى/ؾبل قكن /قوبضُ ّدسّن

الف :ضکَفایی اجتواعی
قکَفبیی اختوبفی ثِ هقٌبی زاًؿتي ٍ افتقبز زاقتي ثِ ایي اؾت کِ خبهقِ ثِ قاکل هثجتای زض حابل
ضقس اؾت .فکطکطزى ثِ ایٌکِ خبهقِ پتبًؿیل ضقس ثِ قکل هثجت ضا زاضز ٍ هایتَاًاس ایاي پتبًؿایل ضا ثاِ
قکل ثبل قل زضآٍضز .قکَفبیی یقٌی ثبٍض ثِ ایٌکِ اختوبؿ ؾطًَقت ذاَیف ضا زض زؾات زاضز ٍ ثاِ هاسز
تَاى ثبلقَُاـ ؾیط تکبهلی ذَز ضا کٌتطل هیکٌس(.)Ibid :10
ب:اًطثاق اجتواعی
اًغجبق اختوبفی یقٌی افتقبز ثِ ایٌکِ اختوبؿ قبثل فْن هٌغقای ٍ قبثال پایفثیٌای اؾاتّ .وجؿاتگی
اختوبفی زض هقبثل ثیهقٌبیی زض ظًسگی قبثل هقبیؿِ اؾت ٍ قبهل اضظیبثی فطز اظ اختوبؿ ثِ ناَضت قبثال
فْن قبثل پیفثیٌی ٍ هرهَل زض حقیقت زضکی کِ فاطز ًؿاجت ثاِ کی یات ؾابظهبًسّی ٍ ازاضُ زًیابی
اختوبفی اعطاف ذَز زاضز .افطاز ؾبلن فالقِهٌس ثِ عطحّبی اختوبفی ثَزُ ٍ احؿبؼ هایکٌٌاس قابزض ثاِ
فْن ٍقبیـ اعطافكبى ّؿتٌس ذَز ضا ثب تهَض ایٌکِ زض حبل ظًسگی زض یک زًیبی هتکبهال ٍ فابلی ّؿاتٌس
فطیتًویزٌّس ٍ ذَاؾتِّب ٍ آضظٍّبیكبى ضا اظ خْت فْن ٍ زضکظًسگی اضتقب هیثركٌس(کییع .)18 :1998
ج :پذیزش اجتواعی
زاقتي گطایكبت هثجت ًؿجت ثِ افاطاز ٍ ثاِ عاَض کلای پاصیطـ افاطاز فلایضغان ثطذای ضفتبضّابی
ؾطزضگنکٌٌسُ ٍ پیچیسُ آًْب پصیطـ اختوبفی ههساق اختوبفی اظ پصیطـ ذَز اؾات .زض پاصیطـ ذاَز

فطز ًگطـ هثجت ٍ احؿبؼ ذَثی زض هَضز ذَز ٍ ظًسگی گصقتِ زاضز ٍ ثب ٍخَز ضاقفّاب ٍ ًبتَاًابیی-

ّبیی کِ زاضز ّن خٌجِ ذَز ضا هیپصیطز .افطاز ثبٍض زاضًس کِ هطزم هیتَاًٌس ؾبفی ٍ هؤثط ثبقٌس .ایاي افاطاز
زیسگبُ هغلَثی ًؿجت ثِ هبّیت اًؿبى زاضًس ٍ ثب زیگطاى احؿبؼ ضاحتای هایکٌٌاس( ;Keyes& Shapiro
.)2004; 22
د :هطارکت اجتواعی
هكبضکت اختوبفی ثبٍضی اؾت کِ عجق آى فطز ذَز ضا فضَ حیبتی اختوبؿ هیزاًاس ٍ فکاط هایکٌاس

چیع اضظقوٌسی ثطای فطضِ ثِ زًیب ٍ اختوبؿ ذَز زاضز .ایي افطاز تالـ هیکٌٌس کِ احؿبؼ زٍؾت زاقتِ-
قسى کٌٌس ٍ زض زًیبیی کِ نطفبً ثسلیل اًؿبى ثَزى ثطای آًْاب اضظـ قبئال اؾات ؾاْین ثبقاٌس .هكابضکت
اختوبفی هَاظی ثب ثقس ّاسف زض ظًاسگی اظ هقیابؼ ؾاالهت ضٍاى اؾت(حؿایٌی  .)34 :1387هكابضکت
اختوبفی ّوچٌیي قجیِ ثِ ه بّین هؿؤٍلیتپصیطی ٍ ذَزکبض آهسی اؾت .هكبضکت اختوابفی ثغاَض کلای
یقٌی ایٌکِ آیب ٍ ثِ چِ هیعاى فطز احؿبؼ هیکٌس کِ آًچِ کِ زض زًیب اًدبم هیزّس ثَؾیلِ اختوبؿ اضظقوٌس
تلقی هیقَز ٍ زض ضفبُ فوَهی هؤثط اؾت). (Ibid: 10
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ُ :اًسجام اجتواعی

اًؿدبم یب ّوبى ّوجؿتگی اختوبفی ثِ هقٌبی احؿبؼ ثركی اظ خبهقِ ثَزى فکط کطزى ثِ ایٌکِ فطز
ثِ خبهقِ تقلق زاضز .احؿبؼ حوبیت قسى اظ عطیق خبهقِ ٍ ؾْن زاقتي زض آى .ثٌبثطایي اًؿدبم اختوبفی
آى زضخِای اؾت کِ زض آى هطزم احؿبؼ هیکٌٌس کِ چیع هكتطکی ثیي آًْب ٍ کؿبًی کِ ٍاققیت اختوابفی
آًْب ضا هیؾبظًس ٍخَز زاضز هثل ّوؿبیِّبیكبى(ؾبم آضام .)7 :1387
جذٍل ضوارُ  :2تعزیف سایز ًظزیِ پزداساى اس سالهت اجتواعی
ضزح ًظزیِ

ًظزیِ پزداساى

اظ ًؾط اٍ ه َْم ؾالهت اختوبفی ضیكِ زض ازثیبت خبهقِقٌبؾی هطثَط ثِ ًبٌّدبضی ٍ ثیگبًگی زاضز .اهب هغبثق ثب
دٍرکین

هسل ؾالهت هحَض فقساى احؿبؼ ًبٌّدبضی ٍ ثیگبًگی هوکي اؾت ثیبًگط حضَض ؾالهت اختوبفی ًجبقس «.اظ
ًؾط زٍضکین ثٌْدبضی اختوبفی ثِ چگًَگی ٍضقیت اضتجبط فطز ثب زیگطاى زض خبهقِ یب ّوبى خبهقِپصیطی ٍی
اقبضُ زاضز.
پبضؾًَع ( )1951ؾالهتی یکی اظ ًیبظّبی کبضکطزی فوسُ ثطای ّط فضَ خبهقِ ثِ قوبض هی ضٍز .اٍ

پارسًَش

تٌسضؾتی ضا حبلتی اظ ؽطفیت ثْیٌِ یک قرم ثطای ای بی هؤثط ًقفّب ٍ ٍؽبی ی کِ ثطای اٍ اختوبفی قسُ اؾت
تقطیف هی کٌس.
هقتقساؾت هؿیط فلت ٍ هقلَلی زض تجییي ضاثغِ ثیي هَققیت اختوبفی ٍ اقتهبزی ٍ ؾالهت هوکي اؾت
زٍعطفِ ثبقس.ثِ فجبضت ثْتط ؾالهت هَققیت اختوبفی– اقتهبزی فطز ضا تضویي هی کٌس ٍ زضفَو قطایظ

دیَیذ تلیي

اختوبفی ًیع ثط ؾالهت فطز تأثیط هی گصاضز .ؾالهت یکی اظ هؤل ِ ّبی انلی ٍ غیطقبثل اًکبض چگًَگی ظًسگی ٍ
فبهل هْوی زض فطاّن کطزى فطنت ّبی ضقس ٍ تقبلی اؾت .ایي اهط "اًتربة ٍاثؿتِ ثِ ؾالهت" ًبهیسُ هی قَز ٍ
هقٌی ضوٌی آى ایي اؾت کِ ؾالهت فبهل اًتربة افطاز ٍ قطاض گطفتي آى ّب زض عجقبت هرتلف اختوبفی اؾت.

ثب تَخِ ثِ هجبًی ًؾطی هَضز هغبلقِ زض تحقیق هصکَض زض ؾاغَض شیال یکؿاطی اظ فطضایبت ضا ثاِ

هٌؾَض هغبلقِ هیعاى ؾالهت اختوبفی خَاًبى ٍ ثطضؾی ضاثغِ ٍ تأثیط ثطذی اظ فَاهل (پبیگابُ اقتهابزی –
اختوبفی ؾي ٍ خٌؿیت ٍ ٍضقیت تأّل) ثط ایي پسیسُ آٍضزُ قسُ اؾت کِ ثِ قطح شیل هیثبقس:
 -4فزضیِّای تحمیك
 -1ثِ ًؾط هیضؾس ثیي ؾي ٍ ؾالهت اختوبفی ضاثغِ هقٌی زاض ٍخَز زاضز.
 -2ثِ ًؾط هیضؾس هیبًگیي قبذم ؾالهت اختوبفی زض ثیي هدطزیي ٍ هتأّلیي هت بٍت ثبقس.
 -3ثِ ًؾطهیضؾس هیبًگیي قبذمّبی ؾالهت اختوبفی زض ثیي ظًبى ٍ هطزاى هت بٍت ثبقس.
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پبیگبُ اقتهبزی ٍ

اًؿدبم

اختوبفی

اختوبفی
هكبضکت
اختوبفی
اًغجبق اختوبفی
پصیطـ

ؾالهت

خٌؿیت

اختوبفی

اختوبفی

ؾي

قکَفبیی
اختوبفی

ٍضقیت تأّل

 -5رٍشضٌاسی
ضٍـ هَضز اؾت بزُ زض ایي پػٍّف تَنی ی پیوبیكی هیثبقسٍ .احس تحلیل فطز ٍ خبهقِ آهبضی کلیِ
خَاًبى  30 -18ؾبلِ ؾبکي زض قْط ؾتبى قبیي ٍاقـ زض اؾتبى ذطاؾبى خٌَثی کِ تقساز آًْاب ثاب تَخاِ ثاِ
آذطیي ؾطقوبضی ٍ هؿتٌسات ازاضُ ثجت احَال ثطاثط ثب  ً 42573ط ثَزُاًس .هغبثق ثب فطهَل کَکطاى حدن
ًوًَِ  ً 380ط ثطآٍضز قسُ اؾت کِ ثطای افتجبض ثیكتط  ً 400ط هَضز تحقیق قطاض گطفتٌس .زض ایي پاػٍّف
کِ ثط اؾبؼ قیَُ ًوًَِگیطی ذَقِای تهبزفی ؾبزُ اًدبم قسُاؾت ؾقی قسُ هیعاى ثْطُهٌاسی خَاًابى
اظ قبذم ؾالهت اختوبفی هَضز ؾٌدف قطاض گیطزّ .وچٌیي ضٍایی کل تحقیق ثطاؾابؼ خاسٍل آل ابی
کطاًجبخ ثطای ؾالهت اختوبفی  0/75ثِ زؾت آهس.
خسٍل شیل ثیبًگط آل بی هتغیطّبی هصکَض هیثبقس.
کییع( ) 1998ثطاؾبؼ هسل ًؾطی ذاَز اظ ؾاالهت اختوابفی ایاي هقیابؼ ضا تْیاِ ٍ ثاطای ثطضؾای
ٍیػگیّبی ضٍاى ؾٌدی هقیبؼ آى ضا عی زٍ هغبلقِ ثط ضٍی زٍ ًوًَِ  ً 2887 ٍ 373طی زض آهطیکب اخطا
کطزٍ .ی ثب اؾت بزُ اظ تحلیل فَاهل تأییسی هسل  5ثقسی ثِ کبض ضفتاِ زض پطؾكاٌبهِ ذاَز اظ ًؾاط تدطثای
هَضز تأییس قطاض زاز .ایي هقیبؼ حبٍی  33گَیِ اؾت کِ زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت.
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جذٍل ضوارُ :3پایایی هتغیزّای سالهت اجتواعی
قبذم ّب

تقساز ؾؤاالت

ضطیت آل بی کطاًجبخ

اًؿدبم اختوبفی

7

%81

پصیطـ اختوبفی

7

%77

هكبضکت اختوبفی

6

%75

اًغجبق اختوبفی

6

%75

قکَفبیی اختوبفی

7

%69

ؾالهت اختوبفی (کل)

33

%75

تحلیل زازُّبی خوـآٍضی قسُ اظ عطیق پطؾكٌبهِ زض زٍ ؾغح تَنی ی ٍ اؾتٌجبعی نَضت گطفات.
زض ؾغح تَنی ی ثب اؾت بزُ اظ خسٍل تَظیـ ٍ زضنس فطاٍاًی ثِ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب پطزاذتِ قاسُ ٍ زض
ؾغح اؾتٌجبعی ٍ ثطای تدعیِ ٍ تحلیل آهابضی اظ ضاطیت ّوجؿاتگی پیطؾاَى (ثاطای آظهاَى ضاثغاِ ثایي
هتغیطّبی هؿتقل ٍ ٍاثؿتِ) ٍ آظهَى ت بٍت هیبًگیي (ثطای ثطضؾی هیاعاى ؾاالهت اختوابفی ٍ ٍضاقیت
تأّل ٍ خٌؽ) اؾت بزُ قسُ اؾت.
 -6یافتِّای تحمیك
زض تحقیق حبضط اظ ثیي قبذمّبی آهبض تَنی ی ثِ یبضی قبذمّبی فطاٍاًی زضنس ًؿجی
هیبًگیي هتغیطّب ًتبیح قبثل تَخْی ثِ زؾت آٍضزُ قسُ اؾت .زض ایي تحقیق هْوتطیي هتغیطّبی خوقیت
قٌبذتی ّوچَى ؾي ٍضقیت تأّل پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی(قبهل زضآهس قغل ٍ تحهیالت) ضا ثِ
فٌَاى هتغیطّبی خوقیت قٌبذتی زض ًؾط گطفتِ قسُ کِ ًتبیح زض خسٍل ظیط هكبّسُ هیقَز.
جذٍل ضوارٍُ :4یضگیّای جوعیت ضٌاختی( هتغیز ّای سهیٌِای)
ؾي

ثیكتطیي 40/8 :زضنس زض گطٍُ ؾٌی  23-27ؾبل

کوتطیي 28/5 :زضنس زض گطٍُ ؾٌی  18 -22ؾبلِ

خٌؽ

ظى 50 :زضنس

هطز 50 :زضنس

ٍضقیت تأّل

ثیكتطیي 54/7 :زضنس هتأّل

کوتطیي 44/8:زضنس هدطز

خسٍل ظیط ؾغح پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی خَاًبى ضا ًكبى هیزّس .اظ هدوَؿ پبؾرگَیبى 49
زضنس پبیگبُ ثبال زاقتِ 49/3زضنس پبیگبُ هتَؾغی ضا زاقتِاًس ٍ  1/7زضنس پبیگبُ پبییٌی ضا زاقتِاًس.

فهلٌبهِ هغبلقبت خبهقِقٌبذتی خَاًبى/ؾبل قكن /قوبضُ ّدسّن
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ّوچٌیي ایي قبذم زاضای هیبًگیي  ٍ 20/24اًحطاف هقیبض  2/53هیثبقس .خسٍل فطاٍاًی ًیع گَیبی ایي
هغلت اؾت.
جذٍل ضوارُ :5خالصِ تَسیع فزاٍاًی پاسخگَیاى تز حسة پایگاُ التصادی ٍ اجتواعی
هتغیط

پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی

هیبًگیي

ٍاضیبًؽ

ثبال

پبییي

هتَؾظ

فطٍاًی

زضنس

فطٍاًی

زضنس

فطٍاًی

زضنس

زضنس

زضنس

197

49

198

49/3

5

1/7

20/24

6/43

ثطاؾبؼ تئَضی کییع پٌح ثُقس اًؿدبم اختوبفی پصیطـ هكبضکت اًغجبق ٍ قکَفبیی اختوبفی
ضا ثبیس هْوتطیي قبذمّبی ؾالهت اختوبفی زض خبهقِ قطاض زاز .ثط ایي اؾبؼ زض ایي پػٍّف ًیع
قبذم ؾالهت اختوبفی ثط عجق گَیِ ّب ٍ قبذم ؾبظی کییع ؾٌدیسُ قس .کِ ثِ تطتیت آهبض تَنی ی
ایي هتغیطّب زض ظیط ًكبى زازُ هیقَز.
جذٍل ضوارُ :6خالصِ تَسیع فزاٍاًی پاسخگَیاى تز حسة اتعاد سالهت اجتواعی
هیبًگیي

ٍاضیبًؽ

فطٍاًی

زضنس

فطٍاًی

زضنس

فطٍاًی

زضنس

زضنس

زضنس

اًؿدبم اختوبفی

2

0/5

48

12

350

87/5

24/8

10/5

پصیطـ اختوبفی

1

0/3

104

26

205

73/8

23/4

10

هكبضکت اختوبفی

24

6

203

50/8

173

43/3

18/18

17/7

اًغجبق اختوبفی

4

1

113

28/3

283

70/8

20/64

14/3

قکَفبیی اختوبفی

7

1/8

215

53/8

178

44/5

21/62

14/6

ؾالهت اختوبفی کل

8

2/0

382

95/5

10

2/5

108/6

137/6

هتغیط

کن

ظیبز

هتَؾظ

خسٍل فَق تَظیـ فطاٍاًی پبؾرگَیبى ضا ثطای هتغیط ؾالهت اختوبفی ٍ اثقبز آى ًكبى هیزّس کِ
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی آى زضًگبُ ًرؿت ثیبًگط آى اؾت کِ هیعاى هدوَؿ ثقس اًؿدبم اظ اثقبز ؾالهت
اختوبفی زض ثیي پبؾرگَیبى زض ؾغح ًؿجتبً ثبالیی( ) 87/5ثَزُ اؾت؛ ثِ گًَِای کِ هیبًگیي کل  24/8ضا
زاضاؾت .ثب تَخِ ثِ ٍخَز  7گَیِ ثطای ؾٌدف ثقس اًؿدبم اختوبفی ثب احتؿبة عیف اهتیبظّب ثِ ّط
گَیِ اظ  1تب ( 5حساقل  ٍ 7حساکثط  )35اهتیبظ  3هقبزل  21اهتیبظ ثطای ثقس اًؿدبم اختوبفی ًكبًگط هیعاى
هتَؾظ آهبضی اؾت ثٌبثطایي اهتیبظ ثِ زؾت آهسُ هقبزل  24/8ثطای خَاًبى ؾبکي زض قبیي ثِ هقٌبی ٍخَز
اًؿدبم اختوبفی زض حس ثبالؾتّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ خسٍل هیتَاى گ ت هیعاى هدوَؿ هتغیط پصیطـ
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اختوبفی ًیع زض ؾغح ًؿجتأ ثبالیی ثَزُ اؾت ٍ هیبًگیي  23/4ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .ثب تَخِ ثِ
ٍخَز  7گَیِ ثطای ؾٌدف پصیطـ اختوبفی ثب احتؿبة عیف اهتیبظّب ثِ ّط گَیِ اظ  1تب ( 5حساقل ٍ 7
حساکثط  )35اهتیبظ  3هقبزل  21اهتیبظ ثطای هتغیط پصیطـ اختوبفی ًكبًگط هیعاى هتَؾظ آهبضی اؾت

ثٌبثطایي اهتیبظ ثِ زؾت آهسُ هقبزل  23/4ثِ هقٌبی پصیطـ اختوبفی زض حس ثبال اؾت .قَاّس ًكبى هی-
زّس کِ هدوَؿ هتغیطّبی هكبضکت اختوبفی اظ اثقبز ؾالهت اختوبفی زض ثیي پبؾرگَیبى زض ؾغح

ًؿجتبً هتَؾغی ( )50/8ثَزُ اؾت؛ ثِ گًَِای کِ هیبًگیي کل  18/18ضا زاضاؾت .ثب تَخِ ثِ ٍخَز  6گَیِ
ثطای ؾٌدف ثقس هكبضکت اختوبفی ثب احتؿبة عیف اهتیبظّب ثِ ّط گَیِ اظ  1تب ( 5حساقل  ٍ 6حساکثط
 )30اهتیبظ  3هقبزل  18اهتیبظ ثطای ثقس هكبضکت اختوبفی ًكبًگط هیعاى هتَؾظ آهبضی اؾت ثٌبثطایي اهتیبظ
ثِ زؾت آهسُ هقبزل  18/18ثطای خَاًبى ؾبکي زض قبیي ثِ هقٌبی ٍخَز هكبضکت اختوبفی زض حس
هتَؾظ اؾت .اًغجبق اختوبفی ٍ قکَفبیی اختوبفی ًیع زض ؾغح هتَؾظ ضٍ ثِ ثبال اؾت ٍ هقساض هیبًگیي
آًْب ثِ تطتیت ثطاثط  21/62 ٍ 20/64هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ٍخَز  6گَیِ ثطای ؾٌدف ثقس اًغجبق اختوبفی
ٍ  7گَیِ ثطای ؾٌدف قکَفبیی اختوبفی ثب احتؿبة عیف اهتیبظّب ثِ ّط گَیِ اظ  1تب ( 5حساقل ٍ 6
حساکثط  ٍ 30حساقل  7حساکثط  )35اهتیبظ  3هقبزل  18اهتیبظ ثطای ثقس اًغجبق ًكبًگط هتَؾظ آهبضی
اؾت ٍ اهتیبظ  3هقبزل  21ثطای ثقس قکَفبیی اختوبفی ًكبًگط هیعاى هتَؾظ آهبضی اؾت ثٌبثطایي اهتیبظ ثِ
زؾت آهسُ هقبزل  21/62ٍ 20/64ثطای خَاًبى ؾبکي زض قبیي ثِ هقٌبی ٍخَز اًغجبق ٍ قکَفبیی
اختوبفی زض حس ثبال ٍ هتَؾظ اؾت زض کل ثبیس گ ت هیعاى ؾالهت اختوبفی پبؾرگَیبى زض ثقس اًؿدبم
اختوبفی ثیكتطیي فطاٍاًی ٍ زض هكبضکت اختوبفی کوتطیي فطاٍاًی ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس .زض ًْبیت

هتغیط ؾالهت اختوبفی کِ اظ هدوَؿ ایي پٌح ثقس ثسؾت آهسُ اؾت زض ؾغح هتَؾظ ( )95/5اضظیبثی هی-

قَز ٍ هقساض هیبًگیي کل آى ثطاثط  108/6اؾت .کِ ثب تَخِ ثِ ٍخَز  33گَیِ ثطای ؾٌدف قبذم
ؾالهت اختوبفی ثب احتؿبة عیف اهتیبظّب ثِ ّط گَیِ اظ 1تب (5حساقل  ٍ 33حساکثط  )165اهتیبظ  3هقبزل
 99اهتیبظ ثطای ایي قبذم ًكبًگط هیعاى هتَؾظ آهبضی اؾت.
جذٍل ضوارُ  :7هیشاى سطح سالهت اجتواعی در تیي جَاًاى
ؾغح ؾالهت اختوبفی خَاًبى

هیعاى ؾالهت اختوبفی خَاًبى

ثبال

2/5

هتَؾظ

95/5

پبییي

2/0

ثب تَخِ ثِ هیبًگیي ثسؾت آهسُ ثطای هتغیط ؾالهت اختوبفی  108/6ثَزُ اؾت کِ ثیابًگط ایاي اؾات
کِ ؾالهت اختوبفی زض هیبى خَاًبى ایي قْط زض ؾغح هتَؾغی اؾت ثط ایاي اؾابؼ ؾاالهت اختوابفی

فهلٌبهِ هغبلقبت خبهقِقٌبذتی خَاًبى/ؾبل قكن /قوبضُ ّدسّن
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پبؾرگَیبى  2زضنس پابییي 95/5زضناس هتَؾاظ ٍ تٌْاب  2/5زضناس افاطاز اظ ؾاالهت اختوابفی ثابالیی
ثطذَضزاض ثَزُاًس .ایي ًتبیح ثیبًگط ایي اؾت کِ هیعاى ؾالهت اختوبفی خَاًبى قْطؾاتبى قابیي زض ؾاغح
هتَؾغی اضظیبثی هیقَزّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ ًتیدِ آظهَى فطیسهي (تحلیل ٍاضیبًؽ زٍ عطفِ) ٍ ثب ًگابّی
ثِ هقساض  )490/910( chi- squareکِ زض ؾغح ذغبی کَچکتط اظ  0/01هقٌایزاض اؾات ثبیاس گ ات ثاِ
لحبػ آهبضی ثب اعویٌبى  0/99هیعاى ضتجِ ؾالهت اختوبفی زض  ً 400ط زض ّطیک اظ اثقبز آى هت بٍت اؾات.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح هیبًگیي زض ّط یک اظ اثقبز ؾالهت اختوبفی ثبیس گ ت ثیف تطیي ضتجِ هطثَط ثِ اًؿادبم

اختوبفی اؾت ٍ کوتطیي ضتجِ هطثَط ثِ هتغیط هكبضکت اختوبفی هی ثبقس .پؽ ثب هقبیؿِ هیبًگیيّاب های-
تَاى قبّس کوتطیي ٍ ثیكتطیي ضتجِ هیبًگیي زض  5ثقس ؾالهت اختوبفی ثَز.
جذٍل ضوارُ ً :8تایج آسهَى تحلیل ٍاریاًس دٍطزفِ (تفاٍت رتثِ اتعاد هتغیز ٍاتستِ)
اثقبز هتغیط ٍاثؿتِ(ؾالهت

اًؿدبم

اختوبفی)

اختوبفی

هیبًگیي

4/04

پصیطـ اختوبفی

هكبضکت

اًغجبق اختوبفی

قکَفبیی

اختوبفی
3/73

اختوبفی

1/91

Chi – square

490/910

زضخِ آظازی

4

ؾغح هقٌبزاضی

0/000

تقساز

400

2/75

2/55

هتغیطّبی ؾي خٌؽ تأّل ٍ پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی خعء هتغیطّبی خوقیت قٌبذتی(ظهیٌِای)
ثَزُ ٍ ضاثغِ آًْب ثب هتغیط انلی تحقیق ؾالهت اختوبفی هَضز هغبلقِ قطاض گطفتِاًس .ثطای ؾٌدف هیعاى
ّوجؿتگی ثیي هتغیطّابی ظهیٌاِ ای ؾاي ٍ پبیگابُ اقتهابزی ٍ اختوابفی ٍ ؾاالهت اختوابفی اظ ضاطیت
ّوجؿتگی پیطؾَى اؾت بزُ قسُ اؾت.
جذٍل ضوارُ  : 9همذار ضزیة ّوثستگی هتغیز ّای جوعیت ضٌاختی ٍ سالهت اجتواعی
هتغیط ّبی

هتغیط ٍاثؿتِ

خوقیت قٌبذتی
پبیگبُ اقتهبزی

ؾالهت

ٍ اختوبفی

اختوبفی

ؾي

ؾالهت
اختوبفی

ؾغح

ضطیت

ًتبیح

ًَؿ آظهَى

هقٌبزاضی

ّوجؿتگی

آظهَى

ّوجؿتگی

0/01

0/122

تأییس

ضطیت ّوجؿتگی

ًَؿ ضاثغِ
هؿتقین

پیطؾَى
0/000

0/241

تأییس

ضطیت ّوجؿتگی
پیطؾَى

هؿتقین
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ثب تَخِ ثِ خسٍل فَق ًتبیح آظهَى ضطیت ّوجؿتگی ًكبى هیزّس کِ زض ّط زٍ هَضز فطضیِ تحقیق
تأییس قسُ ٍ فطو ن ط (فسم ضاثغِ) ضز قسُ اؾت ثسیي هقٌب کِ ّط کسام اظ هتغیطّب ثب قبذم ؾالهت
اختوبفی ضاثغِی هقٌبزاض ٍ هؿتقیوی ضا ثب قست هرتلف زاقتِاًس .زض ضاثغِ ثیي پبیگبُ اقتهبزی ٍ
اختوبفی ضطیت ّوجؿتگی ثِ زؾت آهسُ  0/12هیثبقس ٍ خْت ضاثغِ هثجت ٍ هؿتقین هیثبقس یقٌی ّط
چِ پبیگبُ اختوبفی ٍ اقتهبزی خَاًبى ثبالتط ثبقس هیعاى ؾالهت اختوبفی آًبى ًیع ثبالتط اؾت .ثسیي ه َْم
کِ تغییطات زض هتغیط پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی ثبفث ایدبز ًَؾبى زضهتغیط ٍاثؿتِ (ؾالهت اختوبفی)
ذَاّس قسّ .وچٌیي ؾغح هقٌبزاضی آظهَى کَچکتط اظ  0/05ثِ زؾت آهسُاؾت ثٌبثطایي فطضیِ
پػٍّف تأییس هیقَزً .تیدِ هیگیطین ثیي پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی ٍ ؾالهت اختوبفی ضاثغِ هقٌبزاضی
ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ؾغح پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی پبؾرگَیبى هتَؾظ ٍ ضٍ ثِ ثبال اضظیبثی قس
پؽ هیعاى ؾالهت اختوبفی آًْب ًیع ثبالؾت .زض ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾي پبؾرگَیبى ٍ ؾالهت اختوبفی
ّوجؿتگی ثب قست هتَؾغی ٍ هؿتقیوی اضظیبثی قسُ اؾت ضطیت ّوجؿتگی ثِ زؾت آهسُ  0/24هیثبقس
ٍ خْت ضاثغِ هثجت ٍ هؿتقین هیثبقس ثبتَخِ ثِ ؾي پبؾرگَیبى کِ زض ؾٌیي خَاًی ّؿتٌس ضاثغِ
هؿتقیوی ثیي ایي زٍ هتغیط هكبّسُ قسُ اؾت .ثسیي ه َْم کِ تغییطات زض ؾي ثبفث ایدبز ًَؾبى زض
هتغیط ٍاثؿتِ (ؾالهت اختوبفی) ذَاّس قسّ .وچٌیي ؾغح هقٌبزاضی آظهَى کَچکتط اظ  0/01ثِ زؾت
آهسُ اؾت ثٌبثطایي فطضیِ پػٍّف تبییس هیقَز .ثب تَخِ ثِ ضاثغِ هؿتقین ثبیس اشفبى ًوَز ثب افعایف ؾي
هیعاى ؾالهت اختوبفی پبؾرگَیبى ًیع افعایف هییبثس.
فطضیِ زٍم :ثِ ًؾط هیضؾس هیبًگیي قبذمؾالهتاختوبفی زض ثیي هدطزیيٍهتأّلیي هت بٍت ثبقس.
جذٍل ضوارُ  :10آسهَى همایسِ هیاًگیي سالهت اجتواعی تز حسة ٍضعیت تأّل
ؾالهت اختوبفی

گطٍُ

تقساز

هیبًگیي

اًحطاف هقیبض

هدطزیي

187

15/2

2/03

هتأّلیي

213

19/15

2/45

جذٍل ضوارُ  :11آسهَى هعٌیداری  Tهیشاى سالهت اجتواعی هجزدیي ٍ هتآّلیي
آظهَى لَى ثطای ثطاثطی
ٍاضیبًؽّب

هتغیط ٍضقیت تأّل

ؾالهت

فطو ثطاثطی

اختوبفی

ٍاضیبًؽّب

آظهَى هقٌیزاضی T

F

ؾغح هقٌیزاضی

T

زضخِ آظازی

1/74

0/18

2/66

398

ؾغح هقٌیزاضی

اذتالف

(زٍ زاهٌِ)

هیبًگیي

0/008

3/95
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ثب تَخِ ثِ ؾغح هقٌبزاضی آظهَى  Tهكبّسُ هیقَز کِ ثب فطو ثطاثاطی ٍاضیابًؽ ت ابٍت ثایي زٍ
هتغیط ٍضقیت تأّل ٍ ؾالهت اختوبفی هقٌبزاض اؾت .افاطاز هتأّال ثاب هیابًگیي 19/15اظ هیاعاى ؾاالهت
ثیكتطی ًؿجت ثِ افطاز هدطز ثب هیبًگیي  15/2ثطذَضزاض ّؿتٌس .ثٌبثطایي فطو تحقیق تأییس هیقَز .خسٍل
11هقساض هیبًگیي ضا زض ّط یک اظ زٍ گطٍُ هدطزیي ٍ هتأّلیي ًكبى هیزّس کِ اذتالف هیبًگیي آًْب ثطاثاط
ثب  3/95هی ثبقس پؽ ت بٍت هقٌیزاضی زض ثطذَضزاضی اظ ؾالهت اختوبفی زض ثایي هداطزیي ٍ هتاأّلیي
ٍخَز زاضز.
فطضیِ ؾَم :ثِ ًؾط هیضؾسهیبًگیي قبذمّبی ؾالهتاختوبفی زض ثیي ظًبى ٍ هطزاى هت بٍت ثبقس.
جذٍل ضوارُ  :12آسهَى همایسِ هیاًگیي سالهت اجتواعی تز حسة جٌسیت
ؾالهت اختوبفی

گطٍُ

تقساز

هیبًگیي

اًحطاف هقیبض

ظى

200

8/32

2/42

هطز

200

8/18

2/21

جذٍل ضوارُ  :13آسهَى هعٌیداری  Tهیشاى سالهت اجتواعی هزداى ٍ سًاى
آظهَى لَى ثطای ثطاثطی
ٍاضیبًؽّب

هتغیط

ؾالهت

فطو ثطاثطی

اختوبفی

ٍاضیبًؽّب

آظهَى هقٌیزاضی T

F

ؾغح هقٌیزاضی

T

زضخِ آظازی

1/84

0/175

-0/128

398

ؾغح هقٌیزاضی

اذتالف

(زٍ زاهٌِ)

هیبًگیي

0/898

-0/14

ثب تَخِ ثِ خسٍل قوبضُ  13اظ آًدبیی کِ هقساض هقٌیزاضی آظهَى لَى اظ  0/05ثعضگتط اؾت اظ ًتبیح
ضزیف ثطاثطی ٍاضیبًؽ اؾت بزُ گطزیس .زض ًتیدِ ثِ زلیل فسم هقٌبزاضی آظهَى لَى ( )1/84ثب ؾغح ذغبی
ّ ٍ 0/17وچٌیي هقساض  tثب زٍ ًوًَِ هؿتقل کِ ثطاثط  ٍ -0/128ثب ؾغح هقٌبزاضی  0/89گَیبیآى اؾت کِ
هیبًگیي ؾالهت اختوبفی ثیي ظًبى ٍ هطزاى ت بٍت هقٌبزاضی ثب یکسیگط ًساقتِ ٍ ایي زٍ گطٍُ ثب ؾغح
اعویٌبى  0/95ثب ّن هكبثِ ّؿتٌس(.ثِ انغالح فطو  H0کِ زاللت ثط فسم هقٌبزاضی ت بٍت زاضز تأییس
هیقَز .ثبتَخِ ثِ خسٍل 13کِ هقساض هیبًگیي ضا زض ّط زٍ گطٍُ ًكبى هیزّس هیتَاى ثِ اذتالف هیبًگیي
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ثیي آى زٍ گطٍُ ضؾیس کِ زضایٌدب ثطاثط -0/14اؾت ّوبًغَضکِ هكرم اؾت ت بٍت چٌساًی ثب یکسیگط
ًساضًس.
ً -7تیجِگیزی
ّطگًَِ تالـ زض ظهیٌِ زؾتیبثی ثِ ؾالهت اختوبفی ٍ ضٍاًی کِ ًیبظی فطزی ٍ اختوبفی اؾت
هؿتلعم آقٌبیی ثب هقٌب ٍ ه َْم ؾالهت اختوبفی ٍ چگًَگی اًساظُگیطی ثْطُهٌسی اظ قبذمّب ٍ ًیع
یبفتي ضاُّبی اضتقبء آى هیثبقس .ثْطُهٌسی اظ قبذمّبی ؾالهت زض گطٍُّب ٍ اقكبض هرتلف خبهقِ اظ
خولِ گطٍُ خَاًبى ثِ فٌَاى پیكطٍاى تَؾقِ ضٍیکطزی اؾت کِ هَخت ثْجَز کی یت ظًسگی ضفبُ ٍ
ضضبیت اظ ظًسگی هیقَز .ثب تَخِ ثِ ًقف ؾبظًسُ خَاًبى زض خبهقِ ؾالهت ایي قكط اظ اّویت ثؿعایی
ثطذَضزاض هیثبقس.

ایي پػٍّف یک هغبلقِ تَنی ی– پیوبیكی ثِ هٌؾَض تحلیل خبهقِقٌبذتی ؾٌدف هیعاى ؾالهت

اختوبفی خَاًبى اًدبم گطفتِاؾت .خبهقِ آهبضی هَضز هغبلقِ زض ایي پػٍّف کلیِ خَاًبى  18تب 30ؾبلِ
(افن اظ ظى ٍ هطز) اؾت کِ زض قْطؾتبى قبیي ٍاقـ زض اؾتبى ذطاؾبى خٌَثی ظًسگی هیکٌٌس.
زض پػٍّفحبضط خْت اًساظُ گیطی ؾالهت اختوبفی ٍ هؤل ِّبی آى اظ هقیبؼ 33هبزُای ؾالهت
اختوبفی کِ پٌح هؤل ِ آى قبهل اًؿدبم پصیطـ قکَفبیی هكبضکت ٍ اًغجبق اختوبفی هیثبقس کِ
تَؾظ کییع ( )1998ؾبذتِ قسُاؾت ثْطُ ثطزُ قسُ اؾت .عجق ایي پطؾكٌبهِ قبذم ؾالهتاختوبفی
خَاًبى ؾبذتِ قس .تدعیِ تحلیل آهبضی کِ اظ ایي قبذم ثسؾت آهس؛ ًكبى هیزّس کِ ثغَضکلی فطاٍاًی
پبؾرگَیبًی کِ زاضای ؾالهت اختوبفی پبییي هیثبقٌس؛ فقظ 2زضنس زاضای ؾالهتاختوبفی زضحس
هتَؾظ  5/95زضنس ٍ پبؾرگَیبًی کِ ؾالهت اختوبفی ثبالیی زاضًس تٌْب  2/5زضنس هیثبقٌس .هیتَاى
گ ت خَاًبى زاضای ؾالهتاختوبفی هتَؾغی ّؿتٌس .ثبتَخِ ثِ چبضچَة ًؾطی تحقیق اظ ًؾط زٍضکین
ثٌْدبضی اختوبفی ثِ چگًَگی ٍضقیت اضتجبط فطز ثب زیگطاى زض خبهقِ یب ّوبى خبهقِپصیطی ٍی اقبضُ
زاضز .اظ ًؾط زٍضکین ّط ًَؿ قغـ اضتجبعی ثیي فطز ٍ خبهقِ ثِگًَِای کِ افطاز زض چبضچَةّبی اختوبفی
خصة ًگطزًس ظهیٌِای آًَهیک ٍ هؿبفس ثطای ضقس اًحطافبت اختوبفی هیثبقس .زضچٌیي حبلتی ًَفی
فطزگطایی افطاعی ذَاؾتِّبی فطز ضا زض هقبثل حیبت اختوبفی قطاض هیزّس»(تَؾلی  .)7 :1382اظ ًؾط
ٍی«ّط ًَؿ فبنلِ ثیي فطز ٍ خبهقِ کِ ثِ فسم ازغبم افطاز زض چبضچَةّبی اختوبفی هیاًدبهس ثِ
اًحطافبت اختوبفی هیساى هیزّس»(حؿیٌی .)21 :1387

عجق ًتبیح ثسؾت آهسُ هیتَاى ًكبى زاز کِ ؾالهت اختوبفی ثِ فٌَاى یکی اظ هْوتطیي قبذم-

ّبی ظًسگی خَاًبى خبهقِ حبضط هیتَاًس اثطات ثؿیبضی ثط ؾجک ظًسگی زاقتِ ثبقس .افعایف تحهیالت
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خبهقِ خَاى ثط اؾتوطاض قبذمّبی ؾالهت اختوبفی اثط ذَاّس زاقتّ .وچٌیي قبذمّبی ؾالهت
اختوبفی زض ثیي خبهقِ خَاى اظ ثْطُهٌسی ذَثی ثطذَضزاض ثَزُاؾت .اظ ثیي ایي قبذمّب اًؿدبم
اختوبفی پصیطـ اختوبفی اظ فطاٍاًی ٍ هیبًگیي ثبالیی ثطذَضزاض ثَزُ قبذم اًغجبق اختوبفی هكبضکت
اختوبفی ٍ پصیطـاختوبفی زض حس هتَؾظ ثَزُاًس.اظ ًؾط کییع ظًسگی ٍ فولکطز قرهی فطز ضا ًویتَاى
ثسٍى تَخِ ثِ هقیبض ّبی اختوبفی اضظیبثی کطز .فولکطز ذَة زض ظًسگی چیعی ثیف اظ ؾالهت ضٍاًی
اؾت ٍ تکبلیف ٍ چبلفّبی اختوبفی ضا ًیع زض ًؾط هیگیطز .فطز ؾبلن اظ ًؾط اختوبفی ظهبى فولکطز
ذَة زاضز کِ اختوبؿ ضا ثِ نَضت یک هدوَفِ هقٌبزاض ٍ قبثل فْن ٍ ثبلقَُ ثطای ضقس ٍ قکَفبیی ثساًس
ٍ احؿبؼ کٌس کِ هتقلق ثِ گطٍُّبی اختوبفی ذَز اؾت ٍ ذَز ضا زض اختوبؿ ٍ پیكطفت آى ؾْین ثساًس.
ّوچٌیي زض تحلیل تأثیط هتغیطّبی خوقیت قٌبذتی ثط ضٍی ؾالهت اختوبفی ثبیس ثیبى کطز کِ هتغیط

پبیگبُ اقتهبزی اختوبفی تأثیط هقٌبزاضی ثط ؾالهت اختوبفی زاضز کِ هغبثق ثب ًؾطیِ زیَیس ثلیي)1997(1
کِ هغطح هیکٌس « هؿیط فلت ٍ هقلَلی زض تجییي ضاثغِ ثیي هَققیت اختوبفی ٍ اقتهبزی ٍ ؾالهت هوکي
اؾت زٍ عطفِ ثبقس .ثِ فجبضت ثْتط ؾالهت هَققیت اختوبفی -اقتهبزی فطز ضا تضویي هیکٌس ٍ زض
فَو قطایظ اختوبفی ًیع ثط ؾالهت فطز تأثیط هیگصاضز» (ثلیي 1997؛ ثِ ًقل اظهبضهَت ٍ ّوکبض :1386
.)20
ثٌبثطایي ؾالهت یکی اظ هؤل ِّبی انلی زض ظًسگی افطاز ثطای قطاضگطفتي آًْب زض عجقبت هرتلف
اختوبفی ّوچٌیي فبهلی هْوی زض ایدبز فطنتّبی ضقس تَؾقِ ٍ تقبلی فطز ٍ خبهقِ هحؿَة هیقَز.
اظ قسیناالیبم ٍضقیت اقتهبزی  -اختوبفی ثط ؾالهت اًؿبى هؤثط قٌبذتِقسُاؾت ٍ ثطای اکثط هطزم
ٍضقیت ؾالهتی زض زضخِ اٍل ثب هیعاى پیكطفت اقتهبزی -اختوبفی یقٌی زضآهس ؾطاًِ ؾغح آهَظـ
تغصیِ اقتغبل هؿکي ثقس ذبًَاض ٍ هیعاى خوقیت ٍ  ...تقییي هیقَز .ذَقجرتبًِ اهطٍظُ هَضَؿ

ؾالهتی زض اٍلَیت زؾتَض کبض زٍلت ّب قطاض گطفتِ اؾت .زض حبل حبضط ؾغح ؾالهت ضا زض نَضتی هی-
تَاًین تَؾقِ زّین کِ ثِ فلل ٍاققی هكکالت ؾالهت تَخِ قَز .قسضتوٌستطیي ایي فلل قطایظ اختوبفی
2
ّؿتٌس کِ هطزم زض آى ظًسگی ٍ کبض هیکٌٌس ٍ اظ آًْب ثِ فٌَاى فَاهل اختوبفی تقییي کٌٌسُّبی ؾالهت
یبز هیقَز.
زض ایي تحقیق ًیع تأییس قسُ اؾت کِ ّطچِ پبیگبُ افطاز ثبالتط ثبقس هیعاى ثطذَضزاضی آًْب اظ ؾالهت
اختوبفی ثیكتط اؾت ثطذالف تحقیق نجَضی( )1391کِ ضاثغِی هقٌبزاضی ضا ثیي ؾالهت اختوبفی ٍ
1 .David Blane
2. Social Determinants of Health
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پبیگبُ اقتهبزی ٍ اختوبفی ثیبى ًویزاضز .ایي فطو زضتحقیق حبضط تأییس قس هغبثق ثب تحقیق
حبتوی( )1389یبفتِّب یکسیگط ضا پَقف هیزٌّسّ .وچٌیي هتغیط ؾي تأثیط هقٌبزاضی ضا ثط ؾالهت
اختوبفی زاقتِ اؾت زض ٍاقـ هْوتطیي هتغیط اثط گصاض زض ایي تحقیق ؾي اؾت .هتغییط ٍضقیت تأّل ًیع
ت بٍت هقٌبزاضی ثب ؾالهت اختوبفی خَاًبى زاقتِ اؾت ثِ عَضی هكبّسُ گطزیس افطازی هتأّل ّؿتٌس
ًؿجت ثِ هدطزّب اظ ؾالهت اختوبفی ثیكتطی ثطذَضزاض ّؿتٌس .زض ایي پػٍّف ت بٍت هقٌبزاضی ثیي
خٌؿیت ٍ هیعاى ؾالهت اختوبفی پسیساض ًگطزیس ثِ عَضی ت بٍتی زض هیعاى ؾالهت اختوبفی هطزاى ٍ
ظًبى هكبّسُ ًكس کِ ایي ًتیدِ ثب یبفتِّبی تحقیق نجَضی( )1391ثب فٌَاى ثطضؾی هیعاى ؾالهت اختوبفی
کبضهٌساى آهَظـ ٍ پطٍضـ هغبثقت زاضز .فجساهلل تجبضزضظی(ً )1387یع زض تحقیق ذَز پیطاهَى ثطضؾی
ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى ثِ ایي ًتبیح ضؾیسُ ثَز کِ ٍضقیت تأّل افطاز زض هیعاى ؾالهت اختوبفی
آًبى تأثیطگصاض اؾت کِ ثب ًتبیح تحقیق حبضط هغبثقت هیکٌس ٍ اٍ هقتقس ثَز کِ ؾالهت اختوبفی ثیي ظًبى
ٍ هطزاى ت بٍت هقٌبزاضی ضا زاضز کِ ایي یبفتِ زض تحقیق هب تأییس ًكس .ؾالهت اختوبفی فطزی ثِ چگًَگی
ٍضقیت اضتجبط فطز ثب زیگطاى زض خبهقِ یب ّوبى خبهقِ پصیطی ٍی اقبضُ زاضز .ؾالهت اختوبفی ثط اثقبزی
اظ ؾالهت تأکیس زاضز کِ ثِ اضتجبط فطز ثب افطاز زیگط یب خبهقِای کِ زض آى ظًسگی هیکٌٌس هطثَط هیقَز.
ایي ه َْم یکی اظ هْوتطیي ٍ اؾبؾیتطیي خٌجِّبی قرهیت ٍ تقییي کٌٌسُ ٍیػگیّبی ضفتبضی اؾت.
تَخِ ثِ ایي اهط زض هَضز خَاًبى اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض اؾت .ؾالهت اختوبفی ثِ هبًٌس یک ؾطهبیِ
اضظقوٌس حیبتی اظ هْوتطیي فَاهل پیكطفت ٍ قکَفبیی اؾتقساز ٍ ذالقت افطاز زض خبهقِ هیثبقس.
تَخِ ثِ اثقبز اختوبفی ؾالهت کوک ذَاّس کطز تب افطاز اظ ًؾط اختوابفی خبهقاِ ؾابلن ضا قاکل
زٌّس .ثسٍى قک تقَیت ٍ تَؾقِ قبذمّبی ؾالهت اختوبفی زض ّط خبهقِای کبّف ثبض ثیوابضیّابی
خؿوی ٍ ضٍاًی ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاقت .تقبضیف شکط قسُ ثیبى کٌٌاسُ آضهابىّاب ٍ اّاساف ٍ هقبناس
هتقبلی هطزم اؾت کِ ّوِ هلتّب ٍ زض ّط ؾغح اظ تَؾقِ یبفتگی هیثبیؿت ثطای ضؾایسى ثاِ آى تاالـ
کٌٌس .خَاًبى ثِ هثبثِ ؾطهبیِّبی اًؿبًی ّط خبهقِای ّؿتٌس.
«آًبى ثِ لحبػ ثطذَضزاضی اظ تَاى ٍ اًطغی قبزضًس تأثیط تقییي کٌٌسُای ثط آیٌسُ خبهقِ زاقاتِ ثبقاٌس.
ؾالهت خَاًبى یک هؿألِ حیبتی اؾت کِ اهطٍظُ هَخت چبلفّبی ظیبزی قسُ اؾت» (ثبثبپَض ذیطالاسیي
ٍ ّوکبضاى  .)1388اّویت ایي هؿألِ ظهبًی ثیكتط هیقَز کِ ثطذی هغبلقبت ًكبى هیزّس کاِ هكاکالت
ایي قكط ضًٍسی افعایكی زاقتِ اؾت .فٌهط هْن زض ایاي خطیابى کؿات قاٌبذت ٍاقاـ ثیٌبًاِ اظ ذاَز ٍ
زیگطی ٍ فَاهل هحیغی هیثبقس ٍ ایي اهط ضطٍضت ؾالهت اختوابفی ضا ایدابة هایکٌاس ظیاطا ؾاالهت
اختوبفی ثِ ًَفی هیتَاًس تَاًوٌسی ٍ کبضایی فطز هحؿاَة قاَز ٍ ثاِ ؾاطهبیِگاصاضی افاطاز زض ضٍاثاظ
اختوبفی ٍ زض اذتیبضگطفتي هٌبثـ هَخَز زض ایي ضٍاثظ زض ؾغح خبهقِ ٍ کؿت ثبظزُ کوک کٌس.
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 -8پیطٌْادّا

 تالـ ثطای هسلؾبظی ضیبضی قٌبؾبیی قطایظ ٍ هساذلِ زض ؾالهت اختوبفی

 ایدبز ٍ گؿتطـ ؾبذتبض هٌبؾت ثطای تَاًوٌسؾبظی
 تالـثطای ًعزیکؾبظیتقبضیفٍقبذمّبیهلیٍثیيالوللیزضحَظُؾالهتاختوبفیتب حس هوکي
ً گبُ زٍضاًسیكبًِ ثِ ٍضقیت ؾالهت ٍ یبفتي ًقف ؾالهت اختوبفی

 تسٍیي ؾبظٍکبضّبی هٌقغف ثطای اعالؿضؾبًی فوَهیاظ ٍضقیت ؾالهت اختوبفی فَاهل ذغط
ٍ هحبفؼ ٍ ًقف تهوینگیطیّبی فطزی ٍ اختوبفی زض تغییط آًْب.
فْزست هٌاتع
 .1ثبثبپَض ذیطالسیي خلیل؛ عَؼ فْیوِ؛ حکوتی فیؿی ( )1388ثطضؾی ًقف فَاهال خوقیاتقاٌبذتی
زض ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى تجطیع فهلٌبهِ ضٍاًكٌبؾی زاًكگبُ تجطیع قوبضُ  16نم .1-20
 .2ثلَک ٍ ثطؾلَ ( )1972پػٍّكی ثِ ه َْم ؾالهت اختوبفی تطخوِ حؿیي فجساهللظازُ ایٌتطًت.
 .3تَؾلی غالهقجبؼ ( )1382هكبضکت اختوبفی زض قطایظ خبهقِ آًَهیک چبح اٍل تْطاى :اًتكبضات
زاًكگبُ تْطاى.
 .4حبتوی پطیؿب ( )1389ثطضؾی فَاهل هؤثط ثط ؾالهت اختوبفی زاًكادَیبى ثاب تأکیاس ثاط قاجکِّابی
اختوبفی پبیبىًبهِ کبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی زاًكکسُ فلَم اختوبفی.
 .5حؿیٌی ؾیسُ فبعوِ ( )1387ثطضؾی هیعاى ؾاالهت اختوابفی ٍ فَاهال هاؤثط ثاط آى زض زاًكادَیبى
زاًكکسُ فلَم اختوبفی زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی» پبیبىًبهِ کبضقٌبؾی اضقس زاًكاکسُ فلاَم اختوابفی
زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی.
 .6ؾبضٍذبًی ثبقط  1375زض آهسی ثط زایطالوقبضف فلَم اختوبفی خلس اٍل ًكط کیْبى.
 .7ؾبم آضام فعت اهلل ( )1388ثطضؾی ضاثغِ ؾالهت اختوبفی ٍ اهٌیت اختوبفی ثب تأکیس ثط ضّیبفت پلیؽ
خبهقِهحَض فهلٌبهِ فلوی -پػٍّكی اًتؾبم اختوبفی ؾبل اٍل قوبضُ اٍل زٍضُ ثْبض .نم.9-29
 .8قطثتیبى هحوس حؿي ( )1391تأهلی ثط پیًَس هقٌبیی هؤل ِّبی ؾطهبیِاختوبفی ٍ هیعاى ثْاطُهٌاسی اظ
ؾالهت اختوبفی زض ثیي زاًكدَیبى زاًكگبُ پیبمًَض هكْس فهلٌبهِ خبهقِقٌبؾای هغبلقابت خَاًابى
ؾبل زٍم قوبضُ پٌدن زٍضُ ثْبض نم 149.-174
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 .9نجَضی ؾقیس ( )1391ثطضؾیهیعاى ؾالهتاختوبفی زض ثیي کبضهٌاساى آهاَظـ ٍ پاطٍضـ هٌغقاِ 11
قْط تْطاى پبیبى ًبهِ کبضقٌبؾی زاًكگبُ پیبم ًَض تْطاى غطة.
 .10فجساهلل تجبضزضظی ّبزی ( )1386ثطضؾی اضتجبط ؾالهتاختوبفی ٍ هتغیطّابی زهَگطافیاک اختوابفی
زاًكدَیبى زاًكکسُ فلَم ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی کبضقٌبؾیاضقس زاًكگبُ فلَم ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی.
 .11فطٍم اضیک ( )1385خبهقِ ؾبلن تطخوِاکجط تجطیعی :اًتكبضات ثْدت تْطاى چبحچْبضم.
 .12کٌگطلَ هطین ( )1387ثطضؾی هیعاى ؾالهت اختوبفی زاًكدَیبى قبّس ٍ غیط قابّس زاًكاگبُ فالهاِ
عجبعجبیی پبیبىًبهِ کبضقٌبؾی اضقس زاًكکسُ فلَم اختوبفی زاًكگبُ فالهِ عجبعجبیی.
 .13هبضهَت هبیکل؛ ٍیلکیٌؿَى ضیچبضز ( )1386هؤل ِّبی اختوابفی ؾاالهت تطخواِ فلای هٌتؾاطی
تْطاى :ؾبظهبى اًكبضات خْبز زاًكگبّی پػٍّكکسُ فلَم ثْساقتی.
 .14هْطی اؾساهلل ( )1390ثطضؾی هیعاى تأثیط ؾطهبیِ اختوبفی ثط ؾالهت ضٍاًی ٍ اختوبفی هقلوبى قاْط
ّوساى پبیبىًبهِ هقغـ کبضقٌبؾی اضقس ثطًبهِضیعی ضفبُ اختوبفی زاًكگبُ فالًِ عجبعجبیی.
ّ .15عاضخطیجی خق ط ٍ ن طیقابلی ضضاب ( )1391آًابتَهیضفابُاختوابفی تْطاى :اًتكابضاتخبهقاِ ٍ
فطٌّگ.
ّ .16عاضخطیجی خق ط؛اضفقیفیيالسیي ضضب ( )1391اٍقبت فطاغتٍ ؾالهتاختوبفی فهلٌبهِثطًبهِضیاعی
ضفبُ ٍ تَؾقِ اختوبفی قوبضُ  10نم .39-64
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