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چکیده
حٕبیت اختٕبػی یؼٙی ایٗ احسبس و ٝضرص ٔٛضز تٛخ ٝزیٍطاٖ است  ٚزیٍطاٖ ثطای ا ٚاضظش لبئُ ا٘س  ٚث ٝیه ضجى ٝاختٕبػی
ٔتؼّك استٌ(.بچُ ث٘ ٝمُ اظ پیطٚیٞ .)1389،سف اسبسی ٔمبِ ٝحبضط ،تجییٗ حٕبیت اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ پبضازایٓ ٔ ٚ ٟٓاسبسی
زضثیٕبضاٖ ٔجتال ث ٝاذتالالت ضٚاٖ تٙی ٔی ثبضس .ضٚش پژٞٚص ث ٝضی ٜٛی تٛصیفی -تحّیّی  ٚثباستفبز ٜاظ ٔغبِؼبت وتبثرب٘ ٝای ا٘دبْ
ٌطفت ٝاست .زض ایٗ ٔمبِ ٝپس اظ ثیبٖ ٔف ْٟٛحٕبیت اختٕبػی ،ضطٚضت ٞب ٔ ٚعایبی ٔغطح زض ایٗ پبضازایٓ ٔ ٚ ٟٓاسبسی ،ث ٝاضائٝ
ضاٞىبضٞبیی خٟت حٕبیت ثٟتط ٛٔ ٚثطپطزاذت ٝذٛاٞس ضس٘ .تبیح حبوی اظآ٘ست ؤ ٝم ِٝٛحٕبیت اختٕبػی ؤ ٝی تٛاٖ آٖ ضا احسبس
تؼّك زاضتٗ ،پصیطفت ٝضسٖٛٔ،ضز ػالل ٚ ٝػطك ٔ ٚحجت لطاض ٌطفتٗ اعالق ٔیطٛز  ٚثطای ٞط فطز یه ضاثغ ٝأٗ ثٛخٛز ٔی آٚضز تؼطیف
ٕ٘ٛز ،ث ٝػٛٙاٖ ٔم ٚ ٟٓٔ ِٝٛاسبسی ٔٛضز تٛخٙ ٟٔ ٝسسبٖ اختٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚاٖ ضٙبسبٖ است  ٚزاضتٗ ضجى ٝای اظ ضٚاثظ حٕبیتی
ٔٙدط ث ٝسالٔت ضٚاٖ ٔیطٛزٔ .یبٖ حٕبیت اختٕبػی  ٚػالئٓ اذتالالت ضٚا٘ی ضاثغٚ ٝخٛز زاضزٛ٘ .خٛا٘ب٘ی و ٝاظ حٕبیت اختٕبػی
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 .وبضضٙبس اضضس ثط٘بٔ ٝضیعی زضسی زا٘طٍب ٜػالٔ ٝعجبعجبیی

زضن وٕی زاض٘س وٕتط احسبسبت ذٛز ضا ثیبٖ ٔیى ٙٙس  ٚزض تؼساز ثیطتطی اظ ضفتبضٞبی اختٙبثی زضٌیط ٔیط٘ٛس  ٚثیطتط ٘طب٘ٞ ٝبی زضٖ ٚ
ٌطایی زض آٟ٘ب زیسٔ ٜیطٛز(٘ٚست ٚٚضیٙت.)2112،1
واژگان کلیدی :حٕبیت اختٕبػی ،اذتالالت ضٚاٖ تٙی ،ضاٞىبضٞب
مقدمه
سالٔتی زض ٌستطز ٜتطیٗ ٔؼٙی آٖ پسیس ٜای است ٔٛضز ػالل ٚ ٝتٛخ ٝتٕبٔی ا٘سبٟ٘بٌ ،طٟٞٚبی اختٕبػی  ٚخٛأغ ثططی استٔ.فبٞیٓ
سالٔتی  ،ش ،ٗٞثسٖ عی ٔىبٖ ٞب  ٚظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت ثٛز ٜا٘س ِٚی ثطای تٕبْ فطٞ ًٙٞب  ٚخٛأغ ٘مص اسبسی زض تدبضة
ظ٘سٌی ا٘سبٖ ثبظی وطز ٜا٘س(ضیبحی ٚ ٚضزی ٘یب.)1389،
ثب زض ٘ظ ط ٌطفتٗ سالٔتی ثؼٛٙاٖ ٔفٟٔٛی ٔتبثط اظ ٔدٕٛػ ٝای پیچیس ٜاظ ػٛأُ ظیستی  ،ضٚا٘ی اختٕبػی،فطٍٙٞی ٔ ٚصٞجی ٔ ٚحیغی
ٚالتصبزی ثبیس اشػبٖ زاضت و ٝسالٔتی زیٍط تٟٙب زغسغ ٝزست ا٘سضوبضاٖ ػّ ْٛپعضىی ٘یست  ،ثّى ٝتٕبٔی زست ا٘سض وبضاٖ ػّْٛ
اختٕبػی ثٛیژ ٜخبٔؼ ٝضٙبسبٖ  ٚضٚا٘طٙبسبٖ ث ٝثطضسیآٖ ػاللٕٙس ٔیٍطز٘س خبٔؼ ٝضٙبسبٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝسالٔتی  ٚثیٕبضی ضٚا٘ی صطفب
ٚالؼیبتی ظیست ضٙبذتی  ٚیب ضٚا٘طٙبذتی ٘یستٙس ثّى ٝثغٛض ٕٞعٔبٖ زاضای اثؼبز ٔ ٚبٞیت اختٕبػی ٘یع ٔیجبضٙس تٛخ ٝث ٝػٛأُ اختٕبػی
ٔٛثط ثط سالٔت ضٚاٖ إٞیت ثسیبضی ٔی یبثس و ٝیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ایٗ ػٛأُ ٔیعاٖ حٕبیت اختٕبػی زضیبفت ضس ٜتٛسظ افطاز ٔیجبضس
(ٕٞبٖ.)1389 ،
حٕبیت اختٕبػی ٔفٟٔٛی چٙس ثؼسی است و ٝث ٝاضىبَ  ٚعطق ٔرتّف تؼطیف ضس ٜاست.ثطای ٔثبَ ٔیتٛاٖ آٖ ضا ثؼٛٙاٖ یه ٔٙجغ
فطا ٓٞضس ٜتٛسظ زیٍطاٖ ث ٝػٛٙاٖ أىب٘بتی ثطای ٔمبثّ ٝثب استطس یب یه ٔجبزِ ٝای اظ ٔٙبثغ تؼطیف ٕ٘ٛز(ضِٛتع ٚضٛاضتعض2114 ,ث٘ ٝمُ
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اظ آظازی) .ثطذی حٕبیت اختٕبػی ضا ٚالؼیتی اختٕبػی  ٚثطذی آٖ ضا ٘بضی اظ ازضان  ٚتصٛض فطز ٔیسا٘ٙس.زض ٔدٕٛع ٔیتٛاٖ ٌفت
حٕبیت اختٕبػی یؼٙی ایٗ احسبس و ٝضرص ٔٛضز تٛخ ٝزیٍطاٖ است  ٚزیٍطاٖ ثطای ا ٚاضظش لبئُ ا٘س  ٚث ٝیه ضجى ٝاختٕبػی
ٔتؼّك استٌ(.بچُ ث٘ ٝمُ اظ ضیبحی .) 1389،ثب اشػبٖ ثٔ ٝغبِت فٛق زض٘ظط زاضیٓ ثٔ ٝبٞیت ،ضطٚضت ٔ ٚعایبی حٕبیت اختٕبػی
زضثیٕبضاٖ زاضای اذتالالت ضٚاٖ تٙی پطزاذت ،ٝزض ٟ٘بیت ضاٞىبضٞبیی خٟت حٕبیت ٔٛثط  ٚوبضا اضائٌ ٝطزز.
ماهیت ،ضرورت و مزایای حمایت اجتماعی
حٕبیت اختٕبػی ثٔ ٝؼٙبی ازضان ضرصی اظ زض زستطس ثٛزٖ حٕبیت ،اضظیبثی وبفی اظ حٕبیت  ٚویفیت حٕبیت زض ظٔبٖ ضطٚضت
است.زض ٚالغ ث ٝتصٛضی اعالق ٔیطٛز و ٝفطز زضزٔٙس افطاز ٔٛثطی زاض٘س و ٝلبزض٘س ثغٛض ثبِم ٜٛزض ٔٛالغ زضٔب٘سٌی ٘ ٚبچبضی ثٚ ٝی
ٔسبػست وٙٙس .خٙج ٝشٙٞی حٕبیت اختٕبػی ٔیتٛا٘س وٕه ضٚا٘ی ٔٛثطیجطای ٔمبثّ ٝثب فطبضٞب ٔ ٚسبئُ ظ٘سٌی ث ٝضرص ٘یبظٔٙس ٕ٘بیس
.چ ٖٛچٙیٗ فطزی زض تٕبْ ِحظبت ظ٘سٌی ایٗ تصٛض ضٚضٗ ضا زض ش ٗٞذٛز زاضز و ٝوسب٘ی ٞستٙس وٍٙٞ ٝبْ ٘یبظ  ٚزضٔب٘سٌی ث ٝاٚ
وٕه وٙٙس .ثٙبثطایٗ ثب لٛت ثیطتطی زض ثطاثط ٘بٔالیٕبت ٔمبٔٚت ٔیىٙس  .زض ضٕٗ ایٗ خٙج ٝاظ حٕبیت اختٕبػی ثط ٔیعاٖ ػّٕىطز فطز
تبثیط فطاٚا٘ی زاضز  ٚیبفتٞ ٝبی تحمیمبتی حبوی اظ آٖ است وٞ ٝط چ ٝشٙٞیت فطز زض ثطذٛضزاضی اظ حٕبیت زیٍطاٖ ثیطتط ثبضس ٔ ،یعاٖ
پبسد ٞبی ٔٛفمیت آٔیعی و ٝث ٝفطبضٞبی ضٚا٘ی ٛٔ ٚلؼیت ٞبی ثغط٘ح ٘طبٖ ٔیسٞس ثیطتط است( چطاغی  ٚزِٚت آثبزی .)1391،ػٛأُ
ضٚا٘ی اختٕبػی ٔتؼسزی ٔیتٛا٘سویفیت ظ٘سٌی افطاز ضا تحت تبثیط ذٛز لطاض زٞس و ٝیىی اظ ایٗ ٔٛاضز حٕبیت اختٕبػی
است(ٕٞبٖ.)1391،
ٔغبِؼبت ٘طبٖ زاز ٜا٘س ثب اضتمب سغح حٕبیت اختٕبػی زضن ضس ٜاظ ٔیعاٖ ٔطي ٔ ٚیط ثیٕبضاٖ وبست ٝضس ٚ ٜثطٚظ ٘بذٛضی ٞبی خسٕی
 ٚضٚا٘ی زض افطاز ٘یع وٕتط ٔیطٛز .وٛة حٕبیت اختٕبػی ضا ثؼٛٙاٖ یه ػبُٔ ٔحبفظت وٙٙس ٜزض ٔمبثُ استطس ثیبٖ ٔیىٙس ثغٛضیى ٝاثط
لبثُ تٛخٟی ثط سالٔت  ٚػّٕىطز اختٕبػی زاضزٚ.ی ثیبٖ ٔیىٙس حٕبیت اختٕبػی سجت ٔیطٛز فطز احسبس وٙس ٔٛضز ػالل ٝاست ،اظ
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ٚی ٔطالجت ٔیطٛز،اضظش  ٚاحتطاْ زاضزٔ ٚتؼّك ث ٝیه ضجى ٝاظ اضتجبعبت است .زیٛیسٗ ٕٞ ٚىبضاٖ اظ حٕبیت اختٕبػی سبذتبضی ٚ
وبضوطزی ٘بْ ثطز ٜا٘س.
ضایح تطیٗ ا٘ٛاع حٕبیت و ٝتٛسظ پژٞٚطٍطاٖ ٔؼطفی ضس ٜاست  ٚزض تحمیمبت ٔتؼسز ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝضبُٔ سٔ ٝم ِٝٛحٕبیت
اختٕبػی ػبعمی ،اثعاضی  ٚاعالػبتی است .حٕبیت اختٕبػی ػبعفی :ثٔ ٝؼٙی زض زست زاضتٗ فطزی ثطای تىی ٝوطزٖ  ٚاػتٕبز زاضتٗ ثٝ
ٚی ٍٙٞبْ ٘یبظ  .حٕبیت اختٕبػی اثعاضی:وىٕىٟبی ٔبزی ،ػیٙیٚ ،الؼی زضیبفت ضس ٜتٛسظ یه فطز ااعالق ٔیٍطزز.ایٗ ٘ٛع حٕبیت
ث ٝافطاز وٕه ٔیىٙس ٘یبظٞبی ضٚظا٘ ٝذٛز ضا تبٔیٗ ٕ٘بیٙس .ضبُٔ ػٙبصطی ٔثُ لطض زازٖ پ َٛوه وطزٖ زض ٘ظبفت ٔٙعا ،خبثدبیی
..ٚاست  .حٕبیت اختٕبػی اعالػبتی :ثسست آٚضزٖ اعالػبت ضطٚضی اظ عطیك تؼبُٔ ٞبی اختٕبػی ثب زیٍطاٖ ضا حٕبیت اعالػبتی
تؼطیف وطز ٜا٘س(ٌبچُ ٕٞ ٚىبضاٖ) .حٕبیت اختٕبػی ٔی تٛا٘س تبثیطات آسیت ظای ٔحطن ٞبی استطس ضا ث ٝسیستٓ ایٕٙی ثسٖ
وبٞص زٞس(ٌِٛ ٚ ِٕٗٚیب 1999ث٘ ٝمُ اظچطاغی  ٚزِٚت آثبزی.)1391،
ضٛاٞس لٛی  ٚثبثت ٚخٛز زاضز و ٝا٘عٚای اختٕبػی یب فمساٖ حٕبیت اختٕبػی یه ػبُٔ ذغط ٔستمُ ثطای ثیٕبی وط٘ٚط لّجی
است(ث٘ٛىط ٕٞ ٚىبضاٖ  2113ث٘ ٝمُ اظ ضیبحی . )1389ػال ٜٚثط سالٔت خسٕی اوثط پژٞٚطٟبی ا٘دبْ ضس ٜث ٝثطضسی اضتجبط حٕبیت
اختٕبػی  ٚسالٔت ضٚاٖ پطزاذت ٝا٘س  ٚتبثیط آضىبض حٕبیت اختٕبػی ازضان ضس ٜثط سالٔتی  ٚآسبیص ضٚاٖ ضا تبییس وطز ٜا٘س(وٛضٕ٘بٖ
ٕٞٚىبضاٖ  2113ث٘ ٝمُ اظ ضیبحی ).
ثرص اػظٓ ایٗ تالش ٞبثطایٗ فطض ثٛز ٜا٘س و ٝسغح پبییٗ حٕبیت ٘طب٘ٞ ٝبی افسطزٌی ضا افعایص ٔیسٞس ٘تبیح پژٞٚص ٞب ٘طبٖ
ٔیسٞس سغٛح ثبالتط حٕبیت اختٕبػی ثب سغٛح پبییٗ تط افسطزٌی  ٚاضغطاة ٔطتجظ است  ٚتصٛض ٔیطٛز حٕبیت اختٕبػی ثؼٛٙاٖ
سپطی ضطثٌ ٝیط زض ٔمبثُ استطس ػُٕ ٔیىٙس(ال٘سٔٗ پیتطظ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2115حٕبیت ٞبی اختٕبػی حبصُ اظ سط پطستبٖ
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زٚستبٖٕٞ،ىبضاٖ ٚاثستٍبٖ ٔیتٛا٘س ثسیبضی اظ ػالئٓ ضٚاٖ ضٙبذتی اظ لجیُ افسطزٌی  ٚاضغطاة ضا سجه سبظز(سبزٚن  2117ث٘ ٝمُ اظ
وٛة).
حٕبیت اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ تؼییٗ وٙٙسٞ ٜبی اختٕبػی ثطای سالٔت وّی زض خٕؼیت ػٕٔٛی ثطضسی ضس ٜاستٔ.غبِؼبت ٘طبٖ
زاز ٜاست و ٝاحتٕبَ ثبال تطی اظ تدطث ٝافسطزٌی ٔیبٖ افطازی ِست و ٝثب فمساٖ ح اج ضٚثط ٚثٛز ٜا٘س ،ازضان شٙٞی اظ حٕبیت ث ٝایٗ
ٔؼٙی و ٝزض ٍٙٞبْ ٘یبظ وٕه زض زستطس ذٛاٞس ثٛز اظ افسطزٌی  ٚزضز  ٚض٘ح ٔیىبٞس افطازی و ٝاظ حٕبیت اختٕبػی وٕتطی
ثطذٛضزاض٘س ثیطتط احتٕبَ زاضز ثب ضؼیف ضسٖ ویفیت ظ٘سٌی ضٚثط ٚض٘ٛس.
ثیطتط تؼبضیف اظ حٕبیت اختٕبػی اظ وٛة) 1976( 1ثسست آٔس :.ٜحٕبیت اختٕبػی اعالع اظ ایٗ ٔٛضٛع و ٝثٙٔ ٝدط ث ٝایٗ ثبٚض ضٛز
و ٝفطز زض حبَ ٔطالجت ثٛزٔ، ٜحتطْ است  ٚزٚست زاضتٔ ٝیطٛز ٚیىی اظ اػضبی یه ضجى ٝاظ تؼٟسات است.
حٕبیت اختٕبػی پبییٗ ثطای ػّٕىطز فیعیىی ثیٕبضاٖ ٔسٗ آسیت ظاست ،حٕبیت ػبعفی ٕٟٔتطیٗ ٘ٛع حٕبیت است.ظیطا ایٗ ٘ٛع
حٕبیت ثٚ ٝضٛح ثب سالٔت اضتجبط زاضز ٔیبٖ ٔحممبٖ ٔرتّف تٛافك ٚخٛززاضز ؤ ٝمٞ ِٝٛبی حٕبیت اختٕبػی زض ز ٚحٛظ ٜػٕسٜ
حٕبیت سبذتبضی  ٚحٕبیت وبضوطزی ٚخٛز زاضز.
حٕبیت اختٕبػی سبذتبضی:ضبُٔ ٔمساض ،تطاوٓ ،فطاٚا٘ی ثطذٛضز زض ضجىٞ ٝبی حٕبیت اختٕبػی وبضوطزی حٕبیت ٞبی اضائ ٝضسٜ
تٛسظ یه ضجى ٝاختٕبػی است.
ا٘ساظ ٜحٕبیت وبضوطزی لضبٚت ٔیىٙس و ٝآیب ضٚاثظ ٔیبٖ فطزی (ذب٘ٛاز،ٜزٚستبٖ،زیٍطاٖ ٔ )ٟٓیه ػّٕىطز ٚیژ ٜضا ٔثال حٕبیت
ػبعفی ،اثعاضی یب ّٕٔٛس ،اعالػبتی ضا اضائٔ ٝیسٞس٘ .ظطی ٝپطزاظاٖ ٕٞچٙیٗ حٕبیت اختٕبػی وبضوطزی ضا ث ٝحٕبیت وبضوطزی

- Cobb
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1

زضیبفت ضس ٚ ٜحٕبیت اختٕبػی ازضان ضس ٜتمسیٓ ٔیىٙس .حٕبیت ازضان ضس ٜتدطث ٝشٙٞی یه فطز است و ٝزض ٔٛالغ ٘یبظ چمس
وٕه زض زستطس ذٛاٞس ثٛز  ٚوفبیت ٔٙبثغ اضائ ٝضس ٜتٛسظ زیٍطاٖ(پبتطیه.)1976 ،
افطاز ثب حٕبیت اختٕبػی وٓ ٔیعاٖ ثبال تطی اظ اذتالَ ػٕس ٜضٚا٘ی ٔٛاخ ٝا٘س ٘سجت ث ٝافطاز ثب حٕبیت ثبال.ایٗ اذتالالت ضبُٔ اذتالَ
استطس پس اظ سب٘ح،ٝاذتالَ ٞطاس ،تطس اظ اختٕبع،اذتالَ افسطزٌی ،اذتالَ ذٛضزٖ استٔ.یبٖ افطاز ٔجتال ث ٝاسىیع ٚفط٘ی آٟ٘بیی وٝ
اظ حٕبیت وی ثطذٛضزاض٘س ػالئٓ ثیطتطی اظ اذتالَ زاض٘س.افطاز ثب حٕبیت وٓ افىبض ذٛزوطی ثیطتطی زاض٘س(یٛچیٕٞ ٚ 1ٛٙىبضاٖ،
.)2112
حٕبیت اختٕبػی ضٚاثظ ٔتؼسزی ثب سالٔت فیعیىی زاضز اظخّٕ ٝاضتجبط ثب ٔطي ٔ ٚیط .افطاز ثب حٕبیت وٓ زض ٔؼطض ذغط ثیطتط ٔطي
ثطاثط ثیٕبضی ٞبیی ٔثُ سطعبٖ  ٚثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی ٞستٙس.افطاز ثب حٕبیت ثبال ضب٘س ثیطتطی ثطای ظ٘س ٜثٛزٖ زاض٘س.افطاز ثب سغح
حٕبیت وٓ ثیطتط زض ٔؼطض ثیٕبضی ٞبی لّجی ػطٚلی،اِتٟبة ،ػّٕىطز ضؼیف تط سیستٓ ایٕٙی ،ػٛاضض ثیطتط زٚضاٖ ثبضزاضی
ٞستٙس(ٌطاٞ ٚٚبِعٖٔ .)1976،2ی تٛاٖ ٔعایبیی ث ٝلطاضظیط ثطای حٕبیت اختٕبػی اضائٕٛ٘ ٝز :زاضتٗ ضجى ٝای اظ ضٚاثظ حٕبیتی ٔٙدط ثٝ
سالٔت ضٚاٖ ٔیطٛز .زا٘ستٗ ایٗ ٔٛضٛع و ٝفطز تٟٙب ٘یست ضاٞی ثطای ٔمبثّ ٝثب استطس ،افعایص حس اضظش ذٛز،است.زاضتٗ افطازی
و ٝضٕب ضا زٚست ٔی زا٘ٙس ایٗ ایس ٜضا و ٝضٕب فطز ذٛثی ٞستیس تمٛیت ٔی وٙس .ضجى ٝاختٕبػی ث ٝضٕب أىبٖ زستطسی ث ٝاعالػبت
ٔ،طبٚضٞ،ٜسایت  ٚزیٍط ا٘ٛاع ٔسبػست و ٝضٕب ٘یبظ زاضیس ٔیسٞس.زا٘ستٗ ایٙىٛٔ ٝلغ ٘یبظ افطازی ٞستٙس و ٝضٕبضا یبضی وٙٙس ث ٝفطز
احسبس آضأص ٔی زٞس .حٕبیت اختٕبػی ٔیتٛا٘س استطس ضا وبٞص زٞس.حٕبیت ثب تبثیط ٌصاضی ثط سیستٓ ٘ٛض ٚا٘سٚوطیٗ ،سغح
وٛضتیعٛٞ( َٚضٔ ٖٛاستطس) ضا وبٞص ٔیسٞس.تصٛیط ثطزاضی ػصجی ٘طبٖ زاز ٜاست و ٝحٕبیت اختٕبػی فؼبِیت ٔٙبعمی اظ ٔغع و ٝثب
پطیطب٘ی اختٕبػی اضتجبط زاضزضا وبٞص ٔی زٞس ٚثبػص وبٞص سغح وٛضتیعٔ َٚیطٛز.
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- Bert, N,Uchino
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- Siv GRAV , Ove Hellzen
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حٕبیت اختٕبػی زاضای فٛایس ضٚا٘طٙبذتی  ٚخسٕب٘ی ثطای افطازی است و ٝثب ضٚیسازٞبی فطبضظای خسٕب٘ی ،ضٚا٘ی  ٚاختٕبػی ٔٛاخٝ
ٔیط٘ٛس .پژٞٚطٟبی ٔتؼسزی اضتجبط ٔؼىٛس حٕبیت اختٕبػی ثبال  ٚاثتال ث ٝافسطزٌی ضا ذبعط٘طبٖ وطز ٜا٘س(ٌطاٞ ،ٚبِعٖ.)1976 ،
روش پژوهش
ضٚش پژٞٚص حبضط تٛصیفی – تحّیّی ثب استفبز ٜاظ ٔغبِؼبت وتبثرب٘ ٝای است و ٝزض ایٗ فطایٙس ثب تٛخ ٝثٙٔ ٝبثغ وتبثرب٘ ٝای ٚ
تحمیمبت ا٘دبْ ضس ٜزاذّی  ٚذبضخی ثٔ ٝم ِٝٛی حٕبیت اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ پبضازایٓ اسبسی ثطای ثیٕبضاٖ زاضای اذتالالت ضٚاٖ تٙی
پطزاذت ٝضس ٜاست.
بحث و نتیجه گیری
زض ایٗ ٔمبِ ٝاثتسا ثٔ ٝبٞیت حٕبیت اختٕبػی  ٚایٙى ٝایٗ ٔم ِٝٛتب چ ٝحس ٔی تٛا٘س زض زضٔبٖ یب تسىیٗ زضز ثیٕبضاٖ ضٚا٘ی ث ٝعٛض ػبْ ٚ
ثیٕبضاٖ ضٚاٖ تٙی ث ٝعٛضاذص اضبضٌ ٜطزیس سپس ضطٚضت ٔ ٚعایبی ایٗ ٔم ِٝٛثب اشػبٖ ثط تحمیمبت ا٘دبْ ضس٘ ٚ ٜظطات زا٘طٕٙساٖ
اختٕبػی  ٚضٚا ٘طٙبسبٖ زاذّی  ٚذبضخی تجییٗ ٌطزیس تب ثتٛا٘یٓ یه تحّیُ زضست اظ ٔدٕٛع ٔٛاضز ث ٝزست زٞیٓ ثطٕٞیٗ اسبس ثبتٛخٝ
ث ٝػٛٙا٘ی و ٝثطای ٔمبِ ٝا٘تربة ضس ٜاست ث ٝحٕبیت اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ پبضازایٓ ٔ ٚ ٟٓاسبسی ثطای ایٗ ٘ٛع ثیٕبضاٖ ٍ٘طیست ٝضس ٜاست،
ضٛاٞس  ٚتحمیمبت ا٘دبْ ضس ٓٞ ٜتبثیطات ٔؼدع ٜآسبی ایٗ ٘ٛع حٕبیت ضا ثٚ ٝفٛض تبییس ٔی وٙٙس .حٕبیت اختٕبػی ذب٘ٛاز ٜسالٔت
ضٚا٘ی افطاز ضا پیص ثیٙی ٔیىٙس  ٚاثطات ٔستمیٕی ثط ٔیعاٖ افسطزٌی،اضغطاة ،وٙص ٚضی اختٕبػی ٟٔبضت حُ ٔسبِ ٚ ٝخٌّ ٛیطی اظ
سطعبٖ  ٚثیٕبضیٟبی لّجی  ٚاستطس زاضز(ویُ پبتطیه )2115
یىی اظ ضاٞ ٜبی تبثیط حٕبیت اختٕبػی ثط سالٔت ضٚااٖ تبثیطآٖ ثط تبة آٚضی است.تبة آٚضی ثؼٛٙاٖ اعٕیٙبٖ فطز ث ٝتٛا٘بیی ٞبیص
ثطای غّج ٝثط استطس ،زاضتٗ تٛا٘بیی ٞبی ٔمبثّ ٝای،ػعت ٘فس،ثجبت ػبعفی ٚ ٚیژٌی ٞبی فطزی است و ٝحٕبیت اختٕبػی اظ عطف
زیٍطاٖ ضا افعایص ٔیسٞس ،تؼطیف ضس ٜاست(پیٙىٛضات ث٘ ٝمُ اظ آظازی)1391 ،
7

عجك ٘تبیح ایٗ تحمیك حٕبیت اختٕبػی ٔیتٛا٘س ثغٛض ٚیژ ٜای ثطای افطازی و ٝزض ظ٘سٌی استطس ضا تدطثٔ ٝیىٙٙس ٔ ٟٓثبضس.
حٕبیت اختٕبػی ٕٔىٗ است اظ ز ٚعطیك اثطات ظیبٖ ثرص فطبضٞب ضا وبٞص زٞس.
اٚال حٕبیت اختٕبػی ثب ٚاوسی ٝٙوطزٖ فطز ػّی ٝتدطث ٝوطزٖ فطبضظاٞب لجُ اظ ایٙى ٝضخ زٙٞس ،فطبض ضٚا٘ی ضا وبٞص ٔی زٙٞس.اٌط وسی
ی ضجى ٝاختٕبػی غٙی اظ ٘ظط ٔطبٚضٕٙٞبثغ  ٚأىب ٘بت  ٚوٕه ٔبِی زاضت ٝثبضس،فطبضٞبی ثبِم ٜٛػّتی ثطای ٍ٘طا٘ی  ٚتطٛیص ذبعط اٚ
٘رٛاٞس ثٛز.ثب٘یب ضجىٞ ٝبی حٕبیت اختٕبػی ثؼٛٙاٖ سپطی زض ٔمبثُ فطبض ضٚا٘ی ػُٕ ٔیىٙس .زا٘ص  ٚاعٕیٙبٖ اظ ایٙى ٝضرص ٔیتٛا٘س
ٍٙٞبْ فطباض ضٚا٘ی ث ٝضجى ٝپٙب ٜثطز ،ایٗ أىبٖ ضا ث ٝأ ٚیسٞس وٚ ٝلبیغ ظ٘سٌی ضا وٕتط تٟسیس وٙٙس ٜاضظیبثی وٙس .زضٟ٘بیت حٕبیت
اختٕبػی ٔیتٛا٘س ٔمبٔٚت افطاز زض ٔمبثُ اثطات ٔٙفی ػٛأُ فطبضظا ضا افعایص زٞس  ٚث ٝایٗ ٚسسیّ ٝسالٔت ضٚاٖ فطز ثٟجٛز ٔی یبثس.
وٚ ٚ ٗٞٛیّع زٔ ٚسَ ٔدعا  ٚاصّی ثطای اضتجبط ثیٗ حٕبیت اختٕبػی  ٚسالٔت خسٕی  ٚضٚا٘ی ثیبٖ وطز ٜا٘س:
ٔسِی ثب اثطات ٔحبفظتی ٔ ٚسِی ثب اثطات ثٙیبزی  ٚاسبس ٔسَ ا َٚثیبٖ ٔیىٙسحٕبیت اختٕبػی ثٛاسغ ٝاثط ثطضٚی ػٛالت استطس ٔٛخت
ثٟجٛز ٚضؼیت سالٔت ٔیٍطزز.یؼٙی ظٔب٘ی و ٝزض ظ٘سٌی زٚضٞ ٜبیی اظ استطس اتفبق ٔیبفتس افطازی و ٝاظ حٕبیت اختٕبػی وٕتطی
ثطذٛضزاض٘س ثیطتط ػالیٓ اذتالَ ضا ٘طبٖ ٔیسٙٞسٔ .سَ ز ْٚثب اثطات ثٙیبزی ثیبٖ ٔیىٙس و ٝحٕبیت اختٕبػی ،افطاز ضا ثس ٖٚتٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ
استطس و ٝتدطثٔ ٝیىٙٙس ،تحت تبثیط لطاض ٔیسٞس(پیطٚی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1389،
خٛضج ث ٝایٗ ٘ىت ٝاضبضٛٔ ٜز و ٝفطا ٓٞوطزٖ حٕبیت اختٕبػی ثٔ ٝیعاٖ وبفی اثطات ٔستمیٓ لبثُ تٛخ ٝثط ضٚی سالٔت ضٚاٖ زاضز
.ثغٛضی و ٝسغح ثبالتط حٕبیت اختٕبػی ثب سغح پبییٗ تط اذتالَ ضٚا٘ی ٕٞطا ٜاست.
چ ٚ ٛچی اثطات ٚلبیغ استطس ظای ظ٘سٌی ضا ثط ضٚی تغییط ٘طب٘ٞ ٝبی اافسطزٌی ثطضسی وطز٘س.آٟ٘ب زضیبفتٙس حٕبیت اختٕبػی اثط
ٚلبیغ ظ٘سٌی ضا ثط ضٚی اافسطزٌی تؼسیُ ٔیىٙس.آٟ٘ب اثؼبز ظیط ضا ثطای حٕبیت اختٕبػی ثیبٖ وطز٘س(ٕٞبٖ.)1389،
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ٚ)1سؼت ضجى ٝاختٕبػی )2تطویت ضجى)3 ٝفطوب٘س تٕبس اختٕبػی )4ضضبیت اظ حٕبیت اختٕبػی )5حٕبیت ػبعفی  ٚحٕبیت ٔبزی
ٔٛثط یىی ظ ػٛأُ ٔحبفظت وٙٙس ٜسالٔت ضٚاٖ زض ٔمبثُ استطس  ،حٕبیت اختٕبػی است.تحمیمبت ثیٗ سالٔت  ٚحٕبیت اختٕبػی
ثیص اظ ز ٚز ٝٞلسٔت زاضز .حٕبیت اختٕبػی ث ٝا٘ٛاع ٔرتّفی تؼطیف ضس ٜاست ظیطا ظٔیٞ ٝٙبی ٔتفبٚت ٚاثعاضٞبی ٔرتّفی ثطای اضظیبثی
آٖ ثٛخٛز آٔس ٜاست حٕبیت اختٕبػی ضا ثؼٛٙاٖ یه ٕٞجستٍی اختٕبػی تؼطیف ضس ٜاست(وبسُ  ،ث٘ ٝمُ اظ پیطٚی.))1389،
زض ٟ٘بیت ثب اشػبٖ ثٔ ٝغب ِت اضائ ٝضس ٜضاٞىبضٞبیی خٟت اضتمب ویفیت حٕبیت اختٕبػی زض ضاثغ ٝثب ثیٕبضاٖ ضٚاٖ تٙی اضائٔ ٝی ٌطزز
أیس است ٔٛضز تٛخ ٝزست ا٘سوبضاٖ ٟٙٔ ٚسسبٖ اختٕبػی  ٚضٚا٘طٙبسبٖ لطاضٌیطز .الظْ ث ٝشوط است و ٝایٗ ضاٞىبضٞب زضخٟت حٕبیت
اصِٛی  ٚوبضای اختٕبػی زض ضاثغ ٝثب ایٗ ٘ٛع ثیٕبضاٖ است:
-1

استحىبْ ثرطیسٖ ث ٝخبٖ ٔبیٞ ٝبی زض٘ٚی  ٚضرصیتی

-2

اضتمب ویفیت ضٚاثظ  ٚحٕبیت ٞبی اختٕبػی اظ عطیك تؼٕیك اضتجبط ٞب

-3

ترفیف تؼبضضٟب

-4

ٔسیطیت استطس

-5

تمٛیت خٙج ٝی شٙٞی حٕبیت اختٕبػی ،چ ٖٛخٙج ٝشٙٞی حٕبیت اختٕبػی ٔیتٛا٘س وٕه ضٚا٘ی ٔٛثطثطای ٔمبثّ ٝثب فطبضٞب ٚ

ٔسبئُ ظ٘سٌی ث ٝضرص ٘یبظٔٙس ٕ٘بیس.
-6

احسبس تؼّك زاضتٗ ،پصیطفت ٝضسٖٛٔ،ضز ػالل ٚ ٝػطك ٔ ٚحجت لطاض ٌطفتٗ یه ضاثغ ٝأٗ ثٛخٛز ٔی آٚضز.

-7

پطٚضش  ٚتمٛیت تبة آ ٚضی؛ تبة آٚضی ثؼٛٙاٖ اعٕیٙبٖ فطز ث ٝتٛا٘بیی ٞبیص ثطای غّج ٝثط استطس ،زاضتٗ تٛا٘بیی ٞبی

ٔمبثّ ٝای ،ػعت ٘فس ،ثجبت ػبعفی ٚ ٚیژٌی ٞبی فطزی است.
-8

ایدبز ٔحیغی وٕٞ ٝجستٍی اختٕبػی ضا ثٚ ٝخٛز ثیبٚضز و ٝث ٝعجغ آٖ حٕبیت اختٕبػی ضا سجت ٔی ضٛز.

-9

حٕبیت ػبعفی ٕٟٔتطیٗ ٘ٛع حٕبیت است.ظیطا ایٗ ٘ٛع حٕبیت ثٚ ٝضٛح ثب سالٔت اضتجبط زاضز.
9

٘یبظسٙدی حٕبیتی ،چ ٖٛثیٕبضاٖ زض ظٔبٟ٘بی ٔرتّف ٛٔ ٚلؼیت ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛحٕبیت ٞبی ٔمتضبی ظٔبٖ ضا ٔی عّجٙس(

-11

ٔثبَ :زضظٔبٖ ٘یبظ ث ٝحٕبیت اعالػبتی ٘جبیس حٕبیت ػبعفی اضائٌ ٝطزز چٛٔ ٖٛخت استطس ظایی ٔی ضٛز).
منابع

آظازی ،سبضا،؛ آظاز ،حسیٗ( ،)1391ثطضسی ضاثغ ٝحٕبیت اختٕبػی ،تبة آٚضی ٚسالٔت ضٚا٘ی زا٘طدٛیبٖ ضبٞس  ٚایثبضٌط
زا٘طٍبٟٞبی ضٟط ایالْ ،عت خب٘جبظ.
پیطٚی ،حٕیس ٕٞ ٚىبضاٖ( ،)1389ضاثغ ٝثیٗ حٕبیت اختٕبػی  ٚسالت ضٚاٖ زض زا٘طدٛیبٖ زا٘طٍب ٜتٟطاٖ ،تحمیمبت ٘ظبْ سالٔت.
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