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 غفحِ اضبفی استفبدُ ٍوذ هشاجغ ساپی دسپی روش ًوبئیذ.( 3) دسغَست ًیبص اص حذاوثشبیان مسألٍ يبزرسی متًن

خَضجختبًِ طش ضٌبختِ ضذُ ٍ هؼوَل هی ثبضذ. ٍجَد یه هزّت ٍ هؼٌَیت دس ثیي آحبد ثهؼتمذ است وِ ( 2993پبیذهي )

غَست پزیشفتِ دس سشاسش دًیب  ٍ ػَاهل گًَبگَىبط ثیي جْت گیشی هزّجی ثیي الوللی صیبدی دس صهیٌِ استجداخلی ٍ تحمیمبت 

 (.3هزّجی ثِ ػٌَاى ثخطی اص تبسیخچِ ثطشیت ضٌبختِ هی ضَد ) جْت گیشیثِ ػجبست دیگش  .(2) است

بلن جْت گیشی هزّجی یؼٌی جْت گیشی اًسبى ًسجت ثِ خَد، ًسجت ثِ دیگشاى ٍ ًسجت ثِ سبیش پذیذُ ّبی دًیبی هبدی یب ػ

غیت )خذاًٍذ ٍ آخشت( هی ثبضذ. جْت گیشی هزّجی داسای چْبس هَلفِ یب اغل اسبسی است وِ ػجبستٌذ اص: ساثغِ اًسبى ثب 

 . (4) خذاًٍذ، ساثغِ اًسبى ثب دًیب، ساثغِ اًسبى ثب دیگشاى ٍ ساثغِ اًسبى ثب آخشت

 (.2)گیشد هَسد اسصیبثی لشاس هی ثبضذ وِ ثبیذ ّویطِ  ثیشًٍی ٍثؼذ دسًٍی  جْت گیشی هزّجی داسای دٍ

دس دٍساى وَدوی ثِ ووه جبهؼِ ، خبًَادُ ، سبصهبى ّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی ثب یىذیگش دیذگبُ ّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی ّوشاُ ثب 

 (.5اًتظبسات هزّجی فشد ضىل هی گیشد )



دیذگبّْبی هٌفی دس ثبسُ ًمص هزّت  هزّجی داسًذ ثشای هثبل فشٍیذ ٍ الیس جْت گیشیسٍاًطٌبسبى دیذگبّْبی هتٌبلضی دس ثبسُ 

سبیص ٍ سفبُ اًسبى ّب داضتٌذ . ٌَّص افشادی ًظیش فَسٍم، آدلش ٍ یبًگ هؼتمذًذ وِ هزّت هی تَاًذ ًمص هثجت ساثِ آدس ساحتی ٍ 

 (.3) عَس ولی ثش سالهت سفتبسّبی سٍاًی داضتِ ثبضذ.

ایص هزّجی دس دٍساى وَدوی غیش لبثل اًىبس است. ػالٍُ ثش ثٌظش هی سسذ جَ ٍ هحیظ هٌضل ٍ خبًَادُ ٍ خػَغیبت فشدی دس گش

ایي اعشافیبى ٍ فبهیل ٍاثستِ ، آهَصش ٍ سبصهبًْبی هشتجظ هوىي است ًمص هْبسوٌٌذُ ٍ یب هطَق وَدن سا ثِ توبیالت هزّجی 

ب ًمص هؼلویي ٍ ٍاالذیي دس ثشػْذُ داضتِ ثبضذ ثش ایي اسبس پبیِ هزّجی وَدن دس دٍساى اٍلیِ ٍ هذسسِ ضىل هی گیشد ٍ دس ایٌج

دسن ٍ خَد سبصی ضخػیتی ، هحیظ ٍ دًیبی اعشاف ٍ ایحبد ٍ تثجیت سفتبسّبی هزّجی ٍ سبختبس هزّجی غیش لبثل اًىبس هی ثبضذ. 

 (.5است )دسًٍی فشد تحت تبثیش فبوتَسّبی هتؼذدی 

یمبت دیگش ًطبى دادًذ وِ ثیي هزّت ٍ دس ادثیبت ، ػلیشغن ًمص حوبیت هزّجی ثش سٍی پیص اگْی سالهت سٍاًی فشدی تحم

 (.5)پیص اگْی هٌفی سٍاًی استجبعی ٍجَد داسد 

گشچِ هزّت ثِ ػٌَاى یىی اص خػَغیبت فشدی دس ًظش گشفتِ هی ضَد ، آى ّن چٌیي اص عشیك فشایٌذ اٍلیِ اجتوبػی ضذى دس 

زّت اص ٍالذیي ثِ فشصًذاى ثػَست تئَسیىی  ش اجتوبػی ٍ هذل سبصی ثشای اًتمبل هآهَص خالل ّستِ ای ضذى ٍ تَسؼِ فبهیلی

ػالٍُ . لبدس است تَضیح ثذّذ ٍالذیي اص خالل هذل سبصی لبدسًذ وَدوبى خَد سا اص ثؼذ هزّت ٍ اسصضْبی دسًٍی ًْبدیٌِ وٌٌذ

گْی آپیص ثش ایي صهبًی وِ ًمص حوبیتی هزّت وطف ضذ ، هطخع گشدیذ وِ لضبٍت خَة ثب یه ایذُ سفتبسی هٌبست اص 

 (.5جت هزّت حىبیت داسد )هث

هغبلؼبت تجشثی صیبدی ًیض سٍی اػتمبدات هتضبد دس ثبسُ ًمص هزّت ٍ اػتمبدات هزّجی ٍ توبیل سٍاًی خَة ٍ ثْتش ضذى ٍ 

( هؼتمذ ثَد وِ ػمبیذ هزّجی ٍ توبیالت دیٌی هٌجش ثِ اختالالت سٍاًی هی 2991(ثَدى اص هشدم اًجبم ضذُ است ، ثغَس هثبل الیس

 (  ثب اسائِ دالیل ٍ هذاسوی ثبثت وشد وِ توبیالت هزّجی هَجت یچگًَِ اختالل سٍاًی ًوی گشدد 2994بلیىِ ثشگش )ضَد دس ح

(3 .) 

خیلی اص هغبلؼبت اخیش دالیل هحىن ٍ هستذلی سا فشاّن آٍسدًذ دس ایي خػَظ وِ هزّت ثش سٍی سالهت سٍاًی ٍ سفبُ 

 (. 3اًسبًْبتبثیش ضگشفی داسد )

( اظْبس داضتٌذ وِ دلیل هحىن ٍ لبعؼی هجٌی ثش تبثیشات هثجت هزّت ثش صًذگی اًسبًْب ٍ 3114وًَش ٍ ّوىبساًص )اص سَیی دیگش 

 (. 3جَد ًذاسد )

ثیشًٍی هزّجی لبدس است  جْت گیشیتبثیشات هٌفی ٍ  دسًٍی هزّجی  جْت گیشی( اظْبس ًوَدًذ وِ 2993ثبوش ٍ گشٍش )

 (.3ٍیژُ افسشدگی ٍ اضغشاة داضتِ ثبضذ )ِ الت سٍاًی ثتبثیشات هزّجی هثجتی ثشٍی وبّص اختال

اغلت افشاد جبهؼِ ثِ سالهت لبثل لجَل سٍاًی ًیبصهٌذ ّستٌذ ، داًطجَیبى هٌتخجی اص افشاد اجتوبع ّستٌذ ثش اسبس ایي تحمیك تىیِ 

 (.5ثش ًیشٍ ٍ ًفَر خذا ٍ هؼٌَیت گشایی سجت سالهت سٍاًی افشاد هی ضَد )

سًذ وِ فؼبلیت ّبی هزّجی داًطجَیبى ثبػث وٌتشل استشس ّبی ّیجبًی ًبساحتی ٍ هطىالت فیضیىی هی هتخػػیي اػتمبد دا

 (.5ضَد )

جٌجِ تئَسیىی ٍ ػولی ( ثب هغبلؼبت ّذفوٌذ  عی دِّ ّبی اخیش تَجِ صیبدی ثِ ًمص هزّت دس سالهت سٍاًی ضذُ است ) دس دٍ

ستمین ٍ غیش هستمین هزّت وِ هوىي است ثِ سٍی سالهت سٍاًی داضتِ دس جْت اثؼبد هثجت یب هٌفی ٍ ثب ّوبى خَثی تأثیش ه

 (.6ثبضذ )



بیش هَاد هضش ساستفبدُ هبًٌذ اًجبم سفتبسّبی پش خغش ٍ غشف هطشٍثبت الىلی ٍ  ءهٌفی اص جولِ سَ جْت گیشیهزّجی ثَدى ثب 

 (.6) فؼبلیت ّبی جٌسی صٍد ٌّگبم ٍ غفلت ٍ لػَس دس ثیي ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ()

تش اص تفبٍت دس تؼْذات هزّجی دس پیص ثیٌی سالهت سٍاًی  هزّجی هْن جْت گیشیهذاسن لجلی ًطبى هی دّذ وِ اختالف دس 

است هزّت لجالً تَسظ سٍاًطٌبسبًی ّوچَى فشٍیذ ٍ جًَگ هَسد ثحث ٍ ثشسسی لشاس گشفتِ است لزا ٍ سپس هتفىشاًی 

 جْت گیشیْبسًظشّب ٍلت صیبدی ًْبدًذ . هغبلؼبت ًطبى دادًذ وِ ّوچَى استبًلی ٍ آلپَست ثِ سٍی هزّت تَضیحبت ٍ اظ

هزّجی دلیل پیطشفت سالهت ػوَهی ، ویفیت صًذگی ، اًتظبسات ٍ تَلؼبت صًذگی ٍ حتی تؼبهالت اجتوبػی ضذُ است. ّوچٌیي 

جْت ی هؼتمذ است وِ ( ثش اسبس هغبلؼبت لجل3115ّذ وًَیگ )دهؼتمذًذ وِ اػتمبدات هزّجی اػتوبد ثِ ًفس سا افضایص هی 

هزّجی ّویطِ هٌجش ثِ سالهت سٍاًی ًوی ضَد صیشا سٍاًپضضىبى ثبلیٌی اغلت هؼتمذًذ وِ هی تَاًذ هٌجش ثِ هحتَیبت ٍ  گیشی

هزّجی ثػَست هؼىَس  جْت گیشیاػتمبدات هزّجی گشدد ، ثش خالف ایي ًظشیِ ّب ثشخی دس هغبلؼبت هتؼذدی ًطبى دادًذ وِ 

 (.6فشدی ٍ اضغشاة استجبط داسد . )ٍ ثشػىس ثب افسشدگی 

( ًطبى داد وِ، استجبط هٌفی هؼٌب داسی ثیي توبیالت هزّجی ٍ افسشدگی ٍجَد داسد . ًتبیج ایي ثشسسی 3122ًتبیج هغبلؼِ ضشیفیبى )

یضاى ثب دیگش یبفتِ ّبی خیلی اص ّن ساستب است ػلی الخػَظ دس ثیي هسلوبًبى هی تَاًذ یه تبثیشات هثجتی سا ثش وبّص ه

 (.3افسشدگی ٍ اضغشاة داًطجَیبى داضتِ ثبضذ )

اػتمبد ثِ خذا ثِ ػٌَاى یه هٌجغ لذست ٍ اهیذٍاسی هی تَاًذ یه دلیل اغلی ثشای هیضاى ون افسشدگی ٍ اضغشاة دس ثیي اوثش   

ثیي داًطجَیبى دس ُ ضذ  یه اختال ل سٍاًی دس سشدگی ّوبًگًَِ وِ دس همذهِ اضبسداًطجَیبى  هزّجی هی ضًَذ. اضغشاة ٍ اف

 (.3ًبى گٌجبًیذُ ضَد )آ هَصضیآدس وَسیىَلَم  ّبی هزّجی داًطجَیبى هَصشآسغح دًیب هی ثبضذ . تَغیِ هی ضَد وِ 
 


