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سالهت ٍ ػَاهل اجتواػی تؼییيکٌٌذُ آى :هطالؼِای بز رٍی ًابزابزیّای سطَح سالهت بیي
ضْزًٍذاى تبزیشی
حسیي بٌیفاطوِ ،اؾتاز گطٍُ ؾلَمارتواؾي زاًكگاُ تثطيع



هحوذباقز ػلیشادُاقذم ،زاًكياض گطٍُ ؾلَمارتواؾي زاًكگاُ تثطيع

جؼفز ضْامفز ،اؾتازياض گطٍُ پعقكي ارتواؾي زاًكگاُ ؾلَم پعقكي تثطيع
بْوي ػبذی ،زاًكزَي زكتطي راهؿِقٌاؾي زاًكگاُ تثطيع
چکیذُ
ؾالهت افطاز زض راهؿِ تحت تأحيط هتغيطّاي هحيطي ،اقتهازي ٍ ارتواؾي قطاض هيگيطز .تط ايي هثٌا ،تَرِ تِ آگاّيّاي تْساقتي افرطاز ،ؾرَاز
ؾالهتي ،حوايتّاي ارتواؾي ٍ ؾثک ظًسگي زض كٌاض هؤلفِّايي ،هاًٌس :ؾَازٍ ،ضؿيت اقتهرازيً ،رَؼ اقرتغال ،قرطاي هحيطري ظًرسگي ٍ
تؿياضي هؤلفِّاي اقتهازي – ارتواؾي زيگط زض تثييي ٍضؿيت ؾالهتي افطاز راهؿِ هَضز تَرِ قرطاض گطفترِ اؾرت ٍ ايري هطالؿرِ تالقري زض
تساٍم فؿاليتّاي ؾلوي راهؿِقٌاؾاى زض ظهيٌِ تثييي ًاتطاتطيّاي ؾطَح ؾالهت تيي افطاز تا اتكا تِ ؾَاهل ارتواؾي اؾت .هطالؿِ حاضرط ترط
ضٍي ً 650فط اظ ٍالسيي ذاًَاضّاي تثطيعي نَضت گطفتِ اؾت كِ تا ضٍـ ًوًَِگيطي چٌس هطحلِاي اًتراب قرسُاًرسً .ترايذ هطالؿرِ ًكراى
هيزّس كِ هطزاى اظ ؾطح ؾالهتي تاالتطي زض هقايؿِ تا ظًاى تطذَضزاضًس؛ تِ گًَِاي كِ زض يک هقياؼ 100اهتياظ ًوطُ ؾرالهت هرطزاى ٍ 75/7
ظًاى  71/5تِ زؾت آهسُ اؾت ٍ افطاز زاضاي ؾطح تحهيالت تاال ،زاضاي ًوطات ؾرالهتي تراالتطي زض هقايؿرِ ترا افرطازي ّؿرتٌس كرِ اظ ًػرط
ٍضؿيت تحهيلي پايييتط اظ آًْا قطاض زاضًسّ .وچٌيي ،هطالؿِ تِ ًتايذ هتقٌي زض ظهيٌِ تأحيط آگاّيّاي تْساقتي ،ؾَاز ؾالهتي ،ؾثک ظًرسگي ٍ
حوايت ارتواؾي تط ؾطح ؾالهت قْطًٍساى زؾت يافت .
ٍاصُّای کلیذیً :اتطاتطيّاي ؾطَح ؾالهت ،ؾَاهل ارتواؾي تؿيييكٌٌسُ ؾالهت ،تثطيع.
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بیاى هسألِ

پعقكي زضيرافتي ،زؾتطؾري ترِ هٌراتؽ هرالي ٍ حوايرتّراي

ؾالهت فق يرک اهرط ظيؿرتقرٌاذتي ًيؿرت؛ ظيرطا ؾَاهرل

ارتواؾي ،هؿكي هٌاؾة ٍ هحي ظيؿتقرْطي تَررِ قرسُ

ارتواؾي ًيع ًقكري هْرن زض ايزراز ،حفرع يرا اظ هيراى ضفرتي

اؾت (تازٍهِ ٍ 531: 2002،4آزام ٍ ّطتؿليک .)70: 1385 ،زض فطاًؿرِ

ؾالهت اًؿاى زاضًس .ؾيط تحَل تيواضيّرا زض ًقرام هرتلر

زض زِّ ّكتاز زض تيي هطزاى فؿال ،هؿلواى ،ازتا ٍ ؾلورا ٍ ًيرع

زًيررا ًكرراى هرريزٌّررس كررِ اتتررسا تيواضّرراي هفهررلي راًكرريي

هٌْسؾاى كوتط زض هؿطو ذطط اظ زؾت زازى ؾالهتي يا هطگ

تيورراضيّرراي ؾفررًَي قررسُاًررس ٍ ّررن اكٌررَى تيورراضيّرراي

ٍ هيط قطاض زاقتٌس زض هقاتل هطگ ٍ هيط كاضگطاى ترِ هيرعاى 50

«پؿيكَؾَهاتيک »1زاضاي قيَؼ تيكتطي زض رَاهؽ ّؿتٌس كرِ

زضنس اظ هطگ ٍ هيط كرل روؿيرت تيكرتط ترَزُ اؾرت

ٍيػگي انلي ايي تيواضيّا ًقكري اؾرت كرِ ؾَاهرل ضٍاًري،

ّطتؿرليک .)70: 1385 ،تحقيقات زض اًگلؿتاى ًيرع ًكراى زاز كرِ

ارتواؾي ٍ اقتهازي زض غَْض آًْرا زاضًرس (هحؿرٌي)33: 1388 ،؛

هتغيط وثقِ ارتواؾي زض تؿساز ظيازي اظ ٍيػگيّراي ٍضرؿيت

ظيطا ّوچٌاًكِ "گطٍتزاّيً "2يع هطرطح كرطزُ اؾرت ،ؾاهرل

ؾالهتي تأحيطگصاض اؾت ٍ ًِ فق تط هطگ ٍ هيط ٍ اتتالپصيطي،

ارتواؾي هيتَاًس:

تلكِ تط قس ٍ ٍظىٍ ،ضؽ زًساىّا يا تيٌايي يرا حتري ترط ترَاى

 -ؾثة پسيس آهسى اؾتؿساز اتتال ترِ تيوراضي قرَز يرا فرطز ضا

تاضٍضي ٍ غيثت زض كاض تأحيط هيگصاضز .تا تَرِ تِ هَاضز پريف

هؿتؿستط ؾاظز؛

گفتِ ٍ ًػط تِ زذالت ؾَاهرل هتؿرسزي چرَى وثقرِ ٍ پايگراُ

 -هَلس تيواضي تاقس؛

ارتواؾي ،رٌؽ ،هحل ؾركًَت ،پايگراُ ذراًَازگي ،ؾرطهايِ

 -ؾثة اًتقال ٍ اقاؾِ تيواضي تاقس؛

اقتهازي ٍ ارتواؾي ،آهرَظـ ٍ  ...زض ؾرالهت فرطز ،تايرس اظ

 -تط هست تيواضي تأحيط تگرصاضز

(هحؿرٌي؛ ترِ ًقرل اظ گطٍتزراّي،

(آزام ٍ

تَرررِ تررِ ؾررالهت تررِ ؾٌررَاى هقَلررِاي كرراهالً ظيؿررتي ٍ
فيعيَلَغيک ارتٌاب ًوَزُ ،آى ضا چِ زض ؾطح فطزي ٍ چِ زض

.)33: 1388
اظ ايي هٌػط هيتَاى گفت كِ تريي پسيرسُّراي ظيؿرتي ٍ

ؾطح ارتوراؾي زض اضتثرام ترا ؾَاهرل ٍ هتغيطّراي هتؿرسزي

ارتواؾي آهيرتگي ٍرَز زاضز ٍ اغلة الظم اؾت تطاي تَريِ

تطضؾي ًوَز .ايي تحقيق تا ّسف روؽآٍضي قَاّس تزطتي تِ

ٍضؿيتّاي ؾالهتي اقسام ترِ اضاهرِ «تؿليرلّراي ظًزيرطُاي»

هٌػَض پاؾرگَيي تِ تركي اظ ازؾاّاي هطرطح قرسُ زض تراال

تٌاهين كِ زض تطگيطًسُ ظًزيطُاي اظ ؾَاهل تِ هٌػَض تثييي يرک

نَضت هيگيطز ٍ قهس زاضز زض ؾطح قْط تثطيع ٍ تا اؾرتفازُ

ٍضؿيت ّؿتٌس (آزام ٍ ّطتؿليک .)68 : 1385 ،تِ ؾثاضتي ،ؾالهت

اظ اتعاض اؾرتاًساضز  SF36كيفيرت ظًرسگي هرطتث ترا ؾرالهت

هقَلِاي اؾت كِ زض زضٍى يک قثكِ ؾلّي گؿتطزُ هتكركل اظ

قْطًٍساى ضا ؾٌزف ٍ اضتثرام آى ترا هتغيطّراي ارتوراؾي –

هتغيطّاي هتٌَؼ ٍ فطاٍاًي قطاض گطفتِ اؾت كِ ترِ ورَض قطرؽ

اقتهازي ،ؾثک ظًسگي ٍ ؾَاهل هحيطي ضا تطضؾي ًوايس؛ چطا

ًويتَاى راي هكرهي تطاي آى زض ايي ظًزيرطُ ؾلري تؿيريي

كِ ؾليضغن ايٌكِ زض قاًَى اؾاؾي ايطاى ؾالهت تِ ؾٌَاى حق

ًوَز ،چطا كِ ذَز گراّي هؿلرَل ٍ گراّي ؾلرت هتغيطّراي

تكطي اًؿاىّا تؿطي

قرسُ اؾرت كرِ

هتؿسزي اؾرت .زض ايري ظهيٌرِ ؾراظهاى تْساقرت رْراًي زض

اهكاًات تْساقتي اٍليِ ضا تِ وَض تطاتط زض اذتياض ّوِ ايطاًيراى

گعاضـ ؾاالًِ ذَز زض ؾال  2002تِ ًقف ؾَاهل ارتواؾي ٍ

قطاض زّس ،اهرا ؾورالً ايري اهرط اتفرای ًيفترازُ اؾرت ٍ قراّس

(ؾراظهاى تْساقرت رْراًي،3

ًاتطاتطيّاي ظيازي زض ظهيٌِ زؾتطؾي هطزم تِ ؾطَح هتفاٍت

 .)2002زض تثييي ايي پسيسُ ترط ؾرَاهلي چرَى هيرعاى ذرسهات

ذسهات تْساقتي ّؿتين ٍ تفاٍت زض ٍضؿيت ؾرالهتي افرطاز

فطٌّگي زض ؾالهت تأكيس كطزُ اؾت

قسُ ٍ زٍلت هَغر

راهؿِ تِ ٍضَح قاتل هكاّسُ اؾت ٍ ؾرالٍُ ترط آى ،زض وري
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ؾالهت ٍ ؾَاهل ارتواؾي تؿيييكٌٌسُ آى...

ؾالّاي اذيط آهاضگيطي ؾوَهي تطاي ؾٌزف ؾرطح ؾرالهت

ظًسگي زض ؾالّاي  1990 ٍ 2000 ٍ 2011هيالزي تِ تطتيرة

ايطاًياى نَضت ًگطفتِ ٍ ايري كرِ زض حرال حاضرط زض ايرطاى

 60 ٍ 70،73تَزُ اؾت (آهاضّاي رْاًي ؾالهت .)2013 ،2اظ ؾَي

قرَهي ،ارتوراؾي ٍ

زيگط ،چطا تفاٍت ظيازي اظ ًػرط ؾري اهيرس ترِ ظًرسگي تريي

زيٌي تِ چِ ًحَي اؾرت ،هكررم ًيؿرت ٍ تٌْرا هطالؿرات

ككَضّاي فقيرط ٍ غٌري ٍررَز زاضزچ ّوچٌريي ،چرطا ّوريي

كَچک هقياؼ تط ضٍي ًوًَِّاي كرَچكي اظ قرْطًٍساى يرا

قاذم تطاي هرطزاى ٍ ظًراى زض زاذرل ّوريي ككرَضّا ًيرع

تيواضاى اًزام قسُ كِ ًويتَاًس ،هؿتٌس ٍ قاتل اوويٌاى تاقس ٍ

هتفاٍت اؾتچ قايس تتَاى پاؾدّاي ظيازي تطاي ايي ؾؤالّرا

لصا زض ظهيٌِ تطضؾي ٍ پايف هساٍم ؾالهت هطزم زض ايطاى ذأل

پيسا كطز كِ تِ ًحَي تتَاًٌس ايي تفاٍتّا ضا تَضيح زٌّس ،اها

رسي ٍرَز زاضز ٍ تِ ؾلت ّويي ذأل اوالؾاتي ترَزُ اؾرت

ؾؿي ذَاّين كطز پاؾرري ضا اظ تريي آًْرا اًترراب كٌرين كرِ

كِ ًاتطاتطيّاي تَظيؽ ؾالهت زض ايطاى ًيع چٌساى هَضز تَرِ

قاًؽكٌٌسُتط ،ؾلوي تط ٍ فطاگيطتط ٍ راهؽترط اظ تقيرِ پاؾردّرا

قرطاض ًگطفترِ اؾرت ٍ حتري اهكراى اضظيراتي زقيقري اظ ًتررايذ

تاقس ٍ زؾت يافتي تِ آى پاؾد ّواى كاضي اؾت كرِ زض ايري

تطًاهِّاي تْساقتي ٍ ؾالهتي نَضت گطفتِ زض ايرطاى ٍررَز

تحقيق تِ زًثال آى ّؿتين .حال تطاي تؿ هَضرَؼ تطذري اظ

ًساضز ٍ ايٌكِ ايي انالحات ٍ اقساهات تا چِ حرسي تَاًؿرتِ

پاؾدّاي هحتول تطاي تفاٍتّاي هَررَز زض قراذمّراي

روؿيتي ٍ ارتواؾي ضا ؾالنتط ًوايرس،

ؾالهت زض تيي رَاهرؽ ٍ ًيرع زاذرل آًْرا هرَضز تحرج قرطاض

تَظيؽ ؾالهت زض تيي گطٍُّاي هرتلر

اؾت گطٍُّاي هرتل

هيگيطز .قايس اٍليي پاؾري كِ تطاي تَضيح زض ظهيٌرِ زاليرل

ًيع هثْن ٍ هحل قک اؾت.

كاّف هطگ ٍ هيط زض وري زّرِّراي اذيرط ترِ شّري هتثرازض
بحث ًظزی ٍ پیطیٌِ هطالؼاتی

هيقَز ،هطتَم تِ ضقس ضٍظافعٍى زاًرف پعقركي ٍ زؾرتياتي

«اگط ؾالهت ،تيواضي ٍ ًاذَقي ،ترِ كلري ضيكرِ زض هاّيرت

تكط تِ پيكطفتّاي قاترل تَررِ ترطاي زضهراى تيوراضيّراي

ظيؿتقٌاذتي ٍ تيَلَغيک ًَؼ تكط ضيكِ زاقتٌس ،لصا تايس زض

هرتل

تاقس .زض ايي ظهيٌِ تِ حق هيترَاى اظ هَفقيرتّرايي

هياى گطٍُّاي اًؿاًي كِ زض يک هحسٍزُ رغطافيايي هكرم

تحج كطز كِ راهؿِ تكطي زض وي زٍ قرطى گصقرتِ زض ظهيٌرِ

ظًسگي هيكٌٌس ،ضذسازّاي هطتَم تِ تيوراضي اظ ًػرط آهراضي

كٌتطل تيواضيّاي ٍاگيطزاضي ،هاًٌس :ؾلٍ ،تا ،تيفَؼ ،رصام ٍ

ضًٍسّاي يكؿاًي ضا وي هيكطزًس ،زض حالي كِ چٌيي ًيؿت»

هاالضيا  ...كؿة كطزُ اؾت ٍ ترسيي ٍؾريلِ تَاًؿرتِ اؾرت اظ

(كيٌر زاى .)57: 2009 ،1پؽ تفاٍتّاي هكاّسُ قسُ زض اتتال تِ

هطگ ّعاضاى ًفط تط احط ايي تيواضيّراي هْلرک كرِ گراّي زض

راهؿِ ًاقي اظ چيؿرت چچرطا

ؾطو چٌس ّفتِ ّعاضاى ًفط ضا ترِ كرام هرطگ هريفطؾرتازًس،

تطذي اظ افرطاز ٍ گرطٍُّرا زض زاذرل راهؿرِ ؾرالوتط اظ تقيرِ

رلَگيطي ًوايس .ؾلن تكطي ايي هَفقيتّا ضا تِ ٍاؾطِ تطذي

تيواضيّا زض تيي افطاز هرتل

ّؿتٌسچ ّوچٌيي ،چطا زض وي ؾالّاي تؿس اظ رٌر

رْراًي

3

4

كك ّاي تاضيري تَؾ افطازي هاًٌس لَهي پاؾرتَض  ،كرد ٍ
5

زٍم ٍ يا حتي قثل اظ آى تِ وَض هطتة ؾي اهيس تِ ظًرسگي زض

اضليچ تِ زؾت آٍضز .هتؿاقة ّويي كك ّاي هْرن تراضيري

اغلة رَاهؽ رْاى افعايف يافتِ اؾتچ تطاي هخال ،چرطا اهيرس

تَز كِ قيَُّاي ؾٌتي زض ظهيٌِ زضهاى تيواضيّاي ترِ ترسضيذ

تِ ظًسگي زض ككَضي هخل افغاًؿتاى زض ؾال 2011هيالزي 60

هٌؿَخ قسًس ٍ تا اضاهرِ ًػطيرِ هيكرطٍب تَؾر پاؾرتَض زض

ؾال تَزُ اؾت ٍ زض هقايؿِ ترا ؾرالّراي  1990 ٍ 2000ترِ

 1880زٍضاى رسيررسي زض ترراضيد ؾررالهت تكررطي آغرراظ قررس

تطتية  11 ٍ 5ؾال افعايف يافترِ اؾرت چ يرا چرطا زض ايرطاى
ككَضي كِ زض ّوؿايگي افغاًؿتاى قرطاض زاضز ،ؾري اهيرس ترِ
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(هؿؿَزًيا )83: 1389 ،كِ هيتَاى اظ آى تِ زٍضاى ؾرلطِ ضٍيكرطز

ظهيٌِّاي ارتواؾي هؤحط تط ٍقرَؼ ٍ تَظيرؽ تيوراضي هؿطرَف

پعقكي ظيؿتي تط حَظُ ؾالهت تؿثيط كطز كِ ٍيػگي اؾاؾري

كطز ٍ راهؿِقٌاؾراى ٍ هترههراى پعقركي ترِ ترالـّراي

آى ًگاُ تک تؿسي ٍ تقليل گطاياًِ ًؿثت تِ تيواضي ٍ ؾالهت

تاظُاي زض ضاؾتاي تطضؾي پيًَس هياى ؾالهتي ٍ هتغيطّايي هخل

تَز .ضٍيكطز پعقكي – ظيؿتي يا هسل پعقكي اظ ؾرالهت كرِ

وثقِ ارتواؾي ،رٌؿيتً ،ػاز ،ؾي ٍ رغطافيا ٍ ؾايط هتغيطّاي

هثتٌي تط ًػطيِ هيكطٍب تَز ،تٌْا تط ؾاظٍكاضّاي فيعيكي تسى

ارتواؾي ٍ هحيطي زؾت ظزًس ٍ تِ ًتايذ زضذَض تَرْي ّرن

ٍ ًيع حَظُ كوکكٌٌسُ آى ،اظ رولرِ فٌراٍضي پعقركي تَررِ

زض ايرري ظهيٌررِ زؾررت يافتٌررس ،تررِ گًَررِاي كررِ اهررطٍظُ كوتررط

ًكاى زازُ ٍ هيزّس .پيكگاهاى ايري ضٍيكرطز ترط ايري تهرَض

اًسيكوٌسي ضا هيتَاى پيسا كطز كِ تِ تَظيؽ ًاتطاتط ؾالهتي زض

تَزًس كِ ؾايط ؾلرل تيوراضي ًػيرط ؾلرل ٍ ؾَاهرل ظيؿرت -

راهؿِ هؿترطف ًثاقرس ٍ قرايس نرسّا تحقيرق زض ككرَضّاي

هحيطي ضا هيتَاى ًازيسُ گطفت ٍ اظ آًزا كرِ تيوراضي ًتيزرِ

هرتل

زض ايي ظهيٌِ اًزام قسُ ٍ ّوِ ًيع تِ قيَُاي ًاتطاتطي

ٍضٍز يک هيكطٍب يا تاكتطي تِ زاذل تسى اؾت ،لصا اقساهات

زض ؾطنِ ؾالهت ٍ ًقف ؾَاهل ارتواؾي ٍ هحيطري زض ايري

الظم تطاي تْثَز ٍ تطهين تيواضي تايس هتوطكع ترط هساذلرِّراي

ًاتطاتطي ضا تأييس كطزُاًس

(ّاًس2010 ،4؛ تازٍهرِ2002 ،؛ كزلؿرتَضم ٍ

پعقكي تاقرس ٍ ًيراظي ترِ تَررِ ترِ ظهيٌرِّراي ارتوراؾي،

هطكازٍ2012 ،5؛ ٍٍل ّ .)2011 ،6وِ ايي يافتِّا تط اضتثام راهؿرِ

ّيزاًي ،هحيطي ٍ ضٍاىقٌاذتي ًيؿت .تأكيس اؾاؾي ايي هسل

تا ؾالهتي تأكيس زاضًرس ٍ ؾرالهتي ضا زض اضتثرام ترا راهؿرِ ٍ

تررط هٌرراتؽ ذررسهات زضهرراًي ٍ ًيررع ًقررف اؾاؾرري اؾررت كررِ

قطايطي هيزاًٌس كِ اًؿاىّا زض آى ظًسگي هيكٌٌس .ضٍيكطزي

تيواضؾتاى زض ًػام هطاقثت اظ ؾالهتي ايفا هيكٌرس» (ّوراى.)83:

كِ هٌزط تِ تطزاقت ارتواؾي اظ ؾالهت ٍ ورطح ؾرالهت زض

ايي تهَض اظ ؾالهت كِ اظ آى تِ «هسل هساذلِگرطي پعقركي

ظهيٌِاي ارتواؾي قرسُ اؾرت

(فرالى ،7ليٌرک ٍ 8تْطاًريفرط2010،؛

ظيؿتي » 1تؿثيرط قرسُ اؾرت ،ترِ ترسضيذ اظ ؾرَي تطذري اظ

كرراٍاچي ،9ازلررط ٍ 10زاٍ ٍ )2010 ،11هٌزررط تررِ قرركلگيررطي هررسل

ؾياؾتگصاضاى حَظُ ؾالهت ،ؾراظهاىّراي ترييالوللري ٍ ًيرع

ارتورراؾي اظ ؾررالهت ٍ ضقررتِّرراي ؾلورري هتؿررسزي هاًٌررس

راهؿِقٌاؾاى ٍ حتي پعقكاى تِ چالف ككريسُ قرس ٍ آهراد

راهؿِقٌاؾي پعقكي ،راهؿِقٌاؾي ؾرالهت ،راهؿرِقٌاؾري

اًتقازات هتؿسزي قطاض گطفتً .قطِ هكتطک اغلة اًتقازات ايي

ترسى ٍ  ...قررسُ اؾررت .تررالـ راهؿرِقٌاؾرري زض قالررة ايرري

ترَز كررِ «هررسل ظيؿررتي – پعقرركي اظ ؾررالهتً »2قررف هْررن

ضقتِّاي ؾلوي؛ كِ تِ زپاضتواىّاي پعقكي ًيع ٍاضز قسُاًس؛

هتغيطّاي ارتواؾي ٍ هحيطي ضا تط الگَّاي ؾالهتي ٍ تيواضي

پيرَيي ؾالهت زض تؿتط هتغيطّاي ارتوراؾي اؾرت ،اهرا ترِ

ًازيسُ هيگيطز؛ چطا كِ زؾتاٍضزّاي كلي ؾالهت ٍ تْساقرت

قَل گيسًع «ّط چٌس كِ اكخط هحققاى ٍررَز ّوثؿرتگي هيراى

ؾوَهي زض ؾسُ گصقتِ ًويتَاًس ايي ٍاقؿيت ضا تپَقراًس كرِ

ؾالهتي ٍ ًاتطاتطيّاي ارتواؾي ضا تهسيق هيكٌٌس ،اهرا ّريچ

ؾالهتي ٍ تيواضي زض كل روؿيت تَظيرؽ يكٌرَاذتي ًساضًرس.

تررَافقي زضترراضُ هاّيررت ايرري ضاتطررِ يررا ايٌكررِ چگًَررِ تايررس

پػٍّفّا ًكاى زازُاًس كِ گطٍُّاي هؿيٌي اظ هطزم ًؿثت ترِ

ًاتطاتطيّاي ؾالهتي ضا حل ٍ فهل كطزٍ ،رَز ًساضز»

ؾررايطيي اظ ؾررالهتي تؿررياض تيكررتطي تطذَضزاضًررس ٍ ايرري

ّ .)213: 1388ط چٌس قَاّسي زال ترط تأحيطگرصاضي هتغيطّراي

(گيسًع،

ًاتطاتطيّاي ؾالهتي تِ الگَّاي كالى تط اقتهازي ٍ ارتواؾي
هطتَم هيقًَس» (گيسًع .)212: 1388 ،تط هثٌاي ّويي يافتِّا تَز
كِ تِ تسضيذ اپيسيويَلَغي 3زض ضقتِ پعقكي تَرِ ذَز ضا تِ
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ؾالهت ٍ ؾَاهل ارتواؾي تؿيييكٌٌسُ آى...

ارتواؾي – اقتهازي تط تْساقرت ٍ ؾرالهت افرطاز زض ًتيزرِ

هزوَؼ ،تيف اظ  24تطضؾي رساگاًِ زض  15ككَض هرتل

هطالؿات هتؿسز تِ لحاظ آهاضي تأييس قسُ اؾت ،تِ گًَِاي كِ

احثات ضؾاًسُ اؾت كِ هيعاى تحهريالت هرازض حتري زض يرک

تيكتط هحققاى تطكيثي اظ پيكطفت پعقكي ٍ تَؾرؿِ اقتهرازي

ٍضؿيت هكاتِ اقتهازي هيتَاًرس كليرس انرلي تؿيريي هيرعاى

ضا ؾاهل اؾاؾي كاّف ًطخ هطگ ٍ هيط هيزاًٌس ،اها ًحَُ ايري

ؾالهت كَزک تاقس؛ هخال زض پاكؿتاى ٍ اًسًٍعي هرطگ ٍ هيرط

تأحيط گصاضي ترِ ورَض ٍاضرح تيراى ًكرسُ اؾرت؛ ترطاي هخرال

كَزكاًي كِ هازضاًكاى چْاض ؾال تحهيل زتؿتاًي زاقتٌس50 ،

كطيكرروي زض هطالؿررِاي كررِ ورري ؾررالّرراي  1951-1961زض

زضنس كوتط اظ اوفال هازضاى تيؾرَاز ترَزّ .وچٌريي ،تحقيرق

ٌّسٍؾتاى اًزام زاز ،تِ ايي ًتيزِ زؾت يافرت

اًزام قسُ تَؾ هطكع روؿيت آهطيكاي التيي زض  11ككرَض

كِ كاّف زض ًطخ هطگ ٍ هيط تٌْا ًاقي اظ ارطاي تطًاهِّراي

ًكاى زاز كِ ًفَش تحهيالت هازض زض ازاهِ حيات كَزک حتري

تْساقت ؾوَهي ًثَزُ اؾت ،تلكِ تَؾؿِ اقتهازي ٍ تغييطات

اظ ؾطح زضآهس ذاًَاض هؤحطتط تَزُ اؾت (ّواى .)162:زض ضاتطرِ

كيفي ارتواؾي ،تٍِيرػُ تاؾرَازي احطّراي ؾويرقترطي زاقرتِ

تا ًطخّاي تراضٍضي ظًراى ٍ تغييرطات حانرلِ زض ًرطخ ضقرس

اؾت .اٍ تِ ايي ًتيزِ هْن زؾت يافت كِ احطّاي غيطهؿرتقين

روؿيت زض ؾطح رْاى ٍ ًيع ككَضهاى ًيع ايي هقَلرِ نرسی

تاؾَازي تط كاّف هطگ ٍ هيط تقطيثراً ترِ اًرساظُ احرط هؿرتقين

هيكٌس؛ تِ گًَِاي كِ اتكراي نرطف ترِ ؾَاهرل ؾراذتاضي ٍ

ًؿثت پعقک تط روؿيرت اؾرتّ .وچٌرييٍ ،ي زضيافرت كرِ

ًؿررثت زازى كرراّف ًررطخ ترراضٍضي ظًرراى تررِ ؾررَاهلي چررَى

تأحيط آهَظـ ٍ پطٍضـ تط تْساقت هطزم زض تطذري اظ هرَاضز

پيكطفتّاي حانلِ زض ظهيٌِ پعقركي يرا زض زؾرتطؼ ترَزى

(هحورسظازُ ٍ ًزفري1386 ،

ٍؾايل پيكگيطي اظ تاضزاضي ًويتَاًس تِ زضؾتي زاليل كاّف

اياالت هرتل

زٍ تطاتط احط اقساهات تْساقرتي اؾرت

ترِ

ّ .)162:وچٌيي ،زض پيكگيطي اظ تيواضيّاً ،قرف آگراّيّراي

ًطخ تاضٍضي زض زِّّاي اذيط ضا تَضيح زّس

تْساقررتي هررطزم تؿررياض تؿيررييكٌٌررسُ اؾررت ٍ ضؾايررت انررَل

 ،)555: 1998ظيطا تحقيقات ًكاى زازُ اؾت كِ تهويوات ظًراى

تْساقتي اظ ؾَي افطاز تِ تأهيي قطاي هؿاؾستط ظًسگي ترطاي

تطاي اًزام ؾول پيكگيطي تِ وَض قاتل ترَرْي تحرت ترأحيط

آًْا هٌزط قسُ ،زض تؿياضي اظ هَاضز احتوال اتتال تِ تيواضيّرا

ؾٌتّاي هصّثي ٍ فطٌّگي ّرط راهؿرِاي قرطاض هريگيرطز ٍ

ضا كاّف زازُ ٍ گؿتطـ تيواضيّاي ؾفًَي ضا كٌس هيكٌرس ٍ

نررطف زؾتطؾرري تررِ ٍؾررايل پيكررگيطي ًورريتَاًررس هتررطازف

تِ ّويي ؾلت ًيع تَزُ اؾت كِ زض زِّّاي اذيط ترا گؿرتطـ

پيكگيطي زض ًػط گطفتِ قَز

زاًف ٍ آگاّي ًعز افرطاز راهؿرِ تيوراضيّراي ؾفرًَي كوترط

 ٍ )89:تأحيط ؾاذتاضّاي فطٌّگي ضٍي زيسگاُ ظًاى ًؿرثت ترِ

ظًسگي ترط

اؾتفازُ اظ ٍؾايل پيكگيطي تِ اًساظُاي اؾت كِ ؾَاهلي چرَى

ؾالهت ٍ كيفيت ظًسگي هطتث تط ؾالهت 1اهرطي اؾرت كرِ

زؾتطؾي ظًاى تِ اهكاًات پيكگيطي يا هعاياي اقتهازي ًاقري

اتفای ًػط قاتل تَرْي اظ ؾَي اًسيكروٌساى زض ضاتطرِ ترا آى

اظ زاقتي تؿساز كن فطظًس ضا تحتالكؿاؼ قطاض هيزّس ٍ ظًراى

ٍرَز زاضز ٍ زض تطذي هَاضز حتي ايي ازؾرا قرسُ اؾرت كرِ

زض رَاهؽ ؾٌتي اغلة هزثَض هيقًَس ترطاي كاؾرتي اظ فكراض

ؾالهت ٍ ضفتاضّاي هطتث تا تٌػين رٌثِّايي اظ ظًسگي هاًٌرس

ؾاذتاض فطٌّگي ٍ تط حصض هاًسى اظ تٌثيْات راهؿرِ ترِ ورَض

تغصيِ ،قيَُ ظًسگي ٍ  ...كِ اضتثام هؿرتقين ترا ؾرالهت پيرسا

ًاذَاؾتِ اقسام تِ فطظًسآٍضي كٌٌرس (ؾثرسيّ .)1386 ،ورِ ايري

افطاز راهؿِ قطاض هيگيطز .قرَاّس

قَاّس ٍ يافتِّاي هتقي حكايت اظ ٍرَز يک ضاتطِ ؾلّي تيي

تؿياض هؿتسلي زال تط تأحيط هؤلفِّاي ارتواؾي ٍ اقتهرازي ترط

ؾَاهل فطٌّگي ،ارتواؾي ٍ اقتهازي تا ؾرالهت زاضز ٍ ًكراى

ؾررالهت زض ورري تحقيقررات هتؿررسز آقرركاض قررسُ اؾررت  .زض

هيزّس كِ ايي هتغيطّا زض يرک هزوَؾرِ ؾلّري ترِ ّورسيگط

قسُاًس .تأحيط ؾَاز ٍ آگاّي ٍ تِ وَض كلي فطٌّ

هيكٌٌس ،تحت تأحيط فطٌّ

(اًگريي ٍ قرَضتط،

(كوپلَّ ،زا اٍغلَگيرل ٍ پرَتع2006 ،

هتهل ّؿتٌس؛ تِ گًَرِاي كرِ هحققراى ٍ نراحثٌػطاى حرَظُ
Health related quality of life
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ؾررالهت اظ «تؿليررل ارتورراؾي»؛ يؿٌرري ضاتطررِ ظًزيررطُاي

ارتواؾي تط ؾالهت ضا تِ چالف هيككس ٍ ٌَّظ ّن اتْامّاي

هزوَؾِاي اظ هتغيطّا ترا ّورسيگط نرحثت هريكٌٌرس كرِ زض

رسي زض ظهيٌِ چگًَگي تثييي ضاتطِ ّوثؿتگي تيي ؾالهت ٍ

هزوَؼ تا ؾٌَاى «تؿيييكٌٌسُّاي ارتواؾي ؾالهتً »1ام ترطزُ

ؾَاهل اقتهازي – ارتواؾيَرَز زاضز ٍ ٌّرَظ هكاًيؿرن ّراي

هيقًَس كِ زض يک قثكِ ؾلّي تؿياض پيچيرسُ ٍ گراُ زٍضي ترا

ٍاقؿي پيًَسزٌّسُ ؾالهتي تا ؾَاهل اقتهرازي – ارتوراؾي يرا

ّوسيگط قطاض هيگيطًس (آزام ٍ ّطتؿليک )68: 1385 ،ترطاي هخرال،

تِ ؾثاضتي وثقِ ارتواؾي افطاز تِ ورَض كاهرل ككر

ٍ تثيريي

تؿلق يک فطز تِ يک ضزُ حطفِاي – ارتواؾي تا رايگراُ فرطز

ًكسُ اؾت ٍ حتي چٌسيي ضٍيكطز ضقيرة ًيرع ترطاي ضز ايري

زض تاظاض كاض هكرم هيقرَز ،اهرا ّوريي هَضرؽ ترا زضآهرس،

ّوثؿتگي وطح قسُاًس كِ گيسًع آًْا ضا تِ قطح ظيط فْطؾرت

ؾَاز ،ضفتاضّا ٍ ٍيػگيّاي فطٌّگي فطز ّرن ضاتطرِ زاضز ٍ اظ

كطزُ اؾت :

ؾَي زيگط ،زض حالي كِ ذَز هحهَل ّويي زؾتاٍضزّاؾت،

 -1تثيييّاي ًاغط تِ ؾراذتگي ترَزى زازُّرا؛ كرِ ازؾرا زاضز

اها تط آًْا تأحيط ًيع هيگصاضز .اظ ايي ضٍي ،تؿييي ًحَُ ترأحيط ٍ

اضيةّاي هتؿسزي زض ظهيٌِ ؾٌزف ؾرالهت ٍ ًيرع هَقؿيرت

تأحط ايي هتغيطّا تطّوسيگط ٍ زض ًْايت تط ؾالهت زض ّالرِاي

ارتواؾي – اقتهازي افطاز زض وري تحقيقرات ضخ هريزّرس ٍ

اظ اتْام اؾتّ .ويي هَضَؼ تاؾج قرسُ اؾرت كرِ تطذري اظ

ّويي اهط اؾتثاض زازُّا ٍ اضقام ًاقي اظ ايي اًساظُگيرطيّرا ضا

راهؿِقٌاؾاى تطاي تثيريي تفراٍتّراي هَررَز زض ٍضرؿيت

ظيط ؾؤال هيتطز.

(گيرسًع،

 -2تثيييّاي هثتٌي تط اًتراب ؾالوتطّا؛ كِ هسؾي اؾرت ايري

ؾالهتي افطازً ،ػطيِ اًتراب ارتواؾي ضا هطرطح كٌٌرس

 )214: 1386كِ تيراى هريكٌرس ايري ًراتطاتطيّراي اقتهرازي –

ؾررالهت افررطاز اؾررت كررِ تررط هَقؿيررت ارتورراؾي آًْررا تررأحيط

ارتواؾي ًيؿت كِ ٍضؿيت ؾالهتي افطاز ضا تؿيريي هريكٌرس،

هيگصاضز ًِ ،تط ؾكؽ.

تلكِ ؾطح ؾالهتي افطاز اؾت كرِ ترا ايزراز تورايع زض هيرعاى

 -3تثيييّاي فطٌّگي ٍ ضفتاضي؛ كِ هسؾي ّؿتٌس ؾالهت ًرِ

تَاًرراييّرراي رؿرروي ٍ شٌّرري افررطاز ظهيٌررِ ضا تررطاي كؿررة

هؿلَل ؾَاهل ارتواؾي ،تلكِ ًاقي اظ قيَُ ضفتاض ٍ تِ ؾثراضتي

رايگاُّاي ارتواؾي -اقتهرازي تطترط تَؾر افرطاز ؾرالنترط

ؾثک ظًسگي افطاز اؾت كِ آى ّن تيكتط زض فطٌّر

فرطزي ٍ

فطاّن كطزُ ٍ تِ ايزاز ايي تهَض ؾوَهي هٌزرط هريقرَز كرِ

ًيع روؿي افطاز ضيكِ زاضز ٍ زض ايي ظهيٌِ ؾثک ظًسگي ضا ترِ

افطاز زاضاي پايگاُ اقتهازي – ارتوراؾي تراال ،ؾرالوتط اظ تقيرِ

ؾٌَاى ؾاهل اؾاؾي زض هيعاى ؾالهتي فطز هططح هيكٌٌس.

ّؿتٌس ،زض حاليكِ ايي هَضَؼ ضا تايس وَض زيگطي زيس .تسيي

 -4تثيييّاي هازي گطاياًِ يا هحيطي؛ كِ ؾلت ًراتطاتطيّراي

گًَِ كِ «زؾتياتي تِ فالى يا تْواى ضزُ ارتواؾي – حطفِاي تِ

ؾالهتي ضا زض ؾاذتاضّاي تعضگتط ارتواؾي ،هاًٌس :فقط ،تَظيرؽ

ذيلي چيعّا ،اظ رولرِ ترِ ؾرالهت فرطز تؿرتگي زاضز .ترطاي

حطٍت ٍ زضآهس ،تيكاضي ٍ هؿكي ٍ  ...هيزاًٌس ٍ تطاي هقاتلرِ

كؿة تْتطيي هَقؿيتّا زض راهؿِ نرفاتي الظم اؾرت كرِ اظ

تا ًاتطاتطيّاي ؾالهتي ،حلّ ايي هؿضالت ضيكرِاي ضا ولرة

ًػط رؿوي ٍ ضٍحي هيتَاى تِ ؾرازگي زض ؾرالوتطيي افرطاز

هيكٌٌس (گيسًع .)415-414: 1386 ،الثتِ ضٍيكطزّا ٍ ضّيافتّراي

راهؿِ پيسا كطز .تِ ايي تطتية ،اظ اتتساي كاض احتورال هريضٍز

ًػطي هاًٌس زٍض هحطٍهيت ،فطٌّ

فقط ،اًترراب ارتوراؾي ٍ

كِ تطتيتقسُتطيي قكطّا اظ افطازي تكركيل قرسُ تاقرٌس كرِ

ًػطيِ تطچؿة ٍ تؿياضي زيگط اظ ًػطيات ًيع ٍرَز زاضًس كِ

ًؿررثت تررِ زيگررطاى تررِ وررَض هتَؾرر اظ ؾررالهت تْتررطي

تررِ ؾٌررَاى تثيررييّرراي ضقيررة تررطاي ًػطيررات هثتٌرري تررط

تطذَضزاضًس» (آزام ٍ ّطتؿليک .)72: 1385 ،ايي زيسگاًُ ،ػطيات ٍ

تؿيييكٌٌسُّاي ارتواؾي ؾالهت هططح ّؿتٌس

ًيررع يافتررِّرراي هَرررَز زض ظهيٌررِ تررأحيط ؾَاهررل اقتهررازي –

 .)135-131:ضٍيكطز ًػرطي انرلي ٍ ؾورسُاي كرِ زض هطالؿرِ

(هؿؿَزًيا1389 ،

حاضط هَضز تَرِ قطاض گطفتِ ٍ تط آى تأكيس قسُ اؾتً ،ػطيرِ
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ؾالهت ٍ ؾَاهل ارتواؾي تؿيييكٌٌسُ آى...

ؾلررل ظيطتٌررايي 1فررالى ٍ ليٌررک ( )1995اؾررت كررِ تررط ًقررف

ؾاكٌاى تاالي  15ؾال تَؾر گكتاؾرثي ٍ ّوكراضاى ()1382

تؿيييكٌٌسُ پايگاُ اقتهازي – ارتواؾي افطاز زض ؾطح ؾالهت

نَضت گطفتِ ٍ ًكاى زازُ اؾت تحهيالت ٍ هحرل ؾركًَت

آًْا تأكيس زاضز ٍ تا تَرِ تِ ايٌكِ زض ّرط راهؿرِ ترِ تٌاؾرة

هؤلفِّايي تَزُاًس كِ تط هثٌراي آًْرا تفراٍت هؿٌريزاضي تريي

زؾتطؾي تِ هٌاتؽ ،ؾطَح تؿياض هتٌرَؼ پايگراّي ٍررَز زاضز،

ؾالهت افطاز هَضز هطالؿِ ايزاز قسُ اؾت ٍ تطذي تحقيقرات

لصا هتٌاؾة تا آى يک ؾيؿتن ؾلؿلِ هطاتثري زض ظهيٌرِ تَظيرؽ

هحسٍز ًيع زض هقياؼ كَچک اًزام قسُ

ؾالهت ًيع تِ چكن هيذَضزً .گطـ تِ ؾالهت اظ ايي ظاٍيرِ

ٍ ّوكاضاى1381 ،؛ ًطيواًي ٍ ّوكاضاى1389 ،؛ تَاليي ٍ ّوكاضاى)1384 ،

زيس تاؾج قسُ اؾت كِ آى ضا تِ ؾٌَاى هحهَلي ارتوراؾي ٍ

كِ تِ ًَؾي تط تأحيط ؾَاهل اقتهازي -ارتواؾي ٍ هحيطري ترط

پسيسُ اي ؾريال ٍ هتكخرط زض ًػرط گطفترِ ٍ ٍررَز ٍ يرا ؾرسم

ؾالهت افطاز تأكيس زاضًس .تؿساز هحسٍزي اظ ايي هطالؿرات ترا

ؾالهتّ ،وچٌييً ،اتطاتطي ؾطَح آى تيي قْطًٍساى ضا ًاقري

اؾررتفازُ اظ پطؾكررٌاهِ  SF36اًزررام قررسُ اؾررت كررِ اتررعاضي

ٍؾيؿي اظ ؾَاهل زض ًػط تگيطين كِ ّويي

تييالوللي تطاي ؾرٌزف كيفيرت هرطتث ترا ظًرسگي زض افرطاز

ضٍيكطز تِ فانلِگيطي چاضچَب ًػطي هطالؿِ حاضط اظ هسل

هرتل

اؾت ٍ يكي اظ قاذمّاي اؾتاًساضز ٍ زاضاي اؾتثراض

ظيؿتي اظ ؾالهت ٍ حطكت آى تِ ؾروت هرسل چٌرس ؾلري اظ

تييالوللي تطاي اضظياتي ٍضؿيت ؾالهتي افرطاز راهؿرِ اؾرت.

ؾالهت هٌزط قسُ اؾرت كرِ ترط ًقرف ؾَاهرل ارتوراؾي زض

ايي هطالؿِ تِ ؾٌَاى گاهي كَچک زض ضاؾتاي ؾٌزف ؾالهت

ؾالهت زض كٌاض ؾَاهل ظيؿتي ٍ ضٍاىقٌاذتي تأكيس هريكٌرس.

قْطًٍساى تثطيعي ٍ تثييي ٍ تَضيح آى تط هثٌاي ٍيػگريّراي

اظ تأحيطگصاضي وي

تا تَرِ تِ ايٌكِ هطالؿِ حاضط زض قلوطٍ ؾلوي راهؿِقٌاؾري
قطاض گطفتِ ،لصا تأكيرس ذرَز ضا تيكرتط ضٍي ؾَاهرل ارتوراؾي

(قاّطذي1382 ،؛ هؿتوس

ارتواؾي – اقتهازي ٍ هحيطي افرطاز هرَضز هطالؿرِ نرَضت
هيگيطز .

هتوطكع كطزُ ٍ تِ زًثال قٌاذت ًقف آًْا زض ؾرالهت اؾرت.
اظ وطفي ،ايري هطالؿرِ ٍررَز ًراتطاتطي زض ؾرالهت ضا اهرطي

فزضیات تحقیق

تسيْي زض ًػط گطفتِ ٍ اظ قثرل ترا ايري پريف فرطو وطاحري

 -ؾَاهل ارتواؾي ؾطح ؾالهت قْطًٍساى تثطيرعي ضا تحرت

گطزيسُ اؾت ٍ ؾلت چٌيي ًگطقي ترِ ؾرالهت ًيرع ًاقري اظ

تأحيط قطاض هيزٌّس.

ٍرَز ايي تلقي ترَزُ اؾرت كرِ ؾرالهت ترِ ايري ؾلرت كرِ

 -ظًاى ٍ هطزاى اظ ًػط هيعاى ؾالهت تفاٍت هؿٌيزاضي تا ّرن

هحهَلي ارتواؾي اؾت ،لصا هاّيت رَاهؽ تكطي ضا تا ذرَز

زاضًس.

زاضز ٍ چَى يكي اظ تاضظتطيي ٍيػگيّاي رَاهؽ تكطي ٍرَز

 -تيي ؾي ٍ ؾطح ؾالهت افطاز ضاتطِ ٍرَز زاضز.

ًاتطاتطيّاي پايگاّي زض آى اؾت ،لصا ؾالهت ًيع قطؿا ًاتطاتط

 -گطٍُّاي هرتل

تَظيؽ قسُ اؾت؛ چطا كِ تَظيرؽ ؾرالهت ترط هثٌراي هرسؾاي

هتفاٍتٌس .

تحهيلي اظ ًػرط هيرعاى ؾرالهت ترا ّرن

ًػطيِ انلي ايي تحقيق تِ قست تحت تأحيط پايگراُ اقتهرازي
– ارتواؾي اؾت .هطالؿات هتؿسز زض زاذل ٍ ذراضد اظ ايرطاى

رٍش ضٌاسی تحقیق

ًيع ايي اهط ضا تأييس هيكٌٌس؛ تِ گًَِاي كِ هطالؿرات نرَضت

ايي تحقيق يک تطضؾي تَنيفي -تحليلي تَزُ ٍ اظ ًػط ظهاًي

گطفتِ زض ظهيٌِ ؾٌزف ؾطح ؾرالهت ايطاًيراى اضتثرام ؾرطح

رعٍ تحقيقات هقطؿي ٍ اظ ًػط قريَُ اًزرام ررعٍ تحقيقرات

ؾالهت تا تطذي قاذهِّاي اقتهرازي – ارتوراؾي ضا ًكراى

پيوايكي تا راهؿِ آهاضي تعضگ هقياؼ اؾت كِ راهؿِ آهراضي

هيزٌّس؛ اظ رولِ هطالؿِاي كِ زض تْطاى تط ضٍي ً 4163فط اظ

آى ضا يكي اظ ٍالسيي (هازض يا پسض) ذاًَاضّاي ؾاكي زض قرْط
تثطيع تككيل هيزٌّس كِ تطاؾاؼ ًتايذ ؾطقرواضي ًفرَؼ ٍ
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هؿكي ؾال  ،1390تؿساز ً 455494فط تَزُاًرس .حزرن ًوًَرِ

ابشار اًذاسُ گیزی

تطاي ايي تحقيق پؽ اظ اًزام پيف آظهَى تط ضٍي گطٍّي 30

پطؾكٌاهِ ايي تحقيق هكتول تط ؾِ قؿوت اؾت :قؿوت اٍل

ًفطُ ٍ تؿييي ٍاضيراًؽ هتغيرط ٍاتؿرتِ ،ترا اؾرتفازُ اظ فطهرَل

تِ روؽآٍضي اوالؾات زهَگطافيكي ٍ ذهيهِاي پاؾرگَياى

كَكطاى ً 611فط هحاؾثِ گطزيس كِ تا فطو احتوال ضز تطذري

هيپطزاظز كِ قراهل :ؾري ،رٌؿريت ،تحهريالت ،قرغل ٍ ...

اظ پطؾكٌاهِّا حزن ًوًَِ تِ ً 650فط افعايف زازُ قس.

اؾت .قؿوت زٍم پطؾكٌاهِ تِ رورؽآٍضي اوالؾرات زضتراضُ

455494 1.962  0.398
 611
455494  0.052  1.962  0.398

n

ارتواؾي ،زؾتطؾري ترِ ذرسهات تْساقرتي ،قرطاي هحيطري

N= 455494
S2; 0.398

پاؾرگَياى ،ؾثک ظًرسگي ٍ ضفتاضّراي پطذطرط هريپرطزاظز.

d= 0.05
t=1.96

ترف ؾَم پطؾكٌاهِ كِ ترف انلي پطؾكٌاهِ ضا ًيع تككيل

تطاي زؾتطؾي تِ افطاز رْت تكويل پطؾكٌاهِّاي ورطح
اظ ضٍـ ًوًَِگيطي چٌس هطحلِاي اؾتفازُ قس؛ تسيي قيَُ كِ
قْط تثطيع تطاؾراؼ هٌراوق قرْطزاضي ترِ  10هٌطقرِ تقؿرين
گطزيس كِ تؿساز ذاًَاض ٍ روؿيت ّط هٌطقِ زض رسٍل  1آهسُ
اؾت  .هٌطقِ  9تا تَررِ ترِ روؿيرت پراييي ذرَز اظ راهؿرِ
آهاضي حصف گطزيس ٍ ؾپؽ هتٌاؾرة ترا تؿرساز ذراًَاض ّرط
هٌطقِ تِ كل قْط تثطيرع ؾرْوي اظ كرل ًوًَرِ ترِ آى هٌطقرِ
اذتهال يافت (رسٍل  .)1تطاي تكويل پطؾكرٌاهِّرا اظ ّرط
هٌطقِ قْطزاضي اظ ضٍـ ًوًَِگيطي وثقِاي اؾتفازُ گطزيس ٍ
ّط هٌطقِ قْطزاضي تِ ؾِ هٌطقِ حاقيًِكيي ،هٌراوق هتَؾر
ٍ هٌاوق هطفِ تقؿينتٌسي گطزيرس ٍ اظ ّرط وثقرِ يرک يرا زٍ
تلَک آهاضي تِ وَض تهازفي تطاي تكويل پطؾكٌاهِّا اًتراب
گطزيس .زض هزوَؼ ،زض ايي تحقيق تؿساز  33تلرَک آهراضي 1اظ
هٌاوق هرتل

هتغيطّررايي چررَى زاًررف ٍ آگرراّيّرراي تْساقررتي ،حوايررت

قْطي تثطيع تطاي تكويل پطؾكٌاهِ ّا اًترراب

هيزّس ،قاهل پطؾكٌاهِ  SF36اؾت كِ زض قالة  36ؾؤال تِ
تطضؾي ٍضؿيت ؾالهت پاؾرگَياى هيپطزاظز .تطرورِ انرل
پطؾكٌاهِ تِ فاضؾي تَؾ هٌتػطي ٍ ّوكاضاى ( ٍ )2005ظيط
ًػط هؤؾؿِ تييالوللي اضظياتي كيفيت ظًسگي ٍ 2تا اؾرتفازُ اظ
هتسّاي هطكع تييالوللي اضظياتي كيفيت ظًرسگي اًزرام گطفترِ
اؾت .ؾؤالّاي ايي پطؾكٌاهِ ّكت ؾاظُ انلي زض ضاتطِ ترا
ؾالهت فطزي ضا اًساظُگيطي هيكٌٌس كِ چْاض ؾراظُ ؾرالهت
فيعيكي ٍ چْاض ؾاظُ ؾالهت ضٍاًي ضا اًساظُگيرطي هريكٌٌرس
(رسٍل  36 .)2ؾؤال پطؾكٌاهِ ،زض قالة ّكت ؾاظُ ؾاظهاى
هيياتٌس ٍ ّط ؾؤال ًوطُاي تيي ( 0پايييترطيي ًورطُ) ترا 100
(تاالتطيي ًوطُ) زاضز كِ تطاؾاؼ پاؾرد افرطاز ترِ گعيٌرِّراي
ؾؤالّاً ،وطُاي تِ فطز اذتهرال هريياترس ٍ اظ رورؽتٌرسي
ًوطُّاي فطز تِ ؾؤالّاي ّط ؾاظًُ ،وطُ فطز زض ضاتطرِ ترا آى
ؾاظُ تِ زؾت هيآيس.

ٍ  650پطؾكررٌاهِ اظ ذاًَاضّرراي هَرررَز زض هٌرراوق هررصكَض
تكويل گطزيس.
1

تِ هزوَؾِاي اظ ؾاذتواىّاي تِ ّن پيَؾتِ يا ظهييّا ٍ ؾاذتواىّاي تِ ّن

پيَؾتِ اوالی هيقَز كِ اظ ّوِ وطف تِ هؿاتطؾوَهي (كَچِ ،هيساى ،ذياتاى ٍ) ..
ٍ يا ؾَاضو وثيؿي (ضٍزذاًِ ،كَُ ٍ)  ...هحسٍز قسُ تاقس هحسٍزُ پيطاهَى
تلَک آهاضي هيتَاًس اظ ًَؼ تلَک ،زيَاض ،هحَوِ هحهَض تا زيَاض ٍ فاقس
ؾاذتواى ،حهاضً ،طزُ ،پطچيي ،ضزي

زضذت ،حس تلَک ٍ  ...تاقس .تلَک

هْوتطيي ؾاضضِ هَرَز زض ًقكِ آهاضي قْطي تَزُ ٍ ّط تلَک زاضاي يک كس
هٌحهط تِ فطز تطاي آهاضگيطي اؾت (كتاب ضاٌّواي ؾطقواضي ؾوَهي ًفَؼ ٍ هؿكي
ؾال .)1390

)International Quality of Life Assessment(IQOLA

2
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جذٍل -1جوؼیت ٍ خاًَار ضْز تبزیش بِ تفکیک هٌاطق ضْزداری

ًام هٌطقِ

1

2

3

4

5

6

7

روؿيت

212206

169047

243400

316126

92274

94897

28700 143460

تؿساز

65654

51505

74159

96317

28114

28913

43709

8
8744

9

10

324

1494998 194564

98

59279

كل
455494

ذاًَاض
ؾْن هٌطقِ

%14

%11

%16

%6

%21

%10

%6

%2

%0,02

%13

%100

اظ كل
ذاًَاض
ؾْن هٌطقِ

92

73

105

40

137

62

41

85

12

647

اظ كل ًوًَِ

قابلیت اػتواد ٍ 1اػتبار پزسطٌاهِ تحقیق

اضظياتي قاتليت اؾتواز ٍ اؾتثاض پطؾكرٌاهِ  SF36پطزاذتٌرس .زض

قاتليت اؾتواز تِ ؾٌَاى يكي اظ ٍيػگيّاي اتعاض اًساظُگيطي تِ

هطالؿِ هصكَض هيعاى آلفاي كطًٍثاخ ترطاي ّرط ّكرت هقيراؼ

ؾٌزف تَاًايي اتعاض تطاي اًرساظُگيرطي ٍيػگريّراي تاحثرات

پطؾكٌاهِ تاالتط اظ  /85گعاضـ قسُ اؾرت

آظهَزًيّا هيپطزاظز ٍ ّط چرِ زاضاي ضرطية ترااليي تاقرس،

 .)38: 1381زض ؾطح زًيا ًيرع هطالؿرات هتؿرسز ترطاي اضظيراتي

ًكاى هي زّس كِ اترعاض ترِ ذرَتي وطاحري قرسُ ٍ ترِ رراي

قاتليت اؾتواز ايي اتعاض نَضت گطفترِ اؾرت؛ اظ رولرِ
5

(هؿتورس ٍ ّوكراضاى،

(هرک

6

ؾٌزف ٍيػگيّاي هَقتي تِ اًساظُگيرطي ًگرطـّراي حثرات

ّررَضًي ٍ ّوكرراضاى ،1994 ،گاًررسيک ٍ ّوكرراضاى ٍ1998 ،گاًررسيک ٍ

يافتررِ افررطاز هرريپررطزاظز (ؾررطهس ،تاظضگرراى ٍ حزرراظي.)166: 1381 ،

ّوكاضاى )2004 ،تا اؾرتفازُ اظ ضٍـ ؾراظگاضي زضًٍري (آلفراي

پطؾكٌاهِ  SF36كِ اتعاض انلي روؽآٍضي اوالؾرات زض ايري

كطًٍثرراخ) تررِ اضظيراتي قاتليررت اؾتورراز ايرري اتررعاض پطزاذتررِ ٍ

تحقيق اؾت ،زض هطالؿات هتؿسز زض زاذل ٍ ذراضد اظ ككرَض

ؾاظگاضي زضًٍي آى ضا ذَب گعاضـ كطزُاًس .هطالؿاتي زيگط

اظ ًػط قاتليت اؾتوراز ٍ اؾتثراض اضظيراتي ٍ تأييرس قرسُ اؾرت.
هٌتػطي ٍ ّوكاضاى ( )877: 2005تا هطالؿِ تط ضٍي ً 4163فط
تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آلفاي كطًٍثاخ ٍ «هقايؿِ گطٍُّاي قٌاذتِ
قسُ» تِ اضظياتي قاتليت اؾتواز ٍ اؾتثراض پطؾكرٌاهِ پطزاذتٌرس.
ضطية آلفاي كطًٍثاخ تطاي ّوِ آيتنّاي ّكتگاًِ تِ اؾتخٌاي
آيتن ًكام 4تيي  0/77ترا 0/9ترِ زؾرت آهرس .اضظيراتي ًترايذ
تحقيق تا اؾتفازُ اظ ضٍـ «هقايؿِ گرطٍُّراي قرٌاذتِ قرسُ»
ًكاى زاز كِ گًَِ فاضؾي SF36قازض تِ افترطای ظيطگرطٍُّراي
روؿيررت تطاؾرراؼ رررٌؽ ٍ ؾرري اؾررت ٍ لررصا زاضاي اؾتثرراض
ؾاظُاي قاتل قثَلي اؾت .هؿتوس ٍ ّوكراضاى (ً )1381يرع ترِ
Reliability
Validity
3
زض تطروِ تِ فاضؾي تِ ؾطهس ٍ ّوكاضاى 166: 1381 ،اؾتٌاز قسُ اؾت.
Vitality

1
2

4

7

تا تِ كاضگيطي ضٍـ تؿت -تؿت هزرسز اًزرام قرسُ ٍ ترِ
تأييس قاتليت اؾتواز پطؾكٌاهِ  SF36هٌزط قرسُ اؾرت

8

(ٍيرط ،

كَؾيٌؿرركي ٍ 9كررالط ،1994 ،10كاقررَِّ ٍ 2001 ،11پورراىّ ٍ 12وكرراضاى،

 .)2004اؾتثاض پطؾكٌاهِ اظ ًػرط ؾراظُاي  ٍ 13اظ ًػرط قاتليرت
افتطای ٍ قسضت تويع آى تَؾ هطالؿرات هتؿرسز تأييرس قرسُ
اؾت (تاضلٍَّ ٍ 14وكراضاى1989 ،؛ رٌكيٌؿرَى ٍ1999 ،15كاقرِ.)2001 ،
زض ايي هطالؿِ قاتليت اؾتواز اتعاض اًساظُگيطي اظ وطيرق ضٍـ
5

McHorney
6
Gandek
7
Test-retest
8
Ware
9
Kosinski
10
Keller
11
Kagee
12
Hopman
13
Constructive validity
14
Tarlov
15
Jenkinson
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اضاهِ قسُ اؾت.

آلفاي كطًٍثاخ هحاؾثِ گطزيسُ كِ ًترايذ ترِ قرطح ررسٍل 2

جذٍل  -ابؼاد اصلی ٍ ساسُّای پزسطٌاهِ تحقیق
پزسطٌاهِ تحقیق

هتغيطّاي هؿتقل

ابؼاد اصلی

ؾَاهل ارتواؾي

ؾالهت فيعيكي
SF36

ؾالهت ضٍاًي

ساسُّا

*

تؼذاد سؤال

داهٌِ تغییزات

قابلیت اػتواد

آگاّيّاي تْساقتي

10

10-60

0/87

زؾتطؾي تِ ذسهات تْساقتي

4

4-0

0/67

ؾثک ظًسگي ؾالهت هحَض

10

10-60

0/7

قطاي هحيطي

16

0-16

ؾَاز ؾالهتي

5

5-30

0/82

حوايت ارتواؾي

6

6-36

0/87

ؾولكطز رؿوي

10

0-1000

0/88

هحسٍزيت رؿوي

4

0-1000

0/75

زضز رؿوي

2

0-1000

0/81

ؾالهت ؾوَهي

5

0-1000

0/73

ؾولكطز ارتواؾي

2

0-1000

0/78

هككالت ضٍحي

3

0-1000

0/76

ؾالهت ضٍاى

5

0-1000

0/77

ًكام

4

0-1000

0/68

*زض تطروِ ؾٌاٍيي ؾاظُ ّاي پطؾكٌاهِ  sf36تِ هٌتػطي ٍ ّوكاضاى 1384،اؾتٌاز قسُ اؾت.

ًتایج تَصیفی تحقیق

قطاض گطفتِ اؾت .زض كل ،زض ايي هطالؿِ ًكاى زازُ قسُ اؾرت

تطضؾي ٍضؿيت ًوًَِ زض ضاتطرِ ترا هتغيطّراي تحقيرق ًكراى

كِ ٍضؿيت ًوًَِ زض هؤلفرِّراي ارتوراؾي چٌرساى ضضرايت

هيزّس كِ هقازيط ايي هتغيطّا اظ تَظيؽ ًاهتزاًؿري زض ًوًَرِ

ترف ًيؿت ٍ فانلِ ًؿرثتاً ظيرازي تريي ٍضرؿيت هَررَز ٍ

هَضز هطالؿِ تطذَضزاض اؾت؛ تِ گًَرِاي كرِ هقايؿرِ هقرازيط

ٍضؽ هطلَب ٍرَز زاضزّ .وچٌيي ،زض ضاتطِ تا هتغيرط ٍاتؿرتِ

هتغيطّا تط اؾاؼ زضنس اهتياظ كاهل ًكاى هيزّس كرِ تْترطيي

ايي تحقيق هياًگيي ًوطُ ًوًَِ  73/6هحاؾثِ قسُ اؾت كِ ّط

ٍضؿيت زض تيي هؤلفِّاي ارتواؾي هطتَم تِ قرطاي هحري

چٌس ًوطُاي تاالتط اظ حس هتَؾ اؾتٍ ،لري ترا زؾرتياتي ترِ

ظًسگي اؾت كِ زضنس اهتياظ كاهل ًوًَِ زض هؤلفِ هرصكَض 80

ٍضؽ هطلَب (ًوطُ )100فانلِ ظيازي ٍررَز زاضزٍ .ضرؿيت

گعاضـ قسُ اؾت ٍ تستطيي ٍضؿيت زض هؤلفرِ زؾتطؾري ترِ

ًوًَِ زض ؾايط هؤلفِّا تط حؿة هياًگيي ،اًحطاف اؾتاًساضز ٍ

ذسهات تْساقتي هكاّسُ هيقَز كِ ًوطُ گعاضـ قسُ  35اظ

زضنس اهتياظ كاهل زض رسٍل  3تِ تفهيل اضاهِ قسُ اؾت.

 100اؾت ٍ زض ضتثِ تؿسي هؤلفِ ؾرَاز ؾرالهتي ترا ًورطُ 44
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جذٍل  -تَصیف ٍضؼیت ًوًَِ در هتغیزّای هستقل ٍ ٍابستِ
ًَع

تؼذاد سؤال

ًام هتغیز

هتغیز

هیاًگیي

داهٌِ تغییزات

هیٌیون

هاکشیون

در پزسطٌاهِ

ٍاتؿتِ

ؾالهت
آگاّيّاي

اًحزاف

درصذ

استاًذارد

اهتیاس کاهل

35

0-100

73/6

20/8

100

17/5

73/6

10

10-60

36/6

10

60

11/8

61

تْساقتي
زؾتطؾي تِ
هؿتقل

0-4

4

0

1/4

4

35

1/1

ذسهات تْساقتي
ٍيػگيّاي

0-16

16

12/8

4

16

80

2/9

هحيطي
ؾَاز ؾالهتي

5

5-30

13/1

5

30

5

44

حوايت ارتواؾي

6

6-36

21/5

6

36

5/5

60

ؾثک ظًسگي

10

10-60

46/4

21

60

5/5

77

ؾالهت هحَض

ًتایج استٌباطی

هيزّس كِ تفراٍت هؿٌريزاضي تريي ؾرطح ؾرالهت ؾورَهي،

 -جٌسیت ٍ سالهتی

ؾالهت ضٍاًي ٍ ؾالهت رؿواًي ظًاى ٍ هطزاى ٍرَز زاضز ٍ

زض ايي تحقيق ً 650فط قطكت كطزُاًس كِ اظ ايري تؿرساز 324

تا تَرِ تِ ًوطُّاي هياًگيي ؾالهت كِ تطاي زٍ گرطٍُ هرَضز

ًفط هطز ًٍ 326فرط ظى ّؿرتٌسً .ترايذ آظهرَى  tترا زٍ ًوًَرِ

هطالؿِ هحاؾثِ قسُ اؾت ،هيتَاى ًتيزِگيطي كطز كرِ ؾرطح

هؿتقل كرِ ترطاي تطضؾري تفراٍتّراي هَررَز زض ٍضرؿيت

ؾالهت ظًاى زض ّط ؾِ قاذم اًساظُگيطي قسُ ،پرايييترط اظ

ؾالهتي ظًاى ٍ هطزاى ًوًَِ ايي تحقيق اًزام گطفتِ تَزً ،كاى

هطزاى اؾت .

جذٍلً -4تایج آسهَى تی بزای هقایسِ هیاًگیي ًوزات سالهت سًاى ٍ هزداى
هتغیز

جٌسیت

تؼذاد

هیاًگیي

اًحزاف

درجِ

هؼیار

آسادی

ؾالهت ؾوَهي

هطز

296

75/7

16/7

(ٍضؿيت كلي ؾالهتي)

ظى

298

71/5

18/1

ؾالهت رؿواًي

هطز

306

78/8

17/2

ظى

310

74/7

19/5

ؾالهت

هطز

313

72/4

17/9

ضٍاًي

ظى

312

68/4

19/5

t

*

P- Value

**

P-Value

592

2/7

0/101

0/004

614

2/3

0/129

0/004

623

3/2

0/07

0/008

* P-value -حانل اظ آظهَى لَى تطاي تطضؾي تطاتطي ٍاضياًؽّا
**  P- Value -حانل اظ آظهَى  tزٍ ًوًَِ هؿتقل تطاي تطضؾي تفاٍت هياًگييّاي زٍ گطٍُ

تحصیالت ٍ سالهت

ًفررط زاضاي تحهرريالت اتتررساييً 124 ،فررط زاضاي تحهرريالت

اظً 650فط قْطًٍس ًوًَِ ايي تحقيقً 49 ،فرط تريؾرَاز123 ،

ضاٌّواييً 70،فط هتَؾطًِ 138 ،فط زيپلنً 123 ،فط ليؿراًؽ ٍ
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ً 21فط فَیليؿاًؽ ٍ تاالتط تَزًس .تا تَرِ ترِ ًترايذ تحقيرق،

تفاٍت هؿٌيزاض تيي ٍضؿيت ؾالهتي افطاز تيؾرَاز ترا زيگرط

ؾطح تحهيالت هتغيطي اؾت كرِ ترِ ذرَتي تَاًؿرتِ اؾرت

گطٍُّاي تحهيلي اؾرتّ .وچٌريي ،افرطاز زاضاي تحهريالت

ًاتطاتطيّاي هَرَز زض ؾرطَح ؾرالهت قرْطًٍساى ضا تثيريي

اتتسايي ٍ ضاٌّوايي تا گطٍُّراي تراالتط اظ ذرَز ،افرطاز زاضاي

ًوايررس؛ تررِ گًَررِاي كررِ ًتررايذ آظهررَى آًرراليع ٍاضيرراًؽ يررک

تحهيالت هتَؾطِ ٍ زيپلن تا گرطٍُّراي تحهريلي تراالتط اظ

وطفْتفاٍت هؿٌريزاضي ضا تريي هيراًگيي ًورطُّراي ٍضرؿيت

ذَز (ليؿاًؽ ٍ فَیليؿاًؽ) زاضاي تفاٍت هؿٌيزاضي اظ ًػط

تحهيلي ًكاى هيزّس (ررسٍل .)4

ٍضؿيت ؾالهتي ّؿتٌسً .كتِ رالة ايٌكِ زض ايري هطالؿرِ ترا

ّوچٌريي ،آظهرَى تؿقيثري  LSDكرِ ترطاي هقايؿرِ زٍ تررِ زٍ

افعايف ؾطح تحهيالت افطاز هيعاى ؾالهت ؾوَهي آًْرا ًيرع

هياًگييّاي گطٍُّاي تحهيلي اًزرام قرس ،حراكي اظ ٍررَز

زض حس قاتل تَرْي افعايف يافتِ اؾت.

ؾالهتي گطٍُّاي هرتل

جذٍلً -5تایج آسهَى آًالیش ٍاریاًس یک طزفِ بزای هقایسِ هیاًگیي ًوزات سالهت گزٍُّای هختلف تحصیلی
تحهيالت

هتغيط

هياًگيي

تؿساز

اًحطاف

زضرِ

هؿياض

آظازي

تي ؾَاز

42

59/7

22/7

ؾالهت

اتتسايي

110

67/9

17/5

ؾوَهي

ضاٌّوايي

117

68/4

15

(ٍضؿيت كلي

هتَؾطِ

67

76/5

15/6

زيپلن

125

76/8

17/2

فَی زيپلن ٍ ليؿاًؽ

113

82/8

13/2

فَی ليؿاًؽ ٍ تاالتط

19

83/4

8/3

ؾالهتي )

F

17/7

6

P*Value

0/000

*  P-valueحانل اظ آظهَى آًاليع ٍاضياًؽ يک وطفِ تطاي توام گطٍُّاي تحهيلي

سي ٍ سالهتی

ؾي ٍ ؾالهت (ؾالهت رؿواًي ٍ ؾالهت ضٍاًي) اؾرت كرِ

تا اؾتفازُ اظ آظهَى ّوثؿرتگي پيطؾرَى اضتثرام تريي ؾري ترا

ايي يافتِ زض تأييس تحقيقات قثلي اؾت ٍ ّوچٌيي تأييسي ،ترط

ؾالهت ٍ ًيع ؾالهت ضٍاًي ٍ ؾالهت رؿواًي تِ ؾٌَاى ظيرط

اؾتثاض تزطتي پطؾكٌاهِ ٍ ّوچٌييً ،حَُ روؽآٍضي اوالؾات

ؾرراظُّرراي هتغيررط ؾررالهت تطضؾرري هرريقررَزً .تررايذ آظهررَى

زض فطايٌس تحقيق اؾت.

ّوثؿتگي پيطؾَى حاكي اظ ٍرَز ضاتطِ هٌفي ٍ هؿٌيزاض تريي
جذٍل -6آسهَى ّوبستگی پیزسَى بزای بزرسی ارتباط سي ٍ سالهت
سي

سي
ضطية ّثؿتگي پيطؾَى

1

ؾطح هؿٌيزاضي
تؿساز هكاّسات
** ّوثؿتگي زض ؾطح  0/01هؿٌيزاض اؾت.

650

سالهت
0/169-

**

سالهت جسواًی
**

0/189-

سالهت رٍاًی
**

0/143-

0/000

0/000

0/000

594

616

625
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هذل رگزسیًَی بزای پیصبیٌی تغییزات سطح سالالهت بالِ

هؿٌرريزاض زض هررسل ترراقي هاًسًررس .هيررعاى ضررطية ّوثؿررتگي

اسای هقادیز هتغیزّای هستقل تحقیق

چٌسگاًِ ( )Rهحاؾثِ قسُ ترطاي ايري هرسل ٍ 0/446ضرطية

تطاي تطضؾي تأحيط هتغيطّاي هؿتقل تحقيق قاهل آگراّيّراي

تثييي ( )R2هحاؾثِ قسُ  0/2اؾت كِ ًكاى هيزّس ايي چْراض

تْساقررتيٍ ،يػگرريّرراي هحيطرري ،ؾررَاز ؾررالهتي ،حوايررت

هتغيررط تَاًؿررتِاًررس  20زضنررس اظ تغييررطات ؾررطح ؾررالهتي

ارتواؾي ،ؾثک ظًسگي ٍ زؾتطؾي ترِ ذرسهات تْساقرتي ترط

قْطًٍساى ضا تثييي ًوايٌس ٍ اظ تيي ايري هتغيطّرا ًيرع حوايرت

ؾررالهت اظ ضگطؾرريَى گررام تررِ گررام اؾررتفازُ قررس ٍ هؿازلررِ

ارتواؾي ترا ضرطية تتراي  0/21تيكرتطيي تأحيطگرصاضي ضا زض

β

هؿازلِ زاقتِ اؾت .لصا تط هثٌاي ذطٍريّاي ضگطؾيَى گام تِ

تككيل گطزيس .تطاي تككيل ايي هؿازلِ اظ ضگطؾريَى گرام ترِ

گام (رساٍل  )6هؿازلِ ( )1تطاي پيفتيٌي تغييرطات ٍضرؿيت

گام اؾتفازُ قس ٍ هتغيط ؾالهت ؾوَهي تِ ؾٌَاى هتغيط تاتؽ ٍ

ؾالهتي تِ اظاي تغييطات هتغيطّاي هؿتقل تطؾين هيقَز.

ضگطؾيًَي تِ هٌػَض تطاظـ هٌاؾثتطيي هسل تط هثٌاي هقازيط

هتغيطّاي آگاّيّاي تْساقرتيٍ ،يػگريّراي هحيطري ،ؾرَاز
ؾرالهتي ،حوايررت ارتوراؾي ،ؾررثک ظًرسگي ٍ زؾتطؾرري تررِ

هؿازلِ)1

ذسهات تْساقتي تِ ؾٌَاى هتغيطّاي پيفتريي تحليرل قرسًس.

ؾالهتي ؾوَهي; (حوايت ارتوراؾي)  ( +0/212آگراّيّراي

زض ًْايت ،چْاض هتغيط آگاّيّراي تْساقرتي ،ؾرَاز ؾرالهتي،

تْساقتي)  ( +0/182ؾَاز ؾالهتي)  ( +0/112ؾرثک ظًرسگي

حوايت ارتوراؾي ٍ ؾرثک ظًرسگي ترِ ؾلرت زاقرتي ضاتطرِ

ؾالهت هحَض) 0/122

جذٍل -7تحلیل ٍاریاًس چٌذ هتغیزُ ٍضؼیت سالهتی
هٌبغ تغییزات

درجِ آسادی

هحوَع

هیاًگیي

هجذٍرات

هجذٍرات

کویت

F

ضزیب

ضزیب

سطح

تبییي

ّوبستگی

هؼٌیداری

چٌذگاًِ
ضگطؾيَى

4

35842

8960/6

تاقي هاًسُ

576

144444

250/8

0/2

35/7

0/47

0/000

جذٍل -8هتغیزّایی کِ در هذل باقی هاًذُاًذ
هتغیز

B

SE

Beta

(ضزیب رگزسیَى

(اضتباُ هؼبار)

(ضزیب رگزسیَى

استاًذارد ًطذُ)

آهارُt

سطح هؼٌی
داری

استاًذارد ضذُ)

حوايت ارتواؾي

0/69

0/13

0/21

5/1

0/000

آگاّي ّاي تْساقتي

0/27

0/07

0/18

4/1

0/000

ؾَاز ؾالهتي

0/4

0/14

0/11

2/8

0/006

ؾثک ظًسگي ؾالهت هحَض

0/38

0/13

0/12

2/9

0/004

زؾتطؾي تِ ذسهات زضهاًي

-1/1

0/7

-0/07

4/4

0/12

قطاي هحي ظًسگي

-0/08

0/25

-0/01

-1/5

0/75
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بحث ٍ ًتیجِگیزی

ٍيػگيّاي ارتواؾي – اقتهازي ،آگاّيّاي تْساقرتي ،ؾرَاز

ًػط تِ زذالت ؾَاهل هتؿسز چرَى وثقرِ ٍ پايگراُ ارتوراؾي،

ؾالهتيٍ ،ضؿيت هحيطي هحرل ظًرسگي ٍ هؿركي ،حوايرت

رٌؽ ،هحل ؾكًَت ،پايگاُ ذراًَازگي ،ؾرطهايِ اقتهرازي ٍ

ارتواؾي ٍ ًيع ٍضؿيت ؾالهتي افطازّ ،وچٌيي تطزاقت افرطاز

ارتواؾي ،آهرَظـ ٍ  ...زض ؾرالهت فرطز ،تايرس اظ تَررِ ترِ

اظ ٍضؿيت ؾالهتيقاى تا اؾرتفازُ اظ پطؾكرٌاهِ تحقيرق ٍ زض

ؾالهت تِ ؾٌَاى هقَلِاي كاهالً ظيؿتي ٍ فيعيَلَغيک ارتٌاب

قالررة ؾررؤالّرراي تؿررتِ روررؽآٍضي قررسُ اؾررت .اظ افررطاز

ًوَزُ ،آى ضا چِ زض ؾطح فطزي ٍ چِ زض ؾرطح ارتوراؾي زض

قطكتكٌٌسُ زض تحقيق ً 326فط ظى ٍ ً 324فط هطز تَزًس .ايي

اضتثام تا ؾَاهل ٍ هتغيطّاي هتؿسزي تطضؾي ًوَز؛ ترهرَل

زٍ گطٍُ اظ ًػط ٍضؿيت ؾالهتي ؾوَهي ٍ ًيع ظيط هؤلفِّراي

ايٌكِ ضقس ؾطيؽ پعقكي پيكگيطي ٍ تأكيس كوتط ترط پعقركي

آى قاهل ؾالهت ضٍاًي ٍ ؾرالهت رؿرواًي ترا ّورسيگط ترا

زضهاًي ،كاضتطز تحقيقات راهؿِقٌاذتي زض حرَظُ ؾرالهت ضا

اؾتفازُ اظ آظهَى تي هقايؿِ قسًس .ؾطح ؾالهتي ظًاى زض ّرط

تيف اظ پيف ضطٍضي هيؾاظز (هحؿٌي .)17: 1388 ،تط ايي هثٌرا،

ؾِ هؤلفِ ؾالهتي تِ وَض قاتل تَرْي پايييتط اظ هطزاى تَز ٍ

تَرررِ تررِ آگرراّيّرراي تْساقررتي افررطاز ،ؾررَاز ؾررالهتي ٍ

تفاٍت هؿٌيزاضي تيي ؾطح ؾالهتي زٍ گطٍُ ٍررَز زاقرت.

حوايتّاي ارتواؾي ٍ ؾثک ظًسگي زض كٌاض هؤلفِّايي هاًٌس

ايي زض حالي اؾت كِ زض ؾال  2011ؾي اهيس ترِ ظًرسگي زض

ؾَازٍ ،ضؿيت اقتهازيًَ ،ؼ اقتغال ،قطاي هحيطي ظًرسگي

تسٍ تَلس زض ايطاى تطاي ظًاى  75ؾال ٍ هرطزاى  72ؾرال ترَزُ

ٍ تؿياضي هؤلفِّراي اقتهرازي – ارتوراؾي زيگرط زض تثيريي

اؾررت (ؾرراظهاى رْرراًي تْساقررت )2013 ،كررِ ذررَز ًكرراىزٌّررسُ

ٍضؿيت ؾالهتي افطاز راهؿِ هَضز تَرِ قطاض گطفترِ اؾرت ٍ

تأحيطگصاضي هؤلفِّاي ارتوراؾي ٍ اقتهرازي ،قرطاي كراضي،

ايي هطالؿِ تالقي زض تساٍم فؿاليتّاي ؾلوي راهؿرِقٌاؾراى

ؾثک ظًسگي ٍ تطذي هتغيطّاي زيگط ضٍي هطگ ٍ هيط افرطاز

زض ظهيٌِ تثييي ًاتطاتطيّاي ؾطَح ؾرالهت تريي افرطاز ترَزُ

اؾت ،ظيطا هطزاى ؾليضغن ايٌكرِ زض زٍضاى حيرات ؾرالوتط اظ

اؾت .هطالؿِ حاضط تط ضٍي ً 650فرط اظ ٍالرسيي ذاًَاضّراي

ظًاى ّؿتٌس ،اها تِ ؾلت احتورال هرطگ ٍ هيرط ظيراز ًاقري اظ

تثطيررعي نررَضت گطفتررِ ٍ اوالؾررات روؿيررتقررٌاذتي،

حَازث كاضي ،ههطف تيكتط الكل ٍ زذاًيرات زض هقايؿرِ ترا
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ظًرراى اظ ؾرري اهيررس تررِ ظًررسگي كوتررطي زض هقايؿررِ تررا ظًرراى

قسُ اؾت .زض گعاضـ ؾياُ كِ ًتايذ هطالؿِاي رراهؽ زض تراب

تطذَضزاضًس .اظ ؾَي زيگطً ،تايذ ايري هطالؿرِ ًكراى زاز كرِ

ٍضؿيت ؾالهت تطيتاًياييّا تَز ،تط ؾثک ظًرسگي ترِ ؾٌرَاى

ؾطح تحهيالت ًيع هؤلفِاي تأحيطگصاض زض هيعاى ؾالهت افطاز

كليسيتطيي هتغيط زض تثييي ًاتطاتطيّاي ؾطَح ؾالهت تأكيرس

اؾت ٍ افطاز زاضاي تحهيالت تراالتط اظ ؾرطح ؾرالهتي قاترل

قسُ تَز ٍ ؾثک ظًرسگي ًاقري اظ هتغيطّرايي چرَى :ؾرَاز،

تررَرْي زض هقايؿررِ تررا افررطاز تررا ؾررطح تحهرريالت پرراييي

قغل ،قطاي هحل ظًرسگي ،قرطاي كراضي ٍ زضآهرس زض ًػرط

تطذَضزاضًس؛ ترهَل ايٌكِ زض ايي هطالؿرِ تفراٍت فاحكري

گطفتِ قسُ تَز ٍ تٌاتطايي ،تط لعٍم ؾياؾتگصاضيّاي كالى تِ

تيي ؾطح ؾالهتي ؾوَهي ،ؾالهت رؿواًي ٍ ؾالهت ضٍاًري

هٌػَض كاّف ًاتطاتطيّاي ارتواؾي تطاي زؾتياتي ترِ قرطاي

افطاز زاضاي تحهيالت ؾاليِ (ليؿاًؽ ٍ فَیليؿاًؽ ٍ تراالتط)

ؾالهتي تْتط ّوِ اؾضاي راهؿِ تأكيس قسُ ترَز (گرطي.)1982 ،

تا افطاز تيؾَاز هكاّسُ قسً .ترايذ تحقيرق زض ايري ظهيٌرِ زض

زض گعاضقي كِ ؾراظهاى تْساقرت رْراًي زض ؾرال  2003ترا

اًطثررای تررا يافتررِّرراي تحقيقرري هٌتػررطي ٍ ّوكرراضاى1384 ،؛

ؾٌَاى «تؿييي كٌٌسُّاي ارتوراؾي ؾرالهت؛حقايق هؿرلن» ترا

ّاًس2010،؛ ليٌک ،فالى ٍ تْطاًيفرط ٍ 2011 ،ليٌرک ٍ فرالى،

ٍيطايف ٍيلكيٌؿَى ٍ هراضهَت هٌتكرط ًورَزُ اؾرت ،ؾرثک

 ٍ 1995تؿررياضي زيگررط اظ هحققرراى ٍ ًػطيررِپررطزاظاى حررَظُ

ظًسگي ،حوايت ارتواؾي ،قطاي هحري كراضيً ،رَؼ قرغل،

ًحرَُ

ٍضؿيت اقتغال فطز ،پايگاُ اقتهرازي – ارتوراؾي ٍ ؾرطهايِ

تأحيطگصاضي هتغيطّايي چَى آگاّيّاي تْساقتيٍ ،يػگيّراي

ارتواؾي ضا هؤحطتطيي هتغيطّا زض ٍضؿيت ؾالهتي افطاز راهؿِ

هحيطي ،ؾَاز ؾالهتي ،حوايرت ارتوراؾي ،ؾرثک ظًرسگي ٍ

قلوساز ًوَزُ اؾت ٍ ؾياؾتّاي كلي زض چاضچَب العاهرات

زؾتطؾي تِ ذسهات تْساقتي تا اؾرتفازُ اظ آظهرَى ضگطؾريَى

ؾياؾرري ضا تررِ هٌػررَض ايزرراز قررطاي ارتورراؾي – اقتهررازي

ذطي گام تِ گام نَضت گطفرت كرِ زض ًْايرت چْراض هتغيرط

ؾازالًِتطي كِ زض ًْايرت ترِ تْثرَز ٍضرؿيت ؾرالهتي افرطاز

آگاّيّاي تْساقتي ،ؾَاز ؾالهتي ،حوايت ارتواؾي ٍ ؾثک

راهؿِ هٌزط قَز ،پيكٌْاز ًوَزُ اؾتً .تايذ هطالؿِ حاضط كِ

ظًررسگي تَاًؿررتٌس 20،زضنررس اظ تغييررطات ؾررطح ؾررالهت

تط ضٍي روؿيت قْطي تثطيع نَضت گطفترِ اؾرت ،زض تأييرس

قررْطًٍساى ضا تثثرريي ًوايٌررس ٍ تررا فررطو ايٌكررِ آگرراّيّرراي

گعاضـ ؾاظهاى تْساقت رْاًي اؾت ٍ تط ايي هثٌا هثراضظُ ترا

تْساقتي ٍ ؾَاز ؾالهتي تا تأحيطگصاضي تط ضٍي ؾثک ظًرسگي

تيؾَازي ،تالـ زض ضاؾتاي افرعايف آگراّيّراي تْساقرتي،

ؾطح ؾالهت قْطًٍساى ضا تحت تأحيط قطاض هيزٌّرس ،اضتثرام

ايزاز قطاي كاضي ٍ هؿكي هٌاؾة ،تقَيت ؾطهايِ ارتواؾي

تيي هتغيطّاي هصكَض اظ وطيق هسلياتي هؿازالت ؾراذتاضي ٍ

ٍ آگاُؾاظي ؾوَهي تِ هٌػَض اتراش ضفتاضّاي ؾالهت هحرَض

تا اؾتفازُ اظ ًطمافعاض  Amos.v21تطؾين گطزيرس كرِ ًكراى زاز

ٍ ؾثک ظًسگي ؾالن تايس زض نسض تطًاهِّاي ؾيؿتن ؾرالهت

تيي آگاّيّاي تْساقتي تا ؾثک ظًسگي ٍرَز

ٍ تْساقت ٍ زضهاى ككَض قطاض گيطز ترا اظ ايري وطيرق ؾرطح

زاضز ٍ ّوچٌرريي ،ؾررثک ظًررسگي هررَحطتطيي هتغيررط زض تثيرريي

ؾالهت ؾوَهي راهؿِ اضتقا يافتِ ٍ ًراتطاتطيّراي هَررَز زض

ًاتطاتطيّاي ؾرطَح ؾرالهت ترَز .ايري يافترِ تحقيقراتي زض

ٍضؿيت ؾالهتي افطاز راهؿِ تا حسي كاّف ياتس.

ؾالهت اؾت .آظهَى فطضيات تحقيق تِ هٌػَض ككر

اضتثام هتَؾ

اًطثای تا هسل «هيساى ؾالهتي» اللًَس اؾت .ايري هرسل چْراض
هيساى هؤحط تط ؾالهتي افرطاز ضا هكررم هريكٌرس كرِ قراهل

هٌابغ

هحي  ،ظيؿتقٌاؾي ،ذسهات تْساقتي ٍ ؾثک ظًسگي اؾرت

ؾالٌاهِ آهاضي اؾتاى آشضتايزراى قرطقي ؾرال .)1391( .1390
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زض ؾطح ككَضّاي هرتل

اًزام قرسُ اؾرت ًيرع ترط ًقرف

ؾثک ظًسگي زض كيفيت ظًسگي هطتث تا ؾالهتي افرطاز تأكيرس

تطًاهِضيعي ،زفتط آهاض ٍ اوالؾات.
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