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چکیده
ّذف تحميك حبؾش ،تًييي ساثكِ ثيي سالهت سبصهبًي ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي هدذاس هتَسدكِ
ضْش ضيشاص ثَدُ استًَ .و تحميك وبسثشدي ٍ اص حيث سٍش تَغيفي اص ًَو ّوجستگي هديثبضدذ .خبهًدِ آهدبسي
تحميك هذيشاى هتَسكِ ،ضبهل هذيشاى هذاس (دختشاًِ-پسشاًِ) ٍ (دٍلتي-غيشاًتفبيي) ًَاحي چْبسگبًدِي ضدْش
ضيشاص وِ تًذاد ً 310فش دس سبل تحػيلي  89-90ثَدُاًذ ،دسًهش گشفتِ ضدذُ اسدت .تًدذاد ً175فدش ًوًَدِ ثدب
استفبدُ اص خذٍل هَسگبى ثب سٍش تػبدفي قجمِاي اًتخبة ضذُاًذ .اثضاس خوىآٍسي اقاليبت ،دٍ پشسطٌبهِ ضبهل
پشسطٌبهِي سالهت سبصهبًي ثب  44سَال ٍ پشسطٌبهِي هذيشيت هذسسدِ هحدَسي ثدب  42سدَال اسدت .پبيدبيي
پشسطٌبهِي سالهت سبصهبًي اص قشيك آصهَى آلفدبي وشًٍجدبد دس سدك  ٍ 0/84پشسطدٌبهِي هدذيشيت هذسسدِ
هحَسي دس سك  0/85هحبسجِ ضذُ است .اقاليبت حبغل ثب استفبدُ اص سٍشّبي آهبسي تَغديفي ٍ اسدتٌجبقي
ًهيش آصهَى ّوجستگي پيشسَى ،آصهَى پبساهتشي ( tدٍ ًوًَِاي) ٍ ثدشاي آصهدَى ًشهدبل ثدَدى دادُّدب اص ًودَداس
احتوبل ًشهبل ٍ آصهَى ًشهبل ثَدى اًذسسي -داسليٌگ تدضيِ ٍ تحليل ضذً ،تبيح ثِدست آهذُ ًطبى داد )1 :ثديي
توبهي اثًبد سالهت سبصهبًي(يگبًگي ًْبدي ،هشايبت ،سبختدّي ،حوبيت هٌبثى ٍ ًفدَر هدذيش ،سٍحيدِ ٍ تبويدذ
يلوي) ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ساثكِ ٍخَد داسد )2 .ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت
هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِي دٍلتي ٍ غيشاًتفبيي ضْش ضيشاص ،تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد داسد  )3ثيي هيضاى
سالهت سبصهبًي ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِي دختشاًِ ٍ پسشاًِ ضدْش ضديشاص تفدبٍت
هًٌبداسي ٍخَد ًذاسد )4 .ثيي سالهت سبصهبًي(سك ًْبدي ،اداسي ٍ فٌي) هذاس هتَسكِ ضْش ضيشاص ثب استمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي ساثكِ ٍخَد داسد وِ ايي ساثكِ دس سك ًْبدي ون ٍ دس دٍ سك اداسي ٍ فٌي لَي هي-
ثبضذ ) 5 .ثيطتشيي استجبـ ثب هتغيش استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي سا گَيِي سبختدّي اص سك اداسي سدالهت
سبصهبًي ٍ ووتشيي استجبـ سا هيضاى يگبًگي ًْبدي اص سك ًْبدي سالهت سبصهبًي داسد.
ٍاضُّاي کليدي :سالهت سبصهبًي ،سك ًْبدي ،سك فٌي ،سدك اداسي ،هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي ،هدذاس
هتَسكِ.
 1استبديبس داًطگبُ آصاد اسالهيٍ ،احذ ضيشاص
 2استبديبس داًطگبُ آصاد اسالهيٍ ،احذ ضيشاص
 3وبسضٌب اسضذ هذيشيت آهَصضي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ ضيشاص
*ًَيسٌذُ هسئَلfarahmasodinezhad@yahoo.com ،
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آهَصش ٍپشٍسش ثِ يٌَاى اسب ٍ صيشثٌدبي تَسدًِ ي فشٌّگدي ،اختودبيي ،التػدبدي ٍ
سيبسي ّش خبهًِ است .اهشٍصُ دس اغلت وطَسّب ،آهدَصش ٍ پدشٍسش غدًٌت سضدذ للودذاد
هي ضَد ٍ ثيطتشيي ثَد خِ دٍ لتي سا پس اص اهَس دفبيي ثِ خَد اختػبظ هي دّدذ .اص آًددبيي
وِ ثخص لبثل تَخْي اص آهَصش ٍ پشٍسش دس هذاس غَست هيگيشد ،هذ اس ثِ يٌَاى يه
ًهبم اختوبيي حسب ٍ هْن ،اص خبيگدبُ خبغدي ثشخَسداسًدذ .هدذاس دس غدَستي خَاٌّدذ
تَاًست ٍنيفِ خكيشي سا وِ ثِ دٍش آًْب است ،ث ِ ًحَ اح سي اًدبم دٌّذ وِ سبصهبىّدبي
سبلن ٍ پَيبيي ثبضٌذ .خَ سبصهبًي سبلن ٍ حوبيت گدش ثبيدث ايتودبد ثيطدتش افدشاد ٍ سٍحيدِ
ثبالي آًبى ٍ ثبلك جى ثبيث افضايص وبسايي هًلوبى هي ضَد .افضايص وبسايي هًلوبى ثدِ ًَثدِ ي
خَد يبهل هْوي د س افضايص اثشثخطي هذسسِ هحسَة هي ضَد .آهدَصش ٍ پدشٍ سش سسدوي،
ٍسيلِ يب سبخت ٍ وبس ٍيژُ ي تحمك ّذف يب ّذف ّبيي ثشاي خبهًِ ثِ قَس ولي ٍ يب ثخطدي
اص آى هحسَة هي ضَد .تحمك هَفميت آهيض ّذفّب اص قشيدك ايودبل هدذيشيت اثدش ثخدص ،
هستلضم ضدٌبخت ٍ فْدن دسسدت خَاًدت پيهيدذُ ٍ گًَدبگَى سدبصهبى ّدبي سسدوي اسدت.
( .) Shariatmadari ,2009 : 120

دس دٍسُ ي وًٌَي ،سبصهبى ّب خبيگبُ ٍاال ٍ ثشخستِ اي دس سدبختبس فشٌّگدي ٍ اختودبيي
خَاهى پيذا وشدُ اًذ .ثسيبسي اص فًبليت ّبي اسبسدي ٍ حيدبتي هشثدَـ ثدِ صًدذگي هدشدم دس
سبصهبىّب اًدبم هدي ضدَد ٍ صًدذگي ثدذٍى ٍخدَد سدبصهبى ّدبي گًَدبگَى آهَصضدي  ،تمشيجدب
غيش هوىي است ٍ ثدذٍى ٍخدَد سدبصهبىّدب  ،اّدذاف تحمدك ًودي يبثٌدذ ٍ ثدذيي هٌهدَس ثدِ
سبصهبى ّبي وبسآهذ ٍ اثش ثخص ًيبص است ( .) Michel,1987
سالهت ثِ هًٌي فمذاى ثيودبسي ٍ ًبسسدبيي ثدِ قدَس هًودَل دس يده اسگبًيسدن(هَخَد
صًذُ) هكشح هي ضَد .سال هت سبصهبًي هذاس ثدش ّوىدبسي چٌذخبًجدِ ثديي هًلدن -هدذي ش ٍ
داًص آهَصاى استَاس است .ثسيبسي اص هحممبى هًتمذًذ وِ ادسان هًلودبى اص هحديف فؿدبي
هذسسِ ثب سالهت سبصهبًي ،هٌجى هْوي اص ا قاليبت سا دس صًدذگي ضدبى هدًٌىس هدي وٌدذ ٍ
ايي تًبهل اختوبيي ّن دس خَ هذاس سبلن ٍ ّن دس خَ هذاس ًبسبلن ً ،مص هْودي سا دس
اًذاصُ گيشي ول سبصهبى ايفب هدي وٌدذ .ادساودبت هدذيشاى اص ويفيدت هحديف ودبسي ضدبى دس
تًْذات آًْب ًسجت ثِ وبسضدبى تدبثيش خَاّدذ گزاضدت ٍ دسًْبيدت ايٌىدِ تًْدذات آًْدب ثدش
يولىشد ضدغلي ٍويفيدت تحػديلي افدشاد تدبثيش خَاّدذ گزاضدت .ويت ديدَيس )1985 (1دس
تًشيفي اص سالهت سبصهبًي ،سبصهبًي سا سبلن هيداًذ وِ آفشيٌٌذُ ثبضذ ٍ ثشاي ايدي ٍيژگدي
1Kit Davis
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يًٌي آفشيٌٌذگي ٍيژگي ّبيي لبئل ضذُ وِ يجبستٌذ اص :دگشگًَي سا ثپزيشد ،اًذيطِ ّبي تدبصُ
سا گشاهي ثذا سد ،آصهبيص ٍ ضىست سا خضيي اص وبهيبثي ثذاًذ ٍ اص وَضص هشدهدبى لدذسداًي
وٌذ .اص قشف ديگ ش ،سبصهبًي وِ داساي خَي سبلن است ،سدبصهبًي اسدت ودِ  ) 1دس هجبدلدِ
اقاليبت لبثل ايتوبد ثبضذ ) 2 .داساي لبثليت اًًكبف ٍ خال ليدت ثدشاي ايددبد تغييدشات الصم
ثش حست اقاليبت ث ِ دست آهذُ ثبضذً ) 3 .سجت ثِ اّدذاف سدبصهبى يگدبًگي ٍ تًْدذ داضدتِ
ثبضذ ) 4 .حوبيت داخلي ٍخَد داضتِ ثبضذ ٍ هجشا اص تش ٍ تْذيذ ثبضذ .صيشا وِ تْذيدذ ثدِ
استجبـ خَة ٍ سبلن آسيت هي سسبًذ ،لبثليت اًًكبف سا وبّص هي دّذ ٍ ثِ خدبي ياللدِ ثدِ
ول ًهبم  ،حفبنت اص خَد سا تحشيه هي وٌذ ).) Hoy & Miskel,1991:65
هبتيَ هبيلض  1سٍاًطٌب ٍ غدبحت ًهدش آهدَصش ٍ پدشٍسش  ،اٍلديي ًهشيدِ پدشداص سدالهت
سبصهبًي دس هَسسبت آهَصضي است .ساله ت سبصهبًي سا هدبيلض دس سدبل  1969ثيدبى ودشد ٍ
ؾوي پيطٌْبد قشحي ثشاي سٌدص سدالهت سدبصهبىّدب ،خبقشًطدبى ودشد ودِ سدبصهبىّدب
ّويطِ سبلن ًخَاّ ٌذ ثَد .ثِ ًهش اٍ ،سالهت سبصهبًي ثدِ دٍام ٍ ثمدبي سدبصهبى دس هحديف
خَد ٍ سبصگبسي ثب آًبى ٍ استمبء ٍ گستشش تَاًبيي خَد ثشاي سبصش ثيطت ش اضدب سُ هديوٌدذ.
چيضي وِ دس ايي تًشيف ٍاؾ است ،ايي است وِ سبصهبى س بلن ثب ًيشٍّبي هدبًى دس ثيدشٍى
ثِ قَس هَفميت آهيضي ثشخَسد وشدًُ ،يشٍي آى سا ثِ قَس اثشثخطي دس خْت اّذاف ٍ همبغدذ
اغلي سبصهبى ّذايت هي وٌذ ).) Hoy& Miskel ,1999:259
هبيلض ثشاي تًشيف ٍ تَؾي س الهت سبصهبًي ٍ ايدبد يه چبسچَة ًهشي هٌبسدت اص 10
ٍيژگي وِ دس  3ثًذ اسبسي دسدتِ ثٌدذي ودشد  ،هدذد گشفتدِ اسدت .سدِ ٍيژگدي اٍل آى ثدب
ٍنيفِ ي سبصهبى اختوبيي استجبـ داسد؛ يًٌي ثب ّذف ّب ،اًتمبل اقاليدبت ٍ ساُ ّدبي ًفدَر ٍ
تأثيش گزاسي ثِ هٌهَس تػوين گيشي ٍيژگي ّبي توشوض ثش ّذف ،وفبيت استجبـ ،تَصيدى ثْيٌدِ
لذست هًشف ٍنيفِ سبصهبًي ٍ ٍيژگي ّبي وبسثشد هٌدبثىّ ،وجسدتگي ٍ سٍحيدِ ثدب ًيبصّدبي
حفم ٍ ًگْذاسي اي ؿبي سبصهبى هشتجف است وِ ثيبًگش ٍؾى دسًٍدي ًهدبم سدبصهبًي اسدت.
چْبس ٍيژگي ًْبيي ًَآٍسي ،خَد هختبسي ،سبصگبسي ثب هحيف ٍ وفبيت حدل هطدىل ،هًدشف
سضذ ٍ تغييش ًهبم سبصهبًي است .ايي ٍيژگي ّب ثب ّن دس تؿدبد ًيسدت ٍ ثدب يىدذيگ ش تًبهدل
داسد .دس سٌدص ًيض ايي ٍ 10يژگي ،هًيبسّبي اًذاصُ گيشي سالهت سبصهبًي لدشاس هدي گيدشد
هكبلًِ ي ٍؾًيت سالهت سبصهبًي هذسسِ ًِ ،تٌْب اص لحبل فْن ضشايف ودبس ٍ پَيدبييّدبي
آى اّويت داسد ،ثلىِ پيصثيٌيوٌٌذُ ي اثش ثخطي هذسسِ ،پيطشفت تحػيلي داًدص آهدَصاى،
تًْذ سبصهبًي وبسوٌبى ،گشايص اًسبًي هًلوبى ٍ ايتوبد آًبى ثدِ ّوىدبساى ٍ هدذيش هذسسدِ
1 Matthew Miles
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است .هذاس سبلن احتوبالً داساي هًلوبى هتًْذي ّستٌذ وِ ثِ يىذيگش ٍ هدذيشاى ايتودبد
داسًذ ٍ ثِ هًيبسّبي ثبالتش هًتمذًذ (. ) Alaghehband,1999
ثبوبل (  ) Bacalسهض هَفميت ٍ سالهت سبصهبى ّب سا دس ثشسسي هٌبثى سدالهت سدبصهبىّدب
ثيبى هي وٌذ .هٌبثى سالهت سبصهبًي يجبستٌذ اص الف) توبيل افشاد ثِ ايدبد استجبقدبت دس ودبس
ٍ فًبليت(هذيشيت استجبقبت) ة) هٌدبثى يدبدگيشي ودِ ضدبهل يدبدگيشي تفىدش سيسد توي ٍ
استمشاس يه ًهبم يبدگيشي هستوش دس سبصهبى ّب ٍ ثِ ثيبًي سبصهبى ّدبي يبدگيشًذُ (هدذيشيت
داًص) ج) توبيل سبصهبى ّب ثِ ثْجَد ٍ اسصيبثي سيستن ّبي هذيشيت ث ِ غَست سبدُ ٍ آضدىبس
(هذيشيت تغييش) وِ ضبهل قشاحي هدذد سيستن ّب ٍ تغييش ضىل ٍ ثْجَد ٍ سدبلن سدبصي ثدب
تطىيل خل سبت ٍ ضَساي سالهت سبصهبًي دس ّش ًْبد هي ثبضذ ٍ تطىيل خلسدبت ٍ ضدَساي
سالهت هي تَاًذ اًدبم هشاحل ٍ فشايٌذ وبس سا پيگيشي وٌذ ٍ هَفميت ٍ اثشثخطي سدبصهبى سا
تحت وٌتشل ٍ ًفَر خَد لشاس دّذ (. ) Bacal , 2007
چبسچَة ًهشي تحميك سالهت سبصهبًي ثش اسب ًهشيِ ي پبسسًَض دس سِ ثًدذ اغدلي ٍ
ّش ثًذ دس هَلفِ ّبيي دس اداهِ ثشسسي خَاّذ ضذ.
2
*سك ًْبدي :1ثًذ يگبًگي ًْبدي* .سك اداسي ً :فَر هدذيش ،هالحهدِ گدشي سدبخت
دّي ،حوبيت هٌبثى* .سك فٌي :3سٍحيِ ،تبويذ يلوي.
سطح ًْادي :دس ثبالتشيي سدك سدبصهبى  ،سيسدتن ًْدبدي ٍخدَد داسد ودِ ٍ نيفدِ اش
ا ستجبـ دادى سبصهبى ثِ خبهًِ ي ٍسيى تش ٍ يب هٌجى " هًٌبداس وشدى" " حدت ثخطديذى" يدب
" پطتيجبًي دس سك ثبالتش" است ٍ اًدبم ّذف ّبي سبصهبى سا هوىي هي سدبصد .ايدي سدك
داساي اثًبد يگبًگي ًْبدي است .سبصهبى سا ثدب هحديف آى پيًَدذ هدي دّدذ .هذسسدِ ثبيدذ ثدب
اختوبو يب هحل ي وِ خذهت هيوٌذ ،هطدشٍييت داضدتِ ٍ هدَسد حوبيدت ٍ پطدتيجبًي لدشاس
گيشد .هذيشاى ٍ هًلوبى ثشاي اخدشاي ٍندبيف ٍ اًددبم خدذهبت خدَد ثدِ ايدي هطدشٍييت ٍ
حوبيت ثِ ضىلي هَصٍى ٍ فبسٌ اص فطبسّب ٍ هذاخلِ ّدبي ًدبسٍاي افدشاد ٍ گدشٍُ ّدبي خدبسج
هذسسِ ًيبصهٌذًذ(.)Parsons, 1967
)1يگ بًگي ًْبدي(ًيبص ًْبدي) :يجبست است اص تَاًبيي هذسسِ ٍ سبصهبى ثدشاي تكدبثك دس
سبصگبسي ثب هحيف خَد ثِ قشيمي وِ يگبًگي ،اًسدبم ٍ توبهيت ثشًبهِ ي آهَصضدي خدَد سا
حفم وٌذ .هذاسسي وِ داساي يگبًگي ّستٌذ  ،اص تمبؾبّب ،فطبسّب ٍ خَاست ّبي غيش هًمدَل
ٍالذيي ٍ هحل دس اهبى هي ثبضٌذ .گشٍُ ّبي هحلي ٍ ٍالذيي هًتشؼ ًوي تَاًٌدذ ثدش يوليدبت
1Institutional Levels
2Managerial Levels
3Technical Levels
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هذسسِ اثش چٌذاًي ثگزاسًذ .ضدَساي هذسسدِ ٍ هدذيشيت آى دس همبثلدِ ثدب ًيشٍّدبي هخدشة
ثيشًٍي ثب هَفميت يول هيوٌٌذ (ياللِثٌذ)1999 ،
ة )سك اداسي :دس ثبالي سك فٌي ،سيسدتن اداسي ،هدذيشيتي لدشاس داسد ودِ ٍسدب قت
ث يي سبصهبى ٍ هحيف ّودَاس ٍنيفِ ي يوذُ اش ثَدُ ٍ وسبًي سا و ِ هحػَالت سدبصهبًي سا
ثِ هػشف هي سسبًٌذ ٍ هَاد خبم سا فشاّن هي سدبصًذ ٍ ّوهٌديي خشيدبًي سا ودِ اهدَس دسٍى
سبصهبى سا اداسُ هيوٌذ  ،دس ثش هيگيشد .ايي سك ًيض اثًبد ًفَر هذيش هشايبت ،سبخت دّدي
ٍ حوبيت هٌبثى س ا ضبهل هي ضَد.
ً )2فَر هدذيش(ًيبص اثدضاسي)  :يجدبست اص تَاًدبيي هدذيش هذسسدِ ثدِ تدبثيش دس تػدويوبت
هبفَق ّب ٍ سٍسب است  .هذيش ثب ًفَر تشغيت وٌٌذُ ثَدُ ٍ ثب سئيس ًبحيِ ثِ قَس اثدشثخص ودبس
هي وٌذ .اهب دسييي حبل دس فىش ٍ يول خَد استمالل داسد .تشغيت آًْب ثدِ تَخدِ ثيطدت ش ثدِ
هسبئل هذسسِ ،هَاخِ ًطذى ثب هَاًى اداسي ٍ سلسدلِ هشاتجدي ٍ ٍاثسدتِ ًطدذى ثدِ هدبفَق
است .چ گًَگي سفتبس هذيش ٍ ايٌىِ آيب هي تَاًذ دس سفتبس افشادي وِ ثدب آًْدب سدش ٍ ودبس داسد،
اثش ثگزاسد ٍ سفتبس آًْب سا تحت تبثيش لشاس دّذ؟ ثِ يجبست ديگش اص لحبل يلن هدذيشيت افدشاد
دي گددش سا سّجددشي وٌددذ وددِ ّوددِ ي ايٌْددب وليددذ سّجددشي اثددشثخص هحسددَة هددي ضددَد
(.)Hoy& Miskel,2003
 ) 3هشايبت(هالحهِگشي)( ًيبص ثيبًي) :يجبست اص سفتبس هدذيشي اسدت ودِ ثدبص دٍسدتبًِ ٍ
حوبيتي هي ثبضذ  .هالحهِ گشي ثبصتبة سفتبس حبوي اص احتدشام ،ايتودبد هتمبثدل ٍ ّوىدبسي ٍ
پ طتيجبًي است .ثِ هًٌبي هالقفت ٍ خَضشٍيي هػٌَيي ٍ حسدبثگشاًِ ًيسدت؛ ثلىدِ تَخدِ
غبدلبًِ ًسجت ثِ هًلوبى ثِ يٌَاى ّوىبساى حشفِ اي است .ايدي سفتبسّدبي ساثكدِ گدشا ثدشاي
ايدبد ٍ ًگْذاسي سٍاثف خَة ثب فشٍدسدتبى ؾدشٍسي اسدت .ثبصتدبة سفتدبس حدبوي اص يَاهدل
سفتبسي هشثدَـ ثدِ حوبيدتوٌٌد ذگي سّجدش ،دٍسدتي ،خبًجدذاسي ،هطدبسوت ثدب فشٍدسدتبى،
ًوبيٌذگي هٌبفى فشٍدستبى ،ثبصثَدى استجبقبت ٍ ثِ سسدويت ضدٌبختي هطدبسوت آً ْدب اسدت.
هذيش ثِ وبسوٌبى ثِيٌ َاى افشاد داساي ضخػيت احتدشام هدي گدزاسد ٍ سدًي هدي وٌدذ يدبس ٍ
هذدوبس آًبى ثبضذ.) Hoy&Miskel,2003 : 451 ( .
- 4سبخت دّي(ٍنيفِ هذاسي)( ًيدبص اثدضاسي) :ثدِ سفتدبسي اص هدذيش اضدبسُ هدي وٌدذ ودِ
ٍنيفِ هذاس ٍ هَفميت هذاس است .هذيش ثِ قَس ٍاؾ اًتهبسات ،وبس  ،اسدتبًذاسد ّبي يولىدشد ٍ
سٍيِّب سا ثِ غشاحت تًيديي هديوٌدذ ٍ هحديف ودبس سدبخت هٌدذ ٍ هَفميدت هذاسا ًدِ اسدت.
). ) Hoy&Miskel ,2003:261-262

 - 5حوبيت هٌبثى(تبهيي ٍ ثِوبس گيشي هٌبثى)( ًيدبص اثدضاسي) :يىدي ديگدش اص اثًدبد سدك
هذيشيتي است وِ يجبست است اص هيضاى تْيِ ي هَاد ٍ ٍسبيل الصم هَسد دس خَاست هًلودبى
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ٍ ٍسبيل اؾبفي ديگش وِ ثِ ساحتي لبثل حػَل اسدت .ثٌدبثشايي تَخدِ هدذيشاى ثدِ حوبيدت
هٌبثى چِ اص ًهش فؿبي آهَصضي ٍ چِ اص ًهش هَاد ٍ تدْيضات آهَصضي الصم ثِ ًهش هي سسذ.
).) Hoy &Miskel , 2003 :261-263

ج)سك فٌي(تىٌيىي ) :دس سك پبييي سيستن فٌي لدشاس داسد ودِ دس آى ثدِ هحػدَل
ٍالًي سبصهبى پشداختِ هي ضدَد .فًبليدتّدبي داًطدوٌذاى دس آصهبيطدگبُّدب ،فًبليدتّدبي
هًلوب ى دس وال دس ٍ فًبليت ّبي وبسهٌذاى دس سبصهبى ّبي خذهبتي دس ايي سدك لدشاس
داسد .سك تىٌيىي هحػَل سبصهبى سا تَليذ هديوٌدذ  .سدك فٌدي ضدبهل اثًدبد سٍحيدِ ٍ
تبويذ يلوي است ؛ سك فٌي سيستن ثستِ تلمي هي ضَد ٍ سبصهبى ّدب سدًي هدي وٌٌدذ ودِ
ايي سك سا هحذٍد سبصًذ تب اص اثْبهب ت ثيشًٍي هحفَل ثوبًٌذ.)Scott , 2009(.
 - 6سٍحيِ( ًيبص ثيبًي) :يجبست است اص اقويٌبىّ ،وذسدي ايتوبد ٍ احسدب اًددبم ودبس
وِ ّ يب ت آهَصضي فشا گشفتِ است ،هًلوبى احسب خَثي ثِ يىذ يگش داضتِ ٍ دس ييي حدبل
احسب هي وٌٌذ وِ ودبس خدَد س ا ثدِ خدَثي اًددبم هدي دٌّدذ .آًْدب يده ٍاحدذ ّوجسدتِ ٍ
هٌسدوي ث ِ ٍخَد هي آٍسًذ  ،ثِ يىذيگش ووه هي وٌٌذ ٍ ثِ هذسسِ ي خَد افتخبس هديوٌٌدذ.
يىي اص هْن تشيي پذيذُّب ي سٍاًي  -اختوبيي يػش خذيذ ثشاي اسصضيبثي خػَغيبت ويفدي ٍ
حدددبالت سٍاًدددي اًسدددبًي ،تَخدددِ وبهدددل ثدددِ سٍحيدددِ وبسوٌدددبى سدددبصهبًي اسدددت
).) Hoy& Miskel , 2003 :451

 - 7تبويذ يلوي( ًيبص اثضاسي) :يجبست اص فطبس هذسسدِ ثدشاي وسدت هَفميدت ٍ يدبدگيشي
داًص آهَصاى است .اّذاف يلوي س ك ثبال ٍلي لبثل حػَل ثشاي داًدص آهدَصاى ٍؾدى ضدذُ
است .هحيف يبدگيشي هٌهن ٍ خذي است  ،هًلوبى ثِ تَاًبيي داًدص آهدَصاى ثدشاي هَفميدت
دس يبدگيشي ايتمبد داسًذ ٍ داًص آهَصاى ًيض سدخت ودبس ودشدُ ٍ ثدشاي آً ْدبيي ودِ اص ًهدش
يلوي پيطشفت خَثي داسًذ ،احتشام لبئل ّستٌذ ).(Hoy& Miskel ,2003 : 51-454
پیشینه ی تحقیق
هحوت وَسووبص( ) Korcmaz ,2007ثِ ثشسسي تبثيش سجه ّبي سّجشي ثدش سٍي سدالهت
سبصهب ًي هذاس تشويِ پشداختِ است .اٍ دس ايي همبلِ ثيطتش تبثيش سجه ّبي سّجشي تحَلي
ٍ تجبدلي ّوشاُ ثب سؾبيت هًلوبى دس سالهت سبصهبًي سا هَسد ثشسسي لشاس دادُ استّ .دذف
اغلي آى تحميك دس ايي ساثكِ است وِ تب چِ حذ هيضاى تغي يشات سالهت سدبصهبًي هدذاس
ثب سجه ّبي سّج شي ٍ س ؾبيت ضغلي هًلوبى هشتجف هي ثبضذ .ث شاي دستيبثي ثِ ايدي ّدذف
پشسطٌبهِ اي دسخِ ثٌذي ضذُ اص ًَو ليىشت ثيي  635هًلن ضدبغل دس هدذاس تشويدِ اخدشا
ضذ .ثشاي تَؾي ساثكِ ي هستمين ٍ غيش هستمين ثيي هتغيشّبي هستمل ٍ ٍاثسدتِ اص تدضيدِ
ٍ تحليل آهبسي استفبدُ ضذً .تبيح اي ي تحميك ٍ اوثدش يبفتدِ ّدب ًطدبى داد ودِ سدجهّدبي
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سّجددشي تحددَلي تجددبدلي تددبثيش اسبسددي ثددش سٍي سؾددبيت ضددغلي هًلوددبى داسد .دس حددبليوددِ
سددجه ّددبي سّجددشي  ،تحددَلي تجددبدلي ثددِ قددَ س هسددتمين ٍ سؾددبيت ضددغلي هًلوددبى ثددِ قددَس
غيش هستمين ثش سالهت سبصهبًي هذاس تبثيش داسًذ.
تَهبسَى( )Thomason ,2006دس تحميمبت خَد ًتيدِ گشفت وِ ساثكدِ ي هثجتدي ثدي ي
خَ هذسسِ ٍ يولىشد تحػيلي داًص آهَصاى ،ثِ يٌَاى يىي اص هَلفِ ّبي اثشثخطدي سدبصهبًي
ٍخَد داسد .وبسه( )Kosces ,2007تحميمدي دس صهيٌدِ سدالهت سدبصهبًي اًددبم داد؛ ايدي
تحميدك ضددبهل پشسددٌل ّئيددت يلوددي پضضدىي داًطددگبُ تَسًتددَ ٍ ٍاحددذ خد ذهبت داًطددگبُ
خَسخيبًب ثَد .دس ًتيدِ ي ايي تحميك ،يه سبصهبى ٌّگبهي سبلن است ودِ هدذيشاى ٍ تده -
ته وبسهٌذاى دس يه فشايٌذ هطتشن ثِ يىذيگش ثپيًَذًذ تب هسئَليتي سا ثشاي ايدبد اهىدبى
وبسي پَيب ثپزيشًذ وِ ٍفبداسي هطتشي ٍ سَددّي هطتشن سا ثبال خَاّدذ ثدشد .دٍ اسدتٌتبج
اص د ٍ فشؾيِ ي ايي تحميك ثذست آهذ  )1ا ستجبـ آهبسي هًٌبداسي ثيي يولىشد ّدبي ضدشوت
هًيي ٍ سفتبسّبي سّجشي هذيشاى دسخِ اٍل ثب استش وبسهٌذاى ٍ غيجت اص وبس ٍخدَد داسد.
 )2ثيي سفبُ وبسهٌذاى ،غيجت اص ودبس ،اثتىدبس يودل ّدبي فدشدي ٍ پيطدشفت ّدبي چطدوگيش
يولىشد ولي سبصهبى ساثكِ ي ه ًٌبداسي ٍخَد داسد.
دسايَ( )Drive ,2004ثب اسائِ ي يه تحميك دس داًطدگبُ هيطديگبى ،سدالهت سدبصهبًي سا
تحت يٌَاى ثشًبهِ ي وبهل ٍ خبهى سِ گبًِ ي سالهت سبصهبًي هَسد ثشسسي لشاس داد .اغدَل
اسبسي استمشاس سالهت سبصهبًي يجبست است اص  - 1احتشام گزاضتي - 2يدذالت اختودبيي - 3
تَخِ ثِ وبسوٌبى يبدي ٍ ون دسآهذ .گضاسش ه ٌتطش ضذُ هشثَـ ثِ وبس هدوى(ًطسدتّدبي
ثشًبهِ ي سِ گبًِ ي سدالهت سدبصهبًي) دسهدَسد ًتدبيح اخدشاي ثشًبهدِ ي سدِگبًدِ ي سدالهت
سبصهبًي اص ايي لشاس است  )1تَخِ ثدِ خدذهبت سسدبًي سدالهت سدبصهبًي ثد ِ قدَس فضايٌدذُ
) 2چبلص ثشاًگيض ثَدى ٍوبهل ٍ خبهًيت ثشًبهِ ) 3تمبؾبي دائوي تغييدش دس ًمدص ٍ تٌهدين
هسئَليت ) 4پدزيشش داٍقلجبًدِ تػدو يوبت هتشليبًدِ ودِ ضدبهل استبًذاسدسدبصي تًْدذات
هي ثبضذ .پيصثيٌ ي ٍ اخشاي ثشًبهِ وبهل ٍ خبهى سِگبًِ ي سالهت سبصهبًي ثِ اًدوديّدبي
پضضىي ،فشٍضٌذگبى ٍ ضشوتْبي تدبسي ٍ سبصهبىّبي دٍلتي خْت اخشاي لَاًيي حشفدِ اي
ٍ اخاللي ٍ وليذي ثشاي ّذايت ٍ اسدت بًذاسد ًودَدى ساُ حدل ّدبي ايددبد سدالهت سدبصهبًي
ووه ضبيبًي ًوَد.
هيلشاسددتٌلي خددبى( ) Miller Stanley John, 1993دس تحميددك خددَد دس صهيٌددِ ي سددالهت
سبصهبًي ثِ ساثكِ ي ثيي ادسان هًلويي اص سدالهت سدبصهبًي هدذاس هتَسدكِ ٍ ايتودبد ٍ
اقويٌبى ثِ هذيشّ ،وىبساى ٍ سبصهبى هذسسِ پشداختِ اسدت .يبفتدِ ّدب ًطدبى هدي دّدذ ودِ

زابطِ بيي سالهت ساشهاًي با استقساز هديسيت هدزسِ هحَزي

 )1ثيي سالهت سبصهبًي ٍ ايتوبد هًلويي ّوجستگي هستمين ٍخَد داضدتّ ) 2 .وجسدتگي
هثجت ثيي سك ايتودبد دثيدشاى ثدِ هدذيشّ ،وىدبساى ٍ سدبصهبى ثدب ادسان آًْدب اص سدالهت
سبصهبًي ثَد.
ثبسً ض وَيي هيطدل( )Barnes Kevin Michel , 1994دس سسدبل ِ ي دوتدشاي خدَد تحدت
يٌَاى « سالهت سبصهبًي هذاس هت َسكِ ٍ ايتوبد ٍ هطبسوت دس تػوين گيدشي » ثدب  6ثًدذ
سالهت سبص هبًي ٍاثستگي هًلدن ،سّجدشي آهَصضدي حوبيدت هٌدبثى ،تبويدذ يلودي ،يگدبًگي
ًْبدي ٍ ًفَر هذيش  ،اييگًَِ ثيبى هيوٌذ وِ سالهت سدبصهبًي هدذاس هتَسدكِ ،ساثكدِ ي
هثجتي ثب ا يتوبد ّ ي بت آهَصضي ثِ هذيش ٍ ايتوبد ّ يب ت آهَصضي ثدِ ّوىدبساى داسد .سدالهت
سدبصهبًي ّوهٌديي ثدِ يدذم حؿدَس ّيد بت آهَصضدي دس تػدوين گيدشي اهدَس والسدي ٍ دس
تػويوبت هذيش ساثكِ هًىَ داسد .ايدي سسدبلِ ثدب دٍ ّدذف  )1ت َسدًِ ي سٍايدي ٍ ايتجدبس
اًذاصُ گيشي سالهت سبصهبًي هذاس ساٌّوبيي ٍ تَؾي سٍاثف ثيي اثًدبد سدالهت سدبصهبًي.
 ) 2ايتوبد ٍ اقويٌبى دثيشاى ثِ هذيش ٍ ساثكدِ ي سدالهت سد بصهبى ثدب هيدضاى هحشٍهيدت دس
تػوين گيشي ٍ ضشوت دس تػويوبت هشثَـ ثِ وال ٍ تػدويوبت هدذيشيت غدَست گشفتدِ
است.
ثدددبتوي ( )Bateman , 2000دس پدددژٍّص خدددَد ًيدددض ًطدددبى داد ودددِ اثًدددبد سدددالهت
س بصهبًي (تأويذ يلوي ،سبخت دّي ًفَر هذيش) ثدب ثشخدي اص خٌجدِ ّدبي تفدَيؽ اختيدبس ثدِ
صيشدستبى ساثكِ ٍخَد داسد .ضشيًتوذاسي( ) Shariatmadari , 2009دس پژٍّطي ثِ ثشسسدي
ساثكِ ي ثيي سالهت سبصهبًي ثب اثش ثخطي هذيشاى هذاس ضْش تْدشاى پشداختدِ ٍ ثدِ ًتدبيح
صيش دسدت يبفتدِ اسدت) 1 .وليدِ ي اثًدبد سدالهت سبصهبًي(سدبخت دّدي ،هالحهدِ گدشي،
پطتيجبًي هٌدبثى ،سٍحيدِ ،تبويدذ يلودي ٍ يگدبًگي ًْدبدي ) ٍ اثشثخطدي سدبصهبًي ساثكدِ ي
هًٌي داسي ٍخَد داسد.
خَيطي ( ) Khishi ,2008دس همبلِ اي دس ف ػلٌبهِ تحميمبت هدذيشيت آهَصضدي ضدوبسُ ي
دٍم ثدِ ثشسسدي ساثكدِ ي سدالهت سدبصهبًي هددذيشاى هدذاس همدبقى سدِگبًدِ ي تحػدديلي
ضْشستبى هشاغِ پشداختِ ٍ ثِ ًتبيح صيش دسدت پيدذا ودشدُ اسدت )1 .ثديي هيدضاى سدالهت
سبصهبًي سدك ًْدبدي هدذاس ٍ يولىدشد هدذيشاى هدذاس همدبقى سدِگبًدِ ي تحػديلي
ضْشس تبى هشاغِ ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد ًذاسد ٍ فشؾيِ فشيي آى ّن سد ضذُ است ؛ يًٌدي
سالهت سبصهبًي ثًذ ًْبدي (يگبًگي ًْب دي) ثدب يولىدشد هدذيشاى ساثكدِ ي هًٌدبداسي ٍخدَد
ًذاسد )2 .ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي سك اداسي ٍ فٌي هذاس ثب يولىشد هذيشاى هدذاس
همبقى سِ گبًِ ي ضْشستبى ه شاغِ ساثكِ ي هًٌيد اسي ٍخَد داسد ٍ فشؾديِّد بي فشيدي آًْدب
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يًٌي ثًذ ًفَر هذيش ،هشايبت ،حوبيت هٌبثى ،سدبخت دّي(سدك اداسي) ٍ سٍحيدِ ٍ تبويدذ
يلوي اص(سك فٌي) ساثكِ ٍخَد داسد.
سددليوبًي( ) Soleimani , 2008دس همبلددِ اي دس فػددلٌبهِ ي سّيددبفتي ًددَ دس هددذيشيت
آهَصضي ثِ ثشس سي هيضاى سالهت سبصهبًي هذاس ضْشستبى ّدبي اسدتبى تْدشاى ثدش اسدب
الگَي َّي ٍ فيلذهي پشداختِ ٍ ًتبيح صيش ثِ دست آهذُ است ) 1 :سالهت سبصهبًي هدذاس
اص ًهش هًلوبى دس حذ هٌبست است ) 2 .هذاس هتَسكِ ًسجت ثِ سدب يش هدذاس اص سدالهت
سبصهبًي پبييي تشي ثشخَسداسًذ ) 3 .هذاس غي ش اًتفبيي ًسجت ثِ هدذاس دٍلتدي اص سدالهت
سبصهبًي ثبالتشي ثشخَسداس ّستٌذ ) 4 .ثيي ضْشستبى ّبي استبى اص لحدبل سدالهت سدبصهبًي
هذاس تفبٍت هًٌب داسي ٍخَد د اسد ) 5 .هًلودبى صى هدذاس سا سدبلن تدش اص هدشداى اسصيدبثي
ًوَدُ اًذ) 6 .هًلوبى سسوي ٍ غيشسسوي(حك التدذسيس -پيوبًي)سدالهت سد بصهب ًي هدذاس سا
يىسبى اسصيبثي ًوَدُ اًذ.
آلبسي ٍ ضشيفي( ) Aghasi and sharifi, 2010دس همبلِ اي دس فػلٌبهِ ي سّيبفتي ًَ دس
هذيشيت آهَصضي ثِ ثشسسي ساثكِ ي ثيي يولىشد هذيشاى ثب سالهت سدبصهبًي دس خجشگدضاسي
ايشًب پشداخت ٍ ًتبيح صيش ثِ دست آهذُ است :ثديي هَلفدِّد بي يولىدشد هدذيشاى ٍ سدالهت
سبصهبًي ساثكِ ٍخَد داسد .يولىشد هدذيشاى دس صهيٌدِ ي ٍندبيف استجدبقي ٍ تػدوينگيدشي
ثبالتش اص هتَسف هيثبضذ؛ اهب د س صهيٌِ ي ٍنبيف اقاليبتي دس حذ هتَسف است.
صاّذ ثبثالى( ) Zahed Babelan , 2007داًطددَي دوتدشاي هدذيشيت آهَصضدي داًطدگبُ
تشثيت هًلن تْشاى دس پژٍّطي ثِ ثشسسدي استجدبـ ثديي سدالهت سدبصهبًي هذسسدِ ٍ تًْدذ
سبصهبًي دثيشاى دثيشستبى ّبي استبى اسدثيل پشداختِ ٍ ثِ ًتبيح صيش دست يبفتدِ اسدت)1 :
هيبًگيي سالهت سبصهبًي ٍ تًْذ سدبصهبًي ثدِگًَدِ ي هًٌدي داسي ثدبالتش اص هتَسدف اسدت.
 )2سددالهت سددبصهبًي ٍ اثًددب د ّفددت گبًددِ ي آى ثددب تًْددذ سددبصهبًي ٍ اًددَاو سددِگبًددِ ي آى
ّوجستگي هثجت داسد ) 3دثيشستبى ّبيي وِ سالهت ثباليي داسًذ  ،هًلوبى هتًْدذ تشي داسًدذ.
 ) 4اص هيبى اثًبد سالهت سدبصهبًي ،سٍحيدِ ،تبويدذ يلوديً ،فدَر هدذيش  ،پطدتيجبًي هٌدبثى ٍ
سبخت دّي لبثليت پيص ثيٌي تًْذ سبصهبًي سا داسًذ ) 5 .اص هيبى سكَح سِگبًِ ي سدالهت
س بصهبًي سك فٌي داساي لبثليت پيص ثيٌي تًْذ سبصهبًي سا داسًدذ )6 .اص هيدبى هتغيشّدبي
پيص ثيي سْن ًفَر هذيش سٍحيِ پطتيجبًي هٌبثى اص اثًبد سالهت سدبصهبًي ٍ سدكَح ف ٌدي اص
سكَح سالهت سبصهبًي دس پيص ثيٌي تًْذ سبصهبًي ثيطتش اص ديگشاى است.
ليىشت( ) Likert,1967ثش اسب تحميمبتي وِ ثِ يول آٍسدُ ،هًتمدذ اسدت ودِ ساثكدِ ي
هستمين ٍ ًضديىي ثيي ثبصدّي ٍ اثشثخطي ٍ سٍحيِ ٍخَد داسد .يًٌي ثِ ّودبى ًسدجت ودِ
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سٍحيِ ي وبسوٌبى ثبال هي سٍد  ،ثبصدّي آًبى ًيض افضايص هي يبثدذ .ليىدش ت اص تحميمدبت اًددبم
ضذُ ًتيدِ هي گيشد وِ حفدم ٍ پدشٍسش ًيدشٍي اًسدبًي ،يبهدل ثسديبس هدَ ثشي دس ودبسايي
سبصهبى ثِ ضوبس هي سٍد ).) Alaghehband,1999:20
فرضیه های پژوهش
 - 1ثيي هيدضاى سدالهت سدبصهبًي ،سدك ًْدبدي ،سدك اداسي ٍ سدك فٌدي هدذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
 - 1- 1ثيي هيضاى يگبًگي ًْبدي هذاس هتَسدكِ ي ضدْش ضديشاص ثدب اسدتمشاس هدذيشيت
هذسسِ هحَسي ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
 - 2ثيي هيضاى ًفَر هذيش ،هشايبت  ،سبختدّي ،تبهيي ٍ ثِ ودبسگيشي هٌدبثى ثدب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَس ي هذاس هتَسكِ ي ضْش ض يشاص ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
 - 3ثيي هيضاى سٍحيِ  ،تبويذ يلودي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي دس هدذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ساثكِ هًٌي داسي ٍخَد داسد.
 - 4ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي هدذاس هتَسدكِ ي ضدْ ش ضديشاص ثدب اسدتمشاس هدذيشيت
هذسسِ هحَسي دس هذاس د ٍلتي ٍ غيشاًتفبيي ،تفبٍت هًٌي داسي ٍخَد داسد.
 - 5ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي هذاس هتَسكِ ثب استمشاس هذيشيت هذسسدِ هحدَسي دس
هذاس دختشاًِ ٍ پسشاًِ ي ضْش ضيشاص ،تفبٍت هً ٌي داسي ٍخَد داسد.
روش پژوهش
سٍش ايي پژٍّص ثب تَخِ ثِ ًحَُ ي گشدآٍسي دادُّب اص ً َو تحميك تَغيفي پيوبيطدي
است وِ خٌجِ ي وبسثشدي داسد ٍ اص ًَو ّوجستگي است.
جامعه ی آماری نمونه و روش نمونه گیری
خبهًِ ي آهبسي تحميك ،وليِ ي هذيش اى هتَسكِ ايدن اص دختشاًدِ ٍ پسدشاًِ ي دٍلتدي ٍ
غي شاًتفبيي دس ًَاحي چْبسگبًِ ي ضْش ضيشاص دس سبل تحػيلي  89- 90ضبهل  ً 310فدش ثدَد.
حدن ًوًَِ ثش اسب خدذٍل هَسگدبى ً 175فدش ثدب اسدتفبدُ اص سٍش ًوًَدِ گيدشي تػدبدفي
قجمِ اي اًتخبة ضذًذ.
ابسار گردآوری اطالعات
پشسط ٌبهِ ي سالهت سبصهبًي ثشاي سٌ دص اثًبد هختلف سالهت سبصهبًي ثش اسدب ًهدش
پبسسددًَض اسددتَاس اسددت وددِ اسددتبًذاسد هددي ثبضددذ ٍ تَسددف ّددَي ٍّوىددبساى ثددشاي هددذاس
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هتَسكِ(  1)OHI-Sقشاحي ٍ تَسف ياللِ ثٌذ(  ) 1378ثِ فبسسي تشخوِ ضذُ اسدت 7 .ثًدذ
سالهت سبصهبًي يًٌي يگبًگي ًْدبديً ،فدَر هدذيش  ،هالحهدِگدشي  ،سدبختدّدي ،تدبهيي ٍ
پطتيجبًي هٌبثى ،سٍحيِ ٍ تبويذ يلوي سا اً ذاصُ هيگيشد .هذيشاى هيضاى هَافمدت خدَد سا ثدب
 44گَيِ ثِ غَست قيف پٌح دسخِ اي ليىشت(ثسيبس هَافمن ،هَافمنً ،هشي ًذاسم ،هخدبلفن ٍ
ثسدديبس هخددبلفن) اثددشاص هدديوٌٌددذ .پشسطدد ٌبهِ ي هددذيشيت هذسسددِ هحددَسي دس  4ثًددذ
هطبسوت پزيشي ،تفَيؽ اختيبس ،توشوضصدايي ٍ استمالل هبلي ثدب  42گَيدِ ثدِ غدَست ق يدف
پٌح دسخِ اي ليىشت(ثسيبس هَافمن ،هَافمنً ،هشي ًذاسم ،هخبلفن ٍ ثسديبس هخدبلفن) تٌهدين
ضذُ است.
پایایی و اعتبار پرسشنامه ها
پبيبيي پشسطٌبهِ ّب اص سٍش ّبي ثبصآصهبيي سَال ّدبي پشسطدٌبهِّدب ،آلفدبي وشًٍجدبد ٍ
ؾشيت دًٍيوِ وشدى ثب استفبدُ اص ًشم افدضاس  SPSSهحبسدجِ ضدذُ اسدت .خْدت سدٌدص
سٍايددي د س اثتددذا پشسط د ٌبهِ ّب(سددالهت سددبصهبًي ٍ هددذيشيت هذسسددِ هحددَسي) دس اختيددبس
هتخػػيي ٍ غبحت ًهشاى سضدتِ هدذيشيت آهَصضدي لدشاس دادُ ضدذ تدب دسثدبسُ ي هحتدَاي
پشسط ٌبهِ ّب ٍ تٌبست ثب فشؾيِ ّب ٍ اّذاف پژٍّص لؿبٍت ٍ داٍسي وٌٌذ .پيطدٌْبدات دادُ
ضذُ دس ٍيشايص ًْب يي پشسطٌبهِ ّب لحبل گشديذ.
جدٍل ً : 9تايج آشهَى آلفاي کسًٍباخ ٍ ضسيب دٍ ًيوِ کسدى پسسطٌاهِ هديسيت هدزسِ هحَزي
عاهل(هتغيس پاسد)

آلفاي کسًٍباخ

ضسيب دًٍيوِ کسدى

استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي

0 / 85

0 / 88

جدٍل ً : 2تايج آشهَى آلفاي کسًٍباخ ٍ ضسيب دٍ ًيوِ کسدى پسسطٌاهِ سالهت ساشهاًي
عاه ل هتغيس هستقل

آلفاي کسًٍباخ

ضسيب دٍ ًيوِ کسدى

يگبًگي ًْبدي
ًفَر هذيش
هشايبت
سبخت دّي
تبهيي هٌبثى
سٍحيِ
تبويذ يلوي
ول

0 / 74
0 / 89
0 / 86
0 / 87
0 / 75
0 / 82
0 / 81
0 / 84

0 / 73
0 / 81
0 / 78
0 / 79
0 / 75
0 / 76
0 / 73
0 / 77

1Organizational Health Inventory School
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ثِ هٌهَس تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّب ٍ اًدبم آصهَى ّبي آهب سي اص ًشم افدضاس ً SPSSسدخِ ي
ً MINITAB ٍ 17سخِ ي  13استفبدُ ضذُ است.
یافته های پ ژوهش
فشؾيِ ي  : 1ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي سك (ًْبدي) هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثدب
استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 1ضسيب ّوبستگي بيي استقساز ه ديسيت هدزسِ هحَزي ٍ سطح ًْادي(يگاًگي ًْادي)
سالهت ساشهاًي
بعد سالهت ساشهاًي

ًَع ّوبستگي

هيصاى ّوبستگي

احتوال هعٌي دازي(دٍطسفِ)

جْت ّوبستگي

سك ًْبدي N=175

پيشسَى

0 / 23

0 / 003

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ اص ؾشيت ّوجستگي پيشسدَى اسدتفبدُ هدي ضدَد ،ثدب تَخدِ ثدِ
خ ذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/23هدي ثبضدذ.
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  (p= 0 / 003 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هيثبضذ  .فشؼ غفش سد هي ضَد .ثٌبثشايي هيپزيشين وِ ساثكِ ي هًٌبداسي ثيي هيدضاى سدك
ًْبدي هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ٍخدَد داسد .يًٌدي
ّش چمذس سالهت سبصهبًي سك ًْبدي دس سدك ثدبالتشي ثبضدذ ،اسدتمشاس هدذيشيت ه ذسسدِ
هحَسي دس آى هذاس ثيطتش هي ثبضذ.
فشؾيِ ي  : 2ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي سك (اداسي) هدذاس هتَسدكِ ي ضدْش ضديشاص
ثب استمشاس هذيشيت هذ سسِ هحَسي ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 4ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت هدزسِ هحَزي ٍ سطح ادازي سالهت ساشهاًي
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

سك اداسي N=175

پيشسَى

0 / 76

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى اي ي فشؾيِ اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد  .ثب تَخِ ثِ خدذٍل
ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطدبّذُ ضدذُ دس حدذٍد  r=0/76هدي ثبضدذ ؛ ايدي
ساثكِ دس سك اقويٌبى  ) p= / 000 ( % 95هًٌي داس ٍ ايي همذاس اص  0 / 05ووتش هيثبضذ  ،لدزا
فشؼ غفش سد هي ضَد  .ثٌدبثشايي هديپدزيشين ،ساثكدِ ي هًٌدبداسي ثديي هيدضاى سدك اداسي
هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ٍخدَد داسد .ايدي استجدبـ
لَي ٍ هثجت هي ثبضذ.
فشؾدديِ ي  : 3ثدديي هيددضاى ًفددَر هددذيش ثددب اسددتمشاس هددذيشيت هذسسددِ هحددَس ي هددذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
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جدٍل  : 1ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ ًفَذ هديس
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

ًفَر هذيش N=175

پيشسَى

0 / 37

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/37هدي ثبضدذ.
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  ) p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد  .ثٌبثشايي هيپد زيشين ،ساثكدِ ي هًٌدبداسي ثديي هيدضاى ًفدَر هدذيش هدذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب استمش اس هذيشيت هذسسِ هحَسي ٍخَد داسد.
فشؾدديِ ي  : 4ثدديي هيددضاى هشايددبت ثددب اسددتمشاس هددذيشيت هذسسددِ هحددَسي دس هددذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 6ضسيب ّوبستگي بيي ا ستقساز هديسيت ٍ هيصاى هساعات
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

هشايبت N=175

پيشسَى

0 / 36

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشي ت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حذٍد  r=0/36هدي ثبضدذ.
ايددي ساثكددِ دس سددك ا قويٌددبى  ) p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد .ثٌبثشايي هيپدزيشين ،ساثكدِ ي هًٌدبداسي ثديي هيد ضاى هشايدبت ثدب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِ ي ضْش ض يشاص ٍخَد داسد .ايي ساثكِ ثدِ غدَست
هستمين (دس خْت هثجت) اسدت .يًٌدي ّشچدِ هذسسدِ اي داساي سدالهت سدبصهبًي ثدبالتشي
ثبضذ  ،هذيشيت هذسسِ هحَسي دس آًْب ثْتش اخشا هي ضَد.
فشؾيِ ي  : 5ثيي هيضاى سبختدّدي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي دس هدذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 7ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ هيصاى ساذت دّي
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي(دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

سبخت دّي N=175

پيشسَى

0 / 38

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حذٍد  r=0/38هدي ثبضدذ،
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  ( p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش

زابطِ بيي سالهت ساشهاًي با استقساز هديسيت هدزسِ هحَزي

هي ثبضذ ٍ سك هً ٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد  .ثٌبثشايي هيپزيشين ،ساثكِ ي هًٌبداسي ثيي هيضاى سبخت دّدي ثدب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ٍخَد داسد ٍ ايي ساثكِ ثِ غدَست
هستمين (دسخْت هثجت) است.
فشؾيِ ي  : 6ثيي هيضاى تبهيي ٍ ثِوبس گيشي هٌبثى ثب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي
دس هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 8ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ هيصاى تاهيي ٍ پطتيباًي هٌابع
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

تبهيي هٌبثى N=175

پيشسَى

0 / 36

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/36هدي ثبضدذ
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  ( p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد  .ثٌبثشايي هيپزيشين ،ساثكِ ي هًٌدبداسي ثديي هيدضاى تدبهيي ٍ ثد ِودبسگيشي
هٌبثى ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسدكِ ي ضدْش ضديش اص ٍخدَد داسد ٍ
ايي س اثكِ ثِ غَست هستمين(دسخْت هثجت) است.
فشؾيِ ي  : 7ثيي سالهت سبصهبًي سك (فٌي) هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 9ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ سطح فٌي سالهت ساشهاًي
ثًذ ساله ت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

سك فٌي N=175

پيشسَى

0 / 51

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ اص ؾشي ت ّوجستگي پيشسدَى اسدتفبدُ هدي ضدَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/51هديثبضدذ؛
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  ) p= / 000 ( % 95هًٌدديداس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد  .ثٌبثشايي هي پزيشين ،ساثكدِ ي هًٌدبداسي ثديي هيدضاى سدك فٌدي سدالهت
سبصهبًي هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي ٍخدَد داسد .ايدي
استجبـ ًسجتب لَي هيثبضذ .يًٌي ّشچِ سالهت سبصهبًي سك فٌي اص حيث سٍحيِ ٍ تبويدذ
يلوي دس هذاس ثبالتش ثبضذ ،استمشاس هذيشي ت هذسسِ هحَسي دس آًْب ثبالتش هي ثبضذ.
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فشؾدديِ ي  : 8ثدديي هيددضاى سٍحيددِ ثددب اسددتمشاس هددذيشيت هذسسددِ هحددَسي دس هددذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ،ساثكِ ي هً ٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 99ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ هيصاى زٍحيِ
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

سٍحيِ N=175

پيشسَى

0 / 31

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/31هدي ثبضدذ،
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  )p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَ ى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد .ثٌبثشايي هديپدزيشين ،ساثكدِ ي هًٌدبداسي ثديي هيدضاى سٍحيدِ ثدب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ٍخَد داسد ٍ ايي ساثكِ ثِ غدَست
هستمين(دسخْت هثجت) است.
فشؾيِ ي  : 9ثيي هيضاى تب ويذ يل وي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَس ي دس هدذاس
هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ،ساثكِ ي هًٌي داسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 99ضسيب ّوبستگي بيي استقساز هديسيت ٍ هيصاى تاکيد علوي
ثًذ سالهت سبصهبًي

ًَو ّوجستگي

هيضاى ّوجستگي

احتوبل هًٌي داسي (دٍقشفِ)

خْت ّوجستگي

تبويذ يلوي N=175

پيشسَى

0 / 25

0 / 000

هثجت

ثشاي آصهَى ايي فشؾيِ ًيض اص ؾشيت ّوجستگي پيشسَى استفبدُ هي ضَد؛ ثدب تَخدِ ثدِ
خذٍل ٍ ًتبيح ث ِ دست آهذُ ،ؾشيت ّوجستگي هطبّذُ ضذُ دس حدذٍد  r=0/25هدي ثبضدذ
ايددي ساثكددِ دس سددك اقويٌددبى  ( p= / 000 ( % 95هًٌددي داس ٍ ايددي همددذاس اص  0 / 05ووتددش
هي ثبضذ ٍ سك هًٌي داسي آصهَى وَچه تش اص حذالل سك هًٌدي داسي اسدت ؛ لدزا فدشؼ
غفش سد هي ضَد .ثٌبثشايي هي پزيشين ،ساثكِ ي هًٌبداسي ثيي هيضاى تبويذ يلودي ثدب اسدتمشاس
هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِ ي ضْش ضيشاص ٍخَد داسد ٍ ايي ساثكِ ثِ غدَست
هستمين (دسخْت هثجت) ا ست.
بسزسي ًسهال بَدى هتغيسّاي اثس گراز دز فسضيِ ّاي چْازم ٍ پٌجن پطٍّص
لجل اص ثشسسي دٍ فشؾيِ ي آخش پ ژٍّص ،ثبيستي ًشهدبل ثدَدى هتغيشّدب ثشسسدي ضدَد.
يىي اص ساُ ّبي تطخيع ًشهبل يتِ ،استفبدُ اص ًوَداسّبيي هبًٌذ  P-P-Plotيدب Q-Q-Plot
يب استفبدُ اص آصهَى ّبيي ه بًٌذ ضدبپيشٍ ٍ -يلده يدب اًذسسدَى  -داسليٌدگ اسدت .صيدشا فدشؼ
صيشثٌبيي ثشاي استفبدُ اص توبهي آصهَى ّبي پبساهتشي فشؼ ًشهدبل ثدَدى اسدت .اگدش ًشهدبل
ثَدى هتغيشّب يب دادُ ّب تأييذ ضذ ،هي تَاًين ثشاي تحليدل ّدب اص آصهدَى ّدبي پدبساهتشي ٍ دس

زابطِ بيي سالهت ساشهاًي با استقساز هديسيت هدزسِ هحَزي

غيشايٌػَست اص آصهَى ّبي ًبپبساهتشي استف بدُ وٌين .اثتذا ثِ ثشسسي ًشهبل ثَدى هتغيشّدبي
پ ژٍّص ثب استفبدُ اص ًوَداس  P-P-Plotهي پشداصين .دس ايي ًوَداس ،اگش احتوبالت حَل يه
خف ساست پشاوٌذُ ضذُ ثبضٌذ؛ فدشؼ ًشهدبل ثدَدى تأييدذ هدي گدشدد( .) P-Value <0.05
ًوَداسّبي صيش ًطبى هي دّذ وِ فدشؼ ًشهدبل ثدَدى تودبهي هتغيش ّدبي هدذيشيت اسدتمشاس
هذسسِ هحَ سي ٍ سالهت سبصهبًي تأييذ هي ضَد.
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ضکل ً : 9وَداز تَشيع دادُ ّاي استقساز هديسيت هدزسِ هحَزي
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ضکل ً : 2وَداز تَشيع دادُ ّاي سالهت ساشهاًي

فشؾيِ ي  : 10ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس
هذاس هتَسكِ ي دٍلتي ٍ غيش اًتفبيي ضْش ضيشاص  ،تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد داسد .
جدٍل  : 92آهازُ ّاي تَصيفي فسضيِ چْازم
ًَو هذسسِ

تًذاد

هيبًگيي

اًحشاف هًيبس

دٍلتي
غيشاًتفبيي

120
55

4 / 054
4 / 152

0 / 316
0 / 230
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جدٍل ً : 91تايج آ شهَى  tدٍ ًوًَِ اي ) tبساي گسٍّاي هستقل)ازشش هَزدآشهَى 9 -
آهبسُ
T
- 2 / 048

دسخِ
آصادي
173

احتوبل
هًٌي داسي(يىكشفِ)

تفبؾل هيبًگيي

0 / 042

- 0 / 97305

فبغلِ اقويٌبى 0 / 95
ثشاي تفبؾل هيبًگيي
وشاى پبييي
- 0 / 191084

وشاى ثبال
- 0 / 003526

همذاس  tهحبسجِ ضذُ ثشاثش ثب  - 2 / 048ثب دسخِ آصادي  173است ودِ ثبيسدتي ثدب همدذاس
 t 0.95ثب دسخِ ي آصادي  173اص سٍي ًوَداس  tهمبيسِ ضدَد ودِ اگدش |- 2 / 048 |< t 0.95, 173
ثبضذ آصهَى هًٌبداس است ٍ فشؼ غفش سد هي ضدَد .چدَى  2 / 048 < 1 / 64ثضسگتدش اص همدذاس
ثحشاًي  tاست ،آصهَى دس سك خكبي 0 / 05ه ًٌبداس است ،يًٌي فشؼ غفش سد هدي ضدَد .اص
فبغلِ اقويٌبى ً 0 / 95يض چٌيي ًتيدِ گيشي هي ضَد وِ چَى يذد غدفش دس فبغدلِ دٍيدذد
دس وشاى پبييي ٍ ثبال لشاس ًويگيشد ،آصهَى هًٌبداس است ٍ فشؼ غدفش سد هدي ضدَد ٍ فدشؼ
همبثل آى تأييذ هي ضَد .يًٌدي ثدب اقويٌدبى  % 95ثديي هيدضاى سدالهت سدب صهبًي ّودشاُ ثدب
استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسدكِ ي دٍلتدي ٍ غيش اًتفدبيي ضدْش ضديشاص
تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد داسد.
فشؾيِ ي  :11ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هدذاس
هتَسكِ ي دختشاًِ ٍ پسشاًِ ضْش ضيشاص ،تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد داسد.
جدٍل  : 94آهازُ ّاي تَصيفي فسضيِ پٌجن
ًَو هذسسِ

تًذاد

هيبًگيي

اًحشاف هًيبس

دختشاًِ
پسشاًِ

87
88

4 / 0972
4 / 0726

0 / 3055
0 / 2840

جدٍل ً : 91تايج آشهَى  tدٍ ًوًَِ اي ) tبساي گسٍّاي هستقل)ازشش هَزدآشهَى 9 -
آهبسُ
T
- 0 / 551

دسخِ
آصادي

احتوبل
هًٌي داسي(يىكشفِ)

تفب ؾل هيبًگيي

173

0 / 583

- 0 / 02458

فبغلِ اقويٌبى 0 / 95
ثشاي تفبؾل هيبًگيي
وشاى پبييي
- 0 / 11257

وشاى ثبال
0 / 06345

همذاس  tهحبسجِ ضذُ ثشاثش ثب  - 0 / 551ثب دسخِ آصادي  173است ودِ ثبيسدتي ثدب همدذاس
 t 0.95ثب دسخِ ي آصادي  173اص سٍي ًوَداس  tهمبيسِ ضدَد ودِ اگدش |- 0 / 551 |< t 0.95, 173
ثبضذ ،آصهَى هًٌبداس است ٍ فشؼ غفش سد هدي ضدَد .دسايٌددب چدَى  1 / 64 > 0 / 551اسدت،
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آصهَى هًٌبداسي دس سك خكبي  0 / 05هًٌبداس ًيست ،اص فبغلِ اقويٌدبى ً 0 / 95يدض چٌديي
ًتيدِ گيشي هي ضَد ودِ چدَى يدذد غدفش دس فبغدلِ دٍ يدذد دس ودشاى پدبييي ٍ ثدبال لدشاس
هيگيشد ،آصهَى هًٌبداس ًيست ٍ فشؼ غفش سد ًوي ضَد .يًٌي ثب اقويٌبى  % 95ثيي هيدضاى
سالهت سبصهبًي ّوشاُ ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس هذاس هتَسكِ ي دختشاًدِ ٍ
پسشاًِ ي ضْش ضيشاص تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد ًذاسد.
بحث و نتیجه گیری
دس ايددي پددژٍّص ،اص ًتددبيح ثددبال ا سددتٌجبـ هددي ضددَد وددِ توددبهي گَيددِ ّددبي سددالهت
سبصهبًي(اين اص سك ًْبدي ،سك فٌي ٍ سك اداسي) ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحدَسي
استجبـ هستمين ٍ هًٌبداسي داسًذ .ثيطتشيي استجبـ سا گَيدِ ي سدبخت دّدي اص سدك اداسي
سالهت سبصهبًي ٍ ووتشيي استجبـ سا هيضاى يگبًگي ًْبدي اص سك ًْب دي سالهت سدبصهبًي
داسد .دس هذيشيت آهَصضي ،هذيش وسي است وِ ثتَاًذ دس هحيف ودبس ثدِ التؿدبي هَلًيدت،
اغَل ٍ يبفتِ ّبي يلوي ٍ هْبست ّبي فٌي سا ٌّشهٌذ اًِ ٍ ثب سيبيت هَاصيي اخاللدي ثدِودبس
ثٌذد ،هطىالت سا حل ٍ اّذاف سا تحمك ثخطذ .الصهِ ي چٌيي هذيشيتي دس هحيف آهَصضدي،
آ ى است وِ ضدخع هدذيش اص اّدذاف ٍ فشاگشدّدبي آهَصضدي ٍ پشٍسضدي هكلدى ثبضدذ .خدَ
سبصهبًي هسبيذي ثشاي اًدبم دادى ٍنبيف ٍ فًبليت ّبي وبسوٌدبى ثد ِ ٍخدَد آٍسد ٍ ثدبالخشُ
ّوىبساى ٍ صيشدستبى خَد سا ثِ وبس ٍ فًبليت هدَثش ثدش اًگيدضد .هدذيش يده سدبصهبى سدبلن،
سّجشي پَيبيي ايدبد هي وٌذ .سّجشي وِ ّن ٍنيفِ هذاس ٍ ّن ساثكِ هدذاس اسدت .هدذيش ثبيدذ
ثبصيگشي تَاًب ٍ ه َثش ّن دس دسٍى سيستن (هذسسِ) ٍ ّن دس تًبهل هذسسِ ثدب هحديف ثبضدذ.
هذسسِ ًجبيذ هحيكي غشيجِ ٍ دٍس اص سش صًذگي ٍ سدالهت ثدشاي هًلودبى ٍ ديگدش وبسوٌدبى
ثبضذ .چٌيي سبصهبًي  ،حبهي وبسهٌذاى است؛ هى ّزا آًدبى سا ّدذايت ودشدُ ٍ اسدتبًذاسدّبي
يولىشد ثبالتشي سا ثشاي استمبي وبسوٌبى دس ًهش هدي گيدشد .ثدِ يدالٍُ ،هدذيش دس فىدش خدَد
استمالل داسد .هحممبى هًتمذًدذ افدضايص سدالهت سدبصهبًي يده الدذام تده ثًدذي ٍ يده
هشتجِ اي ًيستّ .وبى قَس وِ هذيشيت هذسسِ هحَسي يه فشايٌذ تذسيدي ٍ هستوش است.
 - 9ثيي سالهت سبصهبًي سك ًْبدي ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحدَسي ساثكدِ ٍخدَد
داسد .يًٌي ّش چمذس سالهت سبصهبًي سك ًْبدي دس سك ثبالتشي ثبضذ ،اسدتمشاس هدذيشي ت
هذسسِ هحَسي دس هذاس ثيطتش هيثبضذ؛ سك ًْدبدي ثدش حسدت يگدبًگي هذسسدِ هدَسد
آصهبيص لشاس هي گيشد .هذا سسي وِ داساي يگبًگي ّستٌذ  ،اص تمبؾدبي غيشهًمدَل ٍالدذيي ٍ
هحل دس اهبى هي ثبضٌذ .دس صهيٌِ ي حوبيت اص هًلوبىَّ ،ساليه ثيبى هي وٌذ ودِ  )1هدذيش
ثبيذ دس همبثل ٍالذيي اص هًلوبى حوبيت وٌذ ،حتي اگش حك ثِ خبًت هًلوبى ًجبضذ )2 .اگدش
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هذيشي هي خَاّذ اص هًلوي اًتمبد وٌذ ،ثب يستي ايي اًتمبد سا خػَغي ثب اٍ هكدشح وٌدذ)3 .
ّوهٌيي هذيش ثبيذ دس همبثل داًص آهَصاى اص هًلوبى حوبيت وٌدذ ٍ اگدش هًتمدذ اسدت ودِ
حددك ثددِ خبًددت داًددص آهددَصاى اسددت ،ثب يددذ خػَغددي ثددب هًلددن دس هيددبى ثگددزاسد
( ًمل اص .) Shariatmadari , 2009
سالهت سدبصهبًي ثدب ت ًْدذ وبسوٌدبى ًسدجت ثدِ سدبصهبى استجدبـ داسد  .دسسدبصهبىّدبي
آهَصضي ،س الهت سبصهبًي ثب ثسيبسي اص هتغيش ّبي هذسسِ ًهيش خدَ سدبصهبًي آى ،هطدىالت
هًلوددبى دس تػددوين گيددشي ،فشٌّددگ هذسسددِ اي لددَي ٍ هميددب ّددبي اثشثخطددي هذسسددِ
ّوجستگي هثجت داسدً .تبيح ايي تحميك ثب تحميك ضدشيًتوذاسي(،) Shariatmadari , 2009
صاّدذ ثدبثالى ( ٍ ) Zahed Babelan , 2007ثدبسًض ودَيي هيطدل (Barnes Kevin , 1994
ّ )Michelن سَ است.
 - 2ثيي يگبًگي ًْبدي ثب استمشاس هذيشيت هذسسدِ هحدَسي ساثكدِ ٍخدَد داسد .دس ايدي
پژٍّص ووتشيي استجبـ سا هيضاى يگبًگي ًْبدي اص سك ًْبدي سدالهت سدبصهب ًي داسد ودِ
ث ِ يلت تًَيؽ هذيشيت ّب ٍ ثِ تجى آى ،تغييش استشاتژيّب ،ث ِ غَست هتدَالي ّوهٌديي فطدبس
آسيت ّبي هحيكي(گشٍُ ّبي هتٌفز خبسخي ،اخدتالف سدك فشٌّگْدب دس هٌدبقك هختلدف)
اختالف ٍ تجًيؽ ثيي سكَح سلسلِ هشاتت سبصهبًي ٍ يذم ثشلشاسي استجبـ غدحي ٍ سدبلن
ثب هحيف خبس خي دليل يوذُ ي آى هي ثبضذ .هذاسسي وِ داساي يگبًگي ّسدتٌذ  ،اص تمبؾدبّب،
فطبسّب ٍ خَاست ّبي غيشهًمَل ٍالدذيي ٍ هحدل دس اهدبى هدي ثبضدٌذٍ .لتدي خَاسدتّدبي
هحيكي ثب ثشًبهِ ّبي هذسسِ ّوبٌّگ ًيست  ،گشٍُ ّبي هحلي ٍ ٍالذيي هًتشؼ ًوي تَاًٌدذ
ثش يوليبت هذسسِ اثش چٌذاًي ثگزاسًذ .ضَساي هذسسِ ٍ هذيشيت آى دس همبثلدِ ثدب ًيشٍّدبي
هخشة ثيشًٍي  ،ثب هَفميدت يودل هدي وٌٌدذ .دس ايدي سد ك سدبصهبى ثدب هحديف پيًَدذ دادُ
هي ضَد .چشا وِ هذسسِ ثبيذ دس اختوبو يب هح لي وِ خذهت هديوٌدذ ،هطدشٍييت داضدتِ ٍ
هَسد حوبيت ٍ پطتيجبًي لشاس گيشد .اثشاص ًهشّبي هشدم هيتَ اًدذ ثدِ ودبّص ًبسسدبييّدبي
اقاليبتي ٍ ّضيٌِ هجبدالت هٌدش ضَد ،ايوبل ثِ ٌّگبم فطبس اص قشف سبصهبى ّدبي دٍلتدي ٍ
حوبيت هشدم اص آًْب ثش دٍلت ،آًْب سا ٍاداس ثِ اسائِ ي خذهبت يوَهي ثدب و يفيدت هٌبسدتتدش
هي ًوبيذً .تبيح تحميك ثب پژٍّص ّدَي ٍ ٍلفَسيده( ،)Hoy &Wool Folk , 1993آلبسدي
ٍضشيفي( ٍ ) Aghasi and sharifi, 2010آلبسي وشهبًي(ّ ) Aghasi kermani , 2007ن سَ
هي ثبضذ.
- 3ثيي سالهت سدبصهبًي سدك اداسي هدذاس هتَسدكِ ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ
هحَسي ساثكِ ٍخَد داسد .دس ايدي پدژٍّص سدك اداسي ساثكدِ لدَي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت
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هذسسِ هحَسي داسد .تخػع ٍ وبسايي ًيشٍّبي سكَح فٌي ٍ اداسي يبهل ثسديبس هْودي دس
سضذ ٍ ثْجَد هستوش سبصهبى ٍ ثمبي آى استٍ .لتي ايي ًيشٍّب اص لجيل هًلودبى ٍ وبسوٌدبى
يولىشد هكلَثي داضتِ ثبضٌذ ،دسحميمت ثِ اثشثخطي سيستن هذسسِ ووده ودشدُ ٍ ًمدص
خَد سا ثِي ٌَاى خشدُ سيستن خبهًِ اخشا وشدُ اًذ ٍ دسايي غَست  ،سك اداسي هي تَاًدذ دس
خزة هٌبثى ٍ تسْيالت ثدشاي اداهدِ ي فًبليدت سيسدتن ،هَفدك ثبضدذ .سّجدشي هطدبسوتي،
هطبسوت افشاد هٌبسدت ،دس صهدبى هٌبسدت ٍ ثدشاي ودبس هٌبسدت ثدِ هٌهدَس ايددبد اًگيدضُ ٍ
دخبلتدّ ي يبقفي ٍ رٌّي آًبى دس اهَس است وِ هدودَو آًْدب ثبيدث افدضا يص اثشثخطدي ٍ
سالهت سدبصهبًي هذسسدِ هدي ضدَدً .تدبيح تحميدك ثدب تحميدك خَيطدي (،)Khishi ,2008
ضشيًت هذاسي( ٍ ) Shariatmadari , 2009وبسه(ّ )Kosces ,2007ن سَ هي ثبضذ.
 - 4ساثكِ ي هًٌي داسي ثيي هيضاى ًفَر هذيش ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحدَسي ٍخدَد
داسد .يًٌي دس هذاس ض يشاص ،هذيشاى ثدش سٍسدب ًفدَر داسًدذ ٍ ثدب سيدي س هٌكمدِ آهَصضدي،
ث ِ خَثي وبس هي وٌٌذ ٍ تػويوبت ٍ پيطٌْبدات آًْب هَسد تَخِ سٍسب لشاس هدي گيدشد ٍ داساي
هذاسسي پَيب ٍ سب لن ّستٌذ .لَثَف(ً ) 1994ىبت هَسد تَخِ ثشاي ًفَر هدذيش دس فشادسدتبى
سا ثِ غَست صيش ثيبى هي وٌذً :ىدبت خدَة سفتدبس سيد يس تدبى سا ضخػدب سدتبيص وٌيدذ ،اص
ّذف ّبيص دس حؿَس خوى ٍ دس خلَت حوبيت وٌيذ ،وبسّبي سٍصهشُ ٍ تىدشاسي سا ثدِ قدَس
داٍقلجبًِ اًدبم دّيذ ٍ دس غذد يبفتي ساُ ّبيي ثبضيذ وِ ثِ حدل ثحدشاى ّدب ثپدشداصدً .تدبيح
تحميك ثب پژٍّص خَيطي( ،) Khishi ,2008سليوبًي( ٍ ) Soleimani , 2008هيلدش اسدتٌلي
خبى(ّ ) Miller Stanley John, 1993ن سَ هي ثبضذ.
 - 5ثيي هيضاى هشايبت ثب استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي  ،ساثكِ ٍخَد داسد .ايي ساثكدِ
ثِ غَست هستمين(دسخْت هثجدت) اسدت .يًٌدي ّشچدِ هذسسدِ اي داساي سدالهت سدبصهبًي
ثبالتشي ثبضذ؛ هذيشي ت هذسسِ هحَس ي دس آًْب ثْتش اخشا هي ضَد  ،هذيش ثدب وبسوٌدبًص سفتدبس
حوبيت وٌٌذگي داسد  ،هذسسِ داساي خَ ثبص هدي ثبضدذ ٍ سفتدبس هدذيشحبوي اص سفتدبس تدَام ثدب
احتشام ٍ دٍستي ثب وبسوٌبى است .ايي هًيبس سا هي تَاى ثب يٌدَاى وفبيدت استجدبـ ًيدض ثيدبى
وشد .وفبيت استجبـ ثذاى هًٌبست و ِ استجبقدبت ًسدجتب يدبسي اص تحشيدف دس خْد ت افمدي ٍ
يوَدي ٍ ّوهٌيي هتمبثال ثيي سبصهبى ٍ هحيف آى ٍخَد داسد ٍ ثِ خَثي دس گدشدش اسدت.
هيشووددبلي( ) MyrKamaly,1999دسثددبسُ ي اّويددت استجبقددبت دس سددبصهبى ّددبي آهَصضددي
هيگَيذ :اگش هذيشاى آهَصضي يالٍُ ثش داًص اص هْبست ّدبي ودبفي ثشخدَسداس ثب ضدٌذ ،ثدذٍى
تشديذ ًهبم آهَصضي ًيض اص اثشثخطي ٍ وبسايي ٍ ا يتجبس ثباليي ثشخَسداس خَاّذ ثدَد ٍ ايدي اص
اٍلَيت ّبي اٍل ًهدبم هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي اسدتً .تدبيح تحميدك ثدب پدژٍّص آلبسدي
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وشهددددبًي( ،)Aghasi kermani ,2007دسايددددَ( ٍ ) Drive ,2004هحوددددت وَسووددددبص
(ّ )Korcmaz, 2007ن س َ هي ثبضذ.
 - 6ثيي هيضاى سبخت دّي ثب استمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي ،ساثكدِ ٍخدَد داسد .دس
ايي پژٍّص  ،هيضاى سبخت دّي دس حدذ ثدبال گدضاسش ضدذُ ٍ سفتدبس هدذيشاى ٍنيفدِهدذاس ٍ
هَفميددت هذاساًددِ اسددتٍ .نددبيف ٍ ًگددشش ّبيطددبى سا ث د ِ قددَس ٍاؾ د ثيددبى هددي وٌٌددذ ٍ اص
ّوىبساى ضبى تم بؾب هيوٌٌذ تب قجك همشسات يول و ٌٌذ ٍ فًبليت ّبي خَد سا ثب ثشًبهِ سيدضي
ثِ خلَ ثجشًذ .ايي هًيبس ثدب ٍنيفدِ ي سدبصهبى استجدبـ داضدتِ ٍ دس سدك اداسي ،يًٌدي ثدب
ّذفّب ي سبصهبى وِ ثشاي ايؿبي آى وبهال سٍضدي ٍ لبثدل پدزيشش اسدتّ ،وخدَاًي داسد.
ّوهٌيي ّذف ّب ثبيذ ثب تَخِ ثِ ه ٌبثى هَخَد ٍ دس دستش  ،هٌبست ٍ لبثدل حػدَل ٍ ودن
ٍ ثيص ّوخَاى ٍ هَافك ثب خَاستّب ٍ تمبؾبّبي هحيف ثبضدٌذً .تدبيح تحميدك ثدب تحميدك
 ،)Khishiثددددددددبتوي( ٍ ) Bateman , 2000ضددددددددشيًتوذاسي
خَيطددددددددي (,2008
(ّ ) Shariatmadari , 2009ن سَ هي ثبضذ.
 - 7ثيي هيضاى تبهيي ٍ ث ِ وبسگيشي هٌبثى ثب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي ،ساثكدِ
ٍخَد داسد .ثشاي ايٌىِ هًلوبى ثتَ اًٌذ ٍ ثخَاٌّذ وِ ثِ ٍنبيف حشفِ اي خَد يودل ًوبيٌدذ،
ثبيذ اص ضشايف هٌبست ايي اهش ثشخدَسداس ضدًَذ ودِ ايدي ضدشايف ضدبهل سدِ خدضء اسبسدي
هيثبضذ:
الف ) ٍسبيل آهَصضي ض بهل تدْيضات ،هٌبثى ،فؿب ٍ ديگش اهىبًبت ووىي.
ة) ًهددبم اداسي وددِ دسثشگ يشًددذُ ي لددَاًيي ،همددشسات ،سٍاثددف ٍ استجبقددبت ٍ تطددىيالت
هيثبضذ.
ج ) هٌبثى اًسبًي وِ ثِ ًيبصّب ،ياليك ،ايتجبس ٍ حيثيت ،اختيبس ٍ پيطدشفت تَاًدبييّدبي
وبسوٌددبى ٍ ثددِ يجددبست ديگددش سؾددبيت ضددغلي هشثددَـ اسددتً .تددبيح تحميددك ثددب پددژٍّص
ضددشيًتوذاسي( ،) Shariatmadari , 2009دٍدن ضددشيجش( )Dudek Shriber , 1995وددِ دس
پددژٍّص خددَد استجددبـ ثدديي س د الهت سددبصهبًي ٍسّجددشي سا تَؾددي هددي دّددذ ٍ هددَسفي ٍ
دتٌَ(ً )Murphy& Datnow, 2003يض وِ دسيبفتٌذ هَفميت اغدالحبت پيطدٌْبدي هدذيشاى
ثشاي ثْج َد ثخطيذى ثِ فؿبي سبلن سبصهبًي هٌَـ ثِ ثشلشاسي ساثكِ هطبسوت خَيبًِ هيدبى
اٍ ثب هًلوبى استّ ،ن سَ هي ثبضذ.
 - 8ثيي هيضاى سالهت سبصهبًي سك فٌي هذاس ثب استمشاس هذيشيت هذسسدِ هحدَسي،
ساثكِ ٍخَد داسد .دس ايي پژٍّص ،سك فٌدي ساثكدِ ي لدَي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ
هحَسي داضتِ است؛ يًٌي ّشچِ سالهت سبصهبًي سك فٌي اص حيث سٍحيِ ٍ تبويذ يلودي
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دس هذاس ثبالتش ثبضذ ،استمشاس هذيشيت هذسسِ هحَسي دس آًْب ثب التش هي ثبضذ ٍ ايي اهدش ثدِ
وبسايي ٍ اثشثخطي هذاس هي اًدبهذ وِ دليل اي ي اهش هبّيت ٍخَدي ايي سبصهبى ثِيٌدَاى
ًْبد تًلين ٍ ت شثيت ثَدُ وِ هَفميت هذاسي ٍ اثشثخص ثَدى سدش لَحِ ي ثشًبهدِ ّدبي هدذٍى
آًْب هي ثبضذّ .وهٌديي ٍخدَد اسدتبًذاسدّبي يولىدشدي ٍسفتدبسي ،ضدفبف ٍ سٍضدي ثدَدى
لَاًيي ٍ همشسات ٍ سٍش ّب ٍ سٍيِ ّب سك سالهت سبصهبًي سا دس ايي ثًدذ ثدبال ثدشدُ اسدت.
ًتدددبيح تحميدددك ثدددب پدددژٍّص ضدددشيًتوذاسي( ،) Shariatmadari , 2009صاّدددذ ثدددبثالى
( ٍ ) Zahed Babelan , 2007ثبسًض وَيي هيطدل(ّ ) Barnes Kevin Michel , 1994دن سدَ
هي ثبضذ.
- 9ثيي هيضاى سٍحيِ ثب استمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي ،ساثكدِ ٍخدَد داسد .يىدي اص
هْن تشيي پذيذُ ّبي سٍاًي  -اختوبيي يػش خذيذ ثشاي اس صضيبثي خػَغيبت ويفدي ٍ حدبالت
سٍا ًي اًسبًي ،تَخِ وبهل ثِ سٍحيِ وبسوٌبى سبصهبًي است .سٍحيِ فمف ثب هسدبئل سدبصهبًي
هشتجف ًوي ثبضذ .سالهتي ضخػيت افشاد ًيدض دس افدضايص ًضديده ضدذى ثدِ سدك سدالهت
وبهل سبصهبًي هَثش هي ثبضذ ٍ ًتبيح تحميك حبؾش ًي ض استجبـ ثيي ايي دٍ سا تبييذ هديوٌدذ.
سٍحيِ ي لَي  ،صهبًي دس افشاد ثِ ٍخَد هي آيدذ ودِ افدشاد ثدِ ودبس خدَد دلجسدتگي داضدتِ ٍ
هَخجبت سؾبيت خبقش آًبى فشاّن ثبضذ .تفدَيؽ اختيدبس ثيطدتش ،هَخجدبت هطدبسوت افدشاد
سك پبييي تش سا دس اهش تػدوين گيدشي فدشاّن هدي وٌدذ ٍ ثبيدث ثدبالسفتي سٍحيدِ ي افدشاد
هي ضَدً .تبي ح تحميك ثب پژٍّص ثبتوي( ٍ ) Bateman , 2000ليىشت(ّ ) Likert,1967دن سدَ
هي ثبضذ.
 - 10ثيي هيضاى تبويذ يلوي ثب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي ،ساثكدِ ٍخدَد داسد.
آهَصش ٍ پشٍسش ثب تَخِ ثِ استجبـ تٌگبتٌگي وِ ثب همَلِ ي آهدَصش ٍ يدبدگيشي ٍ تًلدين ٍ
تشثيت داسد ،اص سك يلو ي ثباليي ثشخَسداس ثَدُ ٍ اص خْتي فٌي ثدب پيطدشفت ّدبي يلودي ٍ
فشٌّگي سٍص تمشيجب ّوگبم هي ثبضذ:
الف )آهَصش ّبي ضغلي ٍ تخػػي .ة) آهَصش ضشح ٍنبيف .ج )آهدَصش ّدبي تلفيدك ًگدشش
لبًَى گشايي ٍ تَليذ گشايي .د) آهَصش ثحشاى ستيضي) ُ .آهدَصش ّدبي اخاللدي .ح) آهدَصش
تفىش ادساوي دس هذ يشاى ٍ تفىش استمشايي دس وبسوٌبى .ـ) آهَصش سفتبسي دس سٍاثف اًسدبًي.
ًتبيح تحميك ثب پژٍّص ضشيًتوذاسي( ،)Shariatmadari , 2009خَيطدي()Khishi ,2008
ٍ آلبسي وشهبًي( ) Aghasi kermani ,2007وِ دسيبفت سبصهبى آهَصش ٍ پدشٍسش تْدشاى اص
ًهش تبو يذ يلوي دس سك ثباليي لشاس داسد ّ ،ن سَ هي ثبضذ.
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 - 11ثب تَخِ ثِ ًتبيح پژٍّص  ،تفبٍت ثيي هدذاس غيش اًتفدبيي ٍ دٍلتدي ٍخدَد داسد ٍ
آى ّن ث ِ خبقش خػَغي ثَدى هدذاس غيش اًتفدبيي اسدت .هدذاس غيش اًتفدبيي ًسدجت ثدِ
دٍلتي اص ثًذ توشوضصدايي ٍ استمالل هبلي ٍ ّوهٌيي دس اختيبس داضتي اهىبًبت ٍ تدْيدضات
ٍ ادس ان هذيشاى ايي گًَِ هذاس ًسدجت ثدِ همَلدِ سدالهت سدبصهبًي  ،دس ٍؾدًيت ثْتدشي
هي ثبضٌذ ٍ دس ٍالى ،دست آًْب دس اسائِ ي اهىبًبت آهَصضي ثبصتش اص هذاس دٍلتي هدي ثبضدذ.
ايي اهش ثبيث ايدبد خَ سبلن سبصهبًي ضذُ است وِ هًلوبى ٍ وبسوٌبى دس ايي گًَِ هدذاس ،
سؾبيت ضغلي داضتِ ٍ هيضاى تًْ ذ ٍ ايتودبد آًْدب ثدِ هدذيش ثيطدتش ثبضدذ  .اگش چدِ هدذيشاى
تَاًبيي حل هطىالت هبدي ٍ هًيطتي وبسوٌبى سا ًذاسًذ  ،اهب دسحدذاهىبى هدي تَاًٌدذ چٌدبى
فؿبي سٍاًي ثِ ٍخَد آٍسًذ وِ ايي هطىالت خلل خذي ثش سًٍذ يبدگيشي ٍ آهَصش ثدِ ٍخدَد
ًيبٍسد .تَاًوٌذي هذيش دس حَصُ ي فًبليت ّدبي اداسي ٍ هدبلي ٍ ثشلدشاسي ساثكدِ ي هدَثش ثدب
سبيش ًْبدّبي اختوبيي ٍ اتخبر الذاهبتي ثِ هٌهدَس توشوضصدايدي ثيطدتش ٍ افدضايص لدذست ٍ
اختيبسات هذاس ٍ هذيشاى ،ضشايف سا ثشاي ت سشيى ثخطديذى ثدِ ايدي اهدش فدشاّن هدي وٌدذ.
ًتبيح تحميك ثب پژٍّص سليوبًي( )Soleimani , 2008ودِ دسيبفد ت ثديي هدذاس دٍلتدي ٍ
غيش اًتفبيي ضْش تْدشاى ثدش اسدب الگدَي فيلدذهي تفدبٍت هًٌدبداسي ٍخدَد داسدّ ،دن سدَ
هي ثبضذ.
 - 12ثيي هيدضاى سدالهت سدبصهبًي ثدب اسدتمشاس هدذيشيت هذسسدِ هحدَسي دس هدذاس
هتَسكِ ي دختشاًِ ٍ پسشاًِ ،تفبٍت هًٌبداسي ٍخَد ًذاسد .ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحميكّ ،دش دٍ
هذاس دختشاًِ ٍ پسشاًِ اص سالهت سبصهبًي ثشخَسداسًدذ ٍ ًطدبى دٌّدذُ ي ايدي اسدت ودِ
هذاس داساي خَ سبلن  ،ثبص ٍ پَيب هي ثبضٌذ .دس چٌيي هذاسسي ،هًلوبى ٍ وبسوٌبى ٍ دسخدِ
ايتوبد ٍ هيضاى تًْذ سدبصهبًي آًْدب ثدِ هدذيش ٍ ّوىدبساى ثبالسدتّ .ودبٌّگي ثشًبهدِّدبي
آهَصضي ثيطت ش است .اص ًهش َّي ٍ هيسىل ّشچِ استجبقبت داخل هذسسِ سبصًذُ تدش ثبضدذ،
ّوبٌّگي دس فًبليت ّبي آهَصضي ثيطتش خَاّذ ثَدّ .شگبُ وبسوٌدبى ا حسدب وٌٌدذ هدَسد
پزيشش لشاس گشفتِ اًذ  ،خَضٌَد خَاٌّدذ ثدَد ٍ ايدي اهدش دس اًگيدضُ ٍ سٍحيدِ ي آًْدب هدَثش
خَاّذ ثَد .ثِ هٌهَس ايدبد سالهت س بصهبًي دثيشسدتبى ّدب دس اهدش اًتخدبة هدذيشاى ،ثبيدذ اص
وسبًي استفبدُ وٌٌذ وِ اص آهَصش ّب ٍ هْبست ّبي هذيشيتي الصم ثشخَسد اسًذً .تبيح تحميدك
ثب پژٍّص هلىديًيدب( )Maleknia , 2008ودِ ثديي هطدبسوت وبسوٌدبى ٍ سدالهت سدبصهبًي
ساثكِ ي هثجدت ٍ هًٌدب داسي ٍخدَد داسد ٍ هيشصايدي( )Mirzaee , 2007ودِ ثديي سدالهت
سبصهبًي هذاس دختشاًِ ٍ پسشاًِ ٍ ّدَش ّيددبًي هدذيشاى صى ٍ هدشد تفدبٍت هًٌدب داسي
ٍخَد ًذاسدّ ،ن سَ هيثبضذ.
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