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چکیذٌ
يىي اظ ٔٛضٛؿٞايي و ٝزض زٞٝٞاي اذيط ٚاضز حٛظ ٜجأقٝقٙاؾي قس ٚ ٜتٛج ٝتؿياضي اظ ٔحممااٖ اجتٕاافي
ضا تٝذٛز جّة وطز٘ ،ٜمف ٔ ٟٓتقييٗ وٙٙسٜٞاي اجتٕافي زض ؾالٔت ا٘ؿاٖ اؾت .زض ايٗ ٔماِ ،ٝضاتغ ٝؾاالٔت
تا تطذي اظ تقييٗوٙٙسٜٞاي اجتٕافي قأُ زيٙساضي ،ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض  ٚحٕايات اجتٕاافي مظٔاٖٛ
ٔيقٛز .ايٗ ٔغاِق ٝيه ٔغاِق ٝپيٕايكي اؾت و ٝجٕقيات مٔااضي مٖ ضا زا٘كااٛياٖ زا٘كاٍا ٜتثطياع تكاىيُ
ٔيزٙٞس .اعالفات ٔٛضز ٘ياظ تطاي ؾٙاٞٝااي زيٙاساضي ،ؾاثهظ٘اسٌي ؾاالٔت ٔحاٛض ،حٕايات اجتٕاافي ٚ
ؾالٔت (جؿٕي ،ضٚا٘ي  ٚاجتٕافي) تا پطؾكٙأ ٝاظ يه ٕ٘٘ 350 ٝ٘ٛفطي و ٝتطاؾاؼ فطٔ َٛوٛوطاٖ تقيايٗ ٚ
ت ٝضٚـ عثمٝاي ٔتٙاؾة ا٘تراب قس٘س ،ت ٝزؾت مٔس .مظٖٔٞٛاي افتثاض  ٚپايايي ٔؤيس افتثااض  ٚپاياايي تاا ي
ؾٙاٞٝا تٛز .تطاؾاؼ يافتٞٝاي تحميك ٔتغيطٞاي زيٙساضي ،ؾثه ظ٘سٌي ؾاالٔت ٔحاٛض  ٚحٕايات اجتٕاافي
 36/8زضنس تغييطات ؾالٔت وُ 16/6 ،زضنس تغييطات ؾالٔت جؿٕي 31/2 ،زضنس تغييطات ؾالٔت ضٚا٘اي
 32/6 ٚزضنس تغييطات ؾالٔت اجتٕافي ضا تثييٗ ٔيوٙٙس .اظ ٘ؾط مٔاضي زيٙساضي زاضاي تأثيط ٔقٙازاض ٔؿتميٓ ٚ
غيطٔؿتميٓ تط ؾالٔت وُ اؾتِٚ ،ي زض اتقاز ٔرتّف ؾالٔت ،تأثيط زيٙاساضي تا ٝقايٜٞٛااي ٔرتّاف ٕ٘اٛزاض
ٔيقٛز .زيٙساضي تٝعٛض غيطٔؿتميٓ  ٚاظعطيك ٔتغيط ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض تط ؾالٔت جؿٕي تاأثيط زاضز.
اثط زيٙساضي تط ؾالٔت اجتٕافي تٝعٛض غيطٔؿاتميٓ  ٚاظ عطياك حٕايات اجتٕاافي اؾات .تاأثيط زيٙاساضي تاط
ؾالٔت ضٚا٘ي  ٓٞت ٝعٛض ٔؿتميٓ  ٓٞ ٚت ٝعٛض غيطٔؿتميٓ (اظعطيك حٕايت اجتٕاافي) تأيياس ٔايقاٛز .اياٗ
يافتٞٝا ز ِتٞاي ٘ؾطيٞٝاي واضوطزٌطا زضذهٛل اثط ٔثثت زيٙساضي تط ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض ،حٕايت
اجتٕافي  ٚؾالٔتي ،تٝذهٛل ؾالٔت ضٚا٘ي  ٚؾالٔت اجتٕافي ضا تأييس ٔيوٙٙس.
ياژٌَای کلیذی :زيٙساضي ،ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض ،حٕايت اجتٕافي ،ؾالٔت
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مقذمٍ ي طزح مسألٍ

وٙيٓ .عثك تمؿايٓ تٙاسي اٚا٘اع پطياااضز )1965( 1زٚ

فّي ضغٓ پيكطفت ٞاي چكٍٕيطي و ٝفّٓ پعقىي زض

زؾت٘ ٝؾطي ٝضٚاٖقٙاذتي زضتاض ٜزيٗ لاتاُ تكاريم

قٙاؾايي فٛأُ تيٕاضي  ٚزضٔااٖ مٟ٘اا زاقات ٝاؾات،

اؾت :يىي ٘ؾطي ٝفمٌُطايا٘ ٝو ٝحانُ فقاِيت فمّي

جأقٝقٙاؾاٖ فاللٙٔٝس تٔ ٝغاِق ٝؾالٔت  ٚتيٕاضي ٚ

ا٘ؿاااٖ اتتااسايي تااطاي تثياايٗ ضٚيااسازٞاي عثيقااي ٚ

قٙاؾايي فٛأُ ٔؤثط تط مٟ٘ا ٞؿاتٙس٘ .تااي ٔغاِقاات

اجتٕااافي پيطأاا ٖٛذااٛز اؾاات  ٚزض فطميٙااس تىأااُ

تؿياضي اظ جأقٝقٙاؾاٖ ٘كاٖ زاز ٜو ٝؾالٔت أاطي

تاضيري ا٘ؿاٖ جاي ذٛز ضا ت ٝفّٓ ٔيزٞس؛  ٚزيٍطي

چٙس ٚجٟي اؾت؛ تا ٝاياٗ ٔقٙاا وا ٝغياط اظ فٛأاُ

٘ؾطي ٝفاعفاٌٝطايا٘ا ٝوا ٝزياٗ ضا پاؾاري فااعفي ٚ

ظيؿتي تحت تأثيط ظٔيٙاٞٝااي فطٍٙٞاي ،التهاازي ٚ

ضٚا٘ي تٍ٘ ٝطا٘يٞا ،تطؼٞا  ٚقاٛضترتيٞااي ا٘ؿااٖ

اجتٕافي ٘يع قىُ ٔيٌيطز .تؿياضي اظ ناحة٘ؾاطاٖ

ٔيزا٘سٕٟٔ .تطيٗ ا٘سيكٕٙساٖ فمُ ٌطا اٌٛؾتوٙات،2

جأق ٝقٙاؾاي پعقاىي تاط اياٗ تاٚض٘اس وا ٝفٛأاُ

ٞطتطت اؾپٙؿط ،3ازٚاضز تايّط ٚ 4جيٕع فطيعض 5تٛز٘اس.

اجتٕافي تاأثيط تؿاعايي زض ؾاالٔت ا٘ؿااٖ زاض٘اس ٚ

زض ٔياااٖ ٘ؾطيااٝپااطزاظاٖ فاعفااٌٝااطا ٘يااع ٔاايتااٛاٖ اظ

تثييٗٞاي ظيؿت قٙاذتي  ٚيا پعقىي ،ت ٝاياٗ زِياُ

ٔاِيٛٙفؿااىئ ،6اااضت ،7فطٚيااس ٚ 8ي٘ٛااً٘ 9اااْ تااطز

و٘ ٝمف ٔ ٟٓتقييٗوٙٙسٜٞاي اجتٕاافي  ٚفطٍٙٞاي ضا

(ٕٞيّت.)1387 ،ٖٛ

تط اٍِٞٛاي ؾالٔت  ٚتيٕاضي ٘ازيسٔ ٜي ٌيط٘س ،واافي

تااطذالف ضٚاٖقٙاؾاااٖ ،تيكااتط جأقااٝقٙاؾاااٖ،

ٔ ٚتمافسوٙٙس٘ ٜيؿتٙسٕٞ .يٗ أط ٔٛجاة قاس ٜاؾات

تٝذهٛل جأقٝقٙاؾااٖ وااضوطزٌطأ ،قتمس٘اس واٝ

جأقٝقٙاؾااٖ ٔغاِقا ٝتقيايٗوٙٙاسٜٞااي اجتٕاافيا

م٘ا ٝإٞيت زاضز ،چٍٍ٘ٛي مغاظ ٌطفتٗ أٛض ٘يؿات،

فطٍٙٞي ؾالٔت ضا زض وا٘ ٖٛتٛج ٝذٛز لاطاض زٙٞاس.

تّى٘ ٝمكي اؾت و ٝايٗ أٛض زض جٛأاـ وٙا٘ٛي ايفاا

ايٗ لثيُ ٔغاِقات وٕه ٔيوٙٙس تا قٙاذت ٔا ٘ؿاثت

ٔاايوٙٙااسٕٞ .اااٌٖ٘ٛاا ٝواأ ٝكاارم اؾاات ،ايااٗ

ت ٝؾ ٟٓفٛأُ اجتٕافيا فطٍٙٞاي زض تاأٔيٗ حياات

٘ؾطيٝپطزاظاٖ ٔٛضاـ واضوطزٌطايا٘ا ٝضا زض وااض ذاٛز

تكط افعايف يافت ٚ ٝتاا تاطاوٓ اياٗ ٔغاِقاات أىااٖ

پصيطفت ٚ ٝت ٝواض تؿتٝا٘س .ترف تقسي ٔغاِق ٝحاضاط

تٟتطي تطاي تط٘أٝضيعي  ٚؾياؾاتٌاصاضي زض ظٔيٙاٝ

ت ٝاضاي٘ ٝؾطٞاي ايٗ ا٘سيكٕٙساٖ اذتهال زاز ٜقاسٜ

اضتماي ؾالٔت افضاي جأق ٝفطا ٓٞقٛز.

تا ضٚقٗ ٌطزز و ٝميا ايٗ ٘ؾطيٞٝا تّٛيحاً يا تهاطيحاً

تحميك حاضط زض ضاؾتاي ايٗ ٞسف قىُ ٌطفتاٝ

ز ِت ٞايي تطاي تثييٗ ضاتغ ٝتيٗ زيٙساضي  ٚؾاالٔت

 ٚزض ناسز اؾاات تااأثيط تطذاي اظ تقياايٗوٙٙااسٜٞاااي

زاض٘س؟ تسيٗ ٔٙؾٛض ،اتتسا تا ٝضٚيىاطز وااضوطزٌطا زض

اجتٕافي ا فطٍٙٞاي ٔا٘ٙاس زيٙاساضي ،ؾاثه ظ٘اسٌي

تثييٗ ضاتغٔ ٝصوٛض پطزاذت ٚ ٝزض ازأ ،ٝجٙثٞٝاي وّي

ؾااالٔت ٔحااٛض ٔ ٚيااعاٖ تطذااٛضزاضي اظ حٕاياات

ضٚيىطز پيتط تطٌط 10ت ٝايٗ ٔؿأِ ٝضا تكطي ذاٛاٞيٓ

اجتٕافي ضا تط ٔياعاٖ ؾاالٔتي افاطاز زض ؾاغ ياه

وطز.

ٕ٘ ٝ٘ٛزا٘كاٛيي مظٕٔ٘ ٖٛايس.
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

الف) داللتَای ريیکزد کارکزدگزا تٍ راتطٍ دیه

تاٚضٞاااي نااطف زيٙااي اؾاات .زض ٘تيااا ،ٝوّيؿاااي

ي سالمت

پطٚتؿتاٖ و ٝوٕتط ٔٙاؾهٌطاؾات  ٚتا ٝافاطاز مظازي

ت ٝضغآ ايٙىا ٝضٚيىاطز وااضوطزي تا ٝزياٗ زض ٔيااٖ

فُٕ تيكتطي ٔايزٞاس ،اثاط تاظزاض٘اسٌي وٕتاطي تاط

ٔتفىااطاٖ پاايف اظ زٚضواايٓ ٘يااع ضٚا زاقاات ،ٝأااا تااا

افضاي ذاٛز زاضز (زٚضوايٓ152-170 :1979 ،؛ تا٘ٝماُ اظ

زٚضويٓ اؾت و ٝايٗ ٍ٘طـ ت ٝؾّٙتي فٕيك  ٚفطاٌياط

ؾطا ظاز.)1998 ،ٜ

تثسيُ ٔاي قاٛز .زٚضوايٓ زض تطضؾاي زياٗ ضٚيىاطز

زضذهٛل ضاتغ ٝزيٙساضي  ٚؾالٔت تايس ٔتاصوط

واضوطزي ذٛيف ضا تٝواض ٌطفت ٝاؾتٞ .اطي مِپاطت،

قس و ٝزٚضويٓ ان ً ٛتٛج ٝچٙسا٘ي تا ٝتثيايٗ ضفتااض

پػٞٚكٍط زٚضويٕي ،چٟاض واضوطز فٕس ٜزيٗ ضا اظ٘ؾط

فطزي ٘ساقتٔ ٚ ٝثٙاي ٘ؾطي ٝا ٚتأويس تاط پسياسٜٞااي

زٚضويٓ ت ٝفٛٙاٖ ٘يطٞٚااي اجتٕاافي ا٘ضاثاط تراف،

زيٙي ٘ ٝتٝفٛٙاٖ ٔمٞ ِٝٛاي فاطزي ،تّىأ ٝمِٛاٞٝااي

ا٘ؿااااْترااف ،حياااتترااف  ٚذٛقااثرتيترااف

اجتٕافي تٛز .تا ٚجٛز ايٗٔ ،يتٛاٖ ٌفت تا تٛج ٝتاٝ

عثم ٝتٙسي واطز ٜاؾات .ميايٗ ٞااي ٔاصٞثي اظعطياك

واضوطزٞااايي واا ٝا ٚتااطاي زيااٗ تطٔاايقاإاضز ،تاايٗ

تحٕيااُ ا٘ضااثاط تااط ٘فااؽ  ٚلااسضي ذٛيكااتٗزاضي،

زيٙساضي  ٚؾالٔت ٔيتٛا٘س ضاتغٔ ٝثثتي ٚجٛز زاقاتٝ

ا٘ؿاٖ ٞا ضا تطاي ظ٘سٌي اجتٕاافي مٔاازٔ ٜايؾااظ٘س.

تاقس .زض ٌطٜٞٚا  ٚجٛأقي و ٝزيٗ ٌؿتطزٌي ظيازي

تكااطيفات ٔااصٞثي ٔااطزْ ضا ٌااطز ٞاآ ٔاايمٚض٘ااس ٚ

زاضز ،احتٕا ً افطاز ا٘ؿااْ تيكتطي تاا جأقا ٝزاقات،ٝ

تسيٗؾااٖ پي٘ٛاسٞاي ٔكتطوكااٖ ضا زٚتااض ٜتهاسيك

حٕاياات اجتٕااافي تيكااتطي اظ ؾااٛي افااطاز جأقااٝ

ٔي وٙٙس  ٚزض ٘تياإٞ ٝثؿاتٍي اجتٕاافي ضا تحىايٓ

زضيافت ٔيوٙٙس  ٚزض٘تيا ٝؾإِتط ٞؿتٙس.

ٔيتركٙس .اجطاي ٔطاؾآ ٔاصٞثئ ،ياطاج اجتٕاافي

ٔاوؽ ٚتط اظ زيٍط ٘ؾطياٝپاطزاظاٖ اياٗ ضٞيافات

ٌط ٜٚضا اتما  ٚاحيا ٔيوٙس  ٚاضظـٞااي پاياساض مٖ ضا

اؾت و ٝفال ٜٚتط واضوطزٞاي زيٍط تٛج ٝذاني تاٝ

ت٘ ٝؿُ ٞاي ميٙس ٜا٘تماَ ٔي زٞس .ؾطا٘ااْ ،زياٗ ياه

واضوطز ٔقٙاتركي زيٗ ٔقغٛف زاقت ٝاؾات « .ا ٚتاٝ

واضوطز ذٛقثرتي ترف ٘ياع زاضز وا ٝتاا تاطاٍ٘يرتٗ

تثييٗ ذٛزِ زيٗ ٕ٘يپطزاذات ،تّىا ٝپي٘ٛاسٞاي ٔيااٖ

احؿاؼ ذٛقثرتي زض ٔؤٔٙاٖ  ٚاحؿاؼ اعٕيٙاٖ تاٝ

ا٘ٛاؿ ٌ٘ٛاٌ ٖٛزيٗ ٌ ٚطٞ ٜٚااي ذاال اجتٕاافي ٚ

حمّا٘يت ضطٚضي جٟاٖ اذاللياي و ٝذٛزقاٖ جعيي

تأثيط ا٘ٛاؿ زيسٌاٞ ٜاي زيٙي تط جٙثٞ ٝاي زيٍط ظ٘سٌي

اظ م٘ٙس ،تا احؿااؼ ٘اواأي  ٚفماساٖ ايٕااٖ زض مٟ٘اا

اجتٕافي ضا ز٘ثاَ ٔايواطز » (تأؿا ٚ ٖٛزيٍاطاٖ:1381 ،

ٔماتّٔ ٝيوٙس (وٛظض.)200 :1382 ،

 .)101ايٗ ضٚيىاطز ٞآ فٙاناط ضٚاٖقاٙاذتي ٞ ٚآ

زٚضواايٓ ٕٞاٙاايٗ زض جااايي زيٍااط تااا ٔمايؿااٝ

فٙانط جأقٝقٙاذتي ضا ٔٛضز تٛج ٝلاطاض ٔايزٞاس ٚ

واتِٛيهٞا ،پطٚتؿتاٖٞا  ٚيٟٛزياٖ تا ٝتطذاي اظ مثااض

تا تأويسي و ٝتط ٔقٙا زاضز ،ضٚيىطز واضوطزٌطا ٘ؿاثت

تاظزاض٘سٌي زياٗ زض ضفتااض اقااضٔ ٜايوٙاسٔ« .مايؿاٝ

ت ٝزيٗ ضا تقسيُ ٔايوٙاسٚ .تاط تاط اثاط ضٚاٖقٙاؾاي

واتِٛيااهٞااا  ٚپطٚتؿااتاٖٞااا ،زٚضواايٓ ضا تاا ٝايااٗ

اجتٕاااافي زياااٗٞااااي جٟاااا٘ي٘ ،اااٛفي ضٞيافااات

٘تياٌ ٝيطي ضؾا٘س و ٝاثط تاظزاض٘اسٌي اناّي زياٗ اظ

ضٚاٖ قٙاذتي ضا زضتاض ٜزيٗ ٔغطح ٔيوٙس .اظ٘ؾاط ٚي

ٚيػٌي ٞاي اجتٕافي مٖ ؾطچكإٔ ٝايٌياطز؛ يقٙاي

«زيٗ تٔ ٝاطز م٘ى ٝضٚا ياتس٘ ،فٛش پط زأٙا ٝذاٛز ضا

ايااٗوااٙٔ ٝاؾااه ٞااط زيااٗ ذااال تااأثيطـ تاايف اظ

تط قاي ٜٛظ٘اسٌي لكاطٞاي تؿاياض ٘اا ٍٕٗٞتطجااي
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ٔي ٌصاضزٔ .طزْ ت ٝضٚـٞاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛت ٝتفؿيط ضاتغٝ

تطاي ضفايت ٙٞااضٞاي ٌطٞٚي تمٛيت ٔي وٙاس؛ زْٚ

اذالق زيٙي تا ٔٛلقيتٞاي ٘اؽط تط ٔٙافـ ٔيپطزاظ٘اس؛

ايٙىٙٔ ٝاؾه زيٙاي وااضوطز حفاؼ تاٚضزاقاتٞاا ضا

ت ٝعٛضي و ٝاذالق زيٙي ٕٞا ٖٛواضوطزٞااي ناطف

ا٘ااااْ ٔاايزٙٞااس؛ ؾاا ،ْٛزيااٗ تااٝنااٛضت ٔطجااـ ٚ

اياٗ ٔٛلقيااتٞااا تّمااي قاس ٜاؾاات .ايااٗ تفؿاايط زض

ضإٙٞايي ٚالقي تطاي ٔؤٔٙاٖ فُٕ ٔيوٙس؛  ٚتاا ذطٜ

چاضچٛتي نطفاً ضٚاٖ قٙاذتي نٛضت ٔي ٌيطز» (ٚتاط،

چٟاضْ ايٗ و ٝزيٗ تاطاي ٔاااظات ،ياه ٔٙثاـ غاايي

.)306 :1382

فطأ ٓٞيوٙس (زيٛيؽ .)533-526 :1964 ،اظ اياٗ لضايٝ

تا ايٙىٚ ٝتط زض تثيايٗ زياٗ فٙهاط ضٚاٖقاٙاذتي

چٙيٗ تطٔي ميس و ٝزيٗ اظعطيك تطمٚضزٖ ٘يااظ فاطزي،

جؿتا ٛتطاي ٔقٙا ضا ٔٛضز تٛج ٝلطاض ٔايزٞاسِٚ ،اي

واضوطزي اجتٕافي ضا ا٘ااْ ٔي زٞس .تٙاتطايٗ ،تا م٘ىاٝ

ٔتاويس ٔي وٙس و ٝتفاٚت ٞاي ازياٖ ٌ٘ٛاٌ ٖٛضا تايس تاا

زيٛيؽ تط واضوطزٞااي اجتٕاافي زياٗ تاأوياس زاضز،

فٛأُ جأق ٝقٙاذتي تثييٗ ٕ٘ٛز؛ ت ٝعٛضي و ٝاظ ٘ؾط

واضوطزٞاي ضٚاٖقٙاذتي مٖ ضا ٔ ٓٞاٛضز ٚجا ٝلاطاض

ٚتط «ضاٞ ٜاي تطمٚضز ٜقسٖ ٘ياظ ت ٝضؾتٍاضي ،تط ٚفاك

زاز ٜاؾت.

جايٍا ٜاجتٕافي تغييط ٔي پصيط٘س  ٚزض ٘تياا ،ٝاياااز

تاتٛج ٝت ٝواضوطزٞااي چٟاضٌا٘ا ٝفاٛق اؾات واٝ

ضا ٜحُٞاي ٔؿأِ ٝضؾتٍاضي فطميٙسي تؿياض اجتٕاافي

زيٛيؽ ٔقتماس اؾات« :زياٗ ٘ماف اجتٙااب٘اپاصيط ٚ

اؾت  ٚتحت تأثيط ٘يطٞٚا  ٚضطٚضت ٞااي اجتٕاافي

ٔٙحهط ت ٝفطزي زض ايااز يىپاضچٍي اجتٕاافي زاضز»

قىُ ٔيٌيطز» (تأؿ ٚ ٖٛزيٍطاٖ.)103 :1381 ،

(زيٛيؽ .)526 :1964 ،اظ٘ؾاط ٚي ،زياٗ يٍااٍ٘ي افاطاز

زض ضاتغ ٝتا ٞسف انّي ٔماِ ٝحاضط ،ضٚيىطز ٚتط

جأقاا ٝضا تمٛياات  ٚجااسايي م٘اااٖ ضا اظ افضاااي

تٝعٛض وّي تط ايٗ أط ز ِت زاضز و ٝزيٙساضاٖ تاط اثاط

اجتٕافات زيٍط تكسيس ٔي وٙاس (فاٗ .)2003 ،2اظ اياٗ

ايٕاٖ  ٚافتماز ذٛز تٟتط ٔيتٛا٘ٙاس تاط ذاٛاٞفٞااي

لضي ٝچٙيٗ تطٔي ميس و ٝزيٗ اظعطياك تاطمٚضزٖ ٘يااظ

٘فؿا٘ي  ٚغطيعي ذٛز غّث ٝوٙٙس ٕٞ ٚاٙيٗ ،احتٕااَ

فطزي ،واضوطزي اجتٕافي ضا ا٘ااْ ٔيزٞاس .تٙااتطايٗ،

وٕتطي ٚجٛز زاضز و ٝت ٝا٘ااْ ضفتاضٞاي پطذغط ضٚي

تا م٘ى ٝزيٛيؽ تط واضوطزٞاي اجتٕاافي زياٗ تاأوياس

مٚض٘س .اظ ٘ؾط ٚتاط «زياٗ فأاُ ٕٟٔاي تاطاي وٙتاطَ

زاضز ،واضوطزٞاي ضٚاٖ قٙاذتي مٖ ضا ٛٔ ٓٞضز تٛجاٝ

ذٛاٞف ٞاي غطياعي ا٘ؿااٖ اؾات» (تط٘اط87 :1996 ،؛

لطاض زاز ٜاؾت.

ت٘ٝمُ اظ ؾطا ظاز .)1998 ،ٜاظ ؾٛي زيٍطٔ ،ؤٔٙاٖ وا ٝاظ

تطذي زيٍط اظ ٘ؾطياٝپاطزاظاٖ وااضوطزٌطأ ،ا٘ٙاس

احؿاؼ پٛچي  ٚتي ٞسفي وٕتط ض٘ ٔي تط٘س ،احتٕاَ

ييٍٙط ،3و ٝاظ ٔكىالت تحّيُٞاي واضوطزٌطاياٖ اِٚيٝ

وٙتطَ ِصات ٔازي اظعطف مٟ٘ا تيكتط اؾت.

اِٚي ٝزضتاض ٜزياٗ مٌااٞي زاقاتٙس ،اظ زياٛيؽ تؿاياض

٘ؾطيااٝپااطزاظاٖ تقااسي واااضوطزٌطا ضٞيافااتٞاااي

فطاتط ضفت ٚ ٝضٚيىطز ضٚا٘ي ا اجتٕاافي وااضوطزٌطا ضا

ذااااِم واضوطزٌطايا٘ااا ٝضا تقاااسيُ واااطز ٚ ٜتقاااس

ٔغطح ؾاذتٙس .عثك اياٗ ضٚيىاطز ،زياٗ اظ ياهؾاٛ

ضٚاٖقٙاذتي ضا ٘يع زض تحّيُٞايكااٖ ٚاضز واطزٜا٘اس.

ٔحه َٛفٛأُ ضٚاٖقاٙاذتي  ٚشاتاي ا٘ؿااٖٞاا  ٚاظ

1

ؾٛي زيٍط ،پكتٛا٘ ٝاضظـ ٞا  ٚثثات اجتٕافي اؾات

( )1948ت ٝذٛتي ٔكٟٛز اؾت .زيٛيؽ چٟاض وااضوطز

(ٕٞيّتا .)200 :1387 ،ٖٛزضٔٛضز واضوطزٞاي فطزي زياٗ

تطاي زيٗ فٛٙاٖ ٔيوٙس :ا َٚايٙى ٝزيٗ فاعْ افاطاز ضا

2

ايٗ زيسٌا ٜزض وتاب جأق ٝتكطي ويٍٙعِي زياٛيؽ

K. Davis

1

Fenn
J. M. Yinger

3
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

«٘ىت ٝاؾاؾي ؾرٗ ييٍٙط ايٗ اؾت وٞ ٝط ا٘ؿا٘ي تاٝ

ٔي وٙس؛ واضوطز وكيكي 3و ٝاظعطيك مييٗٞا ٔ ٚطاؾٓ،

اضظـ ٞاي ٔغّمي ٘ياظ زاضز و ٝتاا مٖ ظ٘اسٌي وٙاس ٚ

أٙيت فاعفي تاطاي ا٘ؿااٖ فاطأ ٓٞايوٙاس؛ وااضوطز

ايٗ اضظـٞا تايس پاؾد ٞايي ضا تطاي ٔؿأِ ٝظ٘اسٌي ٚ

ٛٞيت تركي 4و ٝزض تقطيف افطاز اظ ذٛز ايفاي ٘مف

ٔطي ا٘ؿاٖ فطا ٓٞؾاظ٘س .ازيااٖ تا ٝچٙايٗ ٘ياظٞاايي

ٔي ٕ٘ايس؛ وااضوطز ضقاسزٞي 5وا ٝتركاي اظ فطميٙاس

پاؾد ٔيزٙٞس؛ زضحاِيوٞ ٝيچ ٘ٛؿ زا٘ف تكطي  ٚياا

اجتٕافي قسٖ ت ٝقٕاض ٔايمياس؛ وااضوطز ٙٞاااضي ٚ

تٛؾق ٝفّٕي ٘تٛا٘ؿت ٝاؾت پاؾري تاطاي اياٗ لثياُ

ٔكطٚفيت تركي 6وٞ ٝسف ٞاي ٌطٞٚاي ضا تاط فاطاظ

ؾؤا ت تياتس» (تٛؾّي.)104 :1380 ،

ٞسفٞاي فطزي لاطاض ٔايزٞاس؛  ٚتاا ذط ٜوااضوطز

اظ ٘ؾط ييٍٙط ،اٌطچ ٝزيٗ ٘ياظٞااي اؾاؾااً ضٚا٘اي

پيأثطا٘ 7ٝؤ ٝقياضٞاايي ضا تاٝفٙاٛاٖ ٔثٙااي ا٘تمااز اظ

تكط ضا تطمٚضزٔ ٜايؾااظز؛ تاا اياٗحااَ ياه پسياسٜ

اٍِٞٛاي اجتٕافي ٔٛجٛز فاطأ ٓٞاي وٙاس (ٕٞيّتا،ٖٛ

اجتٕافي اؾت؛ چطا وا ٝتا٘ ٝؾاط ا ٚتاٚضزاقاتٞااي

.)208 :1387

قرهي تا ٚلتيو ٝتقّك اجتٕافي ٘يافتٝا٘سٕ٘ ،يتٛا٘ٙس

زض ٔإٛؿٔ ،يتاٛاٖ ٌفات وا ٝتطعثاك ضٚيىاطز

ٔٛجااس يااه زيااٗ تاقااٙس (قاااافيظ٘ااس.)45 :1380 ،

٘ؾطيااٝپااطزاظاٖ واااضوطزٌطا ،زيااٗ جأقاا ٝضا ٔتحااس،

تسيٗؾاٖ زيٗ ضيكٝاي زٌٚا٘ ٝزاضز ،ظيطا ٘ ٓٞياظٞااي

ٕٞثؿتٍي اجتٕافي ضا تمٛيت  ٚا٘ؿاااْ اجتٕاافي ضا

فطزي ٘ ٓٞ ٚياظٞاي ٌطٞٚي ضا تطمٚضزٔ ٜيؾاظز .زيٗ

حفؼ ٔيوٙس .ايااز ضٚاتظ ٌؿتطز ٜتا افضااي جأقاٝ

٘ياظٞاي ٌطٞٚي ضا تيكاتط اظعطياك واضوطزٞاايي واٝ

ٔٙاط ت ٝاضائ ٚ ٝزضيافت حٕايات اجتٕاافي تيكاتط اظ

تطاي افطاز جأق ٝزاضز ،تطمٚضزٔ ٜيوٙس (ٕٞيّتا:1387 ،ٖٛ

ؾٛي اعطافياٖ  ٚزض٘تيا ٝتافث اضتماي ؾالٔت افاطاز

.)204

زيٙساض ٔيقٛز.

اظ زيٍط ا٘سيكٕٙساٖ ضٚيىطز جسيس واضوطزٌطايا٘ٝ
تٔٛاؼ اُزي 1اؾت .اظ ٘ؾط ازي ،ؾٚ ٝيػٌاي احتٕااَ،

ب) داللتَای وظزیٍ پیتز تزگز ت ٍ راتط ٍ دی ه ي

٘اتٛا٘ي  ٚوٕياتيٛٔ ،از ذاْ ظْ تطاي پيسايف ٔصٞة

سالمت

ضا تٚٝجٛز ٔيمٚض٘س .زيٗ اظ عطيك ٔقٙاا تركايسٖ تاٝ

پيتط تطٌط زياٗ ضا ٔاأٔٙي زض ٔماتاُ جٟاا٘ي تائقٙاا

تاطتٞٝاي ٘اضاحت وٙٙس ،ٜتطاي ٔؿائّي چٔ ٖٛاطي ٚ

ٔي زا٘س .تطٌط زض تفؿيط ذٛز زض تااب ايٙىا ٝچٍ٘ٛاٝ

ض٘ پاؾدٞاايي ضا فاطأ ٓٞايوٙاس  ٚاظ اياٗ عطياك،

ا٘ؿاٖ ٔاثٛض ٔي قٛز ٘ؾٓ ٔقٙاي زاضي ضا تاٚ ٝالقيات

احتٕاَ  ٚپيفتيٙي ٘اپصيط تٛزٖ جٟاٖ ضا حُ ٔيوٙاس.

تحٕيُ وٙسٔ ،ي ٌٛيس« :زياٗ (٘ؾٕاي ٔماسؼ) زض مٖ
8

ٕٞاٙيٗ ،مٔٛظٞ ٜاي زيٗ تا تأويس تط پازاـ مٖ جٟا٘ي

ِحؾٝاي ؽاٞط ٔيقٛز و ٝتٔٛ٘ ٝاٛؼ (ٔقٙااي ٘ؾآ

ٚ ٚجٛز ٘ؾاْ فاز ٘ٞ ٝؿتئ ،ؿاأِ ٝتٛظياـ ٘افاز ٘اٝ

اجتٕااافياي واأ ٝحهااٚ َٛجااٛز ا٘ؿااا٘ي اؾاات)

ٔٙاتـ ٔ ٚكىُ وٕياتي ضا ٔٙتفي ٔيؾاظ٘س.

اجتٕافي ٔؿتمط ،ثثات يا ٔكطٚفيتي زازٔ ٜيقاٛز واٝ

تٝعٛض وّي ،ت٘ٝؾط ازي زيٗ تاطاي فاطز  ٚجأقاٝ
قف واضوطز زاضز و ٝفثاضتٙس اظ :واضوطز حٕايتي 2واٝ
زض قطايظ ؾرت تطاي افاطاز حٕايات فااعفي اضائاٝ
Thomas F., O'Dea
Supportive Function
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Identity Function
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Growth Function
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Prophetic Function
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ٔأذٛش اظ ٔٙاتقي لسضتٕٙستط اظ تالـٞااي تايٞاسف

اجتٕافي ظياز ٘يع تٛ٘ ٝت ٝذٛز تافث اضتمااي ؾاالٔت

ذٛز مزٔياٖ اؾت .ايٗ ويفيت ٔماسؼ وا ٝزض جٛأاـ

افطاز ٔيقٛزٕٞ .اٙايٗ ،زيٙاساضاٖ وا ٝتاط اثاط ايٕااٖ

ٔرتّف ٔي تٛا٘س ت ٝچيعٞاي ٔتفاٚتي ٘ؿثت زاز ٜقٛز

زيٙيقااٖ جٟااٖ ضا ٔقٙاازاض ٞ ٚسفٕٙاس ٔايتيٙٙاس ،اظ

(اظ اقيا يا حيٛا٘ات ٔمسؼ ٌطفت ٝتا ذساياٖ تعضي ياا

احؿاااؼ پااٛچي وٕتااط ض٘اا ٔاايتط٘ااس ،غطايااع ٚ

٘يطٞٚاي غيطٔتكرم) چيعي اؾت غياط اظ ا٘ؿااٖ ٚ

ذٛاٞف ٞاي ٘فؿا٘ي ذٛز ضا تٟتط وٙتاطَ ٔايوٙٙاس ٚ

زض فيٗ حاَ ،ت ٝا٘ؿاٖ ٔطتٛط تٛز ،ٜا ٚضا تاا ٚالقيات

وٕتط ت ٝا٘ااْ ضفتاضٞاي پطذغاط ضٚي ٔاي مٚض٘اس ،زض

لسضتٕٙستطي غياط اظ ذاٛزـ اضتثااط ٔايزٞاس .اياٗ

ٔمايؿ ٝتا افطاز زيٍط ؾآِتط٘س.

ويفياات ٔمااسؼ ،ظ٘ااسٌي ا٘ؿاااٖ ضا زض ٘ؾاآ ٔقٙااازاض
تعضٌتطي لطاض ٔيزٞس» (تأؿ ٚ ٖٛزيٍطاٖ.)35 :1381 ،

جمعتىذی پیطیىٍ وظزی

تااٝفميااس ٜتطٌااط ٘ؾاااْ ٔقااا٘ياي واا ٝا٘ؿاااٖٞااا

زيسٌاٜٞااي واضوطزٌطايا٘ا ٝزٚضوايٓٚ ،تاط ،زياٛيؽ،

ٔي ؾاظ٘س ،حانُ واض يه فطز ٘يؿت ،تّى ٝيه تِٛيس

ييٍٙط  ٚازي ٘ ٚؾطيٞ ٝاي ٔقٙاٌطايٚ 1تط  ٚتطٌاط واٝ

اجتٕافي اؾت؛ تِٛيس ٕٞأ ٝطزٔاي وا ٝتا ٝيىاسيٍط

زض لؿٕت تا ت ٝمٟ٘ا اقاض ٜقاسٞ ،طواساْ تا٘ٝحاٛي

ٚاتؿت ٝا٘س  ٚزض ٞط واا ٞ ٚط ظٔاٖ و ٝتاقاٙس ،تاا ٞآ

ز ِتٞايي تطاي ضاتغ ٝتيٗ زيٙساضي  ٚؾالٔت زاض٘س.

پي٘ٛس زاض٘س .تا ايٗ حاَ اظ زيس ٞطوؽ ٌٛيي ايٗ ٘ؾاْ،

زض ٔإٛؿ ،تطعثك ضٚيىطز واضوطزٌطاياٖ ،زيٗ جأقٝ

ٚجٛزي فيٙي اؾت و ٝذااض اظ ذاٛز ا ٚلاطاض زاضز.

ضا ٔتحسٕٞ ،ثؿاتٍي اجتٕاافي ضا تمٛيات  ٚا٘ؿاااْ

ٞط فطز زض ٔإٛؿ ؾٕٟي زض اياٗ ٘ؾااْ ٔقاا٘ي زاضز،

اجتٕافي ضا حفؼ ٔيوٙس .زيٗ ٕٞاٙيٗ يٍاٍ٘ي افاطاز

ِيىٗ ايٗ ٘ؾأْ ،افٛق افطاز اؾت  ٚاظِحاػ اجتٕاافي

جأقاا ٝضا تااا ٕٞااسيٍط تمٛياات  ٚجااسايي م٘اااٖ ضا اظ

زاضاي فيٙيت ذاضجي اؾت (تٛؾّي.)107 :1380 ،

افضاي زيٍط ٌطٞ ٜٚا تكسيس ٔي وٙس .زياٗ ٔاي تٛا٘اس

تطٌط ٔىطضاً تاٚ ٝحكات ا٘ؿااٖ اظ ٞاط ٔ ٚاط

ظٔيٞٝٙاي ا٘ؿااْ ٌطٞٚي ضا فطا ٓٞمٚضز ،ٜافاطاز ضا زض

اقاضٔ ٜي وٙاس ٔ ٚقتماس اؾات وإٞ ٝاٛاض ٜتاطؼ اظ

لاِة ٕٞىيكا٘ي ٔقتمس تا ٝجٟااٖتيٙاي  ٚاياسئِٛٛغي

تي ٔقٙا قسٖ ظ٘سٌي زض ٔا ٚجٛز زاضز؛ ت ٝعاٛضي واٝ

ذاني زض تطاتط ؾايط ٌاطٞ ٜٚاا  ٚاجتٕافاات ٔتٙااؽط

ا٘ؿاٖ٘ ،اچاض ت٘ ٝؾاْ ٔقا٘ياي و ٝتِ ٝحااػ اجتٕاافي

زؾتٝتٙسي ٕ٘ايسٕٞ .يٗ زؾتٝتٙاسي ٔايتٛا٘اس فاأّي

ٞسفساض اؾت ،تٕايُ پيسا ٔي وٙس  ٚزيٗ ٕٞيٗ واضوطز

تااطاي ٌؿااتطـ ا٘ؿااااْ زضٌٖٚطٞٚااي زض تطاتااط

ضا زض جأق ٝايفاا ٔايوٙاس؛ چاطا وا« ٝزياٗ وٛقاف

ٌطٞ ٜٚاي تيط٘ٚي ٌطزز و ٝپيط ٚفمايس ٘ ٚؾااْ فىاطي

جؿٛضا٘ٝاي اؾت تطاي م٘ى ٝؾطاؾط ٌيتي تطاي ا٘ؿااٖ

ٔتفاٚتي ٘ؿثت تٌ ٝط ٜٚذٛزي ٞؿتٙس .زيٗ تاا اياااز

ٔقٙيزاض قٛز» (ٕٞيّت.)273 :1387 ،ٖٛ

يه ضٚح جٕقي ،قاٛض  ٚقاٛق ٔاصٞثي ٌ ٚؿاتطـ

زضوُ ،تا اؾتٙاز تا٘ ٝؾطياٞٝااي واضوطزٌطايااٖ ٚ

احؿاؾات ٍٕٞا٘ي اظعطيك ٔٙاؾه ٔ ٚطاؾآ جٕقاي

ٕٞاٙيٗ ٘ؾطيٞ ٝاي ٔقٙا زضتاض ٜواضوطز زيٗ ٔايتاٛاٖ

ٔيتٛا٘س ظٔيٞٝٙاي ظْ ضا تطاي پي٘ٛس ٔياٖ افضااي ٚ

٘تياٌ ٝطفت و ٝزيٙساضي اثط ٔثثتي تط ؾاالٔت ا٘ؿااٖ

ا٘ؿااْ اجتٕافي فطا ٓٞمٚضز.

زاضز؛ ت ٝايٗ تطتية و ٝافطاز زيٙساض و ٝاضتثاط ٌؿاتطزٜ

اظ ايٗ ض ،ٚتا اؾتٙاز ت ٝاؾتس َ ٞاي واضوطزٌطايااٖ

 ٚپي٘ٛس لٛيتطي تا افطاز جأق ٝذاٛز زاض٘اس ،احتٕاا ً

زضتاض ٜواضوطز زيٗ ،فطضي ٝظيط وأالً پصيطفتٙي ت٘ٝؾاط

قااثىٞٝاااي حٕااايتي ٌؿااتطزٜاي زاض٘ااس  ٚحٕاياات
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

ٔي ضؾس و ٝزيٙساضي اثط ٔثثتي تط اضتماي ؾالٔتي زاضز؛

٘تيا ٝؾآِتط ٞؿتٙس» (ٌياس٘ع .)1386 ،اظ ايٗض ،ٚتاتٛجٝ

تٝايٗ تطتية و ٝافاطاز زيٙاساض وا ٝاضتثااط ٌؿاتطزٚ ٜ

ت ٝاؾتس َٞاي جأق ٝقٙاؾاٖ و ٝتطضؾي قسٔ ،يتٛاٖ

پي٘ٛس لٛيتطي تاا افاطاز جأقا ٝذاٛز زاض٘اس ،احتٕاا ً

ٌفت و ٝا ً ٚزيٙاساضي تاا تاأثياط ٔثثات تاط حٕايات

قثىٞٝاي حٕايتي ٌؿاتطزٜاي ٘ياع زاض٘اس  ٚزض٘تيااٝ

اجتٕافي ٔي تٛا٘س ٔٛجة اضتماي ؾالٔت ٌطزز؛ ثا٘يااً

حٕايت اجتٕافي ظيازي اظؾٛي ايٗ قثىٞٝا زضيافت

زيٙساضي اظعطيك حٕايت اجتٕافي اثط ٔثثتي تط ؾاثه

ٔيٕ٘ايٙس و ٝحٕايت اجتٕافي ظياز ٘يع تاٛ٘ٝتا ٝذاٛز

ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحاٛض ٌصاقات ،ٝاظ اياٗ ضا ٜؾاالٔت

تافااث اضتماااي ؾااالٔت افااطاز ٔاايقااٛز .زض ٔااٛضز

افطاز زيٙساض ضا تٟثٛز ٔيتركس.

چٍٍ٘ٛي اثطٌصاضي حٕايات اجتٕاافي تاط ؾاالٔت،

اظؾٛي زيٍط زض ضاتغ ٝتا ؾؤاَ انّي ايٗ تحميك؛

تثييٗٞاي ٔرتّفاي اظ ؾاٛي ٔحممااٖ  ٚپػٞٚكاٍطاٖ

يقٙي اثط زيٙساضي تط ؾالٔت ،ضٚيىطز تطٌط ٚ ٚتط ٘ياع

اضائاا ٝقااس ٜاؾااتٚ« .يّىيٙؿااٗ واا ٝپي٘ٛااسٞاي ٔياااٖ

تا إٞيت ت٘ٝؾط ٔيضؾس .اظ ٘ؾاط اياٗ ٘ؾطياٝپاطزاظاٖ،

ٕٞثؿتٍي اجتٕافي  ٚؾالٔت ضا تطضؾي وطزٔ ،ٜقتمس

زيٗ فال ٜٚتط واضوطزٞاي زيٍط ،فطا ٓٞمٚض٘سٔ ٜقٙا زض

اؾت افطازي وٕٞ ٝثؿتٍي اجتٕافي پاييٙي تاا جأقاٝ

تطاتط جٟا٘ي اؾت و ٝپيٛؾتٌ ٝاطايف تا ٝتائقٙاايي

ذٛز زاض٘س ،تٛاٖ ٔماتّ ٝتا ٔرااعطٜٞاا  ٚچااِفٞاا ضا

زاضز .عثك ٘ؾط ٚتط ،نطف ٘ؾط اظ ايٗو ٝجأق ٝزض چٝ

٘ساض٘س .افعايف ا٘عٚاي اجتٕافي ٘ ٚااتٛا٘ي زض تحٕاُ

ؾغحي اظ فمال٘يت لطاض ٌطفتا ٝتاقاس ،افاطاز جأقاٝ

فكاضٞا ،ؾالٔتي افطاز ضا تحت تأثيط لطاض ٔي زٞاس .زض

ٕٛٞاض٘ ٜياظ ضٚا٘ي ت ٝايٗ زاض٘س و ٝجٟاٖ ضا ٔقٙاازاض ٚ

٘تيا ٝوؿا٘ي وٕٞ ٝثؿتٍي  ٚپي٘ٛس لٛيتطي تا جأقاٝ

ٞسفساض تياتٙاس .زض ٘تياا ،ٝاظ٘ؾاط ٚي زياٗ زض فهاط

ذٛز زاض٘س ،ؾآِتط اظ تمي ٝافطاز ٞؿتٙس .اؾتس َ ٞيتاط

جسيس پاياٖ ٘يافت ٝاؾت .تٙاتطايٗٔ ،ايتاٛاٖ اظ تحّياُ

ٌطاٞاْ زض اياٗ ٔاٛضز اياٗ اؾات وا ٝافاطازي وا ٝتاٝ

ٚتااط اؾااتٙثاط وااطز واا ٝحتااي زض جأقاا ٝجسيااس ٘يااع

قثىٞ ٝاي حٕايتي زؾتطؾي وٕي زاض٘س ،ظٔا٘يوا ٝتاا

زيٙساضي ٔيتٛا٘س اثط ٔثثتي تط ؾالٔت زاقت ٝتاقس؛ تاٝ

فكاض فهاثي حاناُ اظ ٘أاليٕاات ظ٘اسٌي ٔٛاجاٝ

ايٗ تطتياة وا ٝزيٙاساضاٖ وا ٝاحتٕااَ تيكاتطي زاضز

ٔي ق٘ٛس ،تطاي وٙاض مٔسٖ تا اٚضاؿ  ٚقاطايظ زقاٛاض

ذٛاٞف ٞاي ٘فؿا٘ي ذٛز ضا وٙتاطَ وٙٙاس ،وٕتاط تاٝ

ذٛز ت ٝا٘ااْ ضفتاضٞاي پطذغطي ٔا٘ٙس ٔهطف ؾيٍاض

ا٘ااااْ ضفتاضٞاااي پطذغااط ضٚي مٚضز ٚ ٜزض٘تيااا ٝزض

 ٚاؾتقٕاَ ٔكطٚتات اِىّي ضٚي ٔي مٚض٘س  ٚزض٘تياٝ

ٔمايؿ ٝتا افطاز زيٍط ؾآِتط٘س.

ؾالٔتي ذٛز ضا تٝذغط ٔيا٘ساظ٘س .زض ٔماتاُ ،افاطازي

تٝعٛض وّي ،ز ِاتٞااي ضٚيىاطز وااضوطزٌطا ٚ

و ٝقثىٞ ٝاي حٕايتي ٌؿتطز ٜتطي زض جأقا ٝزاض٘اس،

ٔقٙاٌطا ضا ٔي تٛاٖ زض يه ٔسَ فّّاي تاٝفٙاٛاٖ ٔاسَ

ٌطايف وٕتطي ت ٝا٘ااْ ضفتاضٞاي پطذغط زاقات ٚ ٝزض

٘ؾطي ٔغاِق ٝحاضط ،تٝقىُ ظيط تطؾيٓ وطز:

جأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿت  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜپياپي ( ،)49قٕاض ٜا ،َٚتٟاض 1392
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حمایت اجتماعی

سالمت

دیىذاری

سثک سوذگی سالمت محًر
سالمتمحًر

ضکل -1مذل وظزی ارتثاط تیه متغیزَای تحقیق

راتطٍ دیه ي سالمت در پژيَصَای تجزتی

يافتٝا٘س .يافتٞٝاي ايٗ ٔحمماٖ (و٘ٛياً ،جاٛض  ،وا،ٗٞٛ

ٔطٚض پػٞٚف ٞاي ذاضجي ا٘ااْ ٌطفت ٝزض تاب ضاتغٝ

ٞايع ،ضؾ ٚ ٖٛتالظض1998 ،8؛ ٘اأٖااوطٔ ،اه٘يّاي  ٚتّا،9ْٛ

زيٙساضي  ٚؾالٔت ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝاياٗ پاػٞٚفٞاا

 )2003تياٍ٘ط ايٗ ٔغّة اؾت وٞ ٝط زٛ٘ ٚؿ زيٙساضي
10

زض تؿياضي اظ ٔٛاضز ٔتٛج ٝتطضؾي ضاتغا ٝتايٗ زياٗ،

فٕاأٛي (حضااٛض زض وّيؿااا  ٚقااطوت زض ٔطاؾاآ

ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض ٔ ٚفاٞيٓ ٔكاتٟي ،اظلثيُ

زيٙااي)  ٚزيٙااساضي ذهٛنااي( 11فثااازت ا٘فااطازي ٚ

ٔهطف ؾيٍاض ،اؾتقٕاَ اِىُ  ٚزذا٘ياتٛ٘ ،ؿ تغصياٝ

افتماااز تاا ٝإٞياات زيااٗ زض ظ٘ااسٌي) ضاتغااٙٔ ٝفااي

 ٚتحطن تس٘ي تٛز ٜاؾت.

ٔقٙيزاضي تا ٔهطف ؾيٍاض زاض٘س.

٘تاي اوثط ٔغاِقااتي وا ٝضاتغا ٝتايٗ زيٙاساضي ٚ

تطذي زيٍط اظ ٔحمماٖ ضاتغ ٝتيٗ زيٙساضي  ٚا٘اااْ

ٔهطف ؾيٍاض ضا ٔغاِق ٝوطزٜا٘س (تطاي ٕ٘ ،ٝ٘ٛفطياسٔٗ ٚ

ضفتاضٞاااي پطذغااط ،اظ لثيااُ :اؾااتقٕاَ زذا٘يااات ٚ

ٕٞىاضاٖ1988 ،1؛ وٙسِطٌ ،اضز٘ط  ٚپطؾىات1997 ،2؛ و٘ٛياً،

ٔكطٚتات اِىّي ضا ٔغاِق ٝوطزٜا٘سٔ .طٚض ٘تاي تطذاي

ٔه واِ ٚ ٛضؾ2001 ،3ٖٛ؛ ٚا ؼ ،تطا ،ٖٚتىٕٗ ِ ٚيٛايؿت،4

اظ تحميمات زض ايٗ ظٔي٘ ٝٙكاٖ ٔيزٞس ؤ ٝتغيطٞايي،

٘ )2003كاٖ ٔيزٞس و ٝتايٗ اياٗ زٔ ٚتغياط ضاتغاٝاي

اظ لثيااُ :فضااٛيت زض ٌااطٜٞٚاااي ٔااصٞثئ ،يااعاٖ

تحميمات زيٍطي (وٙسِط ٚ

زيٙساضي ،قطوت زض ٔطاؾٓ ٔصٞثي ،إٞيات زياٗ زض

ٕٞىاضاٖ1997 ،؛ وٛاضي ٞ ٚاضٔ1982 ،5ٖٛ؛ ٘ٛوأْ ،اساحياٖ ٚ

ظ٘ااسٌي (ِااٛضو ٞ ٚيااٌٛع1985 ،12؛ پسضؾاا ٚ ٖٛواِؿااتاز،13

تٙتّط1986 ،6؛ اِى ٚ ٛٙتّى٘ٛيط7؛  )1991ايٗ ضاتغٔ ٝقىاٛؼ

2000؛ تُٚ ،قّط  ٚجا٘ؿت1997 ،14ٖٛ؛ ٔاتيال ،مپاؾتّپّٛظ ،ؾٕٙع

حتي زض ازياٖ ٔرتّف ٘ياع ناازق تاٛزٔ ٚ ٜؿاتمُ اظ

 ٚؾؿاايسٞاضاٖ ،)2001 ،15تقّااك تاأ ٝااصٞة پطٚتؿااتاٖ

ٔتغيطٞايي ٔا٘ٙس ؾٗ پاؾرٍٛياٖ اؾت .فال ٜٚتط ايٗ،

(واٞا ٖ  ٚض1972 ،16ْٚ؛ ت٘ ٝمُ اظ ٚيٙتط ٕٞ ٚىاضاٖ2002 ،17؛

ٔٙفي ٚجٛز زاضز .عثك ٘تاي

ٔحمما٘ي و ٝضاتغا ٝتايٗ ا٘اٛاؿ زيٙاساضي تاا ٔهاطف
ؾيٍاض ضا مظٔ ٖٛوطزٜا٘اس ،تا٘ ٝتااي ٔكااتٟي زؾات
1

Friedman et al.
Kendler, Gardner, & Prescott
3
Koenig, McCullough, & Larson
4
Wallace, Brown, Bachman, & Laveist
5
Khavari & Harmon
6
Newcomb, Maddahian, & Bentler
7
Oleckno & Blacconiere
2

8

Koenig, George, Cohen, Hays, Larson, & Blazer
Nonnemaker, McNeely, & Blum
10
Public Religiosity
11
Private Religiosity
12
Lorch & Hughes
13
Pederson & Koldstad
14
Bell, Weschler & Johnston
15
Mattila, Apostolopoulos, Sonmez & Sasidharan
16
Cahalan & Room
17
Winter, T., et al
9

زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

پاااتٛنا پىٟاااْٞ ،اچيٙؿاا ،ٖٛو ٘ٛااً ٘ ٚاٌٛقااي،)1998 ،1
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(ِٚٚي ،تٛيسٌ ،اضزيٗ ٚ ٚيّيأع.)2002 ،6

ؾافاتي ؤ ٝطزْ نطف زيسٖ ياا قاٙيسٖ تط٘أاٞٝااي

تا ايٙىٔ ٝطٚض ازتيات تحميك ٘كااٖ ٔاي زٞاس واٝ

ٔصٞثي اظ ضازي ٛيا تّٛيعئ ٖٛيوٙٙس ،تقساز زفقاتي وٝ

تأثيط زيٙساضي تط ٘ٛؿ تغصي ٝتااو ٖٛٙتاٝعاٛض ٌؿاتطزٜ

قرم زض ٞاط قاثا٘ٝضٚظ فثاازت ٔايوٙاس  ٚوتااب

ٔغاِق٘ ٝكس ٜاؾت ،أا قٛاٞسي زض زؾات اؾات واٝ

ٔمسؼ ٔيذٛا٘س (وٗ ٕٞ ٚىاضاٖ )2004 ،2ضاتغٔ ٝقىٛؼ

ٌٛياي تأثيط ٔثثت زيٙساضي تط ٘ٛؿ تغصي ٝاؾت .تاطاي

ٔقىٛؼ ٔقٙيزاضي تا اؾاتقٕاَ زذا٘ياات ،افتيااز تاٝ

ٔثاَ ،تأثيطات ٔثثت زيٙساضي تاط فاازات تغصياٝاي زض

ٔٛاز ٔرسض ٔ ٚهطف ٔكطٚتات اِىّي زاضز .زض تطذي

تيٗ ٔٛضٖٔٞٛأ ٚ 7ؿيحياٖ ضٚظ ٞفتٕي 8وأالً مقىاض

اظ ايٗ تحميمات ،ضاتغ ٝشوط قس ٜحتي پاؽ اظ وٙتاطَ

مقىاض اؾتٔ .غاتك ٘تااي تحميماي وا ٝا٘ؿاتط 9ْٚزض

ٔتغيطٞاي ٔساذٌّ ٝطي ،اظلثيُ :ؾٗ ،جٙؿيت  ٚپايٍاٜ

ؾاااَ  1989ا٘ااااْ زازٔ ،ٜيااعاٖ اتااتال تاا ٝؾااطعاٖ ٚ

اجتٕافي -التهازي پاؾرٍٛياٖ نازق تٛز ٜاؾت.

تيٕاضي ٞاي لّثي زض تيٗ ٔٛضٔٞ ٖٛاي ٔؿايحي وٕتاط

زضٔٛضز ضاتغا ٝتايٗ زيٙاساضي  ٚا٘اااْ تٕطيٙاات

اؾت ،و ٝقاايس تاا مٔاٛظٜٞااي اياٗ فطلا ٝزض ٔاٛضز

ٚضظقي ،تحميمات تاطتي ٔحسٚزي ا٘ااْ قس ٜاؾت.

ٔهطف غالتٔ ،يٜٞٛا  ٚؾاثعياات ٔاطتثظ تاقاس .اظ

تا ايٙى ٝتطذي اظ تحميمات ضاتغٔ ٝثثت ٔقٙيزاضي تيٗ

عطف زيٍطٔ ،ؿيحياٖ ضٚظٞفتٕاي اغّاة اظ ذاٛضزٖ

زيٙساضي  ٚا٘ااْ ٔٙؾٓ تٕطيٙات ٚضظقي يافتٝا٘س (اِىٛٙ

ٌٛقت لطٔع ذٛززاضي وطز ،ٜتيكتط غصاٞاي وٓچطتي

 ٚتّى٘ٛيط1991 ،؛ اؾتطاتطي  ،قٕا ،وا ٚ ٗٞٛوااپالٖ،)2001 ،3

 ٚپطا٘ااطغي ٔاايذٛض٘ااس (ٞا٘ااتٔ ،ااٛضفي ٙٞ ٚسضؾاا،10ٖٛ

أا تطذاي زيٍاط اظ ٔحممااٖ يافتاٞٝااي ٔتٙالضاي ضا

٘ .)1999تاي يه ٔغاِق ٝزيٍط زض ايٗ ٔاٛضز حىايات
11

ٌعاضـ وطزٜا٘سٔ .اهايٙتااـ  ٚاؾاپيّىا )1990( 4زض

اظ ٚجااٛز ضاتغاأ ٝثثاات تاايٗ زيٙااساضي تيط٘ٚااي ٚ

تحميمااي زض ايااٗ ٔااٛضز تاا ٝايااٗ ٘تيااا ٝضؾاايس٘س وااٝ

ضغيٓٞاي غصايي وٓچطب  ٚزض ٔماتاُ ٔهاطف ظيااز

زيٙساضي زض٘ٚي ضاتغأ ٝقىٛؾاي تاا ٚضظـ  ٚا٘اااْ

ٔي ٚ ٜٛؾثعي زاضز (ٞااضت ،تيٙىاط ،تا ،ٖٚٛؾااتيا متاٛت ٚ

تٕطيٙات تس٘ي زاضز .زض ضاؾتاي يافتٞٝاي ايٗ تحمياك،

ٔهِطاٖ.)2004 ،12

تركي اظ ٘تااي ٔغاِقاات عاِٛي «پيكاطفت تيٕااضي

ٔطٚض پػٞٚفٞاي زاذّي ٘كااٖ ٔايزٞاس وا ٝزض

ا٘ؿااساز قااطياٖ اوّيّااي لّااة زض تاايٗ جٛا٘اااٖ»

ٔااٛضز ضاتغاا ٝزيٙااساضي  ٚؾااالٔت ضٚا٘ااي تحميمااات

)٘ 5(CARDIAكاااٖ زاز پاؾاارٍٛيا٘ي وااٞ ٝااط ٔاااٜ

ظيازي (تطاي ٕ٘ ٝ٘ٛاحٕسي اتٟطي1375 ،؛ ٘افي ٕٞ ٚىااضاٖ،

يه تاض يا تيكتط زض وّيؿا قطوت ٔيوطز٘س ،زض ٔمايؿٝ

1377؛ ٌّعاضي1379 ،؛ غثاضي تٙااب  ٚذاساياضي فاطز1380 ،؛

تا وؿا٘يو ٝت ٝوّيؿا ٕ٘ايضفتٙاس ،وٕتاط زض تايٓٞااي

ٔيطظٔا٘ي ٔ ٚحٕسي1380 ،؛ ضٚحي فعيعي  ٚضٚحاي فعياعي،

لٟطٔا٘ي  ٚتاقاٍاٜٞااي ٚضظقاي فقاِيات ٔايوطز٘اس

1382؛ ؾٟطاتي  ٚؾأا٘ي1382 ،؛ قطيفي1384 ،؛ ذّيّي زٚاتي،

1385؛ حؿيٙي )1380 ،تاا ضٚيىاطز ضٚاٖقاٙاذتي ا٘اااْ
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جأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿت  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜپياپي ( ،)49قٕاض ٜا ،َٚتٟاض 1392

64

قس ٜوا ٝتمطيثا ًا ٘تااي تٕاأي مٟ٘اا ٕٞاٙٞاً تاٛز،ٜ
حىايت اظ اثط ٔثثت زيٙساضي تط ؾالٔت ضٚاٖ زاض٘س.

زض ايٗ پػٞٚف تطاي تطضؾي ضٚاتاظ تايٗ ٔتغيطٞاا اظ
1

ضٚـ پيٕااايف اؾااتفاز ٜقااس ٚ ٜاتااعاض ٌااطزمٚضي
2

زض تحميمااات زيٍااطي (ناإيٕي ٕٞ ٚىاااضاٖ1385 ،؛

اعالفات پطؾكٙأ ٝتٛز ٜاؾت .مظٔ ٖٛافتثاض ؾٙا ٝتا

قٟطي ضؾتٕي )1386 ،ضاتغ ٝتيٗ ؾالٔت  ٚؾثه ظ٘سٌي

تا ٔطاجق ٝت ٝمضاي نااحة ٘ؾاطاٖ ٕٞ ٚاٙايٗ ا٘اااْ
3

ؾالٔت ٔحٛض ٔغاِق ٝقس ٜاؾت و ٝعثاك ٘تااي مٟ٘اا

تحّيُ فأّي  ٚمظٔا ٖٛپاياايي ؾاٙا٘ ٝياع تاا ضٚـ

ؾااثه ظ٘ااسٌي ؾااالٔت ٔحااٛض اظ ٕٟٔتااطيٗ فٛأااُ

پايساضي زض٘ٚي ٔ ٚحاؾث ٝمِفاي وط٘ٚثاخ ا٘ااْ ٌطفتاٝ

تأثيطٌصاض زض ٚضقيت ؾالٔت افطاز اؾت.

اؾت٘ .تااي تحّياُ فاأّي ا٘اااْ ٌطفتا ٚ ٝتطضؾاي

ٔغاتك ٘تاي تحميمي و ٝزض ؾغ تٛنيفي زض تيٗ

مٔاضٞ ٜاي ٔطتٛع ٝتياٍ٘ط افتثاض  ٚپايايي تاا ي ؾاٙاٝ

زا٘كاٛياٖ ا٘اااْ قاس ،ٜزا٘كااٛياٖ ٔياعاٖ ٔهاطف

ٞؿتٙٙسٔ .فاٞيٓ انّي پػٞٚف ت ٝقطح ظيط تقطيف ٚ

ؾيٍاض ٔ ٚكطٚتات اِىّاي ضا زضحاس پااييٙي ٌاعاضـ

ؾٙايس ٜقسٜا٘س:

وااطزٜا٘ااسٕٞ .اٙاايٗ ،زا٘كاااٛياٖ زذتااط تاا ٝعااٛض

دیىذاری :زيٙساضي يقٙي زيٙي تٛزٖ ،پايثٙاسي زيٙاي ٚ

ٔقٙاايزاضي فااازات تغصيااٝاي ٔغّااٛب ٔ ٚااٙؾٓتااطي

زاقتٗ اِتعاْ زيٙي  .ت ٝتياٖ وّي ،زيٙساضي يقٙي زاقتٗ

٘ؿثت ت ٝزا٘كاٛياٖ پؿط زاض٘س (تطاتي.)1384 ،

زاقتٗ اِتعاْ زيٙي ،تا٘ٝحاٛي واٍ٘ ٝاطـٌ ،اطايف ٚ

4

٘تاي تحميك قٟٙي ييالق ٛٔ ٚحس (٘ )1383كااٖ

وٙفٞاي فطز ضا ٔتأثط ؾاظز (قاافيظ٘س.)35-36 :1384 ،

ٔي زٞس وٍ٘ ٝطـٞاي زيٙي اثط غيطٔؿتميٓ تط ؾالٔت

زض ايٗ پػٞٚف تٔ ٝسَ ٌاالن  ٚاؾاتاضن تاطاي

جؿٕا٘ي  ٚؾالٔت ضٚا٘ي افطاز زاضز.

تقطيف فّٕياتي زيٙساضي اؾتٙاز قس ٚ ٜتط ايٗ اؾااؼ
زيٙااساضي زض پاا ٙتقااس افتمااازيٙٔ ،اؾااىي ،پيأااسي،

فزضیٍَای تحقیق

احؿاؾي  ٚقٙاذتي فّٕياتي قس ٜاؾت.

تط اؾاؼ ٔسَ پيكاٟٙاز قاس ٜزض تراف ٘ؾاطي  ٚتاا

افتثاض  ٚپايايي ؾٙا ٝزيٙساضي ٌاالن  ٚاؾاتاضن

تٛج ٝت ٝپيكي٘ ٝٙؾطي ٕٞ ٚاٙيٗ ،تطاؾاؼ يافتٞٝااي

تاضٞا تٛؾظ ٔحمماٖ زاذّي مظٔ ٖٛقس ٚ ٜتاط اؾااؼ

پػٞٚفٞاي تاطتي پيكيٗ ،فطضيٞ ٝاي ظياط تا ٝعاٛض

ٌعاضـ تٕاأي ٔحممااٖ اياٗ ؾاٙا ٝزاضاي افتثااض ٚ

ٔٙغمي لاتُ اؾتٙتا ٞؿتٙس:

پايايي تا يي تٛز ٜاؾت (ؾطا ظاز ٚ ٜپٛيافط .)1386 ،يىي

 .1زيٙساضي تط ؾثهظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض اثاط ٔثثات

اظ ايٗ پػٞٚفٞا ،تحميك ؾطا ظاز ٚ ٜپٛياافط ()1386

زاضز.

اؾت و ٝؾٔ ٝمياؼ ٔغطح زض حٛظ ٜزيٗ ضا تا ٝعاٛض

 .2زيٙساضي تط حٕايت اجتٕافي اثط ٔثثت زاضز.

ٕٞعٔاٖ اضظياتي ٔ ٚمايؿا ٝواطز ٜاؾات .عثاك ٘تااي

 .3حٕايت اجتٕافي تط ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحاٛض

تحميك ايٗ ٔحمماٖ ،ؾٙاٌ ٝالن  ٚاؾتاضن قااذم

اثط ٔثثت زاضز.

افتثاااض ٔقياااض تااا تطي زاضز .پايااايي ؾااٙا ٝاظ عطيااك

 .4ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض تط ؾالٔت اثاط ٔثثات

تىٙيااه ز٘ ٚيٕااٝؾاااظي ٔ ٚحاؾااث ٝضااطية مِفاااي

زاضز.

وط٘ٚثاخ مظٔ ٖٛقس ٜؤ ٝيعاٖ مِفا (ٕٞ ٚ )0/9ثؿتٍي

 .5حٕايت اجتٕافي تط ؾالٔت اثط ٔثثت زاضز.

تيٗ ز٘ ٚيٕ٘ )0/64( ٝكاٖ زٙٞس ٜپايايي ٔغّٛب ؾٙاٝ

 .6زيٙساضي تط ؾالٔت اثط ٔثثت زاضز.
1

Survey
Validity
3
Reliability
4
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2
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

اؾت .ضطية مِفاي وط٘ٚثاخ زض پػٞٚف حاضط 0/93

تطاي وُ ٔمياؼ  ،r;0/73تطاي فأُ حٕايت ذا٘ٛازٜ

اؾت و٘ ٝكاٖ زٙٞس ٜپايايي تا ي ؾٙا ٝاؾت.

 ٚ r;0/73تطاي فأُ حٕايت زٚؾاتاٖ  r;0/68تاٛزٜ

سثک سو ذگی س المت مح ًر :ؾاثه ظ٘اسٌي
ؾالٔت ٔحٛض فثااضت اؾات اظٔ« :إاٛؿ اٍِٞٛااي

اؾتٕٞ .ؿا٘ي زض٘ٚي تطاي وُ ٔميااؼ  ،0/83تاطاي
فأُ ا ٚ 0/73 َٚتطاي فأُ ز 0/93 ْٚتٛز ٜاؾت.

ضفتاضي ؾآِ ؤ ٝثتٙي تط ا٘ترابٞايي ٞؿتٙس ؤ ٝطزْ

تااطاي ؾااٙاف افتثاااض  ٚپايااايي ٔمياااؼ زض ايااٗ

مٟ٘ا ضا زض چاضچٛب فطنتٞا  ٚقا٘ؽ ٞاي ظ٘اسٌي،

تحميك مظٔ ٖٛتحّيُ فأّي ٔ ٚحاؾث ٝضاطية مِفااي

اظ ٔٙاتـ لاتُ زؾاتطؼ ا٘ترااب ٔاي وٙٙاس» (واوطٞااْ،1

وط٘ٚثاخ ا٘ااْ قاس ٜاؾات .ضاطية مِفااي وط٘ٚثااخ

.)56 :2008

 0/83اؾت و٘ ٝكاٖ ٔاي زٞاس ٔميااؼ ٔاٛضز ٘ؾاط اظ

ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض زض تحميك حاضاط اظ

پايايي ٔٙاؾثي تطذٛضزاض اؾت.

عطيك اتقاز ٚضظـٛ٘ ،ؿ تغصي ٚ ٝافتياز فّٕياتي قاسٜ

سالمت جسمی :ؾالٔت جؿٕي فثاضت اؾت اظ

اؾت .تطاي ؾٙاف ايٗ ٔتغيط ٌٛيٞ ٝايي عطاحي قسٜ

«ٍ٘طـ افطاز زضتاض ٜتٛا٘ايي  ٚلسضت تس٘يقأٖ ،يعاٖ

و٘ ٝؾط پاؾرٍٛياٖ ضا زضتاضٚ ٜضظـٞاايي وا ٝا٘اااْ

تحطن ٚ ٚضظقي و ٝا٘ااْ ٔيزٙٞس  ٚتا ٝعاٛض وّاي،
5

4

ٔيزٙٞسٛ٘ ،ؿ تغصيٝاي و ٝزاض٘س ٚ ٚضاقيت اؾاتقٕاَ

حاِت تٟعيؿتي جؿٕي مٟ٘ا» (ِيچ 1999 ،؛ فاضَ 1990 ،؛

زذا٘ياتٔ ،كطٚتات اِىّي  ٚافتياز جٛيا ٔيق٘ٛس.

ت٘ ٝمُ اظ ِيچ.)10 :2003 ،

پايايي ؾٙا ٝتا اؾتفاز ٜاظ مظٔ ٖٛمِفااي وط٘ٚثااخ

زض پػٞٚف حاضط تطاي ؾٙاف ؾالٔت جؿإي

تطضؾي قس ٜاؾات .ضاطية مِفااي وط٘ٚثااخ ()0/73

اظ ٘ؿر ٝز ْٚپطؾكٙأ ٝفطْ وٛتا 36 ٜؾؤاِي پاػٞٚف
7

6

تياٍ٘ط ايٗ ٔغّة اؾت و ٝؾٙا ٝاظ پايايي لاتُ لثِٛي

ؾالٔت ٚيط ( )2000اؾتفاز ٜقس ٜاؾت .ايٗ ؾاٙاٝ

تطذٛضزاض اؾت.

ؾااٙا ٝؾااالٔت جؿاإي ضا تااا چٟاااض تقااس ؾااالٔت

حمایت اجتماعی :حٕايت اجتٕافي ضا ٔايتاٛاٖ

9

8

10

فٕٔٛي  ،فّٕىطز جؿٕا٘ي ٘ ،مف جؿإا٘ي  ٚزضز
11

ت ٝفٛٙاٖ تقأالت اجتٕافي تقطياف واطز وا ٝوٕاه

زضز تس٘ي ٔيؾٙاس (ٚيط .)2000 ،زض تقطيف فّٕياتي

ٚالقي يا احؿاؼ زِثؿتٍي ت ٝقرم ياا ٌطٞٚاي ضا

ايٗ ٔتغيط ٘يع ٕٞيٗ اتقاز زض٘ؾط ٌطفت ٝقسٜا٘س.

فطأ ٓٞيوٙس .حٕايت اجتٕافئ ،فٟٔٛي چٙس تقاسي

سالمت رياوی :ؾالٔت ضٚا٘ي فثااضت اؾات اظ:

اؾت و ٝنٕيٕيت فااعفي ياا احؿااؼ ٘عزيىاي تاٝ

«ٍ٘طـ افطاز زضتااض ٜضفاا ٚ ٜتٟعيؿاتي ضٚا٘اي ذاٛز،

اعطافياٖ ضا زض تط ٔيٌيطز (ياج  ٚزيٛيّي.)2004 ،2

لاتّياات تٛافااك  ٚؾاااظٌاضي تااا زيٍااطاٖ ،احؿاااؼ

ايٗ ٔف ْٟٛزض ز ٚتقس حٕايت ذا٘ٛاز ٚ ٜحٕايات
زٚؾاتاٖ ٔغاِقاا ٚ ٝتاطاي ا٘ااساظٌٜياطي مٖ اظ ٔمياااؼ
حٕاياات اجتٕااافي  3SSIاؾااتفاز ٜقااس ٜاؾاات .ايااٗ
ٔمياؼ تٛؾظ ثأتي زض ؾاَ  1376اؾتا٘ساضز  ٚتحّيُ
فأُ قس ٜاؾت .پايايي ٔمياؼ تا اؾتفاز ٜاظ ز ٚضٚـ
تاظمظٔايي ٕٞ ٚؿا٘ي زض٘ٚي تطضؾاي قاس ٜاؾات .زض
ضٚـ تاظمظٔاايي ضاطاية ٕٞثؿاتٍي تايٗ زٛ٘ ٚتاات
1

Cockerham
Yap & Devilly
3
Social Support Inventory
2

ؾٛزٔٙسئ ،فيس تٛزٖ ،قايؿتٍي  ٚؾاطظ٘سٌي» (ِايچ،

1999؛ فاضَ1990 ،؛ ت٘ ٝمُ اظ ِيچ.)10 :2003 ،
تطاي ؾٙاف ؾالٔت ضٚا٘ي ٘يع اظ ؾٙا ٝؾالٔت
4

Leach
5
Farrel
6
)SF-36 Health Survey (SF-36HS-version2
7
Ware
8
)General Health (GH
9
)Physical Functioning (PF
10
)Role-Phyisical (RP
11
)Bodily Pain (BP
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ٚيط تٟط ٜتطزٜايٓ .زض ايٗ ٔمياؼ تطاي ؾالٔت ضٚا٘اي

جمعیت ي ومًوٍ آماری

چٟاض تقاس فااعفي ،1ؾاطظ٘سٌي٘ ،2ماف ٞيااا٘يٚ 3

جٕقيت مٔاضي ايٗ تحميك تٕأي زا٘كاٛياٖ زذتاط ٚ

فّٕىطز اجتٕافي زض ٘ؾاط ٌطفتا ٝقاس ٜاؾات (ٚياط،

پؿط زا٘كٍا ٜتثطيع ٞؿتٙس و ٝزض ؾاَتحهيّي 87-88

 .)2000تقطيف فّٕياتي ٔتغيط ؾالٔت ضٚا٘اي ٔكاتُٕ

زض ٔماااعـ واضقٙاؾااي ،واضقٙاؾااي اضقااس  ٚزوتااطي

تط ٕٞيٗ اتقاز اؾت.

ٔكغ َٛت ٝتحهيُ تٛز ٜا٘س .حآ ٕ٘ ٝ٘ٛتا اؾاتفاز ٜاظ

4

ايٗ ٔمياؼ زض تيكاتط اظ زٚاظز ٜوكاٛض جٟااٖ تاا

فطٌٔ ٕٝ٘ٛ٘ َٛيطي وٛوطاٖ ٘ 331فط تطمٚضز قس] [1وٝ

اؾتفاز ٜاظ ضٚـ ٞااي ٕٞؿاا٘ي زض٘ٚاي  ٚتاظمظٔاايي

تا پيف تيٙي ضيعـ احتٕاِي ٕ٘ ،ٝ٘ٛحسٚز  6زضنس تاٝ

مظٔ ٚ ٖٛپاياايي مٖ زض اوثاط ٔغاِقاات (تيكاتط اظ 25

ا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜافعٚز ٜقاس ٟ٘ ٚايتااً ٘ 350فاط تاٝفٙاٛاٖ

ٔغاِقاا )ٝتااا تط اظ ٌ 0/80ااعاضـ قااس ٜاؾاات (ٚيااط،

ٕ٘ ٝ٘ٛانّي پػٞٚف تقييٗ قس٘س .تطاي ا٘تراب افاطاز

.)2000

ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي عثماٝاي ٔتٙاؾاة اؾاتفازٜ

ٔغاِقات ٔطتٛط تا ٝافتثااض ٔحتاٛا تاا اؾاتفاز ٜاظ
ضٚـ ٞاي ٕٞعٔأٖ ،الن  ٚؾاظ٘ ٜكاٖ زٙٞاس ٜافتثااض
تا ي ايٗ ؾٙاٞ ٝؿاتٙس .اياٗ ٔٛضاٛؿ زض ٔغاِقاات
عِٛي  ٚفطٍٙٞي ٔتقسز تأييس قس ٚ ٜاظ ايٗض ،ٚلاتّيت
اؾتفاز ٜزض فطٞ ًٙٞااي زيٍاط ضا ٘ياع زاضاؾات (ٚياط،

 .)2000ضطية مِفاي وط٘ٚثااخ زض اياٗ ٔغاِقا ٝتاطاي
ؾالٔت جؿٕي  ٚ 0/82تاطاي ؾاالٔت ضٚا٘اي 0/96
اؾت.
سالمت اجتماعی :ؾاالٔت اجتٕاافي «تهاٛضي
اؾت و ٝافطاز زضتاض ٜذٛزقاٖ ،تٕايالت جٙؿي قااٖ،
تقأالت اجتٕافيقاٖ٘ ،مف اجتٕاافيقااٖ ٔ ٚثثات
تٛزٖ زض اجتٕاؿ زاض٘س» (ِيچ1999 ،؛ فاضَ1990 ،؛ ت٘ ٝمُ اظ
ِيچ.)10 :2003 ،

تطاي ؾٙاف ايٗ ٔتغيط ٞفت ٌٛي ٝعطاحي قاسٜ
و ٝپؽ اظ تطضؾي افتثاض  ٚپاياايي تاٝفٙاٛاٖ ٔمياؾاي
تطاي ؾٙاف ؾالٔت اجتٕافي زض٘ؾط ٌطفت ٝقسٜا٘اس.
تطاي تطضؾي پايايي ؾاٙا ،ٝضاطية مِفااي وط٘ٚثااخ
ٔحاؾث ٝقس ٜاؾتٔ .يعاٖ ايٗ ضطية  0/76اؾت واٝ
٘كاٖ زٙٞس ٜپايايي ٔغّٛب ٔمياؼ اؾت.

قس ٜاؾت.
یافتٍَای پژيَص
الف) يیژگی َای جمعیتضىاختی ومًوٍ :زض تحمياك
حاضط  52/9زضنس ٕ٘ ٝ٘ٛمٔاضي ٔٛضز ٔغاِق ٝضا ظ٘اٖ
 47/1 ٚزضنس ضا ٔطزاٖ تكىيُ ٔيزٙٞس 78/9 .زضنس
ٕ٘ ،ٝ٘ٛزا٘كااٛي ٔمغاـ واضقٙاؾاي  21/1 ٚزضناس
زا٘كاٛي ٔماعـ واضقٙاؾي اضقس  ٚزوتطي تاٛزٜا٘اس.
ٔياااٍ٘يٗ ؾااٗ زا٘كاااٛياٖ ٔ ٚ 23/11ياااٍ٘يٗ زضمٔااس
ذا٘ٛاز 7/315/380 ٜضياَ تاٛز ٜاؾات .اظ واُ ٕ٘٘ٛاٝ
مٔاضي  28/6زضنس زا٘كااٛياٖ زض ضقاتٞٝااي فّاْٛ
ا٘ؿااا٘ي 19/7 ،زضنااس زض فّاا ْٛپاياا 28 ،ٝزضنااس زض
ضقتٞ ٝاي فٙي ٟٔٙسؾي 14/3 ،زضناس زض وكااٚضظي،
 6/9زضنس زض فّا ْٛعثيقاي  2/6 ٚزضناس زض فّاْٛ
پعقىي ٔكغ َٛت ٝتحهيُ تٛز٘س.
ب) یافتٍَای تًصیفی][2

دیىذاریٔ :غاتك يافتٞ ٝاي تٛنايفئ ،ياعاٖ زيٙاساضي
زا٘كاٛياٖ  ٓٞزض قااذم واُ زيٙاساضي ٞ ٚآ زض
اتقاز زيٙساضي زضحس تا يي اؾات .اياٗ يافتا ٝوا ٝتاا
٘تاي

1

)Mental Health (MH
)Vitality (VT
3
)Role-Emotional (RE
4
)Social Functioning (SF
2

تحميمات پيكايٗ (عاِثااٖ1377 ،؛ ؾاطا ظاز1378 ،ٜ؛

عاِثاٖ1381 ،؛ ؾطا ظاز ٚ ٜپٛيافطٕٞ )1386 ،اٙٞاً اؾات،
٘كاٖزٙٞسٌ ٜؿتطزٌي تاٚضٞاي زيٙي ٘ ٚفٛش اجتٕافي
زيٗ زض جأق ٝايطاٖ اؾت.
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جذيل  -1يضعیت دیىذاری پاسخگًیان
متغیز  /اتعاد

آمارٌَای
تًصیفی

دیىذاری
کل

تعذ
اعتقادی

تعذ
مىاسکی

تعذ پیامذی

تعذ
احساسی

تعذ
ضىاختی

ٔياٍ٘يٗ
(اظ)3

2/62

2/76

2/41

2/38

2/60

2/29

ا٘حطاف ٔقياض

0/58

0/49

0/71

0/72

0/59

0/57

سثک سو ذگی س المت مح ًر :زض تحمياك حاضاط

ٕٞاٙيٗ ،قٛاٞس ٔٛجٛز ٔثٙي تط قيٛؿ تا ي ٔهاطف

قاذم وُ ؾثه ظ٘اسٌي ؾاالٔت ٔحاٛض ٔ ٚياعاٖ

ؾيٍاض زض تيٗ جٛا٘اٖ زا٘كا٘ ،ٛتاي حااوي اظ ٔياعاٖ

ٔهطف غصاٞاي ؾآِ ٘ ٚاؾآِ زضحس ٔتٛؾظ ٔ ٚيعاٖ

پاييٗ اؾاتقٕاَ زذا٘يااتٔ ،اٛاز ٔراسض ٔ ٚكاطٚتات

ٚضظـ زضحس ٘ؿثتاً پاييٗ لطاض زاضزٕٞ .اٙايٗ ،افتيااز

اِىّي زض تيٗ پاؾرٍٛياٖ ٔغاِق ٝحاضاط اؾات .اياٗ

ت ٝزذا٘ياتٛٔ ،از ٔراسض ٔ ٚكاطٚتات اِىّاي زضحاس

يافتٕٞ ٝا ًٙٞتا يافتٞ ٝاي تطذاي اظ تحميماات لثّاي

تؿياض پاييٙي ٌعاضـ قس ٜاؾت؛ تٝعٛضي و ٝتايف اظ

(نٕيٕي ٕٞ ٚىاضاٖ1385 ،؛ تطاتي )1384 ،اؾت و ٝزض تاب

 80زضنس زا٘كاٛياٖ افتياز ت ٝزذا٘يات ٔ ٚكاطٚتات

ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض زا٘كااٛياٖ ا٘اااْ قاسٜ

اِىّي ضا پاييٗ  ٚفماظ حاسٚز  3زضناس زضحاس تاا

اؾت.

افالْ وطز ٜا٘س .ت ٝعٛض وّي ،تاطذالف تهاٛض اِٚياٚ ٝ
جذيل  -2يضعیت سثکسوذگی سالمتمحًر پاسخگًیان
متغیز  /اتعاد

آمارٌَای
تًصیفی

سثکسوذگی
سالمتمحًر

يرسش

تغذیٍ سالم

تغذیٍ
واسالم

اعتیاد

ٔياٍ٘يٗ
(اظ)3

2/15

1/86

2/12

2/03

1/22

ا٘حطاف ٔقياض

0/40

0/68

0/54

0/65

0/48

حمایت اجتماعی :يافتاٞ ٝااي تٛنايفي تيااٍ٘ط اياٗ

ذا٘ٛاز ٜتيكتط اظ حٕايات زٚؾاتاٖ اؾات وا٘ ٝكااٖ

ٔغّة اؾت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝمٔااضي ٔاٛضز ٔغاِقاٞ ،ٝآ زض

ٔيزٞس ذا٘ٛازٛٙٞ ٜظ ٕٟٔ ٓٞتطيٗ ٔٙثـ حٕايتي تطاي

قاذم واُ حٕايات اجتٕاافي ٞ ٚآ زض اتقااز مٖ

افطاز اؾت.

زضحس ٔتٛؾظ تا ٝتاا يي لاطاض زاضزٕٞ .اٙايٗ ،عثاك
مٔاضٜٞاي تٛنيفي ٔياعاٖ حٕايات زضياافتي اظؾاٛي
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جذيل  -3يضعیت حمایت اجتماعی پاسخگًیان
آمارٌَای
تًصیفی

حمایت
اجتماعی

متغیز  /اتعاد
حمایت
خاوًادٌ

حمایت
ديستان

ٔياٍ٘يٗ
(اظ)3

2/65

2/64

2/49

ا٘حطاف ٔقياض

0/53

0/58

0/55

سالمتٔ :غاتك يافتٞ ٝاي تٛنايفي تحمياك ،قااذم

 ٚضٚا٘ي ٘ؿثتاً تا  ٚؾالٔت اجتٕافي ٔتٛؾظ ت ٝتاا

وُ ؾالٔت زض ٔياٖ زا٘كاٛياٖ تا  ،ؾالٔت جؿإي

اضظياتي ٔيقٛز.

جذيل  -4يضعیت سالمت پاسخگًیان
آمارٌَای
تًصیفی

سالمت کل

متغیز  /اتعاد
سالمت
سالمت
رياوی
جسمی

سالمت
اجتماعی

ٔياٍ٘يٗ
(اظ)3

2/88

2/86

2/85

2/56

ا٘حطاف ٔقياض

0/33

0/34

0/41

0/53

ج) تزرسی راتطٍ متغیزَای تحقیق

مظٕٔٞ ٖٛثؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس ٜو٘ ٝتاي مٖ زض

تطاي تطضؾي ضاتغ ٝتيٗ ٔتغيطٞا زض ؾغ زٔٚتغياط ٜاظ

جس 5 َٚذالن ٝقس ٜاؾت.

جذيل  -5ضزیة َمثستگی پیزسًن ي سطح معىیداری مزتًط تٍ راتطٍ تیه متغیزَای تحقیق
دیىذاری
ؾثه ظ٘سٌي
ؾالٔت ٔحٛض
ٚضظـ
تغصي ٝؾآِ
تغصي٘ ٝاؾآِ
افتياز
حٕايت اجتٕافي
ؾالٔت وُ
ؾالٔت جؿٕي
ؾالٔت ضٚا٘ي
ؾالٔت اجتٕافي

سثک سوذگی
سالمت محًر

حمایت اجتماعی

**0/380
**0/161
**0/185
**-0/158
**-0/291
**0/189
**0/343
**0/194
**0/357
**0/250

**0/237
**0/419
**0/391
**0/290
**0/263

** ٕٞثؿتٍي زض ؾغ اعٕيٙاٖ تا تط اظ  99زضنس ٔقٙيزاض اؾت.

**0/496
**0/256
**0/473
**0/523
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زيٙساضي  ٚؾثه ظ٘سٌي ؾاالٔت ٔحاٛض :يافتاٞٝااي

ٔقٙي زاضي زاضزٞ .طچٙس و ٝضاتغ ٝزيٙساضي تا ؾاالٔت

پػٞٚف ٘كاٖ ٔي زٙٞس و ٝزيٙساضي ٕٞثؿتٍي ٔؿتميٓ

ضٚا٘ااي  ٚاجتٕااافي لااٛيتط اظ ضاتغاا ٝمٖ تااا ؾااالٔت

ٔقٙيزاضي تا ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض زاضز ،تاسيٗ

جؿٕي اؾاتِٚ ،اي زض واُ زيٙاساضي اثاط ٔثثتاي زض

ٔقٙي و ٝافطاز زيٙساض زض ٔمايؿ ٝتا افطاز وٕتاط زيٙاساض

اضتماي ؾالٔت افطاز زيٙساض زاضز.

اظ ؾثهظ٘سٌي ؾآِتطي تطذٛضزاض٘س.
اظ ٔيااااٖ اتقااااز چٟاضٌا٘ااا ٝؾاااثهظ٘اااسٌي

تحلیل مذل وظزی تحقیق

ؾالٔتٔحٛضٚ ،ضظـ  ٚتغصيا ٝؾاآِ ضاتغأ ٝؿاتميٓ

ٕٞاٖ عٛض و ٝزض ٔسَ ٘ؾطي تحميك ٔكاٞس ٜقس ،تطاي

ٔقٙي زاض  ٚاتقاز تغصي٘ ٝاؾآِ  ٚافتياز ضاتغٔ ٝقىاٛؼ

مظٔ ٖٛضاتغ ٝتيٗ زيٙساضي  ٚؾاالٔت ،اثاط ٔؿاتميٓ ٚ

ٔقٙاايزاض تااا زيٙااساضي زاض٘ااس .ضااطاية ٕٞثؿااتٍي

غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔت ٔس٘ؾط لطاض ٌطفت .زض

ٕٞاٙيٗ٘ ،كاٖ ٔي زٙٞس و ٝزيٙساضي لٛيتطيٗ ضاتغ ٝضا

تطضؾي اثط غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔتٔ ،تغيطٞااي

تا افتياز زاقت ٚ ٝزض ٔماتاُ ،ضاتغا ٝضاقيفي تاا اتقااز

ؾثه ظ٘اسٌي ؾاالٔت ٔحاٛض  ٚحٕايات اجتٕاافي

تغصي ٝؾآِ ،تغصي٘ ٝاؾآِ ٚ ٚضظـ زاضز.

تٝفٛٙاٖ ٔتغيطٞاي ٚاؾاظ زض ٔاسَ ٘ؾاطي پيكاٟٙازي

دیى ذاری ي حمای ت اجتم اعیٔ :غاااتك اعالفااات

تحميااك زض٘ؾااط ٌطفتاا ٝقااس٘س .تااطاي تطضؾااي ضاتغااٝ

ت ٝزؾات مٔاس ،ٜتايٗ زيٙاساضي  ٚحٕايات اجتٕاافي

زيٙااساضي  ٚؾااالٔت زض ؾااغ زٔٚتغيااط ٜاظ مظٔااٖٛ

ٕٞثؿتٍي ٔؿتميٓ ٔقٙيزاضي ٚجٛز زاضز ،تسيٗ ٔقٙاي

ٕٞثؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس و٘ ٝتاي تياٍ٘ط ٚجاٛز

و ٝافطاز زيٙساض زضٔمايؿ ٝتا افطاز وٕتط زيٙساض ،حٕايت

ضاتغٔ ٝؿتميٓ ٔقٙيزاض تيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط تٛز .تٙٔٝؾٛض

اجتٕااافي ظيااازي اظؾااٛي اعطافياااٖ ذااٛز زضيافاات

ٔكرم وطزٖ ايٗ ٘ىت ٝو ٝميا ضاتغا ٝاِٚيأ ٝكااٞسٜ

ٔيٕ٘ايٙس.

قس ٜزض ؾغ زٔٚتغياط ٜضاتغاٝاي ناازق تاٛز ٚ ٜياا

دیىذاری ي سالمت :عثاك ٘تااي مظٔإٞ ٖٛثؿاتٍي

ٔتااأثط اظ ٔتغيطٞاااي ٚاؾااظ اؾاات ،اظ مظٔااٖٞٛاااي

پيطؾ ٖٛزيٙساضي  ٓٞتا ؾاالٔت واُ ٞ ٚآ تاا اتقااز

ضٌطؾي ٖٛچٙاسٔتغيط ٚ ٜتحّياُ ٔؿايط اؾاتفاز ٜقاسٜ

جؿاإي ،ضٚا٘ااي  ٚاجتٕااافي ٕٞثؿااتٍي ٔؿااتميٓ

اؾت.

جذيل  -6ضزایة تتا ي سطًح معىیداری سالمت ي اتعاد آن
متغیز

سالمت کل

سالمت جسمی

سالمت رياوی

سالمت اجتماعی

تتا

ٔقٙيزاضي

تتا

ٔقٙيزاضي

تتا

ٔقٙيزاضي

تتا

ٔقٙيزاضي

زيٙساضي

0/164

0/003

0/025

0/675

0/244

0/000

0/087

0/101

حٕايتاجتٕافي

0/415

0/000

0/173

0/002

0/404

0/000

0/508

0/000

ؾثهظ٘سٌي
ؾالٔتٔحٛض

0/258

0/000

0/320

0/000

0/110

0/056

0/108

0/045

ضطية تقييٗ

0/368

0/166

0/312

0/326
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فّي ضغٓ ايٗ و٘ ٝتاي مظٔ ٖٛپيطؾ٘ ٖٛكاٖ زاز وٝ

اظ ٘ؾااط مٔاااضي غيطٔقٙاايزاض قااس .تاتٛجاا ٝتاا ٝايٙىااٝ

زيٙساضي ٕٞثؿتٍي ٔؿتميٓ ٔقٙايزاضي تاا ؾاالٔت ٚ

وٕطً٘ قسٖ اثط ٔتغيط زيٙساضي تط ؾالٔت  ٚاتقاز مٖ

اتقاز مٖ زض ؾغ اعٕيٙاٖ تا تط اظ  99زضنس زاضز ،أا

تااثياط غيطٔؿاتميٓ زيٙاساضي تاط
ٔيتٛا٘ؿت زض ٘تيأ ٝ

ظٔا٘ي و ٝايٗ ٔتغياط (زيٙاساضي) ٕٞاطا ٜتاا ٔتغيطٞااي

ؾالٔت اظعطيك ٔتغيطٞاي ٚاؾظ تاقس ،تٙاتطايٗ ،تطاي

ٔؿااتمُ زيٍااط (حٕاياات اجتٕااافي  ٚؾااثهظ٘ااسٌي

وكف اياٗ ضاتغا ٝتا ٝاجاطاي مظٔا ٖٛتحّياُ ٔؿايط

ؾالٔت ٔحٛض) زض ٔقازِ ٝضٌطؾيٚ ٖٛاضز قاس ،اثاط مٖ

ٔثازضت قس تا اثط غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تاط ؾاالٔت ٚ

(زيٙساضي) زض ؾالٔت  ٚاتقاز ؾالٔت ضاقيف ٌ ٚااٜ

اتقاز مٖ ٔكرم قٛز.

حتي حصف قسٔ .سَ ضٌطؾي ٖٛؾالٔت ٘كاٖ ٔيزٞس

سالمت کل٘ :تاي تىٙيه تحّيُ ٔؿيط ايٗ فطضاي ٝضا

و ٝاثط زيٙاساضي تاط ؾاالٔت واُ  ٚؾاالٔت ضٚا٘اي

تأييس ٔي وٙس و ٝتا ايٙى ٝزيٙساضي اظ٘ؾط مٔاضي تٝعاٛض

ٔقٙايزاض تاٛزِٚ ،ٜااي اثاط مٖ تااط ؾاالٔت جؿاإي ٚ

ٔؿتميٓ زاضاي تأثيط ٔقٙازاضي تط ؾاالٔت واُ اؾات،

اجتٕافي غيطٔقٙي زاض اؾت .تٝفثاضت زيٍط ،زيٙاساضي

ِٚي ترف زضذٛض تٛجٟي اظ تأثيطات مٖ تاط ؾاالٔت

فّي ضغآ ايٙىا ٝزض ؾاغ زٔٚتغياط ٜضاتغأ ٝؿاتميٓ

تٝعٛض غيطٔؿتميٓ  ٚاظعطيك ٔتغيطٞااي ٚاؾاظ اياااز

ٔقٙي زاضي تا ؾالٔت جؿٕي  ٚؾالٔت اجتٕاافي زض

قس ٜاؾتٕٞ .اٙايٗ ،عثاك ٘تااي اياٗ مظٔا ٖٛتاأثيط

ؾااغ اعٕيٙاااٖ تااا تط اظ  99زضنااس زاقاات ،أااا زض

زيٙااساضي زض اتقاااز ٔرتّااف ؾااالٔت تاا ٝقاايٜٞٛاااي

تحّيُ ضٌطؾي٘ ٖٛمف مٖ (زيٙساضي) تؿياض ضاقيف ٚ

ٔرتّف ٕ٘ٛزاض ٔيقٛز.

حٕايتاجتٕافي
()X2
+0/415

+0/189

+0/166

زيٙساضي

ؾالٔت وُ

+0/164

()X1
+0/355

()X4

+0/258
ؾثهظ٘سٌي
ؾالٔتٔحٛض
()X3

ضکل  -2ومًدار وُایی تحلیل مسیز ي ضزایة تتا تزای سالمت کل

سالمت جسمی٘ :تااي مظٔا ٖٛتحّياُ ٔؿايط ٘كااٖ

ٔي زٞس و ٝلؿٕت افؾٓ ايٗ تأثيطات اظعطياك ؾاثه

ٔي زٙٞس و ٝزيٙساضي اثط ٔؿتميٓ ٔقٙيزاضي تط ؾالٔت

ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض اؾت؛ تٝعٛضيو ٝاثط زيٙاساضي

جؿٕي ٘ساضز تّى ٝاثط مٖ تٝناٛضت غيطٔؿاتميٓ  ٚاظ

تط ؾالٔت جؿإي اظعطياك ؾاثه ظ٘اسٌي ؾاالٔت

عطيااك ٔتغيطٞاااي ؾااثه ظ٘ااسٌي ؾااالٔت ٔحااٛض ٚ

ٔحٛض تمطيثااً چٟااض تطاتاط اثاط مٖ اظعطياك حٕايات

حٕاياات اجتٕااافي اؾاات .فااال ٜٚتااط ايااٗ ،تطضؾااي

اجتٕافي اؾت.

تأثيطات غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔت جؿٕي ٘كااٖ
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

حٕايتاجتٕافي

()X2

+0/173

+0/189
زيٙساضي

+0/025

()X1

+0/166

سالمت جسمی

()X4

+0/355

+0/320
سثکسوذگی
سالمتمحًر
()X3

تأثيطات ٔقٙيزاض
تأثيطات غيطٔقٙيزاض

ضکل  -3ومًدار وُایی تحلیل مسیز ي ضزایة تتا تزای سالمت جسمی

سالمت رياوی٘ :تاي تحّيُ ٔؿيط تياٍ٘ط اياٗ ٔغّاة

اؾت .اثط غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔت ضٚا٘اي تٟٙاا

ٞؿتٙس و ٝفّيضغٓ ايٗو ٝزيٙساضي  ٓٞاثاط ٔؿاتميٓ ٚ

اظ عطيك ٔتغيط حٕايت اجتٕافي اؾت؛ ت ٝعاٛضي واٝ

 ٓٞاثط غيطٔؿتميٓ ٔقٙي زاض تاط ؾاالٔت ضٚا٘اي زاضز،

زيٙساضي اثط ٔقٙي زاضي تاط ؾاالٔت ضٚا٘اي اظ عطياك

ِٚي اثط ٔؿتميٓ مٖ ز ٚتطاتاط تاأثيطات غيطٔؿاتميٓ مٖ

ؾايط ٔؿيطٞاي تقييٗقس ٜزض ٔسَ ٘ساضز.

حٕايتاجتٕافي

()X2

+0/404

+0/189

+0/166

زيٙساضي

ؾالٔت ضٚا٘ي

+0/244

()X1

+0/355

()X4

+0/110
ؾثهظ٘سٌي
ؾالٔتٔحٛض
()X3

تأثيطات ٔقٙيزاض
تأثيطات غيطٔقٙيزاض

ضکل  -4ومًدار وُایی تحلیل مسیز ي ضزایة تتا تزای سالمت رياوی
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سالمت اجتماعی :تاتٛجا ٝتا٘ ٝتااي مظٔا ٖٛتحّياُ

تطضؾااي تااأثيطات غيطٔؿااتميٓ زيٙااساضي تااط ؾااالٔت

ٔؿيط ،زيٙساضي تا ٝعاٛض ٔؿاتميٓ اثاط ٔقٙاي زاضي تاط

اجتٕافي ،تطجؿتٍي ٘مف ٔتغيط حٕايت اجتٕاافي ضا

ؾالٔت اجتٕاافي ٘اساضز ،تّىا ٝاظ عطياك ٔتغيطٞااي

زض ٔمايؿ ٝتا ؾاثه ظ٘اسٌي ؾاالٔت ٔحاٛض ٕ٘ايااٖ

حٕايت اجتٕاافي  ٚؾاثه ظ٘اسٌي ؾاالٔت ٔحاٛض

ٔيؾاظز.

تافث اضتماي ؾالٔت اجتٕافي ٔاي ٌاطززٕٞ .اٙايٗ،

حٕايتاجتٕافي

()X2

+0/508

+0/189
زيٙساضي

+0/087

()X1

+0/166

ؾالٔتاجتٕافي

()X4

+0/355

+0/108
ؾثهظ٘سٌي
ؾالٔتٔحٛض
()X3

تأثيطات ٔقٙيزاض
تأثيطات غيطٔقٙيزاض

ضکل  -5ومًدار وُایی تحلیل مسیز ي ضزایة تتا تزای سالمت اجتماعی

تحث ي وتیجٍگیزی

ٔحٛض زاضز ،اثط ٔثثتي زض اضتماي ؾالٔت افطاز زاضز.

ٕٞاٖعٛض و ٝپيف اظ ايٗ تياٖ قسٔ ،غاِق ٝحاضط تا

زض تثييٗ ضاتغ ٝتيٗ ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ ٚ ٚاتؿت ٝتحميك،

فٛٙاٖ «مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت» تا ٞسف

ت ٝضٚيىطز واضوطزٌطا ٘ ٚؾطيٞٝاي ٔقٙا اؾتٙاز قسٜ

تطضؾي اثط ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔت

اؾت.

ا٘ااْ قس ٜاؾت .زض ايٗ ٔغاِق ،ٝؾالٔت تٝفٛٙاٖ

ت ٝعٛض ذالنٔ ٝي تٛاٖ ٌفت و٘ ٝتاي مظٖٔٞٛاي

ٔتغيط ٚاتؿتٔ ٝكتُٕ تط ؾ ٝتقس جؿٕي ،ضٚا٘ي ٚ

مٔاضي ٔرتّف تطاي تطضؾي ضاتغأ ٝيااٖ زيٙاساضي ٚ

اجتٕافي زض٘ؾط ٌطفت ٝقس ٚ ٜاثط غيطٔؿتميٓ زيٙساضي

ؾاالٔتٌٛ ،يااي مٖ اؾات وا ٝزيٙاساضي زض اضتماااي

تط ؾالٔت  ٚاتقاز مٖ ،اظعطيك ٔتغيطٞاي حٕايت

ؾالٔت وُ  ٚاتقاز مٖ ،ت ٝعٛض ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿاتميٓ

اجتٕافي  ٚؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض تطضؾي قسٜ

اثط ٔقٙيزاضي زاضز٘ .تاي اياٗ مظٔاٖٞٛاا تاتٛجا ٝتاٝ

اؾت .تط ايٗ اؾاؼ ،فطضي ٝتحميك ايٗ تٛز وٝ

تحث ٞاي ٘ؾطي ٔغاطح قاس ٜزض تااب ٘ؿاثت ٔيااٖ

زيٙساضي تٝعٛض ٔؿتميٓ ٕٞ ٚاٙيٗ ،اظ عطيك تأثيطي

زيٙااساضي  ٚؾااالٔت چٙااساٖ زٚض اظ ا٘تؾاااض ٘ثااٛز .زض

و ٝتط حٕايت اجتٕافي  ٚؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت

ٚالـ ،يافتٞٝاي تحميك تأييسي تط ٘ؾطياٞ ٝااي ٔغاطح
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

قااس ٜزض لؿاإت چاااضچٛب ٘ؾااطي ٞؿااتٙسٔ .غاااتك

تٙاتطايٌٗ ،ؿتطـ تقأالت اجتٕاافي  ٚفضاٛيت زض

٘ؾطيٞٝاي ٔغطح قس ،ٜاظعطياك واضوطزٞااي ا٘ؿاااْ

قثىٞٝاي اجتٕافي ٌؿتطز ،ٜظٔيٝٙؾاظ تطذاٛضزاضي اظ

تركئ ،قٙاتركي  ٚظاٞسا٘ ٝزيٗ اؾت وأ ٝايتاٛاٖ

حٕايت اجتٕافي تيكتطي تطاي افطاز زيٙساض ٔي قاٛز.

اثط ٔثثت زيٙساضي تط ؾالٔت  ٚاتقاز مٖ ضا تثييٗ وطز.

تسيٗ تطتياة ،زياٗ تاا پيٛؾاتٗ ٔؤٔٙااٖ تا ٝاجتٕااؿ

ال ف) ک ارکزد اوس جا تخط ی دی ه :تاتٛجاا ٝتااٝ

ٌؿتطز ٜتط ٌ ٚؿتطـ قثى ٝحٕايتي م٘اٖ ٘مف ٔثثتاي

٘ؾطيٞ ٝاي واضوطزٌطاياٖ ،و ٝتطاي تثيايٗ ضاتغأ ٝيااٖ

زض اضتماي ؾالٔت اجتٕافي م٘اٖ ايفا ٔي وٙس.

ؾالٔت  ٚزيٙساضي ٔغطح قس ،زيٗ احؿاؼ اقاتطان

ب) کارکزد معىا تخطی دیهٞ :طچٙس وٚ ٝتط  ٚتطٌاط

ٚ ٚحست اجتٕافي ضا تطاٍ٘يرتٕٞ ،ٝثؿتٍي ٌاط ٜٚضا

٘يع ٔا٘ٙس واضوطزٌطايااٖ تا ٝواضوطزٞااي اجتٕاافي ٚ

تحىيٓ ٔي تركس .زيٗ ٕٞاٙيٗ تاا اياااز ياه ضٚح

ا٘ؿااْ تركي زيٗ تٛج ٝزاض٘س ،أا تأويس مٟ٘ا تيكتط تط

جٕقي ،قٛض  ٚقٛق ٔاصٞثي ٌ ٚؿاتطـ احؿاؾاات

ضٚي واضوطز ٔقٙاتركي  ٚغايت ٌطايي زيٗ اؾات .اظ

ٍٕٞا٘ي اظعطيك ٔٙاؾه ٔ ٚطاؾآ جٕقاي ٔايتٛا٘اس

زيسٌا ٜايٗ ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ،زيٗ فاالٜٚتاط واضوطزٞااي

ظٔيٙاٞٝاااي ظْ تااطاي پي٘ٛااس ٔياااٖ افضااا  ٚا٘ؿااااْ

زيٍط ،فطا ٓٞمٚض٘سٔ ٜقٙا زض تطاتاط جٟاا٘ي اؾات واٝ

اجتٕافي ضا فطا ٓٞمٚضز .ميايٗ ٞااي ٔاصٞثي ٔاطزْ ضا

پيٛؾت ٝت ٝتي ٔقٙايي ٌطايف زاضز .زيٗ تا تٛجيٟي واٝ

ٌطز ٔ ٓٞي مٚض٘س  ٚتسيٗؾاٖ پي٘ٛسٞاي ٔكتطوكاٖ ضا

اظ ض٘  ٚقٛضترتي ٔيوٙس ،يىاي اظ ٘ياظٞااي غضف ٚ

زٚتاااض ٜتهااسيك ٔاايوٙٙااس  ٚزض٘تيااإٞ ،ٝثؿااتٍي

فاْ تكط ضا تطمٚضزٔ ٜايؾااظز .قاٛضترتا٘ي وا ٝض٘ا

اجتٕافي ضا تحىيٓ ٔيتركاٙس .تاا تىيا ٝتاط وااضوطز

ٔي تط٘س ،ت ٝقست ٘ياظ زاض٘س و ٝض٘  ٚتسترتيقااٖ ضا

ا٘ؿااْ تركي  ٚتمٛيت پي٘ٛسٞاي اجتٕافي اؾت واٝ

تٌٝ٘ٛ ٝاي تٛجي ٝوٙٙس و ٝجٙث ٝتهازفي ٘ساقت ٝتاقس،

زيٗ ٔي تٛا٘س زض ٌؿتطـ پي٘ٛس ٔياٖ فاطز تاا اجتٕااؿ

تّى ٝجعئي اظ ياه اٍِاٛي ٔقٙايزاض ٘ ٚؾآ فاز ٘اٝ

ٔؤثط تاقس.

تاقااس .زيااٗ پاؾااري اؾاات تاا ٝزقااٛاضيٞااا ٚ

عثك ايٗ ضٚيىطز ،اظ يه عطف مٔٛظٜٞااي زيٙاي

تيفساِتيٞاي ظ٘سٌي ٔ ٚيوٛقس تا ايٗ ٘اواأيٞاا ٚ

ٔثٙي تط تطلطاضي ضٚاتظ  ٚتقأالت ٌؿتطز ٜتا زيٍاطاٖ

تاطتٞٝاي تكط اظ ٘اتطاتطي  ٚتيفساِتي ضا تٛجي ٝوٙاس

تافااث ٔاايقااٛز واا ٝزيٙااساضاٖ ٌااطايف تيكااتطي تااٝ

 ٚزض٘تيا ٝا٘ؿاٖ ٞاا ضا لاازض تا ٝوٙااض مٔاسٖ تاا مٟ٘اا

ٌؿتطـ اضتثاعات اجتٕافي  ٚاضائ ٝحٕايت اجتٕافي

ٔيوٙاس .زياٗ تاط مٖ اؾات تاا ٘كااٖ زٞاس وا ٝاياٗ

زاقت ٝتاقٙس و ٝايٗ أاط تاٛ٘ ٝتا ٝذاٛز تا ٝزضيافات

ٚالقيت ٞا (تي فساِتي ٞاي مقىاض) تٟٙا ت ٝؽاٞط ٚجاٛز

حٕايت اجتٕاافي تيكاتطي اظؾاٛي اعطافيااٖ ٔٙااط

زاض٘س  ٚاٌط ا٘ؿاٖ ٘ؾط ٌؿاتطزٜتاطي تا ٝمٟ٘اا زاقاتٝ

ذٛاٞس قس .اظ عطف زيٍاط٘ ،فاٛش اجتٕاافي زياٗ زض

تاقس ،زض ٔيياتس و ٝحتاي ٕٞايٗ تايفاساِتيٞاا ٘ياع

جأق ٝتافث قس ٜو ٝافطاز زيٙساض فال ٜٚتط قثىٞٝااي

اٍِااٛي ٔقٙاايزاضي زاض٘ااس .تٛجياا ٝايااٗ ٚالقيااتٞااا

اجتٕافي ٔقٕٔ َٛثُ ذا٘ٛاز ،ٜذٛيكا٘ٚسي ،زٚؾاتا٘ٝ

تسيٌٗ ٝ٘ٛنٛضت ٔيپصيطز و ٝتايفاساِتيٞااي اياٗ

 ٚقغّي زض قثىٞ ٝاي اجتٕافي زيٙاي ٘ياع فضاٛيت

جٟاٖ ،تا زازٌطي زض جٟاٖ زيٍط جثطاٖ ذٛاٙٞس قس.

پيسا واطز ٚ ٜتا ٝاياٗ تطتياة زاضاي قاثى ٝاجتٕاافي

تط ايٗ اؾاؼ ،زيٗ تا اضائ ٝتثييٗ ٞااي ٔقٙاٛي زض

ٌؿتطز ٜتطي زض ٔمايؿ ٝتا افطاز وٕتاط زيٙاساض ٌطز٘اس.

پاؾد تٔ ٝؿائُ غايي تكط ،زضنپصيط ؾااذتٗ جٟااٖ،
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جأقٝقٙاؾي واضتطزي ،ؾاَ تيؿت  ٚچٟاضْ ،قٕاض ٜپياپي ( ،)49قٕاض ٜا ،َٚتٟاض 1392

ٔقٙازاض ؾاذتٗ ظ٘اسٌي ،تٛجيا ٝپايٍاا ٚ ٜؾط٘ٛقات

يا وٕتط زيٙساض ٔٙاطذٛاٞس قس .تٙاتطايٗ ،تٛني ٝزياٗ

ذال ٌطٞ ٜٚاي ٔقيٗ اجتٕافي ،تٛجي ٝقٛضترتي ٞاا

ت ٝيه ظ٘سٌي ٕٞطا ٜتا ا٘ضثاط اذاللي ٌ ٚا ٜظاٞسا٘ٝ

ٔ ٚماتّ ٝتاا مٖ ،تا ٝقاىُ ٔاا٘قي تاط ؾاط ضا ٜتحاطاٖ

ٔيتٛا٘س فأّي تطاي ٌطايف ٔؤٔٙاٖ ت ٝزاقاتٗ ؾاثه

تئقٙايي تكط فُٕ ٔيوٙس .زض ٘تيا ،ٝزيٙساضاٖ وا ٝاظ

ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحٛض تاقس .زاقتٗ ظ٘اسٌي پط٘كااط،

احؿاؼ پٛچي ،تي ٔقٙاايي  ٚتايٞاسفي ،وٕتاط ض٘ا

تحطن وافي زض ظ٘اسٌي ،پطٞياع اظ ؾؿاتي  ٚتٙثّاي،

ٔي تط٘س ،تٟتط ٔيتٛا٘ٙس تا قطايظ ؾرت ظ٘اسٌي وٙااض

پطٞيع اظ ذاٛضز٘ي ٞاا ٛ٘ ٚقايس٘يٞااي حاطاْ ٔا٘ٙاس

مٔس ٚ ٜمضأف  ٚمؾايف ضٚا٘ي زاقت ٝتاقٙس .تاط اياٗ

ٌٛقت ذٛن ٔ ٚكطٚتات اِىّي  ٚتٝعٛض وّي پطٞيع

اؾاؼ ،يافتٞ ٝااي تحمياك حاضاط ،ز ِات ٞااي اياٗ

اظ ضطض ضؾا٘سٖ ت ٝتسٖ ،تطذي اظ ٔهازيك فيٙاي اياٗ

٘ؾطيٞٝا ٔثٙيتط اثط ٔثثت زيٙساضي تط ؾالٔت ضٚا٘ي ضا

٘ٛؿ ا٘ضثاط اذاللي ٞؿتٙس ؤ ٝيتٛا٘ٙاس تاأثياط لاتاُ

تأييس ٔيوٙس.

ٔالحؾ ٝاي زض اضتماي ؾثه ظ٘سٌي ؾالٔت ٔحاٛض ٚ

ج) کارکزد ساَذاوٍ دیه :يىي زيٍط اظ ز ِاتٞااي

زض٘تيا ٝؾالٔت افطاز زيٙساض زاقت ٝتاقٙس.

٘ؾطي ٝجأقٝقٙاؾا٘ي ٔا٘ٙس ٚتاط  ٚتطٌاط زضذهاٛل

تٙاتطايٗ ،يافتٞٝاي پػٞٚف حاضط ٔثٙي تط ٚجاٛز

ضاتغ ٝتيٗ زيٙساضي  ٚؾالٔتٔ ،طتاٛط تا ٝاثاط ٔثثات

اثط غيطٔؿتميٓ زيٙساضي تط ؾالٔت جؿٕي ،ايٗ ٘ؾطيٝ

زيٙساضي زض اضتماي ؾالٔت جؿإي اؾات .ضٚيىاطز

ضا تأييس ٔيوٙس ؤ ٝحتٛاي ظاٞسا٘ ٝمٔاٛظٜٞااي زيٙاي

ايٗ ٘ؾطيٝپطزاظاٖ ت ٝعٛض وّي ز ِت تط اياٗ أاط زاضز

زضذهٛل وٙتطَ ذٛاٞفٞااي ٘فؿاا٘ي  ٚپطٞياع اظ

و ٝزيٗ فأُ ٕٟٔي تطاي وٙتطَ ذٛاٞفٞاي غطياعي

ٔحطٔات تافث ٔي قٛز و ٝافطاز زيٙساض تا وٙتطَ تٟتاط

ا٘ؿاٖ اؾت .قطوت زض مييٗٞاي ٔصٞثي تاا ا٘اساظٜاي

٘فؿا٘يات ذٛز اظ ٌطايف ت ٝا٘ااْ ضفتاضٞااي پطذغاط

تافث ذٛيكتٙساضي افطاز زيٙساض ٔايقاٛز  ٚزض٘تيااٝ

ذٛززاضي وطز ٚ ٜزض٘تياا ٝاظ٘ؾاط جؿإي ؾاآِ تاط

م٘اٖ تٟتط ٔيتٛا٘ٙس تط ذٛاٞفٞاي ٘فؿا٘ي ذٛز غّثاٝ

تاقٙس.

وٙٙس.
زيٗ تٝفٛٙاٖ ٟ٘ازي ؤ ٝكتُٕ تط ٔإٛفٚ ٝؾايقي

پی وًضتَا

اظ تايااسٞا ٘ ٚثايسٞاؾاات٘ ،ااٝتٟٙااا قااأُ زؾااتٛضٞاي

=ٔ <1فطٚضات ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي فثاضت تٛز٘س اظ  :جٕقيت

اِعأي ٔا٘ٙس ٕ٘اظ ،ضٚظ ٚ ٜاعافت ذسا٘ٚس اؾت ،تّىاٝ

٘ 11371فط ،زلت احتٕاِي ( 5 )dزضنس  ٚتاا فاطو

ٌؿااتطزٌي مٖ زض ظٚاياااي ٔرتّااف ظ٘ااسٌي ٔؤٔٙاااٖ

تيكااتطيٗ پطاوٙااسٌي ناافات ٔااٛضز ٔغاِقااp;0/5 ٝ

ت ٝحسي اؾت و ٝزض أٛض جعئيتاط ٘ياع زؾاتٛضاِقُٕ

.q;0/5

ذاني زاضز  ٚاظايٗ ٘ؾط تطاي پيطٚاٖ ذاٛز تأ ٝثاتاٝ

= <2يافتااٞ ٝاااي تٛناايفي ٔتغيطٞاااي انااّي زض ايااٗ

يه قي ٜٛظ٘سٌي فُٕ ٔيوٙس .ت٘ٝؾط ٔي ضؾس زاقاتٗ

پػٞٚف تا اؾتفاز ٜاظ ٔياٍ٘يٗ ٌعاضـ قس ٜاؾات .تاا

ظ٘سٌي ٕٞا ًٙٞتا تٛنيٞ ٝاي زيٙي  ٚزيٙساض تٛزٖ وٝ

تٛج ٝت ٝايٙى ٝزإٔ٘ ٝٙطات ٔتغيطٞاا تفااٚت زاقات،

ٔي تٛا٘س زض تٕاْ ظٚاياي ظ٘سٌي ٔؤٔٙاٖ ضؾٛخ يافتٚ ٝ

تطاي ايٙىٔ ٝياٍ٘يٗٞا لاتُ ٔمايؿ ٝق٘ٛس ،زأ ٝٙمٟ٘ا تٝ

زض ٌفتاض ،ضفتاض  ٚوطزاض م٘اٖ ٔتاّاي قاٛز (٘ا ٝفماظ

1تا 3تثسيُ قس ٜاؾت و ٝزض ٔٛضز ٞط ٔتغياط فاسز 1

أٛضي ٔا٘ٙس ٕ٘اظ  ٚضٚظ )ٜت ٝايااز تفاٚتٞااي لاتاُ

٘كاٖ زٙٞس ٜعثم ٝپاييٗ ،فاسز ٘ 2كااٖ زٙٞاس ٜعثماٝ

ٔالحؾٝاي زض ظ٘سٌي افطاز زيٙساض تا افطاز غيطزيٙساض ٚ

ٔتٛؾظ  ٚفسز  3تياٍ٘ط تقّك ت ٝعثم ٝتا ؾت .قااياٖ
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زيٗ  ٚؾالٔت :مظٔ ٖٛاثط زيٙساضي تط ؾالٔت زض ٔياٖ ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ زا٘كاٛياٖ

شوط اؾت و ٝايٗ عثمٝتٙسي تٟٙا زض ٔطحّا ٝتٛنايفي

___ ٔ« .)1384(.ااسِي تااطاي ؾااٙاف زيٙااساضي زض

 ٚت ٝزِيُ لاتُ ٔمايؿٕٛ٘ ٝزٖ ٔياٍ٘يٗٞا ا٘ااْ ٌطفتاٝ

ايطاٖ» ٔاّ ٝجأقٝقٙاؾاي اياطاٖ ،زٚض ،6 ٜـ :1

 ٚزض ٔطحّ ٝتثييٙاي اظ ٔماازيط ٚالقاي اؾاتفاز ٜقاسٜ

.66-34

اؾت.
مىاتع

تأؿ ،ٖٛوٙات  ٚزيٍاطاٖ .)1381( .زياٗ  ٚؾااذتاض
اجتٕافي؛ ٔما تي زض جأق ٝقٙاؾي زيٗ ،تطجٕاٝ
فّي تٟطاْپٛض  ٚحؿٗ ٔحسثي ،تٟاطاٖ :ا٘تكااضات
وٛيط.

تطاتئ ،حٕسفّي .)1384( .تطضؾاي قاي ٜٛظ٘اسٌي ٚ
ضفتاضٞاي ٔطتثظ تا ؾاالٔت زض تايٗ زا٘كااٛياٖ
پعقىي زا٘كٍا ٜفّ ْٛپعقاىي تثطياع ،پايااٖ٘أاٝ
زوتطي پعقىي ،زا٘كٍا ٜفّ ْٛپعقىي تثطيع.
تٛؾّي ،غالْفثاؼ .)1380( .جأقٝقٙاؾي زيٙي،
تٟطاٖ :ا٘تكاضات ؾرٗ.

ثأتي٘ ،اٞيس .)1376( .ؾاذت  ٚافتثاضيااتي ٔمياؾاي
تطاي ؾٙاف حٕايت اجتٕافي  ٚتطضؾاي ضاتغاٝ
فكاااضظاٞاي زا٘كاااٛيي تااا فّٕىااطز تحهاايّي،
افؿااطزٌي  ٚاضااغطاب زض زا٘كاااٛياٖ زا٘كااٍاٜ
چٕطاٖ اٛٞاظ ،پاياٖ ٘أ ٝواضقٙاؾي اضقس ،زا٘كٍاٜ
چٕطاٖ اٛٞاظ.
ؾاااطا ظاز ،ٜؾيسحؿااايٍٗ٘« .)1378( .اااطـٞاااا ٚ
ضفتاضٞاي زيٙي ٘ٛجٛا٘اٖ تٟطاٖ  ٚز ِاتٞااي مٖ

تااطاي ٘ؾطياا ٝؾااى ٛض قااسٖ» فهااّٙإٔ٘ ٝايااٝ
پػٞٚف ،ؾاَ  ،2ـ  ،9 ٚ 8تٟاض  ٚتاتؿتاٖ.
ؾطا ظاز ،ٜؾيس حؿيٗ ٔ ٚحٕسضضا پٛياافط.)1386( .
«ٔمايؿ ٝتاطتي ؾٙاٞٝاي زيٙاساضي :ز ِات ٞااي
ضٚـ قٙاؾا٘ ٝواضتطز ؾ ٝؾٙا ٝزض ياه جٕقيات»
ٔاّٝجأقٝقٙاؾي ايطاٖ ،زٚض ،8 ٜـ .73-71 :4

قاااافيظ٘ااس ،فّاايضضااا  .)1380(.زيااٗ ،جأقااٚ ٝ
فطفيقسٖ؛ جؿتاضٞايي زض جأقاٝقٙاؾاي زياٗ،
تٟطاٖ٘ :كط ٔطوع.

قااٟطي ضؾااتٕي ،اؾاإافيُ .)1386( .تطضؾااي تااأثيط
ؾثه ظ٘سٌي تط ٚضقيت ؾالٔت ٌط ٜٚؾاٙي 35
تا  65ؾأِ ٝاطزاٖ قٟطؾاتاٖ تٟكاٟط ،پايااٖ٘أاٝ
واضقٙاؾي اضقس جٕقيتقٙاؾي ،زا٘كاىس ٜفّاْٛ
اجتٕافي زا٘كٍا ٜفالٔ ٝعثاعثايي تٟطاٖ.
قٟٙي ييالقٙٔ ،يا ٚ ٝاحٕس ٔٛحس« .)1383( .ضاتغاٝ
فّّي تيٗ ٍ٘طـٞاي ٔصٞثي ،ذٛقاثيٙي ،ؾاالٔت
ضٚا٘ي  ٚؾاالٔت جؿإا٘ي زض تايٗ زا٘كااٛياٖ

زا٘كٍا ٜقٟيس چٕطاٖ اٛٞاظ» ٔاّ ٝفّ ْٛتطتيتي ٚ
ضٚا٘كٙاؾي زا٘كٍا ٜقٟيس چٕطاٖ اٛٞاظ ،ؾاَ ،11
زٚض ،3 ٜـ .34-19 :2 ٚ 1
نااإيٕي ،ضليااا ٚ ٝزيٍاااطاٖ « )1385( .اضتثااااط
ؾاثهظ٘اسٌي تاا ؾاالٔت فٕأٛي زا٘كاااٛياٖ»
فهّٙأ ٝپطؾاتاضي اياطاٖ ،زٚض ،19 ٜـ -83 :48
.93
عاِثااأٖ ،حٕسضضااا« .)1377( .ؾااٙاف زيٙااساضي
جٛا٘اٖ» فهّٙإٔ٘ ٝاي ٝپػٞٚف ،ـ .8 ٚ 7
عاِثااأٖ ،حٕسضضااا« .)1381( .افاا َٛزيٙااساضي ٚ

ٔقٛٙياات ،تاا ٓٞٛيااا ٚالقياات» ٔاٙٞأاا ٝتطتياات،
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