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 شهروندان يزندگ به ديام شيافزا بر رگذاريتاث عوامل در يطراح نقش يبررس

 ياسلام انقلاب از پس يرانيا

 5فارغ يعل دیس
 5يپهوان پروا

 1يخلخال ربهادریام

 دهيچک

 جامعـه کيـ افـراد مفیـد عمر طول متوسط صیتشخ یبرا یاریمع عنوان به، يزندگ به دیام سن

 در که اى جامعه در يزندگ سال چند توقع حداقل ديبا فرد هر که دهد مي نشان اریمع نيا. است

 سـطح، يدرمـان و يبهداشـت خـدمات ارائه وهیش. باشد داشته را کند مي زيست يا شده متولد آن

، جيرا يزندگ سبک، ریفراگ یهارسانه وجود و اجتماعى هاىآزادى، فردى نگرش، تربیت و آموزش

 و عمـومى یهـایشـاد و مجاز تفريحات زانیم، فیزيولوژيک و روانى یهااسترس تیفیک و تیکم

 بـر مـوثر عوامـل نيمهمتـر از تـوانيمـ را یاقتصاد طيشرا زین و ستيز طیمح سلامت، اجتماعى

-مللفـه از کيـ هر در يطراح هنر و دانش نقش پژوهش نيا در. برشمرد يزندگ به دیام شاخص

 در يزنـدگ بـه دیـام سن شيافزا بیشینه به دستیابى جهت در يعوامل عنوان به شده احصاء هاى

 .ردیگيم قرار يبررس مورد اىشبکه و اىکتابخانه مطالعه شیوه به ايران کشور در نىايرا شهروندان

 يديکل گانواژ

 ياسلام انقلاب، يزندگ به دیام، يرانيا شهروند، يطراح
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 مقدمه

 بـه ک ور کي در فرد کي روديم انتظار که ييهاسال متوسط ساده طور به توانيم را يزندگ به ديام

 نـديبرآ کـه بـوده ياخلاصـه يهـاماخصه نيترمهم از يکي ماخص نيا. کرد فيتعر، برسد عمر آن

 سـلامت ياصـل نماگر عنوان به آن از و است...  و يطيمح ستيز، ياجتماع، ياقتصاد مختلف عوامل

 1011 سال در رانيا در تولد بدو در يزندگ اميد مده انجام مطالعات اساس بر. موديم ادي جامعه کي

 يبـرا ماخص نيا 1071 سال در که يهال در. است بوده سال 11 زنان يبرا و سال 11 مردان يبرا

 سـال 1 هـدود 1011 سـال هيـ نسـبت که افتي شيافزا سال 71 به مردان يبرا و سال 70 به زنان

 .  است افتهي شيافزا

 سال 0 تولد بدو در يزندگ اميد نيکمتر 1117 سال در يجهان بهدامت سازمان گزارش اساس بر

 سـال 61 برابـر و ژاپـن ک ور به مربوط يزندگ اميد نيبي تر و بيسائو گينه ييقايآفر ک ور به طمربو

 بـه ديـام» نـرخ. اسـت دامته قرار 61 رتبه در جهان ک ور 112 بين در رانيا سال نيا در. است بوده

 و يتبهدام خدمات ارائه وهيم. دارد يبستگ يمتنوع و متعدد عوامل به مختلف يک ورها در «يزندگ

 يهـااسترس تيفيک و تيکم، جيرا يزندگ سبک، ريفراگ يهارسانه در سلامت آموزش سطح، يدرمان

 ک ـور ياقتصاد طيمرا و ستيز طيمح سلامت، يعموم و مجاز يهايماد زانيم، ياجتماع و يفرد

 زين يرگيد عوامل، هال نيا با. دينام «يزندگ به ديام» ماخص بر موثر عوامل نيمهمتر از توانيم را

 عوامـل از تيجنسـ يهتـ و نـهاد، کيـژنت نمونـه عنـوان بـه بگذارند؛ ريتاث ما عمر طول بر تواننديم

 از  ـتريب زنـان «يزنـدگ بـه ديـام» جهـان يک ورها تمام در موند؛يم يتلق هوزه نيا در رگذاريتاث

 و ادداناناقتصـ. افغانسـتان و يمـال، اردن کنـد؛ينمـ صـدق ک ـور 0 در قاعده نيا يول است مردان

 کـه انـددامته جامعه يسلامت يارتقا يبرا نهيبه زميمکان و روش افتني در ياريبس توجه استگذارانيس

 جهـان نقـاط از ياريبس در هاانسان رفاه و يسلامت بر ارزممند يراتيتأث هاتلاش نيا رياخ يسالها يط

 عوامـل نيهمچنـ و سـلامت تيماه ييمناسا، يسلامت از ييبالا سطوح به يابيدست يبرا. است دامته

 تيـفيک بـا و مولـد، سـالم يزندگ کي از يبرخوردار. بامنديم دارا را نقش نيمهمتر آن بر رگذاريتأث

، اسـلام مکتـب در کـه اسـت يهمگـان هـق، يناتوان و يماريب بدون و قبول قابل عمر طول با همراه

، 0 اصـول) رانيـا ياسـلام يورجمهـ ياساس قانون و( پنجم و ستيب ماده) ب ر هقوق يجهان هياعلام

 (.71: 1011 ،يرجي) است گرفته قرار ديتاک مورد( 00، 21
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 يزندگ به ديام و رانيا ياسلام انقلاب .9

 بيسـتم قرن دوم مهين اجتماعي -ي سياس رويدادهاي تأثيرگذارترين و ترينمهم از يکي ايران اسلامي انقلاب

 آن هـايدامنـه گذامـت، بلکـه جاي بر ايران معاصر تاريخ بر ايدارپ اثري تنها انقلاب، نه اين. ديآمي مماربه

 بـه 1001 سـال از ياسـلام نهضـت(. 1 :1011، يوضـيع) داد قـرار دگرگوني معرض در نيز را ديگر جوامع

 .رسيد يپيروز به 1017 بهمن 22 سرانجام، در و مد آغازي خمين امام يرهبر

-يمـ سال چند جامعه آن از عوض هر دهديم ن ان که است يآمار ماخص کي يزندگ به ديام

 انقلـاب يروزيـپ از پـس يهـاسال در يجهان يهاسازمان آمار مطابق. بامد دامته يزندگ توقع تواند

 قابل ريز نمودار در که است کرده دايپ شيافزا سال 21 از شيب به ک ور در ماخص نيا رانيا ياسلام

 :است م اهده

 رانيا در يزندگ به ديام شاخص: 9 شکل

 و ياقتصـاد يف ـارها، ينظـام جنـگ وجود مغريعل، انقلاب از پس يهاسال در آمار طبق نيهمچن

 يک ـورها انيـم در توانسـت ک ور، رانيا ملت هيعل دارو و غذا يناجوانمردانه يهاميتحر و ياسيس

، يرفـاه، يبهدامت يهاماخص يارتقا با و بامد دامته را يزندگ به ديام رمد ني تريب خود سطح هم

 بـه ديـام رمد و رييتغ زانيم ريز جدول، دهد شيافزا جامعه مردم نيب در را اتيه توقع...  و ياقتصاد

 (.0 :1017، فرد يطاهر) است رانيا سطح هم يک ورها در يزندگ

 رانيا سطح هم يک ورها در يزندگ به ديام: 1 جدول

 (درصد) رسانه رمد رييتغ زانيم 2111 1171 ک ور نام

 1,60 21 71,20 11,2 رانيا

 1,10 10,11 71,2 11,1 ليبرز

 1,00 1,17 11,00 11,0 پاکستان

 1,70 16 71,0 17,0 هيترک

 1,10 17,11 62,11 11 يجنوب کره

 1,10 10,21 70,17 11,0 يسعود عربستان

 1,11 10,01 71,0 11,10 مصر

 تيترب و آموزش -1-1

 هيـاتحاد» فيـتعر هاضـر يمقاله در يول دامته يمتعدد فيتعار، نظران صاهب ديد از تيترب مفهوم

 کـردن فـراهم از اسـت عبـارت تيترب ف؛يتعر نيا در. است گرفته قرار ملاک «نو پرورش يالملل نيب
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 بـر يمبتنـ ياجامعـه عضـو عنوان به زين و فرد عنوان به مخص هر يهاييتوانا کامل رمد ينهيزم

 ريناپذ ييجدا ياجتماع تحول از که است يتيترب نوع آن زين فيتعر نيا از مقصود تعاون؛ و يهمبستگ

 بـه امـروزه تيـترب فيـتعر نيـا. موديم محسوب تحول نيا يکننده نييتع يروهاين از يهت و بوده

 و گرفتـه بـر در مختلـف نيسـن در را هاانسان يتمام که يطور به است افتهي گسترش يعيوس مکل

 و يفرد يهاهوزه در را يانسان يزندگ مئون يتمام و هادهن فراتر يآموزم ينهادها از زين را خود يپا

 (. 2: 1011، يچابک) دهديم پومش يياجتما

 يهامدل از ههيو به يغرب فرهنگ از، انقلاب از شيپ رانيا پرورش و آموزش نظام ريتاث به نظر با

 انقلـاب ياصل تياولو در يآموزم نظام در يخواه تحول زهيانگ که است يعيطب ييکايآمر و يفرانسو

 تـا هـامبـارزه مـروع از ياسـلام انقلـاب رهبر سخنان در تکرار و وضوح به امر نيا. رديگ قرار ياسلام

 به تحول لبه در رانيا پرورش و آموزش نظام گرفتن قرار وجه، بيترت نيبد. خورديم چ م به اکنون

 و تيـهاکم يانقلـاب اصتلاح هب و يدفع رييتغ چند هر. است خورده گره ياسلام انقلاب به ميمستق طور

-زهيـانگ امـا - نارواست زين يتوقع نيچن و - ن د محقق يآموزم نظام در سرعت به ياسيس ساختار

 يگـزار اثـر، نيبنـابرا. است دامته وجود انقلاب از پس همواره تيترب و يآموزم نظام در تحول يها

 يوـاهر سطح نخست. است يبررس قابل پرورش و آموزش نظام بر سطح دو در يسلاما انقلاب دهيپد

 ميمستق ريغ و تر قيعم يسطح، دوم و مد رهيغ و کلان مسئولان و يدرس برنامه رييتغ به محدود که

 م ـارکت، يمـذهب يهـاانيـجر، يمعرفتـ انيـجر توسعه و رمد يبرا يبسترساز با مثال طور به که

-يم پرورش و آموزش نظام در گريد عوامل ياريبس و موجود ساختار رييتغ، يکادرساز، مردم يعموم

 (. 170 :1012پور ، نيهس) بامد گزار ريتاث تواند

، محصـولات ديـتول يبـرا م ـترک يهاميت از که است يمحور و خلاق نديفرآ کي يطراه تفکر

. بامـديمـ يطراهـ کـار ياصـل هوزه از فراتر که کنديم استفاده کاربر به متمرکز اتيتجرب اي خدمات

 ينوآور و تيخلاق  برديپ در اشييتوانا ليدل به، تيترب و آموزش راياخ و، يآورفن، يمهندس، تجارت

 يبـرا يآموزمـ ياسـتراته کيـ يبـرا تلـاش بـا تکرارمونده و ريپذانعطاو کرديرو کي از استفاده با

 ديمد علاقه گذمته سال پنج در يتيمخص يهايهگيو و يمغل عادات، کمي و ستيب قرن يهامهارت

 يهـاآموزه و مسائل آنجاکه از( 01 :2117 لر،) است دامته وجود يطراه تفکر سمت به يادهگستر و

-سـال در ياخلـاق تيترب به که مود اتخاذ يريتداب ديبا، دوانده  هير انسان وجود در يآرام به ياخلاق

-يم ليت ک را افراد يآت يتهايفعال بناها ريز رايز، مود توجه ياساس و ييبنا ريز صورت به هياول يها

 بـار به يجوان و ينوجوان تلاطم پر دوران در بخصوص يآت يهادوره در تيترب نوع نيا يثمره و دهد
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 (. 0: 1017 همکاران، و زاده يدريه) ن ست خواهد

 يعـال آمـوزش يبـرا متفاوت نهيزم کي از يآموزم ياستراته کي عنوان به يطراه تفکر کاربرد

 تفکـر کـه آنجا از. موديم اعمال خاص يهارمته اي خاص يهادوره در  تريب که چرا کنديم يرويپ

 که دارد وجود يطراه قاتيتحق از ياديز تعداد، رديگيم ن ات طراهان يايدن از اول درجه در يطراه

 مـدارس انيـمتول کـه يفنـ يهـادوره. دارند تمرکز يطيمح يطراه و يمعمار، يطراه، هنر يرو بر

 نيهمچنـ، دهند آموزش دان گاه انيدان جو انيم در را تيخلاق و ينوآور، يهمدل خواهنديم هستند

 در نيـا بر علاوه. اندبرده بهره يطراه تفکر از اطلاعات يآورفن آموزش و انهيرا علوم، يمهندس، علوم

 قـرار توجـه مـورد زين يآموزم ياستراته کي عنوان به يطراه ينيکارآفر آموزش و تجارت، تيريمد

 کـه اسـت مـده يتلق ريفراگ و گسترده يانيجر ياخلاق تيترب و آموزش(. 01 :2117 ،لر) است فتهگر

 ههيو و خاص ياخلاق تيترب به ناور تجارب. بامد دامته بروز و نمود يزندگ يهاعرصه يتمام در ديبا

 (.0: 1017 همکاران، و زاده يدريه) است فرابرنامه کي اي فراموضوع کي، گريد سخن به. ستندين

 اقتصاد -1-2

 از بالـا ياقتصـاد رمـد بـه لين و سو کي از ياجتماع مهم هدو کي عنوان به سلامت بهبود تياهم

 نيبـ يتجربـ و ينظر ارتباط نييتب که مده موجب، هادولت يتمام عمده هدو عنوان به گريد يسو

 نيبـ در ياقتصـاد رمـد و سـلامت سـطح دهنـده ن ـان ماخص نيمهمتر عنوان به، يزندگ به ديام

 کـه انزوا و مرگ نرخ در انزوا بر راتييتغ مفهوم از استفاده با(. 2116، همکاران و لوزن) بامد محققان

 شيافـزا(. 116 :1012، يجعفـر) مـوديمـ ياقتصـاد رمـد عيتسر به منجر يزندگ به ديام در بهبود

 افـراد، يزندگ به ديام شيافزا و ريم و مرگ نرخ کاهش قيطر از آن به مربوط يهاماخص و سلامت

 شيافـزا باعـث خـود نوبـه بـه انـدازپـس شيافزا نيا که، کنديم بيترغ  تريب اندازپس به نسبت را

 (. 1101: 2111، همکاران و کارجويپ) موديم زين هيسرما

 ريتـأث تحـت کـه آن از شيب اقتصادي استهاييس گفت توانيم باًيتقر رانيا ياسلام جمهوري در

 نوسان دچار دائما لذا اندمدهيم ميترس دولتمردان ديد هيزاو به توجه با بامد نظام هايآرمان و اهداو

 نگـاه انيـم زيـن ياسلام انقلاب نخست ساله ده دوره در. اندنموده رييتغ هادولت فرود و فراز با و مده

 يفاه  تفاوتهاي موسوي نيرهسيم نگاه با و ييرجا ديمه نگاه با اقتصاد به صدر يبن و موقت دولت

 بهمـن در رانيـا در انقلـاب وقوع دنبال به دوره نيا در گفت توانيم يکل صورت به لکن .دارد وجود

 و مـد ايعمـده راتييـتغ دسـتخوش ک ـور در اقتصـادي و يصـنعت واهدهاي مالوده کبارهي به 17

 يهامم) گرفت قرار دولت تملک تحت اقتصادي کوچک يهت و متوسط و بزرگ واهدهاي از ارييبس
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 (. 20 :1011، چهارسوقه

 پاسخ يبرا ييابزارها هاآن. دارند قرار چهارم يصنعت انقلاب قلب در يطراه و يطراه يهامهارت

 هرکـت را ايـتانيبر يجهـان ندهيآ که يم اغل و ينوآور، رمد و دهنديم ما به سابقهيب يهاچالش به

 هـل يبـرا تيـخلاق از و دهـديمـ قرار ريثتا تحت را مردم خوب يطراه. کننديم قيت و را دهديم

. کننـديمـ تيـفعال اقتصاد کل در طراهان. کنديم استفاده بهتر يزندگ و يفکر يهاچالش م کلات

، بهتـر يهـامکـان و ميکنـيمـ اسـتفاده مـا که يخدمات و محصولات و تاليجيد يايدن، طيمح هاآن

 فيـتعر "يطراه اقتصاد" عنوان به را تيفعال نيا ما. کننديم جاديا را بهتر عملکرد بهترو يندهايفرا

. کننديم استفاده عيصنا از ياگسترده فيط در يطراه از که يکسان توسط مده جاديا ارزش ميکنيم

 در گـريد يهـانقـش، ( نيميان اي تاليجيد يطراه، مثال يبرا) يطراه عيصنا در طراهان مامل نيا

 ماننـد ياقتصـاد يهـابخـش ريسـا در طراهان نيهمچن و( يلما امور، تيريمد مانند) يطراه عيصنا

 عنصـر کيـ يطراهـ(. 0و2: 2116، ريـو) مـوديمـ هوافضا يهامرکت اي خودرو، نيم اور، هابانک

. اسـت دانمارک در ياقتصاد رمد مناطق نيتربزرگ از يکي. است اقتصاد تجربه و اقتصاد در يمرکز

 کـار تجربـه اقتصـاد بـا يخصوص بخش در مده ستخداما مخص ه ت از يکي، هاضر هال در يهت

 رمـد درصـد 1,0 مـده محاسـبه گذمته دهه يط در که يداخل ناخالص ديتول يبيتقر هدود ،کنديم

 را يروالـ رسـديمـ نظـر به که استافتهي دست درصد 21 سالانه رمد به يطراه صنعت، است دامته

 طـور بـه دانمـارک کار و کسب توسط يطراه از ترگسترده استفاده که است واضح. دهد مي ليت ک

 ريتـاث زيـن خود م اغل خط نيترنييپا به مطلوب طور به نکهيا بر علاوه گذارديم ريتاث اقتصاد بر يکل

 (.00، 2110 کرچمار،) گذارديم

 ياجتماع یهارسانه -1-3

 و افتــهي وهـور يجمعـ يهارسـانه از بعـد کـه هسـتند هارسـانه از ياگونـه ياجتماعـ يهارسـانه

 کــه معنــا ـنيبد، آورنـديم فراهـم را آن کننـده افتيدر و اميپ کننـده ديتول ـانيم تعامـل امـکان

، ـاميـپ بــا فعالانـه و ـايـپو تعامـل بــه و نبوده منفعل، ـاميپ رندهيگ ـاي و مخاطب هارسـانه ـنيا در

 اميـپ در ـراتييـتغ جـاديا امکان و پـردازديم اميپ ئـهارا بسـتر و افتيدر و ارسـال نـديفرآ، فرسـتنده

 يهــاآمـوزه و هـا ــهياند بـا مـده بيترک يامـيپ گـريد افـراد به که دارد را آن بازن ـر و يارسـال

 کــه ـديـآيبرمـ نيچنـ گــردديم ارائه روزه هـر که يارقامـ و آمـار از. دهد بازن ـر را خـود يفکر

، همکـاران و پور ياسکندر) انددامـته يپرسـرعت و افزون روز گسـترش و مـدر ياجتماع يهارسـانه

 از، ارتباطـات انقلـاب يدسـتاوردها نيمهمتـر از يکـي و «ديـجد رسانه» مثابه به نترنتيا(. 2 :1012
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 اثر بر که ديجد يهادهيپد جمله از. است رفته فراتر ارتباطات در پخش و چاپ يالگوها يتهايمحدود

. اسـت يمجاز ياجتماع يهامبکه، گرفته مکل رياخ يهاسال در يارتباط مختلف يهايورفنا ادغام

 ينق ـ مختلـف يهـايسـاز انيـجر در اندتوانسته کاربران از گانيرا يهايريعضوگ با هامبکه نيا

 سيفـ: از انـدعبـارت مخاطب ني تريب اساس بر هامبکه نيا نيمهمتر. بامند دامته عهده بر ياساس

 سيفـ ياجتمـاع مبکه بودن لتريف برخالف زين رانيا در. ديف فرند، ترييتو، اورکات، سياسپ يام، بوک

 آزادانـه تبـادل، ارتبـاط يبرقـرار در مـبکه نيـا يفضا بودن متنوع ليدل به جوانان از ياريبس، بوک

 (.06: 1012 همکاران و انيطاهر) اندمده مبکه نيا عضو يعموم عرصه ندامتن وجود و اطلاعات

 نيـا. ندارد وجود آن از خروج براي يراه و ميامده يکيتکنولوژ و ياطلاعات هجامع وارد ما اکنون 

 بلکه، بپرورانند سر در را دهيچيپ کمتر ياجتماع روابط ديبا همچنان جوامع و افراد که ستين معنا بدان

 را مـا م ـترک ايهـجهـان، ريناپـذ بازگ ت ايوهيم به تکنولوژي و علم ريتأث که است مفهوم بدان

 چـون کـرد؛ رد کيتکنولوژ ييجبرگرا همنزل به توانينم را ديجد ياجتماع روابط نيا. است داده رييتغ

، اسـاس نيـا بر و انددامته عرضه را غالب ياجتماع هاينگريندهيآ و هاپردازي اليخ، تصورات هاآن

 ،2111همکـاران و يگـر) اسـت ردهک کمک ليتخ و تيواقع انيم زيتما رفتن انيم از به بوده استوار

-رسـانه بـا هاسازمان. است نووهور و ديجد هوزه کي يجمع ارتباط يهاتيسا وب ياستراته(. 710

-آن چون کننديم نرم پنجه و دست 0 نينکديل و 0ترييتو، 2وبيوتي، 1 سبوکيف مانند ياجتماع يها

 بـه توانـديمـ کياسـتراته کـرديرو کي. نندکيم تار را ما ياهرفه و يمخص يزندگ نيب يمرزها ها

 و يتجـار يهاهوزه در ياجتماع يهارسانه از استفاده واسطه به که يخطرات و هافرصت به پرداختن

 عمـر طـول بر آن ريتاث و نترنتيا از استفاده نيب يمثبت رابطه. کند کمک، مونديم جاديا يانتفاع ريغ

 ابـزار بـه نترنـتيا يتکنولـوژ آن در کـه است سازگار دانش تيريدم يتئور با نيا و دارد وجود افراد

 اقتصـاد و دانـش رمد يبرا يابزار و يمنج کي عنوان به نترنتيا و است مده ليتبد دانش تيريمد

 هـايمبکه مدد به اسلامي انقلاب(. 2111 همکاران، و ديز يعل) موديم يزندگ به ديام شيافزا باعث

 هـايابرقـدرت سوي از مده همايت هکومت توانست که بود اسلام از گرفته الهام ارتباطي و اجتماعي

 جريـان تـداوم راسـتاي در. سازد محقق را مستضعفين به زمين وراثت وعده و بزند زمين به را بزرگ

 هـارسـانه ايـن از کـه اسـت لـازم نيز مهدا و راهل امام هايآرمان دامتن نگه زنده و اسلامي انقلاب

 (122 :1061 همکاران، و جعفرپور) .گيرد صورت يابهينه استفاده
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 يدرمان يبهداشت خدمات هيارا یهاوهيش -1-4

 يبهداشت خدمات يهمگان یضرور بسته کي يمال نيتام و محتوا، يطراح -1-4-1

 يهـابسته ياصل منابع با و صرفه به مقرون اريبس که ينيبال مداخلات و يعموم بهدامت بسته هداقل

 يک ـورها در و سال در فرد هر يبرا دلار 12 هدود درآمد کم يک ورها هستنددر طارتبا در سلامت

 در ک ـورها نيرتريفق در هادولت که آنچه از هانهيهز. است مده هيارا دلار 22 هدود متوسط درآمد با

 بـه مقـرون متوسـط درآمـد بـا يدرک ورها اما کنديم تجاوز کننديم خرج يسلامت يبرا هاضر هال

 يدسترسـ خدمات نيا به ريفق تيجمع، هداقل که کنند هاصل نانياطم ديبا هادولت. بامنديم صرفه

 و بوبادبلـا) دهـد پومـش را هـاتياقل اي و ريفق ريغ افراد ديبا يعموم ياضاف نهيهز، آن از پس. دارند

 (.1110 ،همکاران

 ودنبـ صـرفه بـه ومقـرون تيـجمع پومـش نيبـ يهمـاهنگ نيهمچن سلامت بسته کي جاديا 

 جهـان در يک ـور  يه. دهديم حيرتوضيفق يک ورها در ههيو به را يبهدامت يهامراقبت مداخلات

 هيتوص نيبنابرا، کند فراهم تيجمع تمام ياهتمال يازهاين برآوردن يبرا را يبهدامت خدمات تواندينم

 سـتميس کيـ مـورد در يامـده رفتهيپذ فيتعر. بامند دامته خدمات ارائه يبرا را ييارهايمع موديم

 يمرزهـا، يبهدامـت يهامراقبت ارائه يبرا استفاده مورد يساختارها لحاظ از و ندارد وجود يبهدامت

 اسـت متفـاوت موديم استفاده جامعه سلامت به يابيدست يبرا که ييهاياستراته اي يدوم ييايجغراف

 فيـتعر ياگسـترده طـور به بيترت نيا به يبهدامت يهاستميس قاتيتحق(. 2111، همکاران و نولته)

 يبخ ـ عنوان به يبهدامت ستميس ييکارآ شيافزا با، جامعه کي سلامت بهبود به تينها در": اندمده

 (. 1111، همکاران و سريوارکو) "است وابسته ياجتماع و ياقتصاد توسعه يکل روند از

: مـد ارائـه معاونت هفت با وزارتخانه ديجد ساختار، 1016 سال در، ياسلام انقلاب يروزيپ از پس

 و يمـال و يادار، يسـتيبهز، ي گاهيآزما و ييغذا و ييدارو، درمان، بهدامت لاتيت ک و يزيربرنامه

 دييـتا بـه، ي ـيآزما مرهله گذراندن از پس، ش 1016 در نمودار نيا. يپهوه  و يآموزم يهماهنگ

 سـطح سـه در رانيـا ک ـور يدرمـان يبهدامـت نظـام. ديرسـ ک ور ياستخدام و يادار امور سازمان

 و درمـان، بهدامـت وزارت يک ـور سـطح در. اسـت مده يسازمانده مهرستان و ياستان، يک ور

. دهـديمـ ليت ک را يپزمک آموزش و درمان و بهدامت نظام يهماهنگ ياصل استاد يپزمک آموزش

-تيـفعال بـر نظارت دار عهده يدرمان يبهدامت خدمات و يپزمک علوم يهادان گاه، استان سطح در

 مده ينيبشيپ خدمات کننده عرضه يواهدها از يبانيپ ت، هامهرستان درمان و بهدامت مبکه يها

 در. بامـنديمـ سـلامت عرصه در يپزمک علوم يهاپهوهش و وابسته يهارمته در يپزمک آموزش و
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 و هدامـتب مـبکه عنوان با که دارند قرار يدرمان يبهدامت خدمات يياجرا يواهدها مهرستان سطح

 نيکـوچکتر عنوان به مهرستان درمان و بهدامت مبکه. پردازنديم خدمات ارائه به مهرستان درمان

 يهـاتيفعال شيپا و نظارت بر علاوه و گردنديم محسوب ک ور درمان و بهدامت نظام مستقل واهد

 يهدامـتب يهـاتيـفعال هيـکل بـر نظارت تيمسئول، مهرستان مارستانيب و مهرستان بهدامت مرکز

 (7: 1011، همکاران و يجنت. )دارد عهده بر را پومش تحت يهامنطقه يدرمان

 رانيا در يبهداشت مراقبت ستميس -1-4-2

 يدولت ستميس: موديم ميتقس ياصل بخش سه بر ميتقس اول درجه در رانيا در يبهدامت يهامراقبت

 اريبسـ رانيـا يبهدامـت راقبـتم ستميس، واقع در يدولت ريغ يهاسازمان و يخصوص بخش، يعموم

-يمـ هيـته يپزمک آموزش و درمان و بهدامت وزارت توسط مايمستق ماتيتصم اکثر است؛ متمرکز

، يپزمـک آمـوزش، يدرمـان مـهيب، خـود مـبکه قيطر از را يبهدامت خدمات ارائه تيمسئول که مود

 و داروهـا عيـتوز و ديـتول، يگـذاراسـتيس، ک ـور در يبهدامت يهامراقبت ستميس ميتنظ و نظارت

 (.2111، يعيرف) دارند عهده بر توسعه و قيتحق

 خدمات یهيارا یوهيش در سلامت نظام تيموفق ليدلا -1-4-3

 بـر اثرگـذار عوامـل ييمناسـا يدرراسـتا سلامت يهاستميس گذاران استيس و رانيمد تلاش .1

 .هاآن اعمال و سلامت ستميس در ياهيسرما عوامل يوربهره يارتقا

 سـلامت نظـام در ياقتصـاد و ياصول يهايسنج ازين اساس بر دروتدادها يريگ بکار و قيتزر .2

 ستميس به نهيهز اعمال و درونداد استخدام يجا به هانهاده کردن نيگزيجا يمحل و ياستان، يک ور

 .هاآن ينيجان  ک ش به توجه با

، ناخواسـته يدرونـدادها مر از ييرها ،سلامت کار يروين يوربهره بر اثرگذار عوامل ييمناسا .0

 يينهـا ديـتول دامـتن و ديـتول ياقتصـاد غيـر مناطق در سلامت يانسان منابع مدن واقع از يريجلوگ

 ضـمن آمـوزش، کـار يرويـن در زشيانگ و مهارت جاديا يانسان منابع در تيريمد ريتدب هسن، يمنف

 .يمغل يتقاار و يکار چرخش يبرا ييهافرصت و متخصصان نظر تحت خدمت

 کـارکرد نحوه کردن کينزد و ناکارا سلامت نظام با يک ورها يبرا الگو يک ورها از ستفادها .0

 بخـش در مرجـع يک ـورها يهااستيس و ساختارها يقيتطب مطالعه هاآن به متعدد يهاماخص در

 .بامد هدامت ناکارا يهانام بهبودعملکرد در يگذار اثر نقش توانديم يبهدامت مراقبت نظام

 در تلـاش و بالـا يگـذار اثـر بـا يرهايمتغ صيت خ يبرا وهايسنار مورد در تيهساس تحليل .1

 .هاداده آن عملکرد يارتقا يراستا
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 خـدمات از يمنـدبهـره ليتسـه و سلامت نظام در يمال نيتام يهاماخص بهبود يبرا تلاش .1

 .سلامت مراقبت

 طيمح -1-5

 و پـوپ، (2111) پـاپ، (1112) سـتونيپر و الـو مانند يولوژيدمياپ و يپزمک نهيزم در مطالعه نيچند

 و سلامت بر که است مهم اريبس عامل کي، يزندگ طيمح تيفيک که دهديم ن ان( 2110) همکاران

 يهمگـ، آن رينظـا و خاک بيتخر، يعيطب منابع کاهش، آب و هوا يآلودگ: گذارديم ريتاث هايماريب

 پـس(. مـوديمـ عمر طول کاهش باعث خود که) موند هاانسان ريم و مرگ شيافزا باعث تواننديم

 دارد ارتبـاط يطـيمح تيفيک با مثبت طور به ک ورها تمام در يزندگ به ديام که بامد آورتعجب دينبا

 يطراهـ، انـدگرفته قرار توجه مورد محصولات توسعه در يطيمح ستيز عوامل امروزه(. 2111، ويفاب)

 عوامـل کاهش يبرا طراهان به کمک يبرا اصول و هاروش، ابزارها نيتمر و مطالعه (DfE) طيمح

 اتخـاذ سـمت بـه طراهـان تيهـدا يبـرا ياريبسـ يابزارهـا، گذمـته دهه کي يط. است يطيمح

 (.2111، تلکنو) است مده داده توسعه ستيز طيمح با سازگار ماتيتصم

 :کرد ميتقس ستهد دو به گسترده طور به توانيم را ابزارها نيا از ياريبس

 (LCA) يزندگ چرخه يابيارز .1

 (DfE) طيمح يبرا يطراه .2

 ميتعمـ قابـل( DfE) يکارهـا راه و محصول کي يطيمح ستيز اثرات نيتخم يبرا يکم ابزار

 (.2111، ليه) بامنديم نهيزم نيا در( LCA) از آمده بدست تجارب نيبهتر و هستند

(LCA )اسـتاندارد يسر سطتو مده فيتعر استاندارد روش کيISO 10101 کـردن کـم يبـرا 

 از خـام مـواد اسـتخراج يندهايفرا. است آن عمر چرخه طول در محصول کي يطيمح ستيز اثرات

 خـام مواد مامال هايورود يبرا(( LCA مرهله هر يبرا آن ياجزا و محصول دفع با افتيباز قيطر

 (2111، تلنکو) کننديم هساب...  و آب و نيزم، هوا رينظ هايخروج يبرا و يانرژ و

(DFE )عمر چرخه طول در خدمات اي ندهايفرا، محصولات ريتأث کاهش يبرا يطراه روش کي 

 در طراهـان به کمک يبرا يافزار نرم مختلف يابزارها. است ستيز طيمح و انسان سلامت بر هاآن

 اول برنامـه( EPA، 2116) .اسـتمده جـاديا مده يساز نهيبه خدمات/ ندهايفرا اي محصولات افتني

 و ياسـلام يمـورا مجلـس بيتصـو به 11/11/1016 خيتار در يفرهنگ و ياجتماع ياقتصاد توسعه

 ک ـور غرب و جنوب يعيطب مناطق از يعيوس بخش بيتخر رغميعل. ديرس نگهبان يمورا نيچنهم

، زمـان از برهـه آن در مبـرم ازيـن و يليتحم جنگ جهت به، يعيطب منابع از يبرداربهره نيچن هم و
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 کـه يتياهم و گاهيجا به ستيز طيمح( ديرس بيتصو به جنگ از پس) توسعه اول برنامه در، متاًسفانه

-اسـتيس و هـاهدو در يهت که ينحو به، افتين دست، بامد برخوردار توسعه يهابرنامه در يستيبا

 برنامه يهايم  خط در نهات و ن د توجه يعيطب منابع و ستيز طيمح مقوله به اول برنامه يکل يها

 توجـه مـورد سـتيز طيمح هفاوت يکل صورت به و يهدود تا اهداو گريد به لين جهت به هم آن

 در کـه، بامـديم يقانون تبصره دو و پنجاه و واهده ماده کي بر م تمل اول برنامه قانون. گرفت قرار

 و يريـدب) پـردازديمـ سـتيز طيمحـ از هفاوت امر به ميمستق صورت به 10 تبصره تنها، انيم نيا

 (. 12 :1061، همکاران

 امکانـات نمـودن فـراهم منظـور بـه تبصـره نيـا طبـق: توسـعه اول برنامه قانون زدهيس تبصره

 و هـاکارخانـه، کننـده آلـوده منـابع از ينامـ يآلـودگ از يريجلوگ و يري گيپ جهت لازم زاتيوتجه

 هفاوـت سـازمان نظـر تحـت و صيت خ با را ودخ داتيتول فروش از هزار در کي مووفند هاکارگاه

. نـدينما سـبز يفضـا جاديا و هايآلودگ از ينام انيز جبران و هايآلودگ کنترل صرو ستيز طيمح

 نيآئـ. مـد خواهـد محاسبه مربوطه موسسه قبول قابل يهانهيهز جزء محل نيا از مده نهيهز وجوه

 و ياقتصـاد امـور وزارت يهمکـار بـا سـتيز طيمح هفاوت سازمان توسط، تبصره نيا يياجرا نامه

 که دانست ياتبصره تنها توانيم را زدهيس تبصره. است دهيرس رانيوز تئيه بيتصو به و هيته يدارائ

 از برهه آن در ستيز طيمح چه اگر، پردازديم ستيز طيمح از هفاوت امر به آمکارا و اول برنامه در

 ونقـش گـاهيجا بـه يطـيمح سـتيز دهيـعد مسائل و م کلات وجود با( يليتحم جنگ از بعد) زمان

 هال نيدرع اما، مد گرجلوه محدود اريبس صورت به و افتين دست توسعه اول برنامه در خود يمحور

 (1 :1071، يانصار) .نمود جاديا يبعد يهابرنامه يبرا يرومن اندازچ م کي

 یفرد نگرش -1-6

 مـورد در ييهانگرش ما. دارد اماره ما يطيمح عوامل مورد در ما اهساسات و باورها، ديعقا به نگرش

 ديگـري موارد و، ميگذرانيم که هاييدوره، کنيممي تعامل هاآن با که افرادي، ميخورديم که ييغذا

 .داريم

 :از عبارتند نگرش هاىهگىيو

 ليکت ـ را نگرش موضوع بامد دامته قرار فرد مناختى جهان دانيم در که آنچه هر: موضوع .1

، اقتصـادى مسـائل، اسـىيس عيوقـا، هـاسـازمان، هاگروه، افراد، ايام به نسبت نگرش: مانند دهد؛مى

 اهتمالـاً، گـريد افراد به ما هاىنگرش. هاآن مانند و گريد جهان، خدا، فلسفى امور، هنرى موضوعات

 .هستند ما هاىنگرش نيترمهم
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 .است نگرش موضوع با فرد مخالفت اي افقتمو، رىيگجهت از منظور: رىيگجهت .2

. اسـت نگـرش موضـوع به نسبت مخالفت اي موافقت درجه، والانس از منظور(: والانس) مدت .0

 مخالف کاملا اي بداند مطلق ريخ را آن و بامد موافق کاملا موضوع با است ممکن نگرش مناختى جزءِ

 محبـت صـورت بـه اسـت ممکـن زين نگرش نىجايه اي اهساسى جزءِ. بداند مطلق مرّ را آن و بامد

 است ممکن هم نگرش آمادگى جزءِ مود؛ واهر موضوع با برخورد در( عقده) محض تنفّر اي نام روط

 .مود داده ن ان جدّى مخالفت اي و کامل تىيهما صورت به موضوع با برخورد در

 و عمقـى ايـ و سـاده، سطحى است ممکن نگرش بخ ى سه نظام سازنده اجزاى: بيترک نوع .0

 گسترده بزرگسالان مناخت ولى، باورند زود، جهينت در و محدود، ادراکى بُعد در کودکان. بامند دهيچيپ

، مـود خلاصه رأى دادن به تنها است ممکن، فرد کي براى انتخابات در مرکت. باورندريد خودمان و

 .بامد همراه رنظ مورد داىيکاند روزىيپ براى گسترده غاتيتبل با گريد فرد در ولى

 قـدرت اعمـال کسى است ممکن اند؛ناهماهنگ زمانى و هماهنگ گاهى هانگرش: هماهنگى .1

 موافـق اقتصـادى عرصـه در دولت تيقاطع با ولى، کند دييتأ اسىيس مخالفان سرکوب براى را دولت

، مهرآرا) بامد دامته گريد موضوع چند به نسبت هماهنگى هاىنگرش است ممکن فرد نيهم. نبامد

 و خـود بـه مـردم آن قيـطر از کـه هسـتند ييابزارها هافرهنگ خرده و يزندگ وهيم(. 201 :1070

 يکسـان چـه هيمـب کـه کننـديمـ فکر، هستند يکس چه که کننديم فکر هاآن که نديگويم گرانيد

 ييهـاهرا، هـافرهنگ خرده و يزندگ وهيم. است متفاوت هاآن از يکس چه که کننديم فکر و هستند

 يهـاوهيم، مختلف يهانقش کننديم يسع و اندکرده انتخاب خود يزندگ درک يبرا مردم که است

 خـرده و يزنـدگ وهيمـ. دارنـد نگه هم کنار در، هستند آن ريدرگ که را يمختلف يقلمروها و مختلف

 خودمـان و ميکنيم ليتحل را جامعه ناوران عنوان به ما آن قيطر از که است ييلنزها آن هافرهنگ

 امکان ما به که ميهست هاگروه و افراد انيم در هاتفاوت و هامباهت دنبال به، ميدهيم قرار آن در را

 رفتـار يرو ريتـأث يبرا ستميس و محصول يطراه از استفاده. ميکن درک را اعمال ان و افکار دهديم

 (.2111، برزانو) موديم ارائه کاربر يخطاها کاهش و عملکرد بهبود يبرا بالقوه، کاربر

 يالگو بر( يغرب يالگو و ياسلام، يباستان رانيا يالگو) يتيهو يالگو سه انيم از ياسلام انقلاب

 خلـاو بـر انقلـاب نيـا، رو نيا از. کرد هيتک ک ور يفرهنگ ميپارادا رييتغ بر يمبتن يانقلاب - ياسلام

 ايـ ياقتصـاد، يياجتمـا بسـتر  ـتريب و بود دهافتا اتفاق جهان در نيا از شيپ تا که ييهاانقلاب ريسا

 (121: 1061 ،همکاران و بخش نور. )بود يمتک فرهنگ عامل بر، دامت ياسيس

 از ييهـامثـال ارائـه و، رفتارهـا انواع ريتأث يبرا مناسب يطراه يهاکيتکن ارائه (DWI) روش
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 .است نقاط گريد در م ابه برخورد يچگونگ

 DWI متد ساختار: 9شکل

 يطيمح عوامل و استرس -1-7

 را زنـده موجود منابع و يانطباق يهاتيقابل که هستند يکيزيف و ياجتماع طي، مرايروان يزااسترس عوامل

 يدارا کـه دهـد مـي ن ـان را مختلـف يهـاتيـموقع از ياگسترده فيط طيمرا نيا. ک نديم چالش به

 وجـود يقـو اريبس مواهد(. 111-111، 2111 ش،يسالو و منرو) هستند خاص يکيزيف و يروان يهايهگيو

 يآگـاه بـر يمبتنـ اسـترس کـاهش ماننـد ييهابرنامه قيطر از يذهن يآگاه تيترب دهديم ن ان که دارد

 (011-001: 2116بنزو، .يپ) دارد دهندگان ارائه توسط مده درک استرس بر يقيعم ريتاث يذهن

 نانيمهرن ـ  ـتريب روزمـره يزنـدگ از ريذناپـ ييجدا يبخ  به استرس، امروز ينيمام يايدن در

 و مـود منجر خون ف ار يجيتدر شيافزا به توانديم استرس که است يهال در نيا است؛ مده ليتبد

-يمـ، بيـترت نيا به. دهد شيافزا را زودرس ريم و مرگ و يعروق يقلب يهايماريب به ابتلا اهتمال

 کـه است يعيطب و کرد ادي «يزندگ به ديام» هشکا در موثر عوامل از يکي عنوان به استرس از توان

 منجـر يزندگ تيفيک يارتقا و عمر طول شيافزا به توانديم استرس با مقابله يهاراه ريفراگ آموزش

 (.1: يزندگ به ديام يآموزم بسته) مود

 مـغل رييـتغ يبـرا هاسازمان لهئمس عمدتا، نيبنابرا، هستند محور استرس کارها از يبرخ تيماه

 آسـان را کـار بـا مـرتبط استرس منابع يبرخ توانديم و بامد کارکنان با متناسب که يطور به، است

 که رنديبگ کار به را بهتر يکرديرو اي دهند رييتغ را خود مغل کارکنان که دارد وجود امکان نيا. کند

 اهسـاس و داده شياافز را تيرضا دارد يمهارت تنوع که يم اغل. آورديم ارمغان به را يمثبت راتييتغ

 (.16: 2111، همکاران و يگاياود)دهد  مي کاهش را استرس و دهديم ما مغل به معنا

 يزااسـترس طيمـرا جـاديا بـه يازيـن و دارنـد کار طيمح از خارج در يکاف استرس معمولا افراد

 اسـترس ده از شيب زانيم نيب يتعادل کنترل نيچن به يابيدست منظور به. ستين کار طيمح در  تريب

 (.26: 2111، مچوکا) مود يطراه ديبا استرس تيريمد برنامه، آن بدون مغل ياجرا و

 مـورد مـغل عملکـرد در کـه اسـت يکـار روش و کار يمحتوا از يبيترک واقع در مغل يطراه

: از عبارتنـد ياصـل يهـاکيـتکن، دارد وجـود يمختلفـ يطراه يهاکيتکن. است گرفته قرار استفاده

-روش. بالـا عملکـرد يطراه و خودکار تيريمد يهاميت، يمغل يسازيغن، يمغل توسعه ،کار گردش

 نياولـ. همسـان عملکـرد ينيبـازب و يم ـارکت تيريمد، يمغل مجدد يمهندس: از عبارتند گريد يها
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 يمـغل چرخش دو هر، هينظر نيا در. افتي گسترش 1111 دهه لياوا در توسط يمغل يطراه هينظر

 ليـدل بـه کارکنـان يوربهره و ياخلاق کاهش از ينام م کلات به يدگيرس منظور به يمغل توسعه و

 توسـعه و يمـغل توسعه، نيا بر علاوه. مدند گرفته کار به يمغل تخصص از ملالت و يمغل يکنواختي

 مـدند داده توسـعه مـغل يمهندس کرديرو از ينام يمغل تخصص از مدن مندبهره منظور به يمغل

 (.61: 2110، کارانهم و اسيبل)

 جيرا يزندگ سبک و مجاز یهایشاد زانيم -1-8

 کـه همچنـان اسـت؛ روزمـره يزندگ در انسان ياساس يازهاين از يکي، يماداب و يخومحال و حيتفر

 اسلام يغن فرهنگ در. دارد را ازين نيا زين يآدم روان و روح، دارد سالم ييغذا مواد به ازين انسان بدن

 واژه حيصـر طـور بـه چنـد هـر، اسـت بيت اهل و( قرآن) کتاب ينوران سرچ مه ود از برگرفته که

 کـه ميابيـيمـ در اسـلام يهادسـتور و اتيـروا، اتيآ يبررس و دقت با يول امدهين «سالم حاتيتفر»

 روح از يبرخـوردار گـرو در انسـان کرامت و مده نيتدو انسان کرامت با يزندگ يبرا نيد مجموعه

 .است سالم جسم و سالم

 اسـاس بـر ديبا يماد بودن بد اي خوب مورد در بلکه ست؛ين بد اي خوب، مطلق صورت به يماد

 .نمود هکم و يداور ياخلاق نيمع يهاملاک

 اسلام اتدستور در سالم حاتيتفر یهانمود -1-8-1

 منجـر که يملعوا عنوان به مکررا منبع چند نيا، يماد رامونيپ يروان ناس مقالات و هاکتاب اکثر در

 دييـتا و تيموفق، ورزش، يجنس رابطه، ياجتماع يهاتيفعال، خوردن: اندمده ذکر مونديم يماد به

 بـه را مـوارد نيـا تمـام اسلام. استراهت و حيتفر و هوا و آب و طيمح، هامهارت از استفاده، ياجتماع

 کـدام هـر رامـونيپ و دارد قبـول مـوديمـ منـتج آن زودگذر نوع از البته يماد به که يمنابع عنوان

 رابطـه يزنـدگ به ديام و يمادکام نيب. است آورده در نيد کنترل تحت را هاآن و دارد نغز يدستورات

 افـراد در يزنـدگ بـه ديـام زانيم و يمادکام شيافزا با يعبارت به يعني. دارد وجود يدار يمعن مثبت

 ارمغـان بـه انسـان يبـرا را يماداب و ن اط يزندگ تداوم در توانديم آنچه بالعکس و ابدييم شيافزا

 يزندگ مراهل همه در هاتيموفق تمام رمز فروم دهيعق به که بوده نفس به اعتماد و يخودباور اورديب

 در مختلـف يدادهايـرو با برخورد در يسرزندگ و يماداب، ن اط اهساس پهوه گر دهيعق به .بامديم

 يزنـدگ ريمس در بتوانند چقدر افراد نيا که گردديم بر فرد ساساه و نگرش نوع به موارد از ياريبس

 يبرقـرار ييتوانـا و يدلگرمـ اهسـاس، گـرانيد بـه يمند علاقه، يريگميتصم قدرت، يماد و لذت

 .  بامند دامته را اطراو يايدن با ارتباط
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 افـراد ينـدگز در يزنـدگ بـه ديام بردن بالا و ن اط و يماد يهيروه جاديا در توانديم که آنچه

 و يفطر خواسته با ازين کي عنوان به حيتفر و فراغت با که است ينيد اسلام. دينما فايا را يفعال نقش

 تنهـا نـه، ديـمف و م ـروط صـورت به انسان ياجتماع ستيز جهان از ينام ضرورت کي اي يزيغر

 يهتـ يفراغتـ يهاتيفعال. است کرده بيترغ و سفارش زين آن از ييهامکل به بلکه ندارد يمخالفت

 داده صيت ـخ «محـرم لهـو» ينيد يارهايمع بنابر که آن از يموارد تنها، بامند هم لهو مصداق اگر

 طيمـرا يمن به اسلام که رانيا جامعه در(. 11 :1010، نيالد مرو) بود خواهند محرم و ممنوع، موند

 بـه، افتـهي يفرانهـاد يتيوقعمـ، دهيپسـند نيـيآ و يالهـ نيد کي عنوان به، ياسلام انقلاب از برآمده

 ميترسـ، يهنجـار و يارزمـ يمبـان، ياساسـ يهـامؤلفـه همه تأمين مأمور، انهيداع و يرسم صورت

-مـالوده و ادهـايبن همه يکارکرد يازهاين شيپ ديتمه و يرفتار خطوط نييتع، يعمل يهاياستراته

 مده يجمع يهاخواسته و هاازين به يده-پاسخ منظور به فراغت نهاد همچون از جامعه نينهاد يها

 (.01 :1010 ن،يالد مرو) است

 طبقـات. اسـت طبقـه پـنج يدارا که است داده يجا هرم کي در را انسان ياساس يازهاين مازلو

 ن ـان را ياتيـه کمتر يول تردهيچيپ يازهاين بالاتر طبقات و ترساده و ترياتيه يازهاين هرم ترنييپا

 يهـاطبقـه يازهـاين کـه رنديگيم قرار فرد توجه مورد يوقت فقط بالاتر يهاطبقه يازهاين. دهنديم

 هرچـه و مده مروع ينييپا طبقه در ييابتدا يازهاين از مراتب سلسله نيا. بامند مده برطرو ترنييپا

 يازهـاين: از انـدعبـارت بيـترت بـه کـه کنـديمـ يمعرفـ را يانسـان تردهيچيپ يازهاين روديم بالاتر

 .ييخودمکوفا يازهاين و ياهترام - ياجتماع يازهاين، يعاطف يازهاين، يتيامن يازهاين، کيولوژيزيف

 يازهـاين يارضـا بدون و است تريقو، بامد دامته قرار ترنييپا هرچقدر «ازين» هر، مزلو هينظر طبق

 افـراد رفتار يآدم يازهاين مراتب سلسله مازلو اعتقاد به. افتي دست بالاتر طبقه به توانينم طبقه هر

، مـوديمـ آغـاز ازهاين يارضا که يهنگام. رنديگيم قرار ازين نيدتريمد ريتاث تحت خاص لحظات در

 ازهـاين از يگـريد سطح قبل يها ازين يبجا که است نيا داد خواهد رخ فرد زشيانگ در که يرييتغ

 (.1012، يبيمع) است افتهي تياهم

 مازلو يازشناسين هرم: 3شکل

 کننديم اهساس هاآن ،رنديگيم نظر در جامعه به مربوط مسائل کننده هل عنوان به را خود، طراهان

 بـه اعتمـاد. کننـد مـروع يانسان يازهاين از خود درک به ميمستق پاسخ در را يطراه تيفعال ديبا که

 و نفـس بـه اعتمـاد رفـتن بالـا باعـث يطراهـ با توانيم پس است يانسان يازهاين از يعضو نفس
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 (.1171، همکاران و کنليب) مد يزندگ به ديام شيافزا

 يريگجهينت

 يهـاکند، مولفهيم فايا را ياتيه و يمحور نقش ب ر يزندگ مختلف يهانهيزم در يطراه دانش و هنر امروزه

 ديـلتو از آن مختلـف يهـامـاخه و يطراهـ. ستندين يمستثن امر نيا از زين يزندگ به ديام ماخص بر رگذاريتاث

 شيافـزا بـر گـذار ريتـاث عوامل بر ميمستق صورت به اين، يمخاطب يبرا مختلف يهاتجربه جاديا تا محصولات

 رانيـا. مـوديمـ هـاآن يگـذار اثر تيفيک بهبود باعث ميمستق ريغ صورت به اي بوده موثر يزندگ به ديام نرخ

 و اسـت، بهدامـت دامـته يزنـدگ بـه ديام نهيزم در يموفق رمد روند امروز به تا ياسلام انقلاب يروزيپ از پس

 و دانـش از يريـگبهـره اسـت، کـه کرده يط رياخ يهاسال در را يرمد به رو ريمس مدون يابرنامه با درمان

 همچنـان انقلـاب از پـس يتـيترب سـتميس و يآموزم نظام. موديم روند نيا گرفتن سرعت باعث يطراه هنر

 و يآموزمـ يابرنامـه نيتـدو يبـرا طراهانـه يزيربرنامه و تيريمد به ازين و است انقلاب از شيپ روال از متاثر

 اطلـاع و آمـوزش در سـودمند يابـزار عنوان به ياجتماع يهارسانه. بامديم جامعه مختلف اق ار يبرا يتيترب

 نـهيزم يطراهـ دانـش کـه هسـتند تياهم هائز ک ور آن مردم و يهکومت نظام يکينزد و ارتباط يبرا يرسان

 سـتميس مـورد در رياخ يهادهه در. کنديم فراهم را سودمند استفاده جهت در آن هوممندانه کنترل و تيريمد

 يهـانمونـه از موفق تيريمد و يبردار الگو يجهينت که آمده دست به يموفق و ملاهضه قابل  رفتيپ يدرمان

ـلام رانيـا در يرسـان اطلـاع يهـامبکه و ياجتماع يهابامد، رسانهيم دهيرس ثمر به  ايههيـو گـاهيجا از ياس

 و يزنـدگ طيمحـ تيفيک هفظ. هستند دارا ابزار نيا از آنان استفاده و دممنانش داتيتهد با مقابله در بخصوص

 نظـام کـه اسـت يمسـائل نيمهمتر از ياسلام نظر از موجه و سالم حاتيتفر و يسرگرم جاديا و ستيز طيمح

 طيمحـ تيريمـد و سـتيز طيمح هفاوت يبرا هراست و هفط نهيزم در انريبپردازد، ا آن به ديبا ک ور هاکم

 هـل راه نيبهتـر افتنيـ و مسـئله يسازساده با يطراه که دارد گذار ريتاث و هوممندانه يابرنامه به ازين يزندگ

 .بامد دامته نهيزم نيا در يموثر نقش توانديم ممکن
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