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چکیدُ
تحمیك حبضط ثب ٞسف ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی ٔطتجظ ثب ؾالٔت قهٟط٘ٚساٖ ؾهی ؾهبَ  ٚثهبرتط
قٟط ٔكٟس ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾت .زض چبضچٛة ٘ؾطی اظ ٘ؾطیٞٝبی پبضؾ٘ٛع ،وییهع ،ضٚیىهطز قهجى،ٝ
پبتٙبْ ،وبٚاچی  ٚثطوٕٗٙٞ ،ؽ ،وٛضویالٔ ،ه ایٙتٛـ  ٚاؾپیّىب ثطای ٌهعیٙف ٔتییطٞهبی ٔهٛضز
ثطضؾی اؾتفبز ٚ ٜتئٛضی تطویجی ؾبذت ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف و ٝثه ٝضٚـ پیٕهبیف ا٘زهبْ
ٌطفت ٝاؾت٘ 384 ،فط ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای چٙس ٔطحّهٝای  ٚثهب وٕهه اثهعاض
پطؾكٙبٔ ٝثطضؾی قس٘س .یبفتٞٝبی تحمیك ٘كبٖ زاز ؤ ٝیعاٖ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ زض حهس ٔتٛؾهظ
ض ٚث ٝثبر  ٚثبرتطیٗ ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔطثٛط ث ٝثقس رؿٕب٘ی (فیعیىی) ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙهیٗ ثهیٗ
ٔتییطٞبی ؾطٔبیٝی ارتٕهبفی ،ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی ،حٕبیهت ارتٕهبفی  ٚزیٙهساضی ثهب ؾهالٔت
ضاثغٝی ٔؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاض  ٚثهیٗ ٔتییهط ا٘هعٚای ارتٕهبفی  ٚؾهالٔت ٘یهع ضاثغهٝی ٔقىهٛؼ ٚ
ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاقت .تحّیُ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی ٘كبٖ زاز ٔتییطٞبی ثطضؾی قس ٜحسٚز  51زضنس
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اظ تیییطات ؾالٔت ضا تجییٗ ٔیوٙهس٘ .تهبیذ تحّیهُ ٔؿهیط ٘كهبٖ زاز ٔتییهط ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی
ثیكتطیٗ احط ٔؿتمیٓ ٔ ٚتییط زیٙهساضی ،ثیكهتطیٗ تهیحیط ریطٔؿهتمیٓ ٔ ٚتییهط ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی
ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض تجییٗ ٔتییط ؾالٔت زاقتٝا٘س.
کلیدٍاصُّا :ؾالٔت ،ضضبیت اظ ظ٘سٌی ،زیٙساضی ،حٕبیت ارتٕبفی ،ؾطٔبیٝی ارتٕبفی.

هقدهِ
ؾالٔت ٔٛضٛفی ٔغطح زض ٕٝٞی فطًٞٙٞبؾت ِٚی ٔقٕٛرً ٞهط ٌهب ٜاظ ٖ ؾهرٙی ثهٝ
ٔیبٖ ٔس ٜثیكتط ثقس رؿٕب٘ی ٖ ٔٛضز تٛر ٝثٛز ،ٜزض حبِی و ٝضقس  ٚتقهبِی ربٔقه ٝزض
ٌط ٜٚتٙسضؾتی ٖ ربٔق ٝزض اثقبز رؿٕب٘ی ،ضٚا٘ی  ٚارتٕبفی اؾت .ؾالٔت فهطز پبیهٚ ٝ
ثٙیبٖ ؾالٔت ربٔق ٝاؾت  ٚایٗ ز٘ ٚچٙبٖ ثٚ ٓٞ ٝاثؿتٝا٘س وٕ٘ ٝیتٛاٖ ثیٗ ٟ٘هب حهس ٚ
ٔطظی لبئُ قس (ظوی  ٚذكٛفی.)80 :1392 ،
ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی ،ؾالٔتی ضا حبِت ثٟعیؿتی وبُٔ رؿٕب٘ی ،ضٚا٘هی  ٚارتٕهبفی
 ٝ٘ ٚفمظ فمساٖ ثیٕبضی یب ٘بتٛا٘ی ٔیزا٘س .ؾالٔتی زاضای اثقهبز ٔرتّهج رؿهٕب٘ی ،ضٚا٘هی،
ٔقٛٙی  ٚارتٕبفی اؾت و ٝایٗ ٔفبٞیٓ ضٕٗ ثٟطٜٙٔسی اظ ٚرٔ ٜٛكتطن ،زاضای رٙجٞٝهبی
ٔتفبٚت ٘یع ثٛز ٚ ٜاظ فٛأُ ٔتقسزی تیحیط ٔیپصیط٘س .ؾالٔت ٔفٟٔٛی چٙس ثقهسی اؾهت ٚ
تقطیج ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی ؾالٔت ٘یع ث ٝؾ ٝثقس رؿٕی ،ضٚا٘ی  ٚارتٕبفی ٖ اقهبضٜ
زاضز (نجبك ٕٞ ٚىبضاٖ .)28 :1390 ،ؾالٔت زاضای اثقبز ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اؾت اظ رّٕ ،ٝؾهالٔت
رؿٕی :ایٗ ثُقس اظ ؾالٔت ثط چٍٍ٘ٛی فّٕىطز افضهبی ثهسٖ تٕطوههع ٔهیوٙهس .ؾهالٔت
رؿٕی حبِتی اؾت و ٝتٕبٔی افٕبَ ثسٖ ث ٝزضؾتی ا٘زهبْ ٔهیٌیهطز .احتٕهبرً ثُقهس ثهس٘ی
ؾالٔتی ضا اظ  ٕٝٞؾبٖتط ٔیتٛاٖ زضن وطز .ؾالٔت رؿٕی زاَ ثط "فٕهُ وهطزٖ وبٔهُ"
ثسٖ اؾت و ٝؾالٔت ظیؿتقٙبذتی ضا ث ٝفٛٙاٖ حبِت ثٟیٝٙی فّٕىطز ٞط یبذته ٝیهب ا٘هساْ
ثسٖ  ٚثب ٕٞبٍٙٞی وبُٔ ثب ثمیٝی افضب زض ٘ؾط ٔی ٚضز.
ؾالٔت ضٚا٘ی  :عجك تقطیج ؾهبظٔبٖ ثٟساقهت  ٚا٘ؿهبٖ زض ٔطیىهب ،ؾهالٔت ضٚا٘هی
فجبضت اؾت اظ حبِتی اظ فّٕىطز ٔٛفك فط یٙس ٞهبی شٙٞهی قهبُٔ فقبِیهتٞهبی وبض ٔهس،
ضٚاثظ ٔؤحط  ٚپطثبض ثب افطاز ،تٛا٘هبیی ؾهبظٌبضی ثهب تیییهطات ٙٔ ٚغجهك قهسٖ ثهب قهطایظ
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٘بٔغّٛة اؾت .ؾالٔت ارتٕبفی :ؾالٔت ارتٕبفی ث ٝچٍٍ٘ٛی ٚضقیت اضتجبط فهطز ثهب
زیٍطاٖ زض ربٔق ٝیب ٕٞبٖ ربٔقٝپصیطی ٚی اقبض ٜزاضز (ؾیس٘ٛظازی.)1392 ،
زض ثٟساقت فٕٔٛی ،پصیطـ  ٚتیییس فعایٙسٜای ثط ایهٗ افتمهبز ثهٚ ٝرهٛز ٔهس ٜوه: ٝ
ؾالٔت ٘ ٝتٟٙب تٛؾظ فٛأُ ضفتبضی ،ظیؿتی  ٚغ٘تیىی ،ثّى ٝتٛؾظ ٌؿهتطٜای اظ فٛأهُ
التهبزیٔ ،حیغی  ٚارتٕبفی تقییٗوٙٙس ،ٜتقییٗ ٔی ٌطززٔ .غبِقبت ٘كبٖ زاز ٜو ٝزض ثهیٗ
فٛأُ ٔؤحط ثط ایزبز ؾالٔت ،ؾٞ ٟٓط زؾت ٝاظ فٛأُ حسٚزاً ثه ٝلهطاض ظیهط اؾهت :ؾهٟٓ
ؾیؿتٓ اضائ ٝؾالٔت (ثیٕبضؾتبٖٞب وّیٙیهٞب )...ثٔ ٝیعاٖ  25زضنس ،ؾ ٟٓفٛأُ غ٘یتیىهی
 ٚثیِٛٛغیه 15زضنس  ٚفٛأُ فیعیىهی ،ظیؿهت ٔحیغهی  ٚفٛأهُ ضفتهبضی 10،زضنهس
اؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝؾ ٟٓفٛأُ ارتٕهبفی ٔهؤحط ثهط ؾهالٔت  50زضنهس اؾهت
(ٔط٘سی.)44 :1385 ،
فٛأُ ارتٕبفی ٘مف ٕٟٔی زض ایزبز ،حفؼ  ٚیهب اظ ٔیهبٖ ضفهتٗ ؾهالٔت ا٘ؿهبٖ زاضز.
قطایظ ٛٔ ٚلقیتٞبی ارتٕبفی ٘ه ٝتٟٙهب أىهبٖ ایزهبز ثیٕهبضی  ٚیهب ٔقِّٛیهت ضا افهعایف
ٔیزٞس ،ثّىٔ ٝیتٛا٘س افك ذبنی ضا اظ ٘ؾط پیكٍیطی اظ ثیٕبضی ٘ ٚیع حفؼ ؾالٔت تطؾهیٓ
ٕ٘بیسٕٟٔ .تطیٗ ذغطات ٔغطح ثطای ؾالٔت ،ضفب ٚ ٜؾبیف فهطزٔ ،قٕهٛرً اظ یهه قهیٜٛی
ظ٘سٌی ٘بؾبِٓ  ٚضفتبض ذغط فطیٗ ایزبز ٔیقٛز  ٚایٗ ٚالقیتی اؾت و ٝزض ٔهٛضز ثطذهی اظ
ثیٕبضیٞب ٔغطح اؾت .اظ ؾٛی زیٍط قیٜٛی ظ٘سٌی ؾبِٓ  ٚارتٙبة اظ ضفتبضٞبی پهط ذغهط
تٛا٘بیی فطز ضا ثطای ظ٘سٌی عٛر٘یتط  ٚؾبِٓتط اضتمبء ٔیثركس .فٛأُ ارتٕهبفی ٕٞچٙهیٗ
احط لبثُ تٛرٟی زض ضٚیٝای و ٝرٛأـ ٔٙبثـ ذٛز ضا ثطای ٔمبثّه ٝثهب ٔرهبعطات ثٟساقهتی ٚ
فطضٝی ٔطالجتٞبی پعقىی ثٔ ٝطزْ ؾبظٔب٘سٞی ٔیوٙٙس ،زاضز .افطاز  ٚارتٕبفهبت ٕٞهٛاضٜ
ث ٝقیٜٛای ٔتٙبؾت ثب فطٙٞ ،ًٙٞزبضٞب  ٚاضظـٞبی ذهٛز ثهٔ ٝؿهبئُ ثٟساقهتی  ٚزضٔهب٘ی
پبؾد ٔیزٙٞس ثٙبثطایٗ ؾالٔت فٕٔٛی ضطٚضت ٞط ربٔقه ٚ ٝتٛره ٝثه ٝفٛأهُ ارتٕهبفی
ٔؤحط ثط ٖ ریط لبثُ ارٕبو ٔیثبقس (پیّتٗ  ٚلب٘قی.)75 :1391 ،
زض تحمیك نٛضت ٌطفت ٝثب ٞهسف ؾهٙزف ٔؤِفهٝی ؾهالٔت زض وال٘كهٟط ٔكهٟس اظ
زیسٌب ٜثط٘بٔٝضیعی قٟطی٘ ،تبیذ ٘كبٖ زاز٘ ٜیٕ ٝقطلی  ٚقٕبِی قٟط ٔكٟس ثهب ثیكهتطیٗ
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قست ٘ؿجی تٟسیس ؾالٔت ضٚث ٝض ٚثٛز ٜؤ ٝطثٛط ث ٝقبذمٞهبی وبِجهسی_ فضهبیی ٚ
ارتٕبفی_ التهبزی اؾت .زض وال٘كٟط ٔكٟس ثهیف اظ  5/12زضنهس ٔحهسٚز ٜزض حبِهت
ثیكیٝٙی تٟسیس  ٚتٟسیس ٘ؿجتبً ثبر 5/16 ،زضنهس ثهب حبِهت تٟسیهس ٔتٛؾهظ ،ثهیف اظ 29
زضنس ،حبِت تٟسیس ٘ؿجتبً وٓ  ٚحسٚز  41زضنس ،حبِت وٕی ٝٙتٟسیس ؾالٔت لطاض زاض٘س
و ٝزض ٔزٕٛؿ ایٗ أط ٚضقیت ٔتٛؾغی ضا ثطای قٟط ٔكٟس زض ظٔیٝٙی قبذم ؾهالٔت
قٟطی ٘كبٖ ٔیزٞس (تبرساض ٕٞ ٚىهبضاٖ .)102 :1389 ،أهطٚظ ٜثهب تٛره ٝثهٌ ٝؿهتطـ
قٟط٘كههیٙی ،تیییههطات ارتٕههبفی ،پیكههطفت تىِٛٙههٛغی  ٚایزههبز ضفههبٜعههّجی ،ا٘ههٛافی اظ
ثیهٕبضیٞبی رؿٕی  ٚضٚا٘ی پسیس ٔس ٜاؾت .ثب ایٗ ٚرٛز وٞ ٝط ٌب ٜؾالٔت رؿٕی ٚ
ضٚا٘ی افطاز ثٔ ٝربعط ٜافتس لبفستبً ثط ٚضقیت اقهتیبَ ،زض ٔهس ،ضٚاثهظ ارتٕهبفی٘ ،ؾهٓ
ارتٕبفی ،فع٘ٚی ٘بثٟٙزبضیٞبی ارتٕبفی  ...ٚتیحیط ذٛاٞس زاقت .ثٙبثطایٗ ثطضؾی فّٕهی
ثٛیػ ٜثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝحٛظٜی ؾالٔت ثه ٝفٙهٛاٖ حهٛظٜی فطأههٛـ قهس ٜثهِ ٝههحبػ
ربٔقٝقٙبؾی زض ایطاٖ اؾت ٔیتٛا٘هس فبٔهُ فٕهسٜای زض ثط٘بٔهٝضیهعی ،ؾیبؾهتزٞهی ٚ
تهٕیٓؾبظی  ٚتهٕیٌٓیهطی ثبقهس .ثٙهبثطایٗ اظ رّٕه ٝاٞهساف انهّی پهػٞٚف حبضهط
پبؾرٍٛیی ث ٝؾؤارت ظیط اؾت:
ٚ-1ضقیت ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ؾی ؾبَ  ٚثبرتط قٟط ٔكٟس چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
 -2اظ ثیٗ فٛأُ ارتٕبفی ٔطتجظ ثب ٔیعاٖ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ؾی ؾبَ  ٚثهبرتط قهٟط
ٔكٟس ،وساْ یه ثیكتطیٗ تیحیط ضا زاضاؾت؟
پیطیٌِی داخلی ٍ خارجی تحقیق
ٕٞتی ٕٞ ٚىبضاٖ (« )1392تیحیط حٕبیت ارتٕبفی ثط ؾالٔت ارتٕهبفی ظ٘هبٖ ؾطپطؾهت
ذب٘ٛاض قٟط ضٚز »ٗٞضا ٔٛضز پػٞٚف لطاض زاز٘س٘ .تبیذ ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز وٞ ٝهط چهٝ
ظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض اظ حٕبیت ثبرتطی ثطذٛضزاض ثبقٙسٔ ،تٙبؾت ثهههههب ٘بٖ اظ ؾالٔت
ارتٕبفی ثبرتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘س.
ظوی  ٚذكٛفی ( )1392پػٞٚكی ضا ثٙٔ ٝؾٛض ثطّضؾی «ؾهالٔت ارتٕهبفی  ٚفٛأهُ
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ٔؤحط ثط ٖ زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ قٟط انفٟبٖ» ا٘زبْ زاز٘س٘ .تبیذ ایٗ پهػٞٚف ٘كهبٖ زاز وٝ
ثیٗ ؾالٔت ارتٕبفی ٔ ٚتییطٞبی ٔؿؤِیّتپهصیطی ارتٕهبفی ،تقٟهس ارتٕهبفی  ٚافتٕهبز
ارتٕهبفی ضاثغهم ٔؿههتمیٓ ٔ ٚقٙهبزاضی ٚرههٛز زاضز .ثهیٗ ؾههالٔت ارتٕهبفی  ٚثیٍههبٍ٘ی
ارتٕبفی ٘یع ضاثغم ٔقىٛؼ ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
ؾطاد ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ( )1392زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ" زیٗ  ٚؾالٔت "ثه ٝایهٗ ٘تیزهٝ
زؾت یبفتٙس و ٝزیٙساضی ث ٝعٛض ریطٔؿتمیٓ  ٚاظ عطیك ٔتییط ؾجه ظ٘سٌی ؾالٔتٔحهٛض
ثط ؾالٔت رؿٕی تیحیط زاضز .احط زیٙساضی ثط ؾالٔت ارتٕبفی ثه ٝعهٛض ریطٔؿهتمیٓ  ٚاظ
عطیك حٕبیت ارتٕبفی اؾت.
وال٘تطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1394پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ ا٘هعٚا  ٚؾهالٔت ا٘زهبْ زاز٘هس٘ .تهبیذ
٘كبٖ زاز ثب افعایف ٔیعاٖ ا٘عٚای ارتٕبفی ،اظ ؾهغٛح حٕبیهت ارتٕهبفی وبؾهت ٝقهسٚ ٜ
ٚضقیت ؾالٔت ضٚاٖ قٟط٘ٚساٖ زض حبِت ؾیتپصیطی لطاض ٔیٌیطز.
زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ "ثطضؾی ضاثغٝی ضضبیت اظ ظ٘سٌی  ٚؾالٔت ارتٕبفی ظ٘هبٖ قهٟط
یعز" و ٝتٛؾظ افكب٘ی  ٚقیطی ٔحٕس ثبز ( )1395ث ٝا٘زبْ ضؾیس ٜاؾت ٘تبیذ حهبوی اظ ٖ
ثٛز و ٝثیٗ ٔیعاٖ ضضبیت اظ ظ٘سٌی  ٚؾالٔت ارتٕبفی ضاثغٝی ٔقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٕی ٚرهٛز
زاضز  ٚثب افعایف ضضبیت اظ ظ٘سٌی ،ؾالٔت ارتٕبفی ٘یع افعایف پیسا ٔیوٙس.
وٛقكی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1395تیحیط ؾطٔبیم ارتٕبفی ثط ؾالٔت ؾبِٕٙساٖ  60ؾهبَ  ٚثهبرتط
قٟط ٔكٟس ضا ٔٛضز پػٞٚف لطاض زاز٘س٘ .تبیذ تحمیمبت ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝؾهالٔت ؾهبِٕٙساٖ
زض قٟط ٔكٟس زض حسّ ٔتٛؾظ اؾت؛ أب ؾالٔت ٔطزاٖ ثیكتط اظ ظ٘بٖ اؾت .تحههیالت ثهبرتط،
زاضای ٕٞؿط ثٛزٖ ٚ ٚضقیت التهبزی ٔغّٛةتط ثط ؾالٔت تیحیط ٔخجتهی زاضز ،افهعایف ٔیهعاٖ
ا٘عٚای ارتٕبفی  ٚؾٗ ،ضاثغم ٔٙفی ثب ٔیعاٖ ؾالٔت ؾبِٕٙساٖ زاقت ٝاؾت.

ِی  ٚغاً٘ 1زض پػٞٚكی و ٝثب فٙهٛاٖ «ا٘هٛاؿ قهجى ٝارتٕهبفی  ٚؾهالٔت ؾهبِرٛضزٌبٖ:
ثطضؾی اضتجبعبت ٔتمبثُ» زض ؾبَ  2015ا٘زبْ زاز٘س ،ث ٝثطضؾی اضتجبط ثهیٗ قهجىٝی ارتٕهبفی
(ذب٘ٛاز ،ٜزٚؾتبٖ ٚ )...ٚ ،تیحیط ٖ ثط ؾهالٔتی (رؿهٕی ،ضٚا٘هی ،قهٙبذتی  ٚثه ٝعهٛض وّهی
1. Li & Zhang
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ؾالٔتی) پطزاذتٙس٘ .تبیذ حبوی اظ ٖ ثٛز و ٝضاثغٝی لٛیای ثهیٗ ا٘هٛاؿ قهجىٝی ارتٕهبفی ٚ
ؾالٔتی ٚرٛز زاضز.

ٚاتطٚضؼٕٞ ٚ 1ىبضاٖ ( )2014زض پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ «تیحیط حٕبیت ارتٕبفی ثهط ضٚی
ؾالٔتی ثٔٛیبٖ اؾتطاِیبیی زض یه ربٔقم ٔتطٚپّیتٗ» ث ٝتیویس ثط ایهٗ انهُ پطزاذهت وهٝ
اضتجبعبت ارتٕبفی یهه ثرهف ذیّهی ٕٟٔهی اظ ظ٘هسٌی ثٔٛیهبٖ اؾهت  ٚاحتٕهب ًر ایهٗ
اضتجبعبت ٘مف ذیّی ٕٟٔی زض ٔتیحط ؾبذتٗ ؾالٔتی زض ثیٗ ایهٗ رٕقیهت زاقهت ٝاؾهت.
٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ قجىٝی ارتٕبفی ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت ثٛز و ٝحٕبیت ارتٕبفی حبنهُ
قسٔ ٜیتٛا٘س تیحیط ٔخجت ٙٔ ٚفی ثط ضٚی ؾالٔتی افطاز زاقت ٝثبقس.

ٔٛضإٞ ٚ 2ىبضاٖ (٘ )2014یع زض پػٞٚكی و ٝثط ضٚی  743وبضٌط زض رطة وبضِٚیٙبی
قٕبِی ا٘زبْ زاز٘س ث ٝایٗ ٘تیز ٝزؾت یبفتٙس وه ٝا٘هعٚای ارتٕهبفی ثهب افؿهطزٌی ثهبر ٚ
ؾالٔت رؿٕب٘ی  ٚضٚا٘ی پبییٗ ضاثغ ٝزاقتٕٔ ٚ ٝىٗ اؾت ثطای ؾالٔت رؿٕی  ٚضٚا٘ی
پیبٔس ٔٙفی زاقت ٝثبقس.
جوغتٌدی ًقاط ضؼف ٍ قَت پیطیٌِی داخلی ٍ خارجی تحقیق
زض یه ٍ٘ب ٜوّی ٔیتٛاٖ ٌفت اٌطچٔ ٝغبِقبت ٘ؿجتبً ظیبزی زض زاذُ وكهٛض ثه ٝثطضؾهی
فٛأُ ارتٕبفی ٔؤحط ثط ؾالٔت پطزاذت ٝقسِٚ ٜی ٔغبِقبت ٔٛرٛز ٔتٕطوع ثط ٌطٜٞٚهبی
زض ٔقطو ذغطی چ ٖٛؾبِٕٙسأٖ ،قتبزاٖ ،افطاز ثیذبٕ٘هبٖ  ٚثیٕهبضاٖ اؾهت .زض ارّهت
تحمیمبت ا٘زبْ ٌطفت ٝزضظٔیٝٙی ؾالٔت زض ایطاٖ اظ یه ٘ؾطی ٝاؾتفبز ٜقهس ٜاؾهت  ٚثهٝ
ؾبیط ٘ؾطیٞٝب تٛرٟی ٘كس ٚ ٜتالقی زض رٟت ثؿظ ٘ؾطیهبت ٔهطتجظ ثهب ؾهالٔت ٘كهسٜ
اؾت .اظ عطف زیٍط تحمیمبت نٛضت ٌطفت ٝزض ظٔی ٝٙؾالٔت ث٘ ٝسضت ثط اؾبؼ تفىیه
رٙؿیتی ثٛز ٚ ٜپػٞٚفٞبی ا٘زبْ ٌطفت٘ ٝیع نطفبً ٔقغٛف ثه ٝثطذهی ٔتییطٞهبی ذهبل
ٞؿتٙس .زض اوخط تحمیمبت نٛضت ٌطفت ٝزض ذبضد اظ وكٛضٔ ،فبٞیٓ ٔ ٚتییطٞبی تحمیك ثٝ
ضٚقٙی تقطیج قس ٜاؾت  ٚایٗ ٔؿیِ ٝیىی اظ ٘مبط لٛت ایٗ تحمیمبت اؾت.
1. Waterworth
2. Mora
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چارچَب ًظزی تحقیق
یىی اظ ٔتفىطاٖ حٛظٜی ؾالٔت و ٝاقبضات ربٔقهٝقهٙبذتی  ٚضٚاٖقهٙبذتی زض وهبض اٚ
وبٔالً ث ٝچكٓ ٔیذهٛضز ،وییهع اؾهت .عجهك ٘ؾهط ٚی ،حّمهٝی ٔفمهٛز ٜزض تبضیرچهٝی
ٔغبِقبت ٔطثٛط ث ٝؾالٔت  ٚذهٛنبً ؾالٔت ش ،ٗٞپبؾد ث ٝایهٗ ؾهؤاَ اؾهت وه ٝیهب
ٕٔىٗ اؾت ویفیت ظ٘سٌی  ٚفّٕىطز قرهی افطاز ضا ثس ٖٚتٛرّ ٝثٔ ٝقیبضٞبی ارتٕبفی
اضظیبثی وطز .وییع ٘یع ٔخُ رضؾٗ ٔقتمس اؾت ؾالٔت ضٚا٘ی ،ویفیهت ظ٘هسٌی  ٚفّٕىهطز
قرهی فطز ضا ٕ٘یتٛاٖ ثس ٖٚتٛرّ ٝثٔ ٝقیبضٞبی ارتٕبفی اضظیبثی وطز  ٚفّٕىطز ذهٛة
زض ظ٘سٌی چیعی ثیف اظ ؾهالٔت ضٚا٘هی ٞ ٚیزهب٘ی  ٚقهبُٔ تىهبِیج  ٚزضٌیهطیٞهبی
ارتٕبفی اؾت؛ اظ ایٗ ض ،ٚا ٚؾالٔت ارتٕبفی ضا اضظیهبثی  ٚقهٙبذت فهطز اظ چٍهٍ٘ٛی
فّٕىطزـ زض ارتٕبؿ  ٚویفیت ضٚاثغف ثب افطاز زیٍط٘ ،عزیىبٖ ٌ ٚطٜٞٚبی ارتٕبفی وهٝ
فضٟ٘ ٛبؾت ٔقطفی ٔیوٙسٚ .ی ثط ایٗ اؾبؼ ٔسَ پٙذ فبّٔی ذٛیف ضا ٔغطح ٔیوٙهس
و ٝزض ٖ پٙذ فبُٔ ا٘ؿزبْ ،پصیطـ ،قىٛفبییٔ ،كبضوت  ٚا٘غجبق ارتٕبفی قبذمٞبی
ؾالٔت ضا تكىیُ ٔیزٙٞس (قطثتیبٖ .)157 :1391 ،وییع ثقس ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚارتٕبفی ضا
٘كب٘ٝی وبضوطز ٔخجت ٔیذٛا٘س ٔ ٚیٌٛیس اٌهط فهطز قهطایظ ز ٚثقهس ؾهالٔت احؿبؾهی
(احؿبؼ ذٛة  ٚضضبیت اظ ظ٘سٌی)  ٚثقس وهبضوطز ٔخجهت ضا زاقهت ٝثبقهس اظ ؾهالٔت
ضٚا٘ی ثطذٛضزاض اؾتٚ .ی ایٗ ٚضقیت ضا ثبِٙسٌی ٔی٘بٔس .افطاز ثبِٙس ،ٜاحؿهبؼ ذهٛثی
ث ٝظ٘سٌی زاض٘س  ٚزض ضاثغ ٝثب زیٍطاٖ  ٚزض ربٔق ،ٝفقبَ  ٚؾبظ٘سٜا٘س .وییع٘ ،جٛز ؾهالٔت
ضٚا٘ی ضا پػٔطزٌی ٔی ذٛا٘س .افطاز پػٔطز ،ٜاحؿبؼ ذٛثی ثه ٝظ٘هسٌی ٘ساض٘هس  ٚوهبضوطز
ضٚا٘ی  ٚارتٕبفیقبٖ ٔكىُ زاضز .ایٗ افطاز زچبض ییؼ ٔٛ٘ ٚیسی ثٛز ٚ ٜظ٘سٌی ذٛز ضا
پٛس  ٚذبِی ٔیثیٙٙس (قطثتیبٖ  ٚایٕٙی.)116 :1396 ،
٘یبظ ث ٝتٕبؼ  ٚاضتجبعبت ارتٕبفی اظ ظٔطٜی ٘یبظٞبی اِٚیٝی ا٘ؿب٘ی تّمی ٔی ٌطزز وٝ
ثطای ثٟعیؿتی فطزی  ٚرٕقی افطاز ثؿیبض ثب إٞیّت ٔی ثبقس .ا٘ؿبٖ ٞب ث ٝفٛٙاٖ ٔٛرٛزاتی
ارتٕبفی زض ثؿیبضی اظ ٔؿبئُ ث ٝیىسیٍط ٚاثؿت ٝا٘س؛ ٟ٘هب ثه ٝعهٛض ٔهسا ْٚزض اضتجهبط ثهب
یىسیٍط٘س  ٚزض ٖٚقجىٝای اظ ذٛیكب٘ٚساٖ  ٚریطذٛیكب٘ٚساٖ ثه ٝعهطق ٌ٘ٛهبٌ ٖٛرهبی
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ٌطفت ٝا٘س  ٚثب زاقتٗ تقبٔالت ارتٕبفی ٔتٛٙؿ ،ث ٝظ٘سٌی ارتٕبفی ذٛز قهىُ ٔهی زٙٞهس.
ٔقضّی و ٝایٗ اضتجبعبت ضا زض ربٔقٝی ؾیبَ ٔسضٖ ثب تٟسیسی رسی ٔٛار ٝؾبذت ٝاؾت
 ،پسیس ٜای ث٘ ٝبْ ا٘عٚای ارتٕبفی یب ا٘فهبَ زض قجىٝی ضٚاثظ ارتٕهبفی افضهبی ربٔقهٝ
اؾتٔ" .كرهٝی انّی ا٘عٚا ،فمساٖ قجىٝی ضٚاثظ ارتٕبفی ٔقٙبزاض ثٔ ٝخبثّٟٔ ٝهٓ تهطیٗ
٘یبظ ارتٕبفی افطاز اؾت" (وال٘تطی ٕٞ ٚىبضاٖ .)95 :1394 ،زٚضویٓ ثط ایٗ ثبٚض اؾت وٝ
ٔكبضوت زض أٛض ٌط ٚ ٜٚیب ربٔقٔ ٝیتٛا٘س ٔٙزط ث ٝافعایف احؿهبؼ تقّهك ثهٌ ٝهطٚ ٜٚ
ربٔق ٝقٛز ظیطا ظٔب٘ی و ٝافطاز تٕبؼٞبی ٔىطض ثب یىسیٍط زاقت ٝثبقٙس ،زِٕكیِٛیٞهب ٚ
ٔٙبفـ ٔكتطن  ٚپی٘ٛسٞبی فبعفیٟ٘ ،ب ضا ث ٝیىسیٍط ٘عزیهه ٔهیوٙهس  ٚاحؿهبؼ تقّهك
٘بقی اظ ایٗ پی٘ٛسٞب ،ثبفج ٔیقٛز ٟ٘ب اظ ذٛزقبٖ ثطای ٌط ٚ ٜٚیب ربٔقٔ ٝبی ٝثٍصاض٘هس.
ثٙب ثط ٘ؾط زٚضویٓٞ ،طچ ٝاحؿبؼ ٘عزیىی  ٚپی٘ٛس فطز ثب ٌطٞٚف لٛیتط ثبقهس ،احتٕهبَ
ا٘عٚا  ٚث ٝذغط افتبزٖ ؾالٔتی فطز وبٞف ٔییبثس.
یىی اظ ٔغطحتطیٗ ضٚیىطزٞبی اضائ ٝقس ٜزض تجییٗ ا٘عٚای ارتٕهبفی ،ضٚیىهطز قهجىٝ
اؾت .ایٗ ضٚیىطز تٛنیج ا٘ساظٜی قهجىٝی قرههی افهطاز ،فّٕىطزٞهبی ٖ اظ ِحهبػ
حٕبیت  ٚثطذی ٚیػٌیٞبی اضتجبعبت اظ ِحبػ ٘ٛؿ ضاثغه ،ٝفبنهّ ،ٝقهست  ٚفطاٚا٘هی ضا
ٕٔىٗ ؾبذت ٚ ٝاعالفبت فطاٚا٘ی زضثبضٜی حٕبیت ارتٕبفی ثبِم ٜٛفهطأ ٓٞهیؾهبظز .زض
ایٗ ضٚیىطز ثب تٕطوع ثهط ضٚاثهظ ٌطٞٚهی ٔ ٚكرههٞٝهبی ؾهبذتبضی قهىُثٙهسیٞهبی
ارتٕبفی ،ضٚاثظ ارتٕبفی ٕٞچ ٖٛؾه ًٙثٙهبی ؾهبذتبضٞبی ارتٕهبفی ٌطفتهٔ ٝهیقهٛز
(ٛٞضتٛر٘ٛؼ ٕٞ ٚىبضاٖ .)93 :1394 ،عطفساضاٖ ٘ؾطیٝی قجى ٝثط ایٗ ثبٚض٘س وهٚ ٝرهٛز
قجىٞٝبی ارتٕبفی ث ٝنٛضت حبئّی زض ٔمبثُ فٛأُ فكبضظای زض٘ٚی فُٕ ٔهیوٙهس ثهٝ
٘حٛی و ٝثب فطاٚ ٓٞضزٖ حٕبیتٞبی فبعفی ،زٚؾهتیٞهب  ٚفطنهتٞهبیی ثهطای افٕهبَ
ارتٕبفی ٔقٙبزاض ،احط ثؿیبض ٔؤحطی ثط فعت ٘فؽ افطاز  ٚافعایف تٛاٖ ٔمبثّ ٝثهب ٔكهىالت
 ٚافؿطزٌیٞب زاقت ٚ ٝزض ٟ٘بیت ث ٝاحؿبؼ ؾالٔت ٔٙزط ٔیٌطزز (وال٘تطی ٕٞ ٚىبضاٖ،
 .)97 :1394ثٙبثطایٗ ثط عجك اؾتسرَ ایهٗ ضٚیىهطز ،ثهٕٞ ٝهبٖ ا٘هساظ ٜوه ٝقهجى ٝضٚاثهظ
وٛچهتطٔ ،حسٚزتط یب ٍٕٗٞتط ٔیقٛز ،احتٕبَ ا٘عٚای ارتٕبفی افعایف یبفت ٚ ٝؾالٔت
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افطاز تحت ققبؿ لطاض ٔیٌیطز ،ثسیٗ تطتیت یه قجى ٝارتٕبفی ٔقٙبزاض احطات ٔخجتهی ثهط
ؾالٔت ذٛاٞس زاقت.
پػٞٚكٍطاٖ ثط ایٗ اؾتسرِٙس و ٝحٕبیت ارتٕبفی ٔب٘ـ ٘فٛش اؾهتطؼ زض فهطز قهسٚ ٜ
ؾجت ٔیٌطزز تب ٞطچ ٝثیكتط اظ تزبضة ٔٙفی پطٞیع وٙس .پبتٙهبْٔ 1قتمهس اؾهت وه ٝیهه
قجى ٝحٕبیتیٔ ،ؿبفست ّٕٔٛؾی ضا فطأ ٓٞی ٚضز و ٝثبفهج وهبٞف اضهغطاة قهسٚ ٜ
ٙٞزبضٞبی ٔطثٛط ث ٝؾالٔتی ضا تمٛیت ٔیوٙس .افطاز ٚلتی ٔیزا٘ٙس و ٝاظ رب٘ت ذهب٘ٛاز،ٜ
زٚؾتبٖ ٘ ٚعزیىبٖ ذٛز ا٘ٛاؿ حٕبیتٞب ضا زضیبفت ٔیوٙٙس ،احؿبؼ ذكهٛٙزی ثیكهتطی
زاقت ٚ ٝزض ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت ثب ٔٙغك  ٚفّٕىطز ثٟتطی فُٕ ٔیوٙٙس (قهطیفیبٖ.)1385 ،
زض ٔیبٖ ٔسَٞبی ٘ؾطیٔ ،سَ تیحیط ٔؿتمیٓ فّیٕی ًٙفٛٙاٖ ٔهیوٙهس وه ٝنهطف حٕبیهت
ارتٕبفی ثطای ؾالٔتی ٔفیس اؾت  ٚثطفىؽ ٘ساقتٗ یب فمهساٖ حٕبیهت ارتٕهبفی زاضای
تیحیطات ٔٙفی ثط ؾالٔتی اؾت .عجك ٌعاضٜی انّی ایٗ ٔسَ ٞطچ ٝحٕبیت ارتٕبفی فهطز
ثیكتط ثبقس ا ٚاظ ؾالٔتی ثیكتطی ثطذهٛضزاض؛ اؾهت .اظ ایهٗ ض ٚؾهالٔتی ٔتهیحط اظ ٔیهعاٖ
زاقتٗ حٕبیت ارتٕبفی اؾت .زض ٔسَ تیحیط ٔؿتمیٓ ،ؾالٔتی تبثقی اظ حٕبیت ارتٕهبفی
اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝافطاز اٌط زاضای حٕبیت ارتٕبفی ثبقٙس ،اظ ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚرؿهٕب٘ی
ثطذٛضزاض٘سٕٞ .چٙیٗ ٔسَ تیحیط ریطٔؿتمیٓ یب فطضیٝی ضطثٌٝیط ؾیٓ ٘یع ٘كبٖ ٔهیزٞهس
و ٝایٗ ٔهسَ ثطای افطازی ٔفیس ٔ ٚؤحط اؾت و ٝتحت فكبض ضٚا٘ی  ٚاؾتطؼ لطاض زاض٘ههس.
زض ایههٗ حبِههت حٕبیت ارتٕبفی ٕٞب٘ٙس ؾپطی زض ٔمبثُ ضطثبت ٘بقهههی اظ اؾهههتطؼ،
فٕههُ وههطز٘ ٚ ٜمههف تقسیُوٙٙس ٜحبض ٔٙفی حٛازث اؾتطؼظا ضا ثبظی ٔیوٙس .ث ٝتقجیط
زیٍطٔ ،سَ ضطثٌٝیطی حٕبیت ارتٕبفی فٛٙاٖ ٔیوٙس ،حٕبیت ارتٕبفی فٕستاً ٍٙٞبٔی
وههه ٝؾهههغﺢ اؾهههتطؼ ثبراؾت ،ثط ؾالٔت ضٚا٘ی تیحیط ٔیٌصاضز .فمساٖ حٕبیت زض ایٗ
ٔسَ ،ضطٚضتبً اؾتطؼظا ثه ٝحؿبة ٕ٘ی یس ،ثٙهبثطایٗ تحت قطایظ اؾتطؼ ثبر  ٚحٕبیت
وهٓ ،ؾیت  ٚپطیكب٘ی ضٚا٘ی افعایف ٔییبثس (ضیبحی ٕٞ ٚىبضاٖ.)96 -97 :1389،
زض ضاثغ ٝثب تیحیط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط ؾالٔت ٘یع ثبیس ٌفهت وه ٝؾطٔبیهٝی ارتٕبفی ثهٝ
1. Putnam
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عٛض وّی ٘ ٚیع ؾبظٜٞبی ٖ ،ث ٝقهیٜٞٛهبی ٔرتّفهی ثهط ؾهالٔت احهط ٔهیٌصاض٘هس٘ .رؿهت،
ٔزٕٛفٝی ثعضٌی اظ حبض  ٚپػٞٚفٞب ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝضٚاثظ ارتٕبفی نهٕیٕب٘ ٚ ٝاضتجبعهبت
ارتٕبفی ٞسفٕٙس ،حبض ؾهٛزٔٙسی ثهط ؾهالٔتی زاض٘هس .ز ،ْٚؾطٔبیهٝی ارتٕبفی اظ ضا ٜحفهؼ
ا٘ؿزبْ ارتٕهبفی زض ٔٛارٟهم ثهب تیییهطات ارتٕهبفی ،التههبزی  ٚفهٗقهٙبذتی ،اظ ؾهالٔتی
ٔحبفؾت ٔیوٙس .ؾ ،ْٛفمیس ٜثط ایٗ اؾت و ٝؾطٔایهٝی ارتٕبفی ،ذٛزیهبضی ارتٕهبفی ضا زض
ربٔق ٝتمٛیت ٔیوٙس  ٚث ٝارتٕبفبت أىبٖ ٔیزٞس تب ث ٝؾهب٘ی ثهب یىهسیٍط زض رٟهت حهُ
ٔؿبئُ رٕقی ٘ؾیط ؾالٔت وبض وٙٙس (ثطوٕٕٗٞ ٚ 1ىبضاٖ . )2000 ،ثطوٕٗ  ٚوهبٚاچی ٘یهع اظ
ٔىب٘یؿٓٞبیی یبز ٔیوٙٙس و ٝاظ عطیك ٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط ؾالٔتی احط ٔیٌهصاضز٘ .رؿهت
زض ؾغﺢ ّٔی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثب تمٛیت ا٘تكبض ؾطیـ اعالفهبت ٔهطتجظ ثهب ؾهالٔت ٘ ٚیهع
افعایف احتٕبَ پصیطـ ٙٞزبضٞبی ضفتبض ؾبِٓ ٘ ٚیع افٕبَ وٙتطَ ٘ ٚؾبضت ثهط ضفتهبض ظیبٕ٘ٙهس،
ثط ؾالٔتی تیحیط ٔیٌصاضز .ز ْٚؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٔیتٛا٘س اظ ضا ٜافعایف زؾتیبثی ثه ٝذهسٔبت
 ٚتؿٟیالت ثط ؾالٔتی احط ثٍصاضز .ؾهطا٘زبْ ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی ٔهیتٛا٘هس اظ ضأ ٜؿهیطٞبی
ٔؿتمیٓ ضٚا٘ی _ ارتٕبفی ثط ؾالٔت احط ثٍصاضز؛ ثٛیػ ٜؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٔیتٛا٘هس ثهب تهیٔیٗ
حٕبیت ارتٕبفی ٘ ٚیع فعت ٘فؽ  ٚاحتطاْ ٔتمبثُ ؾالٔتی افهطاز ضا تمٛیهت وٙهس (ثهطوٕٗ ٚ
وههبٚاچی .)2000 ،ثٙههبثطایٗ ؾطٔبیم ارتٕبفی  ٚؾههبظٜٞههبی ٖ ثهه ٝفٙههٛاٖ یىههی اظ ٔتییطٞههبی
ارتٕبفی احطٌصاض ث ٝقیٜٞٛبی ٔرتّفی ثط ؾالٔت احط ٔیٌصاض٘هس  ٚیهه قرههی ثهب ؾهطٔبیٝ
ارتٕبفی ثیكتط ،ث ٝاحتٕبَ ظیبز زؾتطؾی ثیكتطی ثٙٔ ٝبثـ ٔبزی چ ٖٛزض ٔس  ٚحهطٚت زاضز وهٝ
ایٗ أط ؾالٔتی ضا ث ٝضٚـٞبی ٔرتّفی ثٟجٛز ذٛاٞس زاز (ثطوٕٗ ٕٞ ٚىبضاٖ.)2000 ،
ٙٞؽ ٔقتمس اؾت ضضبیت اظ ظ٘سٌی یىی اظ ٔٙبثـ  ٚقبذمٞبی ٔ ّٟٓؾالٔتی اؾهت.
ضضههبیت اظ ظ٘ههسٌی ثهه ٝؾههالٔتی ٔههطتجظ قههس ٜاؾههت ٘ ٚبضضههبیتی یىههی اظ فٛأههُ
پیفثیٙیوٙٙسٜی ثیٕبضی ٔ ٚطي اؾت .وٛضویالٕٞ ٚ 2ىبضاٖ (٘ )1988یع ٔقتمس٘س ضضبیت
اظ ظ٘سٌی ثط فٛأّی و ٝپیف ثیٙیوٙٙسٜی ؾالٔتی ٞؿتٙس ٔب٘ٙهس ضفتهبض ؾهالٔتی ،حٕبیهت

1 .Berkman
2. Korkeila
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ارتٕبفی ٌ ٚعاضـ فطز اظ ؾالٔتی تیحیطٌصاض اؾت  ٚای ٍٝ٘ٛٙؾالٔتی افطاز ضا تحهت تهیحیط
لطاض ٔیزٞس؛ زض ٔمبثُ اضتجبط ثیٗ ٘بضضبیتی  ٚؾهبیط ضیؿهه فبوتٛضٞهبی ؾهالٔتی ٔب٘ٙهس
وٕجٛز ضفتبض ؾالٔتی ٘ ...ٚیع تیییس قس ٜاؾت.
زض ٔیبٖ فٙبنطی و ٝثط ؾالٔت احط ٔیٌصاضز ،زیهٗ ٘مهف ّٕٟٔهی زاضزٛٔ .ضهٛؿ زیهٗ
ٔٛضز ثحج ٔحممبٖ پیكٍبٔی ٕٞچ ٖٛریٕع ،فطٚیس ،ی ٚ ً٘ٛزیٍهطاٖ ثهٛز ٚ ٜپهؽ اظ ٖ
ا٘سیكٕٙسا٘ی ٘ؾیط ِپٛضت ث ٝتجییٗ ٔصٞت پطزاذتهٝا٘هس .فهال ٜٚثهط ایهٗ وبضوطزٌطایهب٘ی
ٕٞچ ٖٛزٚضویٓ ٘یع ٔقتمس ثٚ ٝرٛز ضاثغ ٝثیٗ زیٙساضی  ٚؾالٔت ٞؿتٙس؛ ثط عجك ضٚیىطز
وبضوطزٌطایب٘ ،ٝزیٗ ربٔق ٝضا ٔتحسٕٞ ،جؿتٍی ارتٕبفی ضا تمٛیت  ٚا٘ؿهزبْ ارتٕهبفی
ضا حفؼ ٔیوٙس .زیٗ ٕٞچٙیٗ یٍبٍ٘ی افطاز ربٔق ٝضا ثب ٕٞسیٍط تمٛیت  ٚرسایی ٘هبٖ ضا
اظ افضبی زیٍط ٌطٜٞٚب تكسیس ٔی وٙس .فال ٜٚثط ایٗ زیٗ ٔهیتٛا٘هس ظٔیٙهٞٝهبی ا٘ؿهزبْ
ٌطٞٚی ضا فطا ٓٞوطز ،ٜافطاز ضا زض لبِت  ٓٞویكب٘ی ٔقتمس ثه ٝرٟهبٖثیٙهی  ٚایهسئِٛٛغی
ذبنی زض ثطاثط ؾبیط ٌطٜٞٚب  ٚارتٕبفبت ٔتٙبؽط زؾت ٝثٙهسی ٕ٘بیهسٕٞ .هیٗ زؾهتٝثٙهسی
ٔیتٛا٘س فبّٔی ثطای ٌؿتطـ ا٘ؿزبْ زضٌٖٚطٞٚی زض ثطاثط ٌطٜٞٚبی ثیط٘ٚهی ٌهطزز وهٝ
پیط ٚفمبیس ٘ ٚؾبْ فىطی ٔتفبٚتی ٘ؿجت ثٌ ٝط ٜٚذٛزی ٞؿتٙس .زیٗ ثب ایزهبز یهه ضٚح
رٕقی ،قٛض  ٚقٛق ٔصٞجی ٌ ٚؿتطـ احؿبؾبت ٍٕٞهب٘ی اظ عطیهك ٔٙبؾهه ٔ ٚطاؾهٓ
رٕقیٔ ،یتٛا٘س ظٔیٞ ٝٙبی رظْ ضا ثطای پی٘ٛس ٔیبٖ افضب  ٚا٘ؿزبْ ارتٕبفی فهطاٚ ٓٞضز.
اظ ایٗ ض ٚثب اؾتٙبز ث ٝاؾتسرَٞبی وبضوطزٌطایبٖ زضثبضٜی وبضوطز زیٗ ،ایٗ فطضهی ٝوهبٔالً
پصیطفتی ث٘ ٝؾط ٔیضؾس و ٝزیٙساضی احط ٔخجتی ثط اضتمبی ؾالٔتی زاضز ،ث ٝایهٗ تطتیهت وهٝ
افطاز زیٙساض و ٝاضتجبط ٌؿتطز ٚ ٜپی٘ٛس لٛی تطی ثهب افهطاز ربٔقه ٝذهٛز زاض٘هس ،احتٕهبرً
قجىٞٝبی حٕبیتی ٌؿتطز ٜای ٘یع زاض٘س  ٚزض ٘تیز ٝحٕبیت ارتٕبفی ظیبزی اظ ؾٛی ایهٗ
قجىٞٝب زضیبفت ٔی ٕ٘بیٙس و ٝحٕبیت ارتٕبفی ظیبز ٘یع ثهٛ٘ ٝثهٝی ذهٛز ثبفهج اضتمهبی
ؾالٔت افطاز ٔیقٛز (ؾطادظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ .)1392 ،ثط اؾهبؼ چهبضچٛة ٘ؾهطی فهٛق،
ٔسَ ٘ؾطی پػٞٚف ث ٝقىُ ظیط اضائٔ ٝیقٛز ٛٔ ٚضز ظٔ ٖٛلطاض ٔیٌیطز:
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ا٘عٚای ارتٕبفی

ارتٕبفی

ؾطٔبیٝی ارتٕبفی
ؾالٔت

ضٚا٘ی

رؿٕب٘ی

ضضبیت اظ ظ٘سٌی
حٕبیت ارتٕبفی
زیٙساضی

ًوَدار  :1هدل ًظزی تحقیق :ػَاهل اجتواػی هزتثط تا سالهت ضْزًٍداى هطْد

فزضیات تحقیق
.1ثیٗ ا٘عٚای ارتٕبفی ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .2ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .3ثیٗ ضضبیت اظ ظ٘سٌی ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .4ثیٗ حٕبیت ارتٕبفی ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .5ثیٗ زیٙساضی ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .6ثیٗ ؾٗ ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 .7ثیٗ ٔتییطٞبی رٕقیت قٙبذتی (رٙؿیتٚ ،ضقیت تیٞهُ ٚ ٚضهقیت اقهتیبَ) ثهب
ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
رٍش ضٌاسی تحقیق
ٔغبِقٝی حبضط ثِ ٝحبػ ارطا ،اظ ٘ٛؿ پیٕبیكی ثِ ٝحبػ ٔقیبض ظٔبٖٔ ،مغقی ثهِ ٝحهبػ ٞهسف،
وبضثطزی  ٚاظ ِحبػ ٔیعاٖ غضفبیی ،پٟٙبٍ٘ط اؾت .ربٔقٝی ٔهبضی ٔهٛضز ٔغبِقه ٝزض ایهٗ
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پػٞٚف ضا رٕقیت ؾی ؾبَ  ٚثبرتط قٟط ٔكٟس 1تكىیُ ٔی زٙٞس و ٝتقساز ٟ٘ب ثط اؾبؼ
ؾطقٕبضی فٕٔٛهی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىهٗ ؾبَ ٘ 880673 ،1395فط ٔطز ٘ 870338 ٚفهط ظٖ
ضا قبُٔ قس ٜاؾت .ثطای ثط ٚضز حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاثتسا یه ٔغبِقٝی ٔمسٔبتی ضٚی ٘ 30فهط اظ
افطاز ربٔقٝی ٔبضی ا٘زبْ ٌطزیس تب پطاوٙسٌی نفت ٔهٛضز ٔغبِقه( ٝؾهالٔت) ٔكهرم
ٌطزز  ٚؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ثب ؾغﺢ اعٕیٙبٖ  95زضنس  ٚزلت احتٕهبِی 5
زضنس حزٓ ٕ٘٘ 384 ٝ٘ٛفط تقییٗ ٌطزیس .ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی زض ایٗ تحمیك ،ذٛقٝای چٙهس
ٔطحّٝای اؾت و ٝعی ٔطاحُ ظیط ا٘زبْ پصیطفت:
.1تمؿیٓ قٟط ث ٝحٛظٜٞب  ٚا٘تربة ٕ٘ٝ٘ٛای اظ حٛظٜٞب.
 .2تمؿیٓ حٛظٜٞب ث ٝثّٛنٞب  ٚا٘تربة ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ثّٛن ٞط حٛظٜی ٔٙترت.
 .3تٟیٝی فٟطؾت ذب٘ٛاضٞبی ٞط ثّٛن ٔٙترت  ٚا٘تربة تهبزفی ذب٘ٛاضٞب.
زازٜٞب ثط اؾبؼ ٔبض تٛنهیفی  ٚاؾهتٙجبعی  ٚثهب اؾهتفبز ٜاظ ظٔهٖٞٛهبی ٔهبضی ضهطیت
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛتی ٔؿتمُ ،ضٌطؾی ٖٛچٙسٌب٘ ٚ ٝتحّیُ ٔؿیط ٔهٛضز تحّیهُ لهطاض ٌطفتهٝ
اؾت .ثطای ثطضؾی افتجبض ٚؾیّٝی ا٘ساظٌٜیطی ،افتجبض ٔحتٛایی ٔس ٘ؾط ثٛز ٜاؾهت وه ٝثهط
اؾبؼ ٖ اثعاض ٌطز ٚضی اعالفبت ث ٝضؤیت تقهسازی اظ ٔترهههبٖ ضؾهیس  ٚثهط اؾهبؼ
ٔكٛضت ٟ٘ب ،ثطذی ٌٛیٞٝب انالح  ٚثبظٍ٘طی قس .ثطای ؾٙزف پبیبیی ٔتییطٞهبی تحمیهك
٘یع اظ ِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقسٔ .یعاٖ ِفب ثطای ٌٛیٞٝهبی ٔیهعاٖ ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی ،0/83
حٕبیت ارتٕبفی  ،0/87زیٙساضی  ،0/88ضضبیت اظ ظ٘هسٌی  ،0/85ا٘هعٚای ارتٕهبفی ٚ 0/69
ثطای ٌٛیٞٝبی ؾغﺢ ؾالٔت ثطاثط  0/82ثٛز ٜاؾهت وهٔ ٝیهعاٖ ِفهبی ثیكهتط اظ  0/7ثهطای
ٕٝٞی ؾبظٜٞب  ،حىبیت اظ ٕٞجؿتٍی زض٘ٚی ٌٛیٞٝب  ٚپبیبیی اثعاض تحمیك زاضز.

زِیُ ا٘تربة ؾٙیٗ ؾی ؾبَ  ٚثبرتط ایٗ اؾت و ٝز ٚوٟٛضت رٕقیتی ضا قبُٔ ٔیقٛز ،رٕقیتی و ٝلجُ اظ 1335
ٔتِٛس قس٘س (60ؾبَ ث ٝثبر)  ٚرٕقیت ٞبیی و ٝزض ؾی ؾبَ یٙس ٜث ٝتسضیذ ث ٝؾٗ قهت ؾبَ  ٚثبرتط ٔیضؾٙس ٚ
زض ٔزٕٛؿ ٔیب٘ؿبرٖ  ٚؾبِٕٙساٖ ضا زض ثط ٔیٌیط٘س  ٚا٘تؾبض ٔی ضٚز اظ ثّٛك رظْ ارتٕبفی ثطذٛضزاض ثبقٙس  ٚایٗ
ٔ ٟٓؾالٔت فٕٔٛی ٖٞب ضا تحت تیحیط لطاض زاز ٜثبقس.
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تؼاریف هفَْهی ٍ ػولیاتی هتغیزّای پضٍّص
جدٍل  :1تؼاریف هفَْهی ٍ ػولیاتی هتغیزّای تحقیق
٘بْ ٔتییط

تقطیج ٔفٟٔٛی

تقطیج فّٕیبتی

ؾغﺢ ؾٙزف

ثطای ؾٙزف ؾغﺢ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ
اظ پطؾكٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز SF- 361
ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی ،ؾالٔت
ضا ث ٝنٛضت ثٟعیؿتی وبُٔ
ؾالٔت

فیعیىی ،ضٚا٘ی  ٚارتٕبفی
تقطیج ٔیوٙس ٘ ٝفمظ فمساٖ
ثیٕبضی ٘ ٚبضاحتی (ؾبظٔبٖ
ثٟساقت رٟب٘ی.)7 :2007 ،

اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝثٚ ٝؾیّٝی ٚیط ٚ
قطثٛضٖ 2ؾبذت ٝقس ٚ ٜاظ عطیك 36
ؾؤاَ ،ؾالٔت قٟط٘ٚس ضا اظ اثقبز
ٔرتّج ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞس.

فبنّٝای

ٔمیبؼ ؾٙزف ؾالٔت زض ز ٚثقس؛
قبُٔ ؾالٔت فیعیىی ٚ 3ضٚا٘ی _
ارتٕبفی 4ؾٙزف قس ٜوٕ٘ ٝطات ثیٗ
 0تب  100ضا زض ثطٌطفت ٝاؾت ٕ٘ ٚطٜی
ثبرتط ثٙٔ ٝعِٝی ؾالٔت ثبرتطاؾت.

حٕبیت ارتٕبفی ث ٝفجبضتی ثط
زؾتطؼ ثٛزٖ  ٚویفیت ضٚاثظ ثب
افطازی وٙٔ ٝبثـ حٕبیتی ضا زض
ٔٛالـ ٔٛضز ٘یبظ فطأ ٓٞیوٙٙس
تیویس زاضز .زٚؾتبٖ ،قٙبیبٖ ٚ
حٕبیت
ارتٕبفی

ذب٘ٛاز ،ٜذسٔبت فیٙی ٚ
اعالفبتی ضا فطأ ٓٞیوٙٙس وٝ
ٔٛرت ٔیقٛز یه فطز احؿبؼ
ٔطالجت ،زٚؾت زاقت ٝقسٖ،
فعت ٘فؽ  ٚاضظقٕٙس ثٛزٖ وٙس
 ٚذٛز ضا رعئی اظ قجىٝی -
اضتجبعی ثسا٘س (حؿیٙی حبری

ثطای ؾٙزف ایٗ ٔتییط پؽ اظ ثطضؾی
ٔغبِقبت لجّی ٕٞچ( ٖٛپطٚؾیسا٘ٚ ٛ
ّٞطٔ )1983 ،زٕٛفبً ٌٛ 14ی ٝعطاحی
ٌطزیس و ٝاظ ز ٚقبذم ذب٘ٛازٚ ٜ
زٚؾتبٖ تكىیُ قس ٜو ٝپؽ اظ ٔغبِقٝ
ٔمسٔبتی ٔكرم قس اظ لبثّیت افتٕبز

فبنّٝای

ٔغّٛة  ٚلبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض اؾت.
ٕٝٞی ٌٛیٞٝبی ایٗ ٔمیبؼ ثط اؾبؼ
عیج  2زضرٝای (زضؾت ٘ ٚبزضؾت)
ؾٙزیس ٜقس.

ثىٙس.)145 :1389،ٜ

1. Short from
2. Ware & Sherbourne
3. Physical health
4. Mental health, social functioning
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اظ ٘ؾط وّٕٗ ،ؾطٔبیٝی ارتٕبفی
ثط یٙس ضٚاثظ ٔیبٖ افطازٌ ،طٜٞٚب ٚ
ارتٕبؿ اؾت و ٝافتٕبز ٔی فطیٙس
ؾطٔبیٝ

 ٚایٗ ضٚاثظ  ٚافتٕبز زض ربی

ارتٕبفی

ذٛز وٙف رٕقی ضا زض ضؾیسٖ
ثٞ ٝسف یب اٞساف رٕقی یبضی
ٔیضؾب٘س (ٔزسی ٔ ٚحٕسی،
.)171 :1395
زیٙساضی فجبضت اؾت اظ پصیطـ
تٕبْ یب ثركی اظ فمبیس،
اذتالفبت  ٚاحىبْ زیٙی ث٘ ٝحٛی

زیٙساضی

و ٝقرم زیٙساض ذٛز ضا ّٔعْ
ث ٝتجقیت  ٚضفبیت اظ ایٗ
ٔزٕٛف ٝثسا٘س (حكٕت ییٕبیی،
.)190 :1380
ضضبیت اظ ظ٘سٌی فجبضت اؾت
اظ یه ثقس ٔ ّٟٓثطای تقییٗ

ضضبیت

ویفیت ظ٘سٌی  ٚیب زض انغالح

اظ ظ٘سٌی

ضضبیت ثب ثط ٚضز ٜقسٖ ٘یبظٞب ٚ
ا٘تؾبضات ،ضظٞٚب  ٚثط٘بٔٞٝب ثٝ
زؾت ٔی یس (ظا.)1992،1ٗٞ

ثٙٔ ٝؾٛض ؾٙزف ٔیعاٖ ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی پبؾرٍٛیبٖ ایٗ ٔتییط زض ؾٝ
قبذم افتٕبز ارتٕبفی (قبُٔ چٟبض
ظیط ثقس افتٕبز ثیٗ قرهی ،افتٕبز
ٟ٘بزی ،افتٕبز ثٔ ٝحیظ  ٚافتٕبز تقٕیٓ

فبنّٝای

یبفتٙٞ )ٝزبض ارتٕبفی  ٚقجىٝ
ارتٕبفی (قبُٔ  3ظیط ثقس ٔكبضوت
ارتٕبفیٔ ،كبضوت ٔس٘ی  ٚویفیت
قجى )ٝؾٙزیس ٜقس.
زیٙساضی زض پػٞٚف حبضط زاضای پٙذ
قبذم افتمبزیٙٔ ،بؾىی ،پیبٔسی،
فبعفی  ٚفىطی اؾت .ثط ٔجٙبی ثطذی
اظ قبذمٞبی ٔٙبؾت ثطای ؾٙزف
زیٙساضی ٔؿّٕب٘بٖ ،رٕقبً ٌٛ 15یٝ

فبنّٝای

عطاحی قس ٜاؾت  ٚزض یه عیج پٙذ
لؿٕتی (اظ ذیّی ظیبز تب ذیّی وٓ)
ا٘ساظٌٜیطی قس ٜاؾت.
ثطای ؾٙزف ٔیعاٖ ضضبیت اظ ظ٘سٌی
پبؾرٍٛیبٖ زض ایٗ تحمیك اظ ٔمیبؼ
ضضبیت اظ ظ٘سٌی و ٝتٛؾظ (زایٙطٚ 2

فبنّٝای

ٕٞىبضاٖ )1983،عطاحی قس ،ٜاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.

اظ زیسٌب ٜؾیٕٗ ،ا٘عٚای ارتٕبفی

ثطای ؾٙزف ایٗ ٔتییط اظ ٔمیبؼ ا٘عٚا ثط

ٚالقیتی فىطی اؾت و ٝزض ٖ

ٌطفت ٝاظ وتبة زِجطت ٔیّط ،اؾتفبز ٜقسٜ

ا٘عٚای

فطز فسْ تقّك  ٚا٘فهبَ وبّٔی ضا

اؾت .ایٗ ٔقطفٞب زض یه ٔمیبؼ پٙذ

ارتٕبفی

ثب اضظـٞبی ٔطؾ ْٛربٔقٝ

لؿٕتی قبُٔ «وبٔالً ٔٛافك»ٛٔ« ،افك» ،

احؿبؼ ٔیوٙس (چّجی ٚ

«ثی ٘ؾط» ٔ« ،ربِج» « ،وبٔالً ٔربِج» زض

أیطوبفی.)4 :1383،

اذتیبض پبؾرٍٛیبٖ لطاض ٌطفت.

فبنّٝای

1. Zhan
2. Diner
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ارائِی یافتِّا
اعالفبت تٛنیفی ٔطتجظ ثب پبؾرٍٛیبٖ پهػٞٚف ٘كهبٖ ٔهی زٞهس وهٔ ٝیهبٍ٘یٗ ؾهٗ
پبؾرٍٛیبٖ  41/39ؾبَ ثٛز 32 ،ٜزضنس ضا ظ٘بٖ  68 ٚزضنس اظ رٕقیت ٕ٘ ٝ٘ٛضا ٔهطزاٖ
تكىیُ زاز ٜا٘سٔ .یبٍ٘یٗ تقساز افضبی ذب٘ٛازٞ ٜبی ٕ٘٘ٛم ٔٛضز ثطضّؾی  4/15فطظ٘هس ثهٛزٜ
اؾت .ثیف اظ ٘یٕی اظ پبؾرٍٛیبٖ  51/7زضنس قبرُ تٕبْ ٚلت 21 ،زضنس قهبرُ ٘یٕهٝ
ٚلت 14/3 ،زضنس قبرُ پبضٜٚلت  13 ٚزضنس ٘یع ثیىبض ٞؿتٙس .اظ ٘ؾط ٘ٛؿ قیُ39/3 ،
زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ زاضای قیُ زِٚتی ٞؿتٙس 48/7 ٚ .زضنس قهیُ ظاز زاض٘هس ،ضهٕٗ
٘ى 12 ٝزضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ قیُ ذٛز ضا اؽٟبض ٘ىطزٜا٘س .اوخهط پبؾهرٍٛیبٖ یقٙهی 79
زضنس اظزٚاد وطز ٜزاضای ٕٞؿط ٌ ٚطٜٞٚبی اظزٚاد وطز ٜفبلهس ٕٞؿهط زض احهط عهالق ٚ
اظزٚاد وههطز ٜفبلههس ٕٞؿههط زض احههط فههٛت ٞههط وههساْ  1زضنههس ٞؿههتٙس  19 ٚزضنههس اظ
پبؾرٍٛیبٖ ٞطٌع اظزٚاد ٘ىطزٜا٘س.
جدٍل  :2آهارُّای تَصیفی هتغیزّای تحقیق
ا٘حطاف

حسالُ

حساوخط

ٔتییط

زأٝٙ

ٔیبٍ٘یٗ

ٔقیبض

ٕ٘طٜ

ٕ٘طٜ

ؾالٔت

0-100

77/175

16/30

22/64

100

ا٘عٚای ارتٕبفی

0-100

52/03

16/19

20

100

ضضبیت اظ ظ٘سٌی

0-100

65/28

15/73

20

100

زیٙساضی

0-100

81/62

12/10

40

100

حٕبیت ارتٕبفی

0-100

79/26

24/39

7/14

100

ؾطٔبیٝی ارتٕبفی

0-100

66/51

14/77

35/33

91/33

أتیبظات

رس َٚقٕبضٜی  3ثب اؾتفبز ٜاظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛضاثغ ٝثیٗ ٔتییطٞهبی ٔؿهتمُ ضا
ثب ٔتییط ٚاثؿت( ٝؾالٔت) ٘كبٖ ٔیزٞس .ثب اؾتٙبز ث٘ ٝتبیذ تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب و ٝزض رهسَٚ
قٕبضٙٔ 3 ٜقىؽ قس ٜاؾت ،ضاثغهٝی ٔهبضی ٔخجهت ٔ ٚقٙهبزاضی ثهیٗ ٔتییطٞهبی ؾهطٔبیٝی
ارتٕبفی ،ضضبیت اظ ظ٘سٌی ،حٕبیت ارتٕبفی  ٚزیٙساضی ٚرٛز زاضز؛ یقٙی ثهب افهعایف ایهٗ
ٔتییطٞب ،قٟط٘ٚساٖ ٘یع اظ ؾغﺢ ؾالٔت ثبرتطی ثطذٛضزاض ذٛاٙٞس ثٛز ،زض حبِی و ٝثیٗ ٔتییهط
ا٘عٚای ارتٕبفی ضاثغٝی ٔقىٛؼ ٔ ٚقٙبزاضی ثب ؾالٔت ٚرٛز زاضز ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝثهب افهعایف

تزرسی ػَاهل اجتواػی هزتثط تا سالهت (هَرد هطالؼِ :ضْزًٍداى101 / ...

ایٗ ٔتییط ،اظ ؾغﺢ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ وبؾت ٝذٛاٞس قسٕٞ .چٙهیٗ ٔیهعاٖ ٕٞجؿهتٍی ٔتییهط
ؾٗ قٟط٘ٚساٖ ثب ٔیعاٖ ؾالٔت ٖٞب  0/013اؾت وٕٞ ٝجؿتٍی ضقیفی ضا ٘كبٖ ٔیزٞهس
 ٚاظ ٘ؾط ٔبضی ٘یع تیییس ٘كس ٜاؾت (.)P<0/05
جدٍل ً :3تایج آسهَى پیزسَى در هَرد راتطِ هیاى هتغیزّای هستقل ٍ سالهت
ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغﺢ

پیطؾٖٛ

ٔقٙبزاضی

ضاثغٝی ا٘عٚای ارتٕبفی ثب ؾالٔت

-0/215

0/001

تیییس

ضاثغٝی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثب ؾالٔت

0/618

0/001

تیییس

ضاثغٝی ضضبیت اظ ظ٘سٌی ثب ؾالٔت

0/560

0/001

تیییس

ضاثغٝی حٕبیت ارتٕبفی ثب ؾالٔت

0/611

0/001

تیییس

ضاثغٝی زیٙساضی ثب ؾالٔت

0/434

0/001

تیییس

ضاثغٝی ؾٗ ثب ؾالٔت

0/013

0/822

فسْ تیییس

فطضیبت

٘تیزٝ

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚقٕبضٜی ٔ 4الحؾٔ ٝیٌطزز٘ ،تبیذ حبنُ اظ ٔمبیؿٔ ٝیهبٍ٘یٗ
ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ظٖ ٔ ٚطز ث ٝزِیُ ٘ىٔ ٝتییط رٙؿیت زاضای ؾغﺢ ؾهٙزف اؾهٕی زٚ
ٚرٟی (ظٖ ٔ ٚطز) اؾت ٔ ٚتییط ؾالٔت زاضای ؾغﺢ ؾٙزف زضحهس فبنهّٝای اؾهت اظ
ظٔ ٖٛپبضأتطیه  tثطای ٔمبیؿٝی ٔیبٍ٘یٗ ٞهب اؾهتفبز ٜقهس٘ .تهبیذ ثیهبٍ٘ط ٖ اؾهت وهٝ
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ٔطز ثطاثط ثب ٔ ٚ 81/6یبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ
ظٖ ثطاثط ثب  67/7اؾت .ثٙبثطایٗ زض ٔیبٖ قٟط٘ٚساٖ ؾی ؾبِ ٚ ٝثبرتط قٟط ٔكٟسٔ ،طزاٖ ثٝ
عٛض ٔقٙبزاضی ؾالٔت ذٛز ضا ثبرتط اظ ظ٘بٖ اضظیبثی وطزٜا٘س (.)P>0/001
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ٔتی ُٞثطاثط ثهب ٔ ٚ 76/82یهبٍ٘یٗ ٕ٘هطٜی ؾهالٔت
قٟط٘ٚساٖ ٔزطز ثطاثط ثب  80/59اؾت ،ایٗ ٘تیز٘ ٝكبٖ زٙٞسٜی ٖ اؾهت وه ٝزض ٕ٘٘ٛهٝی
ٔبضیٔ ،یبٍ٘یٗ ایٗ زٌ ٚط ٜٚثب یه زیٍط ٔتفبٚت اؾت؛ أب ؾغﺢ ٔقٙهبزاضی ایهٗ ظٔهٖٛ
ثیبٍ٘ط ٖ اؾت ٞطچٙس زض ربٔقٝی ٔبضی ٔٛضز ٘ؾط ٔزطزاٖ ؾغﺢ ؾالٔت ذٛز ضا ثهیف
اظ ٔتیٞالٖ اضظیبثی وطزٜا٘س أّب ایٗ تفبٚت اظ ٘ؾط ٔبضی ٔقٙبزاض ٘یؿهتٔ .یهبٍ٘یٗ ٕ٘هطٜی
ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ قبرُ ثطاثط ثب ٔ ٚ 78/75یبٍ٘یٗ ٕ٘طٜی ؾالٔت قهٟط٘ٚساٖ ریطقهبرُ
ثطاثط ثب  66/2اؾت .ثٙبثطایٗ قبرالٖ اظ ؾغﺢ ؾالٔت ثبرتطی ٘ؿجتث ٝاظ افهطاز ریطقهبرُ
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ثطذٛضزاض ٞؿتٙس .ثٙبثطایٗ زض ٔیبٖ قٟط٘ٚساٖ ٔكٟسی ؾالٔت قبرالٖ ثیكهتط اظ ثیىهبضاٖ
اضظیبثی ٔیٌطزز (.)P>0/001
جدٍل :4آسهَى هقایسِ هیاًگیي هیشاى سالهت ضْزًٍداى تا هتغیزّای جوؼیت ضٌاختی
ٔتییط

ٌطٜٞٚب

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حطاف ٔقیبض

T

رٙؿیت

ٔطز

81/6

12/8

7/45

ظٖ

67/7

18/8

ٚضقیت

ٔتیُٞ

76/82

16/76

تیُٞ

ٔزطز

80/59

13/37

ٚضقیت

قبرُ

78/75

16/01

اقتیبَ

ریطقبرُ

66/2

18/14

٘تیزٝ

ؾغﺢ
ٔقٙیزاضی
0/001

-1/799

تیییس
فسْ

0/075

تیییس
4/25

تیییس

0/001

جدٍل  :5ضزیة تؼییي رگزسیَى چٌد هتغیز
ضطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ٝ

ضطیت تقییٗ

ضطیت تقییٗ تقسیُقسٜ

0/720

0/518

0/511

ٕٞبٖعٛض و٘ ٝتبیذ رس٘ 5 َٚكبٖ ٔیزٞس R ،یب ضطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ه)0/720( ٝ
ثسیٗ ٔقٙبؾت ؤ ٝتییطٞبی ٔؿتمُ زاذُ ٔقبّٔ ٝث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ  0/72ثهب ٔتییهط ٚاثؿهتٝ
(ؾالٔت) اضتجبط زاض٘س R2 .یب ضطیت تقییٗ ث ٝزؾت ٔس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس  51/8زضنس اظ
ٚاضیب٘ؽ ٔتییط ؾالٔت اظ عطیك ٔتییطٞبی ٔؿتمُ ٔٛرٛز زض ٔقبّٔ ٝتجییٗ ٔیقٛز.
جدٍل  :6هتغیزّای ٍارد ضدُ در هؼادلِی رگزسیَى
ٔتییطٞب
ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی
ضضبیت اظ
ظ٘سٌی
حٕبیت
ارتٕبفی
زیٙساضی

ؾغﺢ

ثتب

ذغبی اؾتب٘ساضز

ضطیت ثتب

ٔمساض تی

0/383

0/066

0/347

5/779

0/001

0/342

0/052

0/330

6/529

0/001

0/168

0/037

0/251

4/596

0/001

0/250

0/077

0/186

3/258

0/001

ٔقٙبزاضی
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٘تبیذ ٔٙقىؽ قس ٜزض رس٘ 6 َٚكبٖ ٔیزٞس اظ ثیٗ ٔ 9تییط ثطضؾی قس ٜوٕٞ ٝعٔهبٖ
ٚاضز ٔقبّٔٝی ضٌطؾی٘ٛی قس٘سٔ 4 ،تییط ثب ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی زاقتٙس ٔ ٚتییطٞهبیی
و ٝثب ٔتییط ٚاثؿت ٝضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٘ساقتٙس ،اظ ٔسَ حصف قس٘س .زض ثیٗ ٔتییطٞبی ٚاضز
قس ٜزض ٔقبّٔ ٝو ٝثب ٔتییط ؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاض زاقتٝا٘سٔ ،تییهط ؾهطٔبی ٝارتٕهبفی ثهب
ضطیت ثتهبی  0/347ثیكهتطیٗ تهیحیط ٔؿهتمیٓ ضا زض ؾهالٔت قهٟط٘ٚساٖ زاقهت ٝاؾهت ٚ
ٔتییطٞههبی ضضههبیت اظ ظ٘ههسٌی ،حٕبیههت ارتٕههبفی  ٚزیٙههساضی ثهه ٝتطتیههت ثههب ضههطیت
ثتبی 0/186 ،0/251 ،0/330زض ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ٕ٘ٝ٘ٛی تحمیك ،تقییٗوٙٙس ٜثٛزٜا٘س.
ٕ٘ٛزاض  2تحّیُ ٔؿیط حبض ٔؿتمیٓ  ٚریط ٔؿتمیٓ ٔتییطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتییط ٚاثؿت ٝضا ٘كهبٖ
ٔیزٞسٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض ٔسَ تحّیُ ٔؿیط (ٕ٘ٛزاض٘ ٚ )2تبیذ تحّیهُ ضٌطؾهی( ٖٛرهس)7 َٚ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛزٔ ،تییطٞهبی ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی ،ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی ،حٕبیهت ارتٕهبفی ٚ
زیٙساضی ثط ؾالٔت تیحیط ٔؿتمیٓ زاض٘س .قبیبٖ شوط اؾت زض ثیٗ ٔتییطٞبی ٚاضز قهس ٜزض ٔهسَ
تحّیُ ٔؿیطٔ ،تییط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثب ضطیت  0/347ثیكتطیٗ احط ٔؿتمیٓ ٔ ٚتییهط زیٙهساضی
ثب ضطیت  0/352ثیكتطیٗ تیحیط ریط ٔؿتمیٓ ضا ثط ؾالٔت زاقتٝا٘س.
دینداری
رضایت

سالمت

از
سرمایه اجتماعی

زندگی

0/512
حمایت اجتماعی
ًوَدار  : 2تحلیل هسیز آثار هستقین ٍ غیز هستقین هتغیزّای هستقل تز سالهت
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جدٍل  :7ضزایة هسیز هستقین ،غیزهستقین ٍ کل تحلیل هسیز
ٔتییط

احط ٔؿتمیٓ

احط ریطٔؿتمیٓ

احطوُ

ؾطٔبیٝی

0/347

_

0/347

ارتٕبفی
ضضبیت اظ

0/330

0/299

0/629

ظ٘سٌی
حٕبیت

0/251

0/178

0/429

ارتٕبفی
زیٙساضی

0/186

0/352

0/538

ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔزٕٛؿ حبض (احط وُ) ٞط ٔتییط افهٓ اظ احهط ٔؿهتمیٓ  ٚریهط ٔؿهتمیٓ
ٔیتٛاٖ ٌفت ٔتییط ضضبیت اظ ظ٘سٌی ثب احط وُ  0/629ثیكتطیٗ تیحیط ضا ثط ؾالٔت زاضز.
خالصِ ٍ ًتیجِگیزی
ثس ٖٚتطزیس ثیٕبضیٞبی رؿٕی  ٚضٚا٘ی أطٚظ ٜثٔ ٝؿیِٝی ارتٕبفی ثهسَ قهس ٜاؾهت ٚ
فٛأُ ارتٕبفی اظ فٛأُ ٔٔ ٟٓطتجظ ثب ؾالٔت اؾت .ظیطا ا٘ؿهبٖ ثهب ظ٘هسٌی زض ٔحهیظ
ارتٕبفی ٕٛٞاض ٜزض ٔقطو ا٘ٛافی اظ ثیٕبضیٞبی رؿٕب٘ی  ٚضٚا٘هی لهطاض ٔهیٌیهطز .اظ
٘زب و ٝارّت ٔطزْ تٛر ٝث ٝؾالٔت رؿٕب٘ی ضا زض اِٛٚیهت زضٔهبٖ لهطاض ٔهیزٙٞهس أهب
اذتالَ زض ؾالٔت ضٚاٖ رعء ٔقسٚز ٔطارقبت زضٔب٘ی ٔحؿٛة ٔهیٌهطزز ،ثه ٝفهال ٜٚاظ
عطفی ٞط وؿی زض ظ٘سٌی ذٛز فكبض ضٚا٘ی ضا تزطث ٝوطز ٜأب ؾغٛح ثبری فكهبض ضٚا٘هی
ٔیتٛا٘س ؾط ربظی ثط ٔكىالت رؿٕب٘ی ثبقس .ثٙبثطایٗ ٞط ربٔقٝای ثه ٝتٙبؾهت فطٙٞهً
حبوٓ ثط ٖ  ٚثط اؾبؼ ٔقیبضٞبی ارتٕبفیٔ ،یتٛا٘س زض رٟهت حفهؼ ؾهالٔت ضٚا٘هی ٚ
وٙتطَ ثیٕبضیٞبی ضٚا٘ی افضبی ذٛز ٔؤحط ثبقس تهب ثهسیٗ ؾهبٖ افهطاز ؾهبِٓ زض فط یٙهس
تٛؾقٝی پبیساض زض فطنٞٝبی ٔرتّج ٘مف پٛیبیی زاقت ٝثبقس .أطٚظ ٜظ٘هسٌی قهٟطی ٚ
التضبئبت ٖ ،افطاز ضا ثب فكبضٞبی ضٚا٘ی ،ارتٕبفی  ٚالتهبزی فطاٚا٘ی ٔٛار ٝوطز ٜاؾهت
و ٝایٗ ٔؿیِ ٝؾالٔت ضا وب٘ ٖٛتٛر ٝثؿیبضی اظ ٔغبِقبت ٕٞچٔ ٖٛغبِقٝی حبضهط لهطاض
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زاز ٜاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ایزبز ٌ ٚؿتطـ ؾالٔت زض فضبی ربٔق ،ٝثطضؾی فٛأُ ارتٕهبفی
ٔطتجظ ثب ؾالٔتی ضطٚضی اؾتٔ .غبِقٝی حبضط ثب ٞسف ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی ٔهطتجظ
ثب ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ؾی ؾبَ  ٚثبرتط قٟط ٔكٟس نٛضت ٌطفت ٝاؾت٘ .تبیذ پهػٞٚف زض
ثقس تٛنیفی ٘كبٖ زاز ؤ ٝیعاٖ ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ؾی ؾبَ  ٚثهبرتط زض قهٟط ٔكهٟس ثهٝ
عٛض وّی زض ؾغﺢ ٔٙبؾجی لطاض زاقت .اظ ٘زب و ٝاوخط رٕقیت زض ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛضز ثطضؾهی
ثب تٛر ٝث ٝؾبذت رٕقیتی ایطاٖ ،رٕقیتی ثیٗ  30تب  40ؾهبَ ٔ ٚیهبٍ٘یٗ ؾهٗ رٕقیهت
ٔٛضز ٔغبِق 41/39 ٝثٛز ٜاؾت ا٘تؾبض ٔهی ضفهت ؾهالٔت اظ حهس ٔتٛؾهظ ثهبرتط ثبقهس.
ٕٞچٙیٗ اظ ثیٗ اثقبز ؾالٔت ،ثقس رؿهٕب٘ی ٔیهبٍ٘یٗ ثهبرتطی ٘ؿهجت ثه ٝثقهس ضٚا٘هی_
ارتٕبفی زاقت.
٘تیزٝی فطضیٝی ا َٚتحمیك ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ ا٘عٚای ارتٕبفی  ٚؾهالٔت قهٟط٘ٚساٖ
ضاثغٝی ٔقٙبزاض ٔ ٚقىٛؾی ٚرٛز زاضز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تبیذ تحمیمبت زیٍط ٔحممبٖ زاذّهی
 ٚذبضری ٘ؾیط وال٘تطی ٕٞ ٚىبضاٖ  ،1394افكب٘ی  ٚقهیطی  ،1394وال٘تهطی  ٚحؿهیٙی
ظاز ٜضا٘ی  ،1394ضٞٚس ٕٞ ٚىبضاٖ 2016وبٔالً ٕٞرٛا٘ی زاضزٔ .غبِقبت ٘كبٖ ٔهیزٙٞهس
و ٝا٘عٚای ارتٕبفی افطاز ضا اظ ٔكبضوتٞهبی ضؾهٕی  ٚریهط ضؾهٕی زض ربٔقهٔ ٝحهطْٚ
ؾبذتٔ ٚ ٝجبزِ ٚ ٝزِجؿتٍی ارتٕبفی ضا وبٞف ٔیزٞسٛٔ ،رت تضقیج یب لغـ ضٚاثهظ ٚ
ٔجبزرت ٘بٔتمبضٖ ٌطْ  ٚضٚاثظ ٌفتٕب٘ی ٔیقٛز ،فطنتٞبی ٔٙبؾت ثطای ثب ٞهٓ ظ٘هسٌی
وطزٖ ،ثب  ٓٞوبضوطزٖ ،ثب  ٓٞتزطث ٝوطزٖ  ٚثب  ٓٞثٛزٖ ضا ؾّت ٔیوٙس ،ضٚاثهظ عهٛر٘ی،
پبیساض  ٚفٕیك ضا ریط ٕٔىٗ ؾبذت ٚ ٝثهسیٗ تطتیهت ثهب وهبٞف ٔٙهبثـ حٕهبیتی ٘بقهی اظ
تقبٔالت ارتٕبفیٙٔ ،زط ث ٝتٛؾقٝی فكبض  ٚاذتالرت ضٚا٘ی ٔیقٛز.
٘تیزهٝی فطضهیٝی ز٘ ْٚكههبٖ زاز وه ٝثهیٗ ؾههطٔبیٝی ارتٕهبفی  ٚؾهالٔت ضاثغههٝی
ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز؛ ایٗ ثساٖ ٔقٙبؾت و ٝثب افعایف یب وبٞف ؾطٔبیٝی ارتٕبفیٔ ،یعاٖ
ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ٘یع افعایف یب وبٞف ٔییبثس پهؽ وؿهب٘ی وه ٝاظ ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی
ثبرتطی ثطذٛضزاض٘س عجك یبفتٞٝبی تحمیهك حبضهط اظ ٔیهعاٖ ؾهالٔت ٔغّهٛةتهطی ٘یهع
ثطذٛضزاض٘س  ٚوؿهب٘ی وه ٝؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی پهبییٗتهطی زاض٘هس اظ ٚضهقیت ؾهالٔتی
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٘بٔغّٛثی ثطذٛضزاض٘س .ایٗ یبفتٕٞ ٝؿ ٛثب تحمیمبت (وٛقكی ٕٞ ٚىبضاٖ  ،1395ویٛاٖ ضا
ٕٞ ٚىبضاٖ  )1393اؾت.
٘تیزٝی فطضیٝی ؾ٘ ْٛكبٖ زاز و ٝثیٗ ضضبیت اظ ظ٘هسٌی  ٚؾهالٔت ضاثغهٝی ٔقٙهبزاضی
ٚرٛز زاضز .افطاز ٍٙٞبٔی ؾغٛح ثبری ضضبیت اظ ظ٘سٌی ضا تزطثٔ ٝیوٙٙس و ٝقطایظ ظ٘هسٌی
ٟ٘ب ثب ٔالنٞبیی و ٝثطای ذٛز تقییٗ وطزٜا٘سٔ ،غبثمت زاقت ٝثبقس .ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی یىهی
اظ ٔؤِفٞٝبی ثٟعیؿتی اؾت  ٚافعایف ٖ ٔؿتمیٕبً ثبفهج اضتمهبء ؾهغﺢ ؾهالٔت رؿهٕب٘ی ٚ
ضٚا٘ی ٔیقٛزٔ .تمبثالً ،یبفتٞٝبی پػٞٚكهی ٘ؾیهط افكهب٘ی  ٚقهیطی ٘ ،1395ههیطی  ٚرٛوهبض
ِٛ ،1387ئیؽ  2010تیییس وطزٜا٘س و ٝثب افعایف ٔیهعاٖ ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی ،ؾهغﺢ ؾهالٔت
رؿٕب٘ی  ٚضٚا٘ی ٘یع افعایف ٔییبثس.
٘تیزٝی فطضیٝی چٟبضْ ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ حٕبیت ارتٕبفی  ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔخجهت
ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .ثطوٕٗ  ٚؾهیٓ ثه ٝفٙهٛاٖ ٘ؾطیهٝپهطزاظاٖ ایهسٜی تهیحیط حٕبیهت
ارتٕبفی ثط ؾالٔتی ،ثط ایٗ ٘ؾط ٞؿتٙس وٞ ٝط چ ٝیٍبٍ٘ی فطز ثب اعطافیب٘ف ثیكتط ثبقهس،
حٕبیت ارتٕبفی ثیكتطی اظ ا ٚنٛضت ٔیٌیطز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیهُ فهطز وٕتهط زض ٔقهطو
ثیٕبضی لطاض ٔیٌیطزٕٞ.بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝا٘تؾبض ٔیضفت یبفتٞٝبی تحمیك ٘كهبٖ زاز وه ٝؾهالٔت
قٟط٘ٚساٖ ثب افعایف ازضان  ٚتهٛض ٟ٘ب اظ ٔیهعاٖ حٕبیهت ارتٕهبفی زضیهبفتی اظ ؾهٛی
ذب٘ٛاز ٚ ٜزٚؾتبٖٚ ،ضقیت ٔغّٛةتطی پیسا ٔیوٙس  ٚثب وبٞف ٔٙبثـ حٕبیتی ،ثه ٝذغهط
ٔیافتس .ایٗ یبفتٔ ،ٝغبثك ثب ٘تبیذ تحمیمبت ٕٞتهی  ٚضحیٕهی فّهی ثهبز ٕٞ ،1393تهی ٚ
ٕٞىبضاٖ 1392اؾت و ٝحبوی اظ ٖ ثٛز و ٝحٕبیت ارتٕبفی ازضان  ٚیب زضیبفهت قهس،ٜ
ٔیتٛا٘س ٔٛرت ثٟجٛز ؾالٔت قٛز .یىی اظ ٘تبیذ لبثهُ تٛره ٝتحمیهك ،زضیبفهت ٔمهبزیط
ثبرتطی اظ حٕبیت ارتٕبفی اظ ؾٛی افضبی ذب٘ٛاز ٜزض ٔمبیؿ ٝثب زٚؾتبٖ اؾت.
٘تیزٝی فطضیٝی پٙزٓ ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ زیٙساضی  ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرهٛز زاضز.
٘تبیذ ایٗ ظٔ ٖٛثب تٛر ٝث ٝثحج ٞبی ٘ؾهطی ٔغهطح قهس ٜزض ثهبة ٘ؿهجت ٔیهبٖ زیٙهساضی ٚ
ؾالٔت چٙساٖ زٚض اظ ا٘تؾبض ٘جٛز .زض ٚالـ ،یبفتٝی تحمیك تیییسی ثط ٘ؾطیهٞٝهبی ٔغهطح قهسٜ
زض لؿٕت چبضچٛة ٘ؾطی ٞؿتٙس .ایهٗ یبفتهٕٞ ٝؿه ٛثهب تحمیمهبت ؾهطاد ظازٕٞ ٚ ٜىهبضاٖ
 ،1392وٛئٗ  ٚتع  2015ثٛز.
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اظ ثیٗ ٔتییطٞبی ظٔیٝٙای تحمیك ،ضاثغٝی ٔتییطٞبی ؾٗ ،رٙؿیتٚ ،ضقیت اقهتیبَ ٚ
ٚضقیت تی ُٞثب ٔتییط ٚاثؿت( ٝؾالٔت) ٔٛضز ثطؾی لطاض ٌطفت٘ .تبیذ تحمیهك ٘كهبٖ زاز
ثیٗ ؾٗ  ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز .ایٗ یبفت ٝزض تضبز ثب یبفتٞٝبی ؾهفیطی
ٙٔ ٚهٛضیبٖ ضا٘ٚسی  ،1393فتحی ٕٞ ٚىبضاٖ 1391اؾتٕٞ .چٙیٗ یبفتٞٝهب ٘كهبٖ زاز٘هس
ثیٗ رٙؿیت  ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز .ایٗ یبفت ٝثب ٘تهبیذ تحمیمهبت زیٍهط
٘ؾیط افكب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ  ،1393قطثتیبٖ ٕٞ )1391رهٛا٘ی زاضز  ٚثهب یبفتهٞٝهبی (ظوهی ٚ
ذكٛفی ٛ٘ ،1392ضیبٖ ٘زج ثبزی  ٚرٟبٍ٘یط ٘ 1390بٕٞؿ ٛاؾهتٕٞ .چٙهیٗ یبفتهٞٝهب
٘كبٖ زاز٘س ثیٗ ٚضقیت اقتیبَ  ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙهبزاضی ٚرهٛز زاضز .ایهٗ یبفته ٝثهب
٘تبیذ تحمیمبت زیٍط ٔحممبٖ زاذّی  ٚذبضری ٘ؾیط افكب٘ی  ٚقیطی  ،1394یعزاٖ پٙهبٚ ٜ
٘یه ٚضظ  1394وبٔالً ٕٞرٛا٘ی زاضز  ٚزض ٟ٘بیت یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ ٚضقیت تیٞهُ
 ٚؾالٔت ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز؛ ایٗ یبفت ٝثب تحمیمهبت ٘ٛضیهبٖ ٘زهج ثهبزی ٚ
رٟبٍ٘یط  ،1390حؿیٙی  ٚزٚزٔبٖ فیطٚظؾبرضی ٕٞ 1389ؿ ٛثٛز  ٚثب تحمیمبت افكهب٘ی
ٕٞ ٚىبضاٖ  ،1393یعزاٖ پٙب٘ ٚ ٜیه ٚضظ  ،1394ؾفیطی ٙٔ ٚههٛضیبٖ ضا٘ٚهسی  1393زض
تضبز ثٛز.
پیطٌْادّای کارتزدی


تٛؾقٝی فقبِیت ٞبی ارتٕبفی ٌ ٚطٞٚی زض ؾطاٞبی ٔحّٝی قٟط ٔكهٟس ثهطای

ثؿظ ضٚاثظ ارتٕبفی  ٚتقبٔالت ٔحّی ٔیبٖ قٟط٘ٚساٖ.


ایزبز فضب  ٚأىب٘بت ٔٙبؾت ثطای ا٘زبْ فقبِیتٞهبی تفطیحهی _ ذهب٘ٛازٌی ٚ

ثطٌعاضی ٔؿبثمبت ٚضظقی  ٚفطٍٙٞهی ٌطٞٚهی ٔیهبٖ ٔٙهبعك ٔ ٚحهالت ٔرتّهج زضٖٚ
قٟطی ثطای تٛؾقٝی ضٚاثظ ارتٕبفی زض ٖٚقجى ٚ ٝثهطٖٚقهجىٝای زض ضاؾهتبی افهعایف
اضتمبی ؾالٔت قٟط٘ٚساٖ.


تطریت ٔكبضوت ثیكتط قٟط٘ٚساٖ زض ا٘زٕٗ ٞبی ارتٕبفی ٌ ٚطٟٞٚهبی ازثهی_

ٙٞطی ،ا٘زٕٗٞبی فّٕی ،فطًٙٞؾطاٞبٔ ،ؤؾؿبت ذیطی ٚ ٝاحعاة  ٚتكىُٞبی ؾیبؾی.
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ثؿتطی ٔؿبفس ثٙٔ ٝؾٛض ثبر ثهطزٖ ٔیهعاٖ ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی زض قهٟط٘ٚساٖ اظ

عطیك افعایف قبذمٞبی ٔطتجظ ثب ضفبٔ ٜبزی  ٚارتٕبفی.


تفحم ثٙیبزی زض ٔت ٖٛانیُ اؾهالٔی  ٚاؾهترطاد ضاٞىبضٞهبی فّٕهی ثهطای

ٔمبثّ ٝثب اضغطاة  ٚافؿطزٌی
هٌاتغ
_ افكب٘ی ،ؾیسفّیطضب؛ قیطی ٔحٕهس ثهبز ،حٕیهس .)1395( .ٜثطضؾهی ضاثغهٝی ضضهبیت اظ
ظ٘سٌی  ٚؾالٔت ارتٕبفی ظ٘بٖ قٟط یعز .طلَع تْداضت ،زٚضٜی  ،15قٕبضٜی .44 -34 :2
_افكب٘ی ،ؾیس فّیطضب  ٚقیطی ٔحٕس ثبز ،حٕیس .)1394(.ٜثطضؾی ضاثغٝی ٔیهعاٖ احؿهبؼ
ا٘عٚای ارتٕبفی  ٚؾالٔت ارتٕبفی ظ٘بٖ قٟط یعز .دٍهیي کٌفزاًس تیي الوللی رٍاًطٌاسـی ٍ
ػلَم اجتواػی :وطد.
_افكب٘ی ،ؾیسفّیطضب؛ ضؾِٛی ٘ػاز ،ؾیسپٛیب؛ وبٚیب٘یٔ ،حٕس؛ ؾٕیقی ،حٕیسضضب.)1393( .
ثطضؾی ضاثغٝی ؾجه ظ٘سٌی اؾالٔی ثب ؾالٔت ارتٕبفی ٔطزْ قٟط یعز .هطالؼات اسالم ٍ
رٍاىضٌاسی ،زٚضٜی ، 8قٕبض.103-83 :14 ٜ
 پیّتٗ ،فرطاِؿبزات  ٚلهب٘قی ،فطظا٘ه .)1391( .ٝثطضؾهی ربٔقهٝقهٙبذتی فٛأهُ ٔهؤحط ثهطؾههالٔت فٕههٔٛی (ٔغبِقههٝی ٔههٛضزی :زا٘كههزٛیبٖ زا٘كههٍبٜٞههبی قههٟط رٟههطْ) .فصــلٌاهِی
جاهؼِضٌاسی هطالؼات جَاًاى ،زٚض ، 3 ٜقٕبضٜی .94 -73 :5
 تبرساضٚ ،حیس؛ ضفیقیبٖٔ ،زتجی؛ تمٛایی ،فّهی اوجهط .)1389( .ؾهٙزف ٔؤِفه ٝؾهالٔت زضوال٘كٟط ٔكٟس اظ زیسٌب ٜثط٘بٔٝضیعی قٟطیً .طزیِ ٌّزّـای سیثـا _ هؼوـاری ٍ ضْزسـاسی،
زٚضٜی  ،2قٕبض.110 -101 : 41 ٜ
 چّجیٔ ،ؿقٛز  ٚأیطوبفیٟٔ ،سی .)1383( .تحّیُ چٙسؾغحی ا٘عٚای ارتٕهبفی .هجلـِیجاهؼِضٌاسی ایزاى ،زٚضٜی  ،5قٕبض.31 -3 :2 ٜ
 حؿیٙی ،ؾیس احٕس  ٚزٚزٔبٖ فیطٚظؾبرضی ،ؾٕب٘٘ .)1389( .ٝمف حٕبیهت ارتٕهبفی زضٔیعاٖ ؾالٔت ضٚاٖ وبضٔٙساٖ رٛاٖ قٟطزاضی تٟطاٖ .تزًاهِریشی رفـاُ ٍ تَسـؼِی اجتوـاػی،
زٚضٜی  ،1قٕبض.144 -111 :3 ٜ
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 حؿیٙیحبریثىٙس ،ٜؾیس احٕس؛ تمیپٛضّٔ ،یح .)1389( .ٝثطضؾی تیحیط حٕبیت ارتٕهبفی ثهطؾالٔت ارتٕبفی ظ٘بٖ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض .فصلٌاهِی پضٍّص اجتواػی ،قٕبضٜی .159-139 :7
 حكٕتییٕبییٔ ،حٕستمی .)1380( .زیٙساضی ٘ٛرٛا٘بٖ  ٚفٛأُ ٔؤحط ثهط ٖ .پبیهبٖ٘بٔهٝیوبضقٙبؾی اضقس ضقت ٝربٔقٝقٙبؾی ،زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی.
 ضیبحیٔ ،حٕس اؾٕبفیُ؛ ٚضزی ٘یب ،اوجط؛ پٛضحؿیٗ ،ؾیس ٜظیٙهت.)1389( .ثطضؾهی ضاثغهٝثیٗ حٕبیت ارتٕبفی  ٚؾالٔت ضٚاٖ .رفاُ اجتواػی ،زٚضٜی ،10قٕبض.121 -85 :39 ٜ
 ظویٔ ،حٕسفّی؛ ذكٛفیٔ ،طیٓاِؿبزات .)1392( .ؾالٔت ارتٕبفی  ٚفٛأُ ٔؤحط ثهط ٖزض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ قٟط انفٟبٖ .هطالؼات جاهؼِضٌاختی ضْزی ،زٚضٜی  ،3قٕبض.108-79 :8 ٜ
 ؾطادظاز ،ٜؾیسحؿیٗ؛ رٛاٞطی ،فبعٕٝ؛ ٚریتیذٛار ،ٝؾهٕی .)1392( .ٝزیهٗ  ٚؾهالٔت:ظٔ ٖٛاحط زیٙساضی ثط ؾالٔت زض ٔیبٖ ٕ٘ٝ٘ٛای اظ زا٘كهزٛیبٖ .جاهؼِضٌاسی کـارتزدی ،زٚضٜی
 ،24قٕبض.77-55 :1 ٜ
 ؾفیطی ،ذسیزٙٔ ٚ ٝهٛضیبٖضا٘ٚسی ،فبعٕ .)1393( .ٝفٛٙاٖ تجییٗ ضاثغٝی ٛٞیت رٙؿیتی ٚؾالٔت ارتٕبفی ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ رٛاٖ قٟط تٟطاٖ .جاهؼِضٌاسی کارتزدی ،قٕبضٜی .70 -51 :1
 ؾیس٘ٛظازیٔ ،حؿهٗ .)1392( .تْداضت ػوَهی (سالهت ٍ تیوـاری) ،تٟهطاٖ :ا٘تكهبضاتاضرٕٙس.
 قطثتیبٖٔ ،حٕس حؿٗ.)1391( .تیّٔی ثط پی٘ٛس ٔقٙهبیی ٔؤِفهٞٝهبی ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی ٚٔیعاٖ ثٟطٜٙٔسی اظ ؾالٔت ارتٕبفی زض ثیٗ زا٘كزٛیبٖ زا٘كهٍب ٜپیهبْ ٘هٛض ٔكهٟس .فصـلٌاهِی
جاهؼِضٌاسی هطالؼات جَاًاى ،زٚضٜی  ،2قٕبض.174 -149 :5 ٜ
 قطثتیبٖٔ ،حٕس حؿٗ  ٚایٕٙی٘ ،فیؿ .)1396( .ٝتحّیُ ربٔقٝقهٙبذتی ضاثغهٝی ؾهطٔبیٝیارتٕبفی ثب ؾالٔت ارتٕبفی ظ٘بٖ (ٔٛضز ٔغبِق :ٝظ٘بٖ ٔٙغمٝی چٟبض قٟطی تٟطاٖ) .فصـلٌاهِی
تزًاهِریشی رفاُ ٍ تَسؼِی اجتواػی ،زٚضٜی  ،8قٕبض.140 -105 :30 ٜ
 قطیفیبٖ ،اوجط .)1385( .ثطضؾی فٛأُ ٔؤحط ثط ٔیعاٖ ذكه٘ٛت ذهبٍ٘ی .ضؾهبِٝی زوتهطیضقتٝی ربٔقٝقٙبؾی ،زا٘كٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی.
 نجبك ،نٕس؛ ٔقیٙیبٖ٘ ،طٔیٝٙ؛ نجبك ،ؾبضا .)1390( .ؾهٙزف ؾهالٔت ارتٕهبفی  ٚفٛأهُارتٕبفی ٔطتجظ ثب ٖ زض ثیٗ ذب٘ٛاضٞبی قٟط تجطیع .هطالؼات جاهؼِضٌاسـی ،زٚضٜی  ،3قهٕبضٜ
.44 -27 :10
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 فتحیٙٔ ،هٛض؛ فزٓ٘ػاز ،ضضب؛ ذبن ضٍ٘یٗٔ ،طیٓ .)1391( .فٛأههُ ٔههطتجظ ثههب ؾههالٔتارتٕبفی ٔقّٕبٖ قٟط ٔطار .ٝرفاُ اجتواػی ،ؾبَ  ،12قٕبضٜی .243-225 :47
وال٘تطی ،فجساِحؿیٗ؛ حؿیٙی ظاز ٜضا٘ی ،ؾیس ؾقیس .)1394( .زیهٗ ،ؾهالٔت ضٚاٖ  ٚاحؿهبؼتٟٙبیی .ثطضؾی ٘ؿجت ٔیبٖ ٔیعاٖ زیٙساضی  ٚؾالٔت ضٚاٖ ثب احؿبؼ تٟٙبیی (ٔٛضز ٔغبِق :ٝقهٟط٘ٚساٖ
تٟطا٘ی) .جاهؼِضٌاسی کارتزدی ،ؾبَ  ،26قٕبضٜی پیبپی ( ،)60قٕبضٜی .44 -25 :4
وال٘تطی ،فجساِحؿیٗ؛ حؿیٙی ظاز ٜضا٘ی ،ؾیس ؾقیس؛ ؾربیی ،ایٛة؛ أبْ فّیعاز ،ٜحؿهیٗ.( .)1394ا٘عٚا  ٚؾالٔت :ثطضؾی اضتجبط ٔیبٖ ا٘عٚای ارتٕهبفی  ٚؾهالٔت ضٚاٖ قهٟط٘ٚساٖ +18
ؾبَ تٟطا٘ی ثب فغج تٛر ٝث٘ ٝمف ٔیب٘زیٍطا٘ٝی حٕبیت ارتٕبفی .پضٍّصّای جاهؼِضٌاسـی
هؼاصز ،زٚضٜی  ،4قٕبض.116- 89: 6 ٜ
 وٛقكیٔ ،زیس؛ ٔیطظاییٔ ،حٕس؛ پٛض ضضهب ،اثٛاِمبؾهٓ ،حؿهٙی زضٔیهبٖ ،رالٔطضهب.)1395( .تیحیط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط ؾالٔت ؾبِٕٙساٖ  60ؾبَ  ٚثبرتط زض ٔٙبعك قٟط ٔكٟس .هجلِی ػلـَم
اجتواػی داًطکدُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی داًطگاُ فزدٍسی هطْد ،قٕبضٜی .129 -109 :27
 ویٛاٖ ضأ ،حٕٛز؛ حمیمتیبٖٙٔ ،ههٛض؛ فّهی ثبثهبیی قهٟطویٔ ،قهه .)1393( .ٝٔٛثطضؾهیضاثغٝی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚؾالٔت ضٚاٖ زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ قٟطوطزٔ.زّٝی ػلوـی پضٍّطـی
داًطگاُ ػلَم پشضکی ایالم ،زٚضٜی  ،22قٕبض.55 -47 :7 ٜ
 ٔزسی ،فّی اوجط؛ ٔحٕسی ،فطزیٗ .)1395( .ثطضؾهی ضاثغهٝی ؾهطٔبیٝی ارتٕهبفی  ٚاحهطثركی فطزی وبضٔٙساٖ ثب٘هٞب (ٔٛضز ٔغبِق :ٝوبضٔٙساٖ ثب٘هٞبی زِٚتی قٟط ؾٙٙسد .هجلِ ػلَم
اجتواػی داًطکدُی ادتیات ٍ ػلَم اًساًی داًطگاُ فزدٍسی هطْد ،زٚضٜی  ،13قهٕبضٜی :2
.186 – 161
 ٔط٘سی ،فّیطضهب.)1385( .ػَاهل اجتواػی سالهت در کتاب جاهغ تْداضـت ػوـَهی،تٟطاٖ٘ :كط وتبة پطزاظاٖ.
 ٘هیطی ،حجیتاهلل؛ رٛوبض ،ثٟطأْ .)1387( .قٙبزاضی ظ٘هسٌی ،أیهس ،ضضهبیت اظ ظ٘هسٌی ٚؾالٔت ضٚاٖ زض ظ٘بٖ .پضٍّص سًاى ،زٚضٜی  ،6قٕبضٜی .176-157 :2
 ٘ٛضیبٖ ٘زج ثبزیٔ ،حٕس؛ رٟبٍ٘یط٘ ،طرؽ .)1390( .ضاثغ ٝثیٗ ٔیعاٖ افتٕبز ارتٕبفی ٚؾالٔت ضٚا٘ی (ٔغبِقٝی ٔٛضزیٔ :قّٕبٖ قٟطؾتبٖ تیهطاٖ  ٚوهط .)ٖٚجاهؼـِضٌاسـی تـاری ی،
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