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چکیده
گؿتطـ ًظبم ؾالهت زض ایطاى ثب تغییط اضظقی ٍ ههطفگطایی ّوعهبى اؾت ،ایي زٍ
پسیسُ ثِ نَضت زٍ ٍخْی ّوسیگط ضا تمَیت هیوٌٌس ،اظ یه ؾَ ًظبم ثْساقت ٍ
ؾالهتی قیَُّبی ظًسگی «ؾبلن» ضا تؼییي ٍ ثطای تحمك آى ذسهبت ٍ وبال اضائِ هیزّس،
اظ ؾَی زیگط ههطفگطایی ًیع ثب وبالییؾبظی هحهَالت ٍ تَلیسات پعقىی ثِ
گؿتطـ گفتوبى پعقىی ٍ ؾالهت زض خبهؼِ ووه هیوٌس .ضٍـ هَضز اؾتفبزُ زض
تحمیك ،تحلیل ثبًَیِ زازُّبی پیوبیف هلی اضظـّب ،حؿبةّبی هلی ایطاى ثبًه هطوعی
ٍ حؿبةّبی هلی ؾالهت هطوع آهبض هیثبقس .تحلیل یبفتِّب ًكبى هیزّس وِ اؾبؾبً زض
زِّ ّبی اذیط هیعاى ًبضضبیتی افطاز اظ ٍضؼیت ؾالهتی ذَز افعایف یبفتِ اؾت زض ػیي
حبل ههطف ٍ ّعیٌِّبی ذبًَاض زض اثؼبز هرتلف؛ ثْساقتی ،ذَضاوی ٍ آقبهیسًی،
پَقبن ٍ وفف ،اهَض فطٌّگی ٍ ؾطگطهی ٍ ذسهبت ٍ وبالّبی هتفطلِ ًیع افعایف
یبفتِ اؾت .تحلیل زلیك ذَز ًْبز ؾالهت ٍ ّعیٌِّبی آى زض چٌس ؾبل اذیط ًكبى
زٌّسُی آى اؾت وِ ّعیٌِّبی ثرف ثْساقت ٍ ؾالهت زض توبهی حَظُّب افعایف یبفتِ
اؾت .تحلیل ًظطی ایي هَضَعً ،كبًِی ههطفگطایی زض حَظُی پعقىی ٍ ؾالهت
هی ثبقس ،ثِ ػجبضت زیگط ًظبم ؾالهت ٍ ثْساقت زض ایي زیسگبُ اظ ضٍیىطز ظیؿتی ٍ
پعقىی ذبضج قسُ ٍ زض ذسهت پبؾرگَیی ثِ اضظـّبی اختوبػی زض حبل ظَْض اؾت:
اضظـّبی فطٌّگ ههطفی
 .1زاًكیبض خبهؼِ قٌبؾی زاًكىسُ ػلَم ا ًؿبًی ٍ اختوبػی ،هَؾؿِ تحمیمبت اختوبػی تجطیع ،تجطیع ،ایطاى
(ًَیؿٌسُ هؿؤٍل)

Email: aghdam1351@yahoo.com

 .2اؾتبزیبض خبهؼِ قٌبؾی ضفتبضّبی پطذغط ٍ ؾالهت زاًكگبُ تجطیع ،زاًكىسُ ػلَم اًؿبًی ٍ اختوبػی ،هؤؾؿِ
تحمیمبت اختوبػی زاًكگبُ تجطیع ،تجطیع ،ایطاى
 .3زاًكدَی زوتطای خبهؼِقٌبؾی فطٌّگی زاًكگبُ ػالهِ عجبعجبیی ،تْطاى ،ایطاى
ًَع همبلِ :هطٍضی ،تبضید زضیبفت92/9/3 :

تبضید پصیطـ93/1/24 :
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هقدهه و طرح هساله
حَظُی ؾالهت یىی اظ اضوبى اؾبؾی خَاهغ هسضى اؾت وِ ّن زٍلتّب ٍ ّن
ًْبزّبی ثیيالوللی زض ایي حَظُ زض هَضز ثْجَز ٍضغ ؾالهتی قْطًٍساى فؼبلیت ٍ
ؾطهبیِ گصاضی هیوٌٌس .عجك تؼطیف ؾبظهبى ثْساقت خْبًی «ؾالهتی ثِ ػٌَاى
ضفبُ وبهل خؿوی ،ضٍاًی ٍ اختوبػی» ( WHO, 1948ثِ ًمل اظ وتؽ)18 :1384 ،

هیثبقس .زض تؼطیفی زیگط ،ایي ؾبظهبى ،ؾالهتی ضا ثِ ػٌَاى گؿتطُای زض ًظط
هیگیطز وِ زض آى حیغِ ،فطز ٍ یب گطٍُ هیتَاًس آضهبىّب ٍ ضاُ ثطآٍضزُ ؾبذتي
ثبقس ،ثسیيتطتیت ،ؾالهتی ثِ ػٌَاى ٍؾیلِای ثطای ظًسگی ّط ضٍظُ زض ًظط گطفتِ
هیقَز ًِ ثِ ػٌَاى ّسف ظًسگی .ایي لضیِ یه هفَْم هثجت اؾت وِ ّن ثط
اهىبًبت اختوبػی ٍ فطزی تبویس زاضز ٍ ّن ثط تَاًبییّبی خؿوی(WHO, 1984

ثِ ًمل اظ وتؽ )18 :1384 ،زض ایي تؼطیف ًِ تٌْب ثِ هبّیت ظیؿتی ٍ پعقىی ٍ
ؾالهتی تَخِ قسُ اؾت ثلىِ ؾالهتی ثِ ػٌَاى «ٍؾیلِای ثطای ظًسگی» للوساز قسُ
ٍ آى ضا ثِ ٍضؼیتّبی گؿتطزُی عجیؼی ،اختوبػی ،التهبزی ٍ ؾیبؾی ضثظ زازُ
اؾت .ثب چٌیي تؼطیف گؿتطزُای اظ «ؾالهت» زاًف پعقىی همَلِ ثْساقت ٍ
ؾالهتی ضا اظ حیغِ فیعیَلَغی ذبضج وطزُ ثِ هحیظ اختوبػی ثؿظ زازُ اؾت.
ثٌبثطایي ػوالً ّیچ خٌجِ اظ ظًسگی فطزی ٍخَز ًساضز وِ زاًف پعقىی زض آًدب
حبضط ٍ زؾتَضالؼولّبی ػولی ثطای تؼییي «قیَُ ظًسگی ؾبلن» ًساقتِ ثبقس .ثطای
هثبل زاًف پعقىی ًِ تٌْب «غصاّبی ؾبلن» ضا تؼطیف هیوٌس .ثلىِ ّوچٌیي
ظطٍف هَضز اؾتفبزُ ثطای ذَضزى ّویي غصاّب ضا ثب ًبم «ظطٍف ثْساقتی» ًیع
تؼطیف هیوٌسٍ .ضٍز زاًف پعقىی ثِ ػطنِ وبالّب ثب زٍلتّبی هسضى ّوطاُ
ثَزُ اؾت .اظ آًدبئیىِ ایي زٍلتّب ذَز ضا زض همبثل ؾالهتی قْطًٍساى هؿئَل
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ًیبظّبی ذَز ضا زضن ًوَزُ ٍ اظ عطف زیگط لبزض ثِ تغییط یب ؾبظـ ثب هحیظ

 / 561فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شواره پانسدهن ،تابستاى 3131

هیزاًٌس ثب ثِ ٍخَز آٍضزى ًْبزّبیی ثطای ًظبضت ثط تَلیس وبالّبی تبییس قسُ اظ
عطف زاًف پعقىی ایي هؿیط ضا ّوَاض وطزًس .انَالً یىی اظ اّساف زٍلتّب زض
«اؾتبًساضز زازى ثِ وبالّب» ًیع ّویي گصض وبالّب اظ هدطا ٍ فیلتط «ثْساقت ٍ
زاًف پعقىی» اؾت .اهطٍظُ زض هسضًیتِی اذیط تحَلی زیگط ضخ زازُ ٍ ؾالهتی
ثب ظیجبیی ٍ ًظبمّبی ظیجبییقٌبؾی پیًَس ذَضزُ اؾت ،ایي ظیجبیی قٌبؾی ظبّطی
هؼیبضّب ٍ لَاػس اذاللی ضا ًیع تؼییي وطزُ اؾت ثِ عَضیىِ زض ثبٍض ػبهیبًِ
همَلِّبی زٍگبًِای هبًٌس ظقت /ظیجب ضا ثِ ثیوبضی /ؾالهتی ٍیب همَلِّبی اذاللی
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هبًٌس ذَة /ثس ضثظ زازُ قسُ اؾت .اظ ًظط هحممیي «ثطًبهِّبی اضتمبء ؾالهت اظ
ثؿیبضی خْبت ٍیػگی هسضًیتِی اذیط ّؿتٌس)burrowes et al, 1995:55( ».

ایٌَیػگیّبی ثب ظَْض خبهؼِ ههطفی ،خبهؼِی ضیؿه ،وبالییقسى حَظُّبی
هرتلف اضتجبط زاضًس.
خبهؼِی ایطاًی زض چٌسیي زِّ اذیط تغییطات فطٌّگی ٍ اختوبػی هتفبٍتی ضا
تدطثِ وطزُ ٍ یب زض حبل تدطثِ وطزى اؾت .فطایٌسی اظ ههطفگطایی زض خبهؼِی
ایطاًی قىل گطفتِ اؾت وِ زض ثرفّبی هرتلفی هبًٌس ،ههطف اًطغی ،ههطف
هَازغصایی ،هؿىي ٍ پَقبن (ههغفَی )83 :1391 ،لبثل هكبّسُ اؾت وِ ّوَاضُ
خبیگبُ ههطف وبال زض ایطاى ثیكتط اظ اؾتبًساضّبی خْبًی ثَزُ اؾت .زض حَظُی
ثْساقت ٍ ؾالهتی ًیع ایي ههطفگطایی زض اؾتفبزُ ظیبز اظ زاضٍّب ٍ ههطف آًْب،
اًَاع ػولّبی خطاحی ظیجبیی ،ههطف لَاظم آضایف ٍ ثْساقتی (هَؾَیظازُ ٍ

ّوىبضاى )1388 ،هكَْز اؾت .ایي تغییطات ٍ ههطفگطایی ثِ تغییطات اضظقی
خبهؼِ ٍ گصض اظ ٍضؼیت هصّجی ـ هؼٌَی ثِ اٍلَیت ٍ غلجِ ػٌبنط هبزی ٍ زض
ًتیدِ اًتظبضات ههطفی ًؿجت زازُ قسُ اؾت (ػلیرَاُ250 :1387 ،؛ ذَاخِ ًَضی ٍ

همسؼ .)1388 ،ههطفگطایی ٍ ضٍاج اضظـّبی زًیَی زض ایطاى زض حَظُی
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ثْساقت ٍ ؾالهتی ثب تغییط ًگطـ ثِ ثسى ٍ گصض اظ تَخِ ثِ ٍضؼیت ؾالهتی ثسى
ثِ ٍضؼیت ظیجبییقٌبذتی ثسى لبثل تَضیح اؾت ،ثسیينَضت وِ اظ یه عطف
ذَزوٌكگطاى اختوبػی ثِ هؼیبضّبی ظیجبیی قٌبذتی زض اضظیبثی ثسى ٍ ؾالهت
ذَز ثیكتط تَخِ زاضًس ٍ اظ عطف زیگط ذَز ًْبز ؾالهت ٍ ثْساقت ثب ٍاضز قسى
زض ًظن ؾطهبیِزاضی ٍ التهبزی ،وبالّبی پعقىی ضا ثِ ػٌَاى وبالّبی ههطفی ٍ
ثطای اّساف ظیجبییقٌبؾی زضآٍضزُ اؾت .ههطف وبالّبی پعقىی اظ اثؼبز
اختوبػی ٍ ظیجبیی قٌبذتی آى زض حىن لجَل ٍ پصیطـ اضظـّبی هسضًیتِی اذیط
هطزم ٍ افطاز هیثبقس (لبضاذبًی ،)244 :1391 ،اهب ًَػی زیگط اظ ؾیبؾت ؾالهت اظ
ؾَی وٌكگطاى اختوبػی ثِ وبض گطفتِ هیقَز وِ زض ذسهت ؾیبؾت َّیتی،
ههطفگطایی ٍ اّساف ظیجبییقٌبؾی ظبّطی اؾت .همبلِ حبضط ثط ایي اؾبؼ
ؾؼی زاضز وِ اٍالً تىثیط ٍ ثؿظ گفتوبى ؾالهت ٍ ثْساقت زض عی ؾبلّبی اذیط
ضا ًكبى زّس ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ ثطضؾی ضاثغِی آى ثب گؿتطـ ههطفگطایی
ثپطزاظز.
ادبیات نظری
اؾتطاٍاؼ

()Strauss, 1957

اظ زٍ ًَع خبهؼِقٌبؾی ؾالهت ثحث وطزُ اؾت:

خبهؼِقٌبؾی ثطای ؾالهت ٍ 1خبهؼِ قٌبؾی ؾالهت2،خبهؼِ قٌبؾی ثطای ؾالهت زض
ذسهت ًیبظّبی اؾبؾی پعقىی اؾت ،زضحبلیىِ خبهؼِ قٌبؾی ؾالهت زاضای
اّساف نطفبً خبهؼِقٌبذتی اؾت وِ ثِ گطایفّبی ایسئَلَغیىی ًظبم ؾالهت ٍ
ًظن اختوبػی خسیسی وِ ایي ًْبز اضائِ هیوٌس ،هی پطزاظز« .خبهؼِقٌبؾی ثطای
ؾالهت» ثطاثط ثب زیسگبُ تىبهلگطایی اؾت وِ ضقس ٍ پیكطفت زض حَظُی
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اؾتّ .طچٌس ؾیبؾت ؾالهت زض ایطاى زض ذسهت ٍ اّساف پعقىی ٍ ؾالهت
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پعقىی ٍ زض ًتیدِ ایدبز ًظبم ؾالهت ضا ثب تالـ ثطای ضفبُ ٍ ؾالهتی اًؿبىّب زض
ًظط ثگیطز ،زض ایي زیسگبُ ًظبم ؾالهتی ،زض خْت انَل اًؿبىگطایبًِ ٍ اٍهبًیؿتی
ثطای ووه ثِ ًَع اًؿبًی ثطای ظیؿت ؾبلن ثٌب قسُ اؾتً .ظبم ؾالهت هتىی ثط
هدوَػِای اظ انَل ٍ لَاػسوِ هٌجؼث اظ ٍالؼیتّبی هَخَز زض ؾبذتوبى فیعیىی
ثسى ٍ هحیظ اختوبػی اٍ ثٌب قسُ اؾت .زؾتبٍضز آى ًیع ضّبیی اًؿبى اظ اًَاع
ثیوبضیّبی ًبقٌبذتِ ٍ افعٍزى ثِ عَل ػوط ٍ ثبالثطزى ویفیت ظًسگی هیثبقس.
لَاػس ًظبم ثْساقت ٍ ؾالهت ،خْبًی ٍ ػوَهی اؾت ،ظیطا ؾبذتوبى ثسى پسیسُی
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عجیؼی اؾت ٍ فطٌّگ ٍ اضظـّب زض آى تبثیط ًساضز ،ثِ عَض ولی زض ایي زیسگبُ
ثسى ٍ ؾالهتی اظ تبثیطات تبضید زٍض هیهبًس .ثسیي هؼٌی وِ تبضید ًویتَاًس لَاػس
اؾبؾی ٍ عجیؼی ثسى ٍ ًظبم ؾالهت ضا تؼییي وٌس ،ایي تٌْب ػلن ٍ پیكطفتّبی آى
اؾت وِ لَاػس ثسى ٍ ًظبم ؾالهت ضا وكف هیوٌس .اظ زیسگبُ «خبهؼِ قٌبؾی
ؾالهت» ،ثطػىؽ ثسىً ،ظبم پعقىی ٍ ؾالهت پسیسُّبی تبضیری ،فطٌّگی ٍ
اختوبػی ّؿتٌس ٍ «زاًف ظیؿت پعقىی یؼٌی زاًف ضؾوی ثسى زض خَاهغ غطثی
هب ،یىی اظ ثبظًوَزّبی ثسى زض هیبى زیگط ثبظًوَزّب اؾت» (لَثطتَى.)45 :1392 ،
هَضَع ثسى ٍ ًظبمّبی ؾالهت اظ عطیك گفتوبىّب ؾبذتِ هیقًَس ( Jackson,

 ،)1995هفَْمپطزاظی ؾالهت زض زٍضاى پیكب هسضى ،هسضى ٍ پؿبهسضى هتفبٍت
اؾت ( ٍ )Bauman, 2007زض خبهؼِّبی هؼبنط ًظبضت اظ عطیك ًظبم پعقىی
نَضت هیگیطز )Armestrong,1995( ،ثطًبهِّبی ؾالهت «ثبظاض هحَض» ثَزُ ٍ
ثطای پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی ثبظاض ثِ ٍخَز آهسُاًس ( .)Yen, 1995ثِ نَضت ولی
زض ایي زیسگبُ «ثسىّبی هب ٍ اػضبی ثسى هب زاضای ثبض ًوبزگطایی فطٌّگی،
ػوَهی ٍ قرهی ،هثجت ٍ هٌفی ،ؾیبؾی ٍ التهبزی ،خٌؿی ،اذاللی ٍ اغلت
چبلف ثطاًگیع ّؿتٌس» (.)synott, 1993: 1
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ثًَتَى ٍ ثبضٍظ ثط ایي ػمیسُاًس وِ ٍیػگیّبی ًظبم ثْساقت ٍ ؾالهت وًٌَی ثب
هسضًیتِی اذیط پیًَس زاضز ،خبئیىِ هطالجتّبی ثْساقـتی ٍ ؾـالهت ثـِ نـَضت
پیكگیطی ،هكبضوتی ،اپیـسهَلَغی ،غیطًْـبزی ،ذهَنـیگطایبًـِ ٍ هجتٌـی ثـط
ٍیػگیّبی ثبظاضی اؾت ،زض حبلیىِ هطالجـتّـبی ثْساقـتی زض اٍائـل هسضًیتـِ،
زضهبًی ،غیط هكبضوتی ،ولیٌیىی ،فطزهحـَضًْ ،ـبزی ٍ ترههـیگـطا ثـَزُاًـس.
(ٍ )Bunton and Burrows, 1995: 204یػگیّبی هسضًیتِی اذیط زض آثبض ًظطیِ
پطزاظاى خبهؼِ قٌبؾی ثب ػٌبٍیٌی چَى «خبهؼِ ضیؿـه»« ،خبهؼـِ ثبظاًسیكـی»،
اؾت ٍ زلیمبً ایي ٍیػگیّب ًیع ّن زض ؾبذتبض ًظبم ؾالهت ٍ ثْساقت ٍخـَز زاضز
ٍ ّن ایي ًْبزّب ایي ٍیػگیّب ضا ثبظًوبیی هیوٌٌس.
«خبهؼِی ضیؿه» اظ ٍیػگیّبی خَاهغ هؼبنط نٌؼتی اؾت .زض ایي خَاهغ
ًَػی«ؾیبؾت ًگطاًی» ٍخَز زاضز وِ ثط ایي ًىتِ تبویس زاضز وِ ثسى ثِ نَضت
هساٍم تحت ذغطّبی زائوی ثیطًٍی اؾت .ثٌبثطایي زض ًظط گطفتي هحیظ ثیطًٍی ثِ
ػٌَاى وبًَىّبی «ذغط ٍ ضیؿه» وٌكگطاى ضا ٍازاض هیوٌس تب ثب اعالػبت ٍ
زاًف هدوَػِ لَاػس ،انَل ٍ ضاٌّوبّبی ؾالهتی ذَز ضا اًتربة وٌٌس .ثط عجك
ًظط گیسًع زض هسضًیتِی اذیط ثسى ثِ ػٌَاى وبًَى ثبظًگطی اؾت ٍ هَضَػبت
َّیت ٍ ؾالهت زض ثبفت ٍ ظهیٌِی اًتربةّب ٍ الَیتّبی فطزی قىل هیگیطًس
(گیسًع .)1386 ،زض چٌیي خْبًی ،زیگط ثسى اهط اظ پیف زازُ قسُ ًیؿت ثلىِ اهط
لبثل تغییط ،ثطًبهِضیعی ٍ ثبظاًسیكیای اؾت وِ قبّس تغییطات ظیبزی زض عَل
زٍضُی حیبت فطز ذَاّس ثَز .ثِ ّویي خْت اؾت وِ قلیٌگ ثسى ضا ثِ ػٌَاى
پطٍغُی ًبتوبهی هؼطفی هیوٌس وِ اظ ذالل هكبضوت زض خبهؼِ تغییط هییبثس
(اثبشضی ٍ حویسی.)132 :1387 ،
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زض ثحث خبهؼِی ههطفی گلؿٌط اظ «اؾتجساز وبهل ثَزى» زض فطٌّگ هؼبنط
اهطیىبیی ثحث هیوٌٌس وِ زض قىلّبی هرتلف ثب ؾالهت ٍ ثْساقت پیًَس
ذَضزُ اؾت .اٍ اظ نٌؼت ضغینّبی غصایی ،خطاحیّبی ظیجبیی،هس ٍ آضایف لجبؼ
ٍ نَضت ثحث هیوٌس ٍ ّعیٌِّبی آًْب ضا زض خبهؼِی آهطیىب ًكبى هیزّس.
چٌیي ههطفگطایی ًبقی اظ ًَػی ؾجه هتفبٍت ظًسگی اؾت وِ ضثغی ثِ
فؼبلیتّبی ظیؿتی ٍ ثْساقتی هغطح قسُ زض گفتوبى پعقىی ٍ اضتمبء ؾالهتی
ًساضز .زض فطٌّگ هؼبنط «تغییط لیبفِ ٍ نَضت ثب قىَفبیی زض ػكك ٍ ثطٍت
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ّوطاُ اؾت ٍ وؿبًی وِ ایي فؼبلیتّب ضا اًدبم هیزٌّس ،ایي ًؼوتّب ضا زض ذَز
افعایف هیزٌّس .ثٌبثطایي تَخِ ثیكتط ثِ ثسى ثب چٌبى فؼبلیتّبیی هٌدط ثِ ػوط
زضاظ ،نطفِ خَیی زض پَل ٍ افعایف پبیگبُ اختوبػی هیقَز» ( Glassner, 1995:

 .)174ثبٍهي ًیع ثحث هیوٌس وِ زض زٍضاى پؿبهسضى ثسى ثِ هثبثِی زضیبفت
وٌٌسُی حؽّب ٍ اثعاض لصت هیثبقس (.)Bauman, 2007

ضٍیىطز ؾجه ظًسگی ثِ ؾالهت ،ثِ هؿئَلیتّبی فطز زض لجبل ؾالهتی ذَز اظ
عطیك تحلیل ّعیٌِ/فبیسُ ثب اًتربة ؾجه ظًسگی اقبضُ زاضز .زض ایي ضٍیىطزّب
اًگیعُ ثبالیی اظ ؾَی وٌكگطاى ثطای وٌتطل ثسى ٍخَز زاضز ( Featherston et al,

 .)1991; synott, 1993زض ایي هسل ؾالهتی اظ عطیك اًتربةّبی فطزی ٍ
ّعیٌِّبی هطالجتّبی ثْساقتی زضن هیقَز .وبالیی وطزى ؾالهتی ثِ گؿتطـ
ههطفگطایی زض پعقىی ٍ هطالجتّبی پعقىی ووه وطزُ اؾت.زض ؾغح
فطٌّگی ؾالهتیگطایی لغؼِی هطوعی فطٌّگ ههطفی هؼبنط ثِ ػٌَاى تهبٍیطی
اظ خَاًیً ،یطٍهٌسی ،اًطغی ٍ هبًٌس آى اؾت وِ ثِ ػٌَاى انَل اؾبؾی گفتوبى-
ّبی ػبهیبًِ هیثبقس ( .)burrowes et al, 1995:1اٍثطیي ثحث هیوٌس وِ هفَْم
ؾجه ظًسگیًَ ،ػی عجمِثٌسی اختوبػی ٍ ٍؾیلِای ثطای توبیعیبثی اختوبػی اؾت،
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ایي عجمِثٌسیّب ثِ خساؾبظی افطاز ،خوؼیتّب ٍ گطٍُّب اظ یىسیگط ٍ هحسٍز
وطزى آًْب ثِ ظًسگی زض ٍاحسّبی خساگبًِ ووه هیوٌس .ایي ٍاحسّب ٍ ثرفّب
ثِ ٍؾیلِی تحمیمبت ٍ فطایٌسّبی اضظیبثی ،اظ عطیك ًظبم ثبظاضیبثی ٍ هسیطیت ٍ اظ
عطیك ًظبمّبی هحلی ثطؾبذتِ هیقًَسً« .تیدِی ضقس فؼبلیتّبی ؾجه ظًسگی ثِ
توبیعظزایی اظ ؾالهت اظ هتي ؾبذتبض ٍؾیغ اختوبػی ٍ ؾیبؾی ووه هیوٌس.
ّوچٌیي ثرف ؾالهت ضا ثطای هٌبفغ ذبضخی اختوبػی ،فطٌّگی ،التهبزی ٍ
ؾیبؾی ثبظ هیوٌس» (.)O‘Brien, 1995: 190

گؿتطـ ًظبم ؾالهت ٍ ثْساقت زض خبهؼِ ثِ نَضت ًْبزی ٍ ّن چٌیي ضذٌِی
گفتوبًی آى اظ عطیك ؾیبؾتّبی زٍلتی ،ضؾبًِّبی خوؼی زض ثبٍضّبی افطاز زض
هَضز «ؾجه ظًسگی ؾبلن» ،یىی اظ پسیسُّبی چٌس زِّی اذیط زض ایطاى اؾت.
فطو ثط ایي اؾت وِ ًْبز ؾالهت ٍ ثْساقت ،پعقىبى ٍ وٌكگطاى ًظبم ؾالهت
ثِ ػٌَاى اضائِزٌّسگبى ٍ یب هطخؼبى انلی تؼییي وٌٌسُی «ؾجه ظًسگی ؾبلن»
هیثبقٌس .ایي وٌكگطاى زض قجىِای اظ زاًف پعقىی ،ضؾبًِّب ٍ ثبظاضّبی
التهبزی زؾت ثِ فؼبلیت هیظًٌس ٍ ثِ تؼطیف ػَاهل ایدبزوٌٌسُ «ذغط» ثطای
ؾالهتی قْطًٍساى هیپطزاظًس .گؿتطـ قجىِّبی اضائِ زٌّسُی اعالػبت ثْساقت
ٍ ؾالهتی ثب ؾجه ظًسگی ٍ ههطف گطایی ضاثغِ زاضز .ثسیي هؼٌی وِ ثطذی اظ
ؾجهّبی ظًسگی ثِ ػٌَاى «ؾجهّبی ظًسگی ؾبلن» هؼطفی هیقًَس .ایي ًَع اظ
ؾجه ظًسگی ؾبلن هوىي اؾت هبّیت پعقىی ٍ یب ظیؿتی ًساقتِ ثبقس ٍ نطفبً ثط
حؿت همَلِّبی اختوبػی تَضیح زازُ قَز .همَلِّبیی وِ «ؾالهتی» ضا ثب
«همجَلیت اختوبػی» ٍ یب ؾبیط اضظـّبی زیگط اختوبػی زض پیًَس لطاض هیزّس.
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ٍخَز اضظـّبی اختوبػی زض ثسًِ ًظبم پعقىی ٍ ؾالهت ثحث خسیسی ًیؿت،
هحممیي ثط ایي ػمیسُ ّؿتٌس وِ «پعقىی زض حفظ ّوٌَایی ٍ ّوجؿتگی هكبضوتی
اظ ًعزیه زاضز .پعقىی زض ایي ًمف ّوچَى زاٍض اضظـّبی اختوبػی ٍ اظ ّویي
ضٍ ّوچَى ًْبزی ثطای وٌتطل اختوبػی ٍ پعقه ثِ ػٌَاى ػبهل وٌتطل اختوبػی
ػول هیوٌس .پعقه ثب ثِ نحٌِ ًْبزى هساٍم ثط ثٌْدبض ثَزى اختوبػی ثِ ػٌَاى
پكتیجبى ٍ حبفظ ًظن اختوبػی ػول هیوٌس (آضهؿتطاًگ ٍ تَول .)301 :1387 ،اظ
ؾَی زیگط ثِ ٍخَز آهسى ثبظاض التهبزی ثب پكتَاًِ ایسئَلَغیّبی فطزگطایی،
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

لسضت اًتربة وبالّبی هرتلف ثِ افطاز ضا هیزّس .اؾتفبزُ اظ وبالّبی هرتلف
ًكبى زٌّسُ ؾجهّبی هتفبٍت ظًسگی اؾت .زض ایٌدب وبالّب ًِ ثط اؾبؼ تبهیي
ًیبظّبی اؾبؾی ثلىِ ثطاؾبؼ ًَػی ههطف تظبّطی ثِ تؼجیط ٍثلي ٍ یب ثطای
توبیعّبی اختوبػی ثِ تؼجیط ثَضزیَ نَضت هیگیطزً .ظبم ثْساقت ٍ ؾالهتی ًیع
زض ایٌدب ثِ ػٌَاى ٍاؾغِ ػول هیوٌس ٍ ثط اؾبؼ اضظـّبی اختوبی اظ یه عطف
ثطذی اظ وبالّب ٍ ذسهبت ضا ثطای ایي ًَع ؾجهّبی ظًسگی اضائِ هیوٌس ٍ اظ
ؾَی زیگط زض ذسهت ًظبم التهبزی ٍ یب ثركی اظ ایي ًظبم اؾت .فطضیِای وِ
ایي همبلِ زضنسز پبؾدگَیی ثِ آى اؾت ،ایي اؾت وِ ثؿظ گفتوبى هسضًیتِ زض
ایطاى زض حَظُی پعقىی ٍ ًظبم ؾالهت لبثل ضٍیت اؾت ،اضظـّبیی وِ ًظبم
هسضى زض هَضز اًؿبى ٍ تبویساـ ثط فطزگطایی ٍ ظیجبییقٌبذتی ظَاّط اًؿبًی،
تبویس ثط ههطف گطایی ،خْبًی ٍ هبزی وطزى ثسىّبی اًؿبًی ،وؿت َّیت اظ
عطیك ظَاّط ثسًی ٍ غیطُ زاضز ،ثب اّویت یبفتي ؾالهت ٍ زاذل قسى زض گفتوبى
پعقىی ّوطاُ اؾت.ثب ٍاضز قسى ایطاى ثِ حَظُی گفتوبى هسضًیتِ ٍ ثؿظ ًْبزّبی
هسضى زض ایطاى (اظ خولِ ًظبم پعقىی هسضىً ،ظبم حمَلی هسضىً ،ظبم آهَظـ ٍ
پطٍضـ هسضى )،هب تغییطی اضظقی زض افىبض ٍ آگبّیّبی وٌكگطاى هالحظِ
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هیوٌین .حَظُّبی ًْبزی خسیس ثب ذَز اضظـّبی اؾبؾی هسضًیتِ ضا ثِ ّوطاُ
هیآٍضًس ٍ ثب ٍاضز قسى ثِ خبهؼِ زض آگبّیّبی آًْب ،هحطن وٌف ٍ ػول
هیقًَس .تغییطات اضظقی تغییطاتی یه قجِ ًیؿتٌس ٍ تٌْب زض حَظُی افىبض ٍ
آگبّیّب ضخ ًویزٌّسٍ ،خَز ؾبذتبض هبزی ٍ ًْبزی وِ تجلَض ٍ اًؼىبؼ
اضظـّبی خسیس ثبقس ،یىی اظ حَظُّبی اؾبؾی ثطای تغییط اضظقی اؾت ،ذَز
ؾبذتبض هبزی ٍ ًْبزی ًیع هوىي اؾت زض وبضوطز ٍ زض حَظُی ػول اضظـّبی
ذَز ضا ذلك ٍ ثب فؼبلیت وٌكگطاى آى ضا ثبظتَلیس وٌس .ثطزاقتی وِ زض ایي همبلِ
ضا زض اػوبل ٍ وطزاضّب ًكبى هیزّس ،تهَیط اظ ثسى ٍ ؾالهتی هوىي اؾت زض
آگبّیّبی ؾبظهبىیبفتِ افطاز ٍ وٌكگطاى ٍخَز ًساقتِ ثبقس اهب ثِ ثْتطیي ًحَ
ذَز ضا زض وطزاضّب ٍ فؼبلیتّب ًكبى هیزّس ،لَاػس ٍ انَل حبون ثط یه
حَظُی ًْبزی اظ فؼبلیتّب ٍ وطزاضّب خسا ًیؿت ،ظیطا تٌْب زض وطزاضّب اؾت وِ
انَل ٍ لَاػس آى ًْبز ذَز ضا ًكبى هیزٌّس.
روش تحقیق و ضیوهی گردآوری دادهها
ضٍـ تحمیك همبلِ حبضط اظ ًَع تحلیل ثبًَیِ اؾت ،تحلیل ثبًَیِ ًَػی اظ
ضٍـّبی هطؾَم زض تحمیمبت اختوبػی اؾت وِ ثب اؾتفبزُ اظ زازُّب ٍ یبفتِّبی
تحمیمبت پیكیٌی نَضت هیگیطز .زض ایي ًَع تحمیك زازُّب زض ثؿتط ؾَالّب ٍ
فطضیبت ٍ هجبًی ًظطی هَخَز اضائِ ٍ تفؿیط هیقَز ،ثِ ّویي زلیل هوىي اؾت
تفؿیطی وِ اظ زازُّب اضائِ هیقَز ثب ذَاؾت ٍ ّسف گطزآٍضًسگبى اٍلیِ زازُّب
هغبثمت ًساقتِ ثبقس .تحلیل ثبًَیِ اظ آى ضٍ اًدبم هیقَز وِ نطفِخَیی زض خوغ
آٍضی زازُّب نَضت گیطز ،ظیطا ثِ ضاحتی هیتَاى اظ پیوبیفّب ٍ زازُّبیی وِ
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ؾبظهبىّب ثطای اّساف هرتلف تْیِ وطزُاًس ،اؾتفبزُی هدسز ٍ ثسٍى پطزاذت
ّعیٌِی پَلی ٍ یب ثسٍى تالـ ّبی ظهبى ثط ثطای گطزآٍضی زازُّب وطز .زض

تحمیك حبضط اظ ؾِ ًَع زازُّب اؾتفبزُ قسُ اؾت)1 ،زازُّبی حبنل اظ پیوایص
ارزشها و نگرشهای ایرانیاى زض هَضز ؾالهتی ٍ ًگطـ ثِ ؾالهتی ٍ ّوچٌیي
زازُّبی تىویلی وِ زض وبضگبُ تحلیل یبفتِّبی ایي پیوبیف اًدبم قسُ اؾت)2،
زازُّبی اضائِ قسُ اظ ؾَی ثبًه هطوعی ایطاى زض هَضز حسابهای هلی ایراى،3
هرهَنبً زازُّبی هطتجظ ثِ ٍضؼیت ثْساقت ٍ ؾالهتی )3 ٍ 4زازُّبی هَخَز زض
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ازاضُی آهبض هطتجظ ثب حسابهای هلی سالهت
یافتههای تحقیق
-1دادههای پیوایص هلی ارزشها و نگرشهای ایرانیاى
یبفتِّبی حبنل اظ پیوبیف هلی اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى ًكبى هیزّس وِ
اظ ؾبل  1353پبؾد زٌّسگبى زض هَضز ایي پطؾف وِ «ٍضغ ؾالهتی ذَز ضا
چگًَِ اضظیبثی هیوٌس؟» ثِ هطٍض ظهبى ثِ خعء آذطیي پیوبیف یؼٌی ؾبل ،1382
اظ ٍضؼیت ؾالهتی ذَز ًبضاضیتط قسُاًس .الجتِ ایي ؾَال ثِ نَضت ولی پطؾیسُ
قسُ اؾت ٍ اثؼبز اختوبػی ،ضٍاًی ٍ هحیغی تفىیه ًكسُ اؾت .تفؿیطی وِ زض
ایٌدب اظ ایي افعایف ًبضضبیتی اظ ؾالهت (ثِ خعء ؾبل  )1382اضائِ هیقَز ،هجتٌی
ثط تجسیل ؾالهتی ثِ «پطٍغُ» اؾت .اظ ؾبل  1335وِ زٍلت ثِ نَضت حطفِای ٍ
ًظبهٌس ثِ ؾطقوبضی خوؼیتی پطزاذتِ اؾت ،اعالػبت ؾالهتی ٍ ثْساقتی ًیع خوغ
آٍضی قسُاًس .تَؾؼِی ًظبمّبی گطزآٍضی اعالػبت ػبهل اؾبؾی زض عجمِ ثٌسی
ثیوبضیّب ،اًَاع زضهبىّب ٍ هتسّبی هَضز اؾتفبزُ ثطای زضهبى ثیوبضی ثَزُ اؾت ،ثِ
ػجبضت زیگط زٍلت ثب تىیِ ثط ػلن ٍ زاًف پعقىی ًَیي ،قطٍع ثِ قٌبؾبیی
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ثیوبضی ثب ظثبى پعقىی هسضى وطزُ اؾت .اٍج ایي اهط زض «ًمكِ خبهغ ػلوی
ؾالهت» زیسُ هیقَز آًدب وِ اظ «تجسیل گفتوبى ػلوی ثِ گفتوبى هؿلظ خبهؼِ،
اظ عطیك تَؾؼِ ػوَهی فطٌّگ پػٍّف زض هطزم ،تَخِ ثِ خبیگبُ ػلن ٍ فٌبٍضی،
خلت هكبضوت هطزم زض تؼییي الَیتّب ،هكرم وطزى اًتظبضات ٍ ووه ثِ ثْطُ
ثطزاضی اظ ثطًبهِّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ،وؿت ؾَاز ؾالهت ،افعایف هْبضتّبی
اضتمبی ؾالهت ،ثْطُ ثطزاضی اظ فٌبٍضی اعالػبت زض ؾغح ػوَهی ٍ ٍخَز پیَؾت
فطٌّگی ثطای تَؾؼِّبی ػلن ٍ فٌبٍضی ؾالهت» (ًمكِ خبهغ ػلوی ؾالهت)34 :1389 ،

زیگط تجسیل ؾالهت ثِ «پطٍغُ» تَخِ زض حبل افعایف وٌكگطاى ثِ ثیوبضی ٍ
ؾالهت ٍ ًگطاًیّبی آًْب اظ ٍضؼیت ثْساقت ٍ ؾالهت ذَز ثَزُ اؾت .ایي
افعایف تَخِ ّوبًغَض وبض زض زازُّبی پیوبیف ػٌَاى قسُ ثِ نَضت ًبضضبیتی اظ
ؾالهتی ذَز ضا ًكبى زازُ اؾت .زض حبلیىِ آهبضّب زض  20اذیط ًكبى هیزّسوِ
ّعیٌِی ذبًَاضّب زض ثرف ؾالهت  71زضنس افعایف یبفتِ اؾت (زاٍضی:1391 ،

 .)915ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ ًبضضبیتی ثیكتط اظ ؾالهتی هؿتمیوبً ثب افعایف
ههطف پعقىی اضتجبط زاضز ،ثسیي هؼٌی وِ ّطچِ لسض افطاز ًؿجت ثِ ٍضغ
ؾالهتی ذَز ًبضاضی ثبقٌس ،ذَاّبى اؾتفبزُ ثیكتط اظ ذسهبت ٍ هحهَالت پعقىی
ٍ ثْساقت ٍ ؾالهتی ذَاٌّس ثَز.
جدول  .1همبیؿِ هیعاى ضضبیت اظ ٍضغ ؾالهتی زض ؾبلّبی 1353-1382
1353

1375

1379

1382

ًبضاضی

6

8

14/1

7/1

ضضبیت ًؿجی

26

19/1

10/6

11/8

ضاضی

67

72/8

75/3

81/1

وبضگبُ تحلیل یبفتِّبی پیوبیف هلی اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى ()1382:14

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

ثِ ػٌَاى خْت گیطیّبی ولی ؾیبؾتّبی ؾالهت ٍ ثْساقت ثحث هیقَز .ضٍی
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خسٍل ( )2ایي ؾَال ضا زض هَضز گطٍُّبی تحهیلی هرتلف ثطضؾی هیوٌس ،زض
ایٌدب وِ فمظ آذطیي پیوبیف ( )1382هیثبقس ،هیعاىّبی ثبالی ضضبیتی اظ ؾالهتی
ضا زض گطٍُّبی ثبالی تحهیلی ًكبى هیزّس ،هغبثك ایي خسٍل ّط چِ لسض ؾغح
تحهیالت ثبالتط ثبقس ،هیعاى ضضبیت اظ ؾالهتی ًیع ثبالتط ذَاّس ثَزّ ،وچٌبًىِ
آظهَى وی زٍ ایي هغلت ضا ًكبى هیزّس.
جدول  .2هیعاى ضضبیت اظ ؾالهتی ثط حؿت تحهیالت
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ثی ؾَاز

ظیط زیپلن

زیپلن ٍ پیف زاًكگبّی

ًبضاضی

4/5

3/1

1/6

ضاضی

95/5

96/9

98/4

V;0/060

فَق لیؿبًؽ ٍ زوتطی
100

Sig;0/000

X=13/185

وبضگبُ تحلیل یبفتِ ّبی پیوبیف هلی اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى ()1382:21

خسٍل ( )3ایي ؾَال ضا زض عی ؾبلّبی هرتلف ٍ ثط حؿت گطٍُّبی هرتلف
ؾٌی ًكبى هیزّس .هغبثك ایي خسٍل ًبضضبیتی اظ ٍضغ ؾالهتی زض گطٍُّبی ؾٌی
ثبالی  45ثیف اظ ؾبیط گطٍُّبی ؾٌی اؾتّ .وچٌیي آظهَى وی زٍ ًكبى زٌّسُی
هؼٌیزاضی ضاثغِ اؾت.
جدول .3هیعاى ضضبیت اظ ؾالهتی ثط حؿت گطٍُّبی ؾٌی زض ؾبلّبی 1382 ٍ 1379 ،1374
ًبضاضی

ضاضی

تبحسی ضاضی

1374

1379

1382

1374

1379

1382

1374

1379

1382

15-24

2/6

3/9

2/8

14/9

10/2

5/4

84/5

85/9

91/8

25-34

4

6/4

3/7

16/7

13/5

7/5

78/8

80/1

88/8

35-44

5/1

8/3

¾

16

14/3

8/6

78/6

77/4

87/1

45-54

6/7

9/8

6

20/5

18

10/2

70/3

72/2

83/8

+ ٍ 54

8/6

13/6

5/2

20/8

24/2

15/6

70/4

26/2

79/3
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1379

V;0/131

X²;576/047

Sig;0/000

1382

V;0/85

X²;65/526

Sig;0/000

وبضگبُ تحلیل یبفتِّبی پیوبیف هلی اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى ()1382:14

خسٍل ( )4تٌْب ثطای پیوبیف اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى زض ؾبل 1382
هیثبقس ،هغبثك ایي خسٍل ثیي ضضبیت اظ ٍضؼیت ؾالهتی ٍ خٌؿیت ،ؾي،
تحهیالت ٍ ٍضؼیت تبّل ضاثغِ ٍخَز زاضز .هیبًگیي ًبضضبیتی ظًبى ،هتبّلیي ،ون
ؾَازّب ٍ ؾٌیي ثبال ثیكتط هیثبقس.

(پیوبیف اضظـّب ٍ ًگطـّبی ایطاًیبى)161 :1380،

ثِ عَضذالنِ یبفتِّبی حبنل اظ پیوبیفّب ثطای ؾَال ولی هیعاى ضضبیت اظ
ؾالهتی زض ؾبلّبی هرتلف ًكبى زٌّسُی افعایف هیعاى ًبضضبیتی (الجتِ ثِ خعء
پیوبیف  )1382هیثبقس .ایي افعایف ًبضضبیتی اظ ٍضؼیت ؾالهتی ثب افعایف

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

جدول .4اضظیبثی ضضبیت اظ ٍضغ ؾالهتی ثط حؿت ؾي ،خٌؽ ،تحهیالت ٍ تبّل
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ّعیٌِّبی ثْساقت ٍ ؾبیط ّعیٌِّبی ههطفی ذبًَاضّب ّوطاُ اؾت .ثِ ػجبضت
زیگط ثب افعایف ّعیٌِّبی ثْساقت ٍ زیگط ّعیٌِّبی ذبًَاض اًتظبض هیضفت وِ
هیعاى ًبضضبیتی اظ ؾالهتی وبّف یبثس ،وِ زض ایٌدب ثطػىؽ ایي ضًٍس ضا قبّس
ّؿتین.
2ـ دادهها حساب هلی ایراى بانک هرکسی و تحلیل آنها با SPSS

خسٍل (ً ٍ )5وَزاض آىّ ،عیٌِّبی ههطفی ول وكَض ضا زض عی ؾبلّبی ثیي
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ً 1386 -1376كبى هیزّس .ثط عجك ایي خسٍل ٍ ًوَزاض هیتَاى گفت وِ ول
ّعیٌِّبی ههطفی ّط ذبًَاض ایطاًی زض ظهیٌِّبی ذَضان ٍ آقبهیسًی ،پَقبن ٍ
وفف ،تدْیعات ٍ هجلوبى هٌعل ،ثْساقت ،اهَض فطٌّگی ٍ ؾطگطهی ٍ ذسهبت ٍ
وبالّبی هتفطلِ ثِ عَض لبثل هالحظِای افعایف یبفتِ اؾت.
جدولّ .5عیٌِّبی ههطفی ذبًَاض اظ ؾبل  1386-1376ثط حؿت هیلیبضز ضیبل
ّعیٌِّبی ههطفی
ذبًَاض
ؾبل
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
11384
1385
1386

ذَضان ٍ
آقبهیسًیّب

پَقبن ٍ
وفف

48/228
64/646
77/702
91/606
99/069
126/607
155/881
199/954
230/326
260/243
324/484

15/852
17/798
20/511
24/347
25/287
31/481
36/041
46/395
55/408
63/863
75/983

تدْیعات ٍ
هجلوبى
هٌعل
9/271
11/700
14/686
17/976
22/066
27/176
31/787
41/129
50/381
59/126
69/577

ثْساقت
6/269
7/999
11/705
15/679
19/217
26/534
29/346
39/113
53/575
61/825
81/896

اهَض
فطٌّگی ٍ
ؾطگطهی
4/417
5/741
6/840
8/735
10/856
13/959
16/391
23/875
28/868
33/829
39/910

(ثبًه هطوعی ایطاى)197 :1388،

نوودارّ .1عیٌِّبی ههطفی ذبًَاض اظ ؾبل 1386 -1376

ذسهبت ٍ
وبالّبی
هتفطلِ
4/464
5/761
7/794
11/106
15/451
17/804
23/111
24/555
30/714
38/004
47/824
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هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

ؾبیط هَاضز زض زُ ؾبل اذیط ضقس ثیكتطی زاقتِاًس .زض ثرف ؾالهت ٍ ثْساقت ایي
ههبضف ّط ذبًَاض اظ 6/269زض ؾبل  1376ثِ 81/896هیلیبضز ضیبل زض ؾبل
1386ضؾیسُ اؾت وِ تمطیجبً ثیف اظ  13ثطاثط قسُ اؾت.
خسٍل (ً )6یع تحلیل ّوجؿتگی هیبى ّعیٌِّبی ههطفی ذبًَاض ضا ًكبى
هیزّس.
جدول  .6هبتطیؽ ّعیٌِّبی ههطفی ذبًَاض زض ؾبلّبی هحتلف
هتغیط
1ـ ثْساقت

1

2

4

3

5

1

2ـ ذَضان ٍ آقبهیسًیّب

**0/993

1

3ـ پَقبن ٍ وفف

**0/997

**0/998

1

4ـ تدْیعات ٍ هجلوبى
هٌعل
 -5اهَض فطٌّگی ٍ
ؾطگطهی
 -6ذسهبت ٍ وبالی
هتغطلِ

**0/995

**0/996

**0/999

1

**0/994

**0/996

**0/999

**0/999

1

**0/992

**0/989

**0/999

**0/993

**/987
0

هٌجغ :یبفتِّبی تحمیك

6

1

هؼٌیزاض زض ؾغح 0/001

ٍاثؿتگی ٍ اضتجبط هتمبثل ایي ههبضف ٍ ّعیٌِّبی ّط ذبًَاض زض ؾغح ثؿیبض
ثبالیی اؾت .ایي اهط ًكبى زٌّسُی آى اؾت وِ ثبال ضفتي ههطف وبالّبی

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

زض ایي ثیي ههبضف ذبًَاض ،ذَضان ٍ آقبهیسًی ٍ ّعیٌِّبی ثْساقت ًؿجت ثِ
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ثْساقتی ثب ثبال ضفتي ؾبیط وبالّبی ههطفی هبًٌس ،هجلوبى هٌعل ،ههطف پَقبن ٍ
وفف ،ههطف ذَضاوی ٍ آقبهیسًی ّوجؿتگی ثبالیی زاضز.
ثِ عَض ولی افعایف ّعیٌِّبی ذبًَاض زض چٌس زِّی اذیط( 20ثطاثط قسى
ّعیٌِّب) ًكبىزٌّسُی ههطفگطایی خبهؼِی ایطاًی اؾت .ههطفگطایی پسیسُای
اؾت وِ ثط هجٌبی آى وٌكگط التهبزی ههطف ضا ثِ ػٌَاى ّسف ظًسگی ٍ
ٍؾیلِای ثطای ذَقجرتی ٍ قبزوبهی ذَز هیزاًس .زض تبضید ؾطهبیِزاضی ٍ
ًظطیِّبی التهبزی ،ویٌع ثطای ضوَز التهبزی ًبقی اظ اضبفِ تَلیس ،هؿبلِ ههطف
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ضا ثِ ػٌَاى ضاُ وبض ػٌَاى وطز .زًیبی ؾطهبیِزاضی ثِ هطحلِی ضؾیسُ ثَز وِ
اذالق ظاّساًِ ٍ پؽ اًساظ وِ هحطنّبی اٍلیِ ثطای تَؾؼِ ثَزًس ثبیس خبی ذَز
ضا ثِ اذالق لصتخَیبًِی ههطفی هیزاز .زض ایي زٍضُ ههطف ثب همَلِّبیی چَى
«َّیت اختوبػی»« ،هٌعلت ٍ اػتجبض» ٍ «تحمك آظازیّبی فطزی» ٍ زض
ثؼسوبالّبی پعقىی ٍ ثْساقتی ًیع ههطف ثب همَلِّبیی چَى «ظیجب ثَزى»،
«لغیف ثَزى» پیًَس ذَضزُ اؾت .پعقىی زض ًظن خسیس ؾطهبیِزاضی ٍاضز قسُ ٍ
ثب ثبظاضی وطزى هحهَالت پعقىی ثِ ایي ًَع التهبز ووه هیوٌس .تفبٍت
حَظُی پعقىی ٍ ؾالهت ثب زیگط حَظُّبی وبالیی وِ هیل ثِ ههطف ضا زض
وٌكگطاى ثط هیاًگیعًس ،ایي اؾت وِ پعقىی ثِ نَضت ثی عطف ظبّط هیقَز ٍ
ثب ظثبى ػلن هسضى ؾري هیگَیس .ذهلت وبالیی ذَز ضا پٌْبى ٍ وبالّبی ذَز ضا
ثِ ػٌَاى «ضطٍضت زاقتي ظًسگی ؾبلن» هؼطفی هیوٌس.
دادهها حساب سالهت هلی ایراى هرکس آهار
حؿبثْبی هلی ؾالهت اظ خولِ اثعاضّبی آهبضی ضایح زض زؾت زٍلتّبی هسضى
ّؿتٌس وِ زض آى اًَاع اعالػبت ؾالهت ٍ ّعیٌِّبی ثرفّبی هرتلف ؾالهت ثِ
هٌظَض ثطًبهِ ضیعی ٍ تهوینگیطی زض هَضز ؾیبؾتگصاضی زٍلتی زض ثرف
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ثْساقت تْیِ هیقًَس .زض ایطاى اٍلیي زازُّبی حؿبةّبی ؾالهت زض ؾبل 90
ثطای زٍضُّبی ؾبلْبی  1387-1381تْیِ قسُ اؾت وِ زض ایٌدب هب اظ یه ثرف
اظ ایي اعالػبت (یؼٌی زازُّبی ؾطیّبی ظهبًی) اؾتفبزُ هیوٌینً .وَزاض ()2
ػوسُتطیي هٌبثغ تبهیي ّعیٌِّبی ؾالهت زض فبنلِی ثیي ؾبلّبی  1387-1381ضا
ًكبى هیزّس ،ثطحؿت ایي ًوَزاضولیِ ٍخَُ ّعیٌِای اظ ضًٍس افعایكی لبثلتَخْی
ثطذَضزاضًس .زض ایي ًوَزاض پطزاذتّب ول ٍخَُ ذبًَاض ٍ پطزاذتّب اظ خیت
ذبًَاض ثِ تطتیت ثبالتطیي ضقس ضا زض عی ایي ؾبلّب زاقتِاًسّ .عیٌِّبی ههطفی
فبنلِ ثیي ؾبلّبی  1387-1385ون تط ثَزُ ٍ ًطخ ّعیٌِّبی ههطف قسُ تَؾظ
زٍلت تب حسٍزی اظ ضًٍس ثبثتی ثطذَضزاض قسُ اؾت .تحلیل ایي ًوَزاض ؾطی ظهبًی
گَیبی آى اؾت وِ ّطچٌس توبهی حَظُّبی هطتجظ ثِ تبهیي ّعیٌِّبی ؾالهت زض
فبنلِ ؾبلّبی شوط قسُ ضقس زاقتِاًس ،اهب ثبض غبلت ّعیٌِّب ثط زٍـ ذبًَاضّب
هیثبقس .ایي ثِ آى هؼٌی اؾت وِ ّعیٌِی هربضج ثرف ذهَنی ٍ ثرف زٍلتی
ثطای ثْساقت زض همبیؿِ ثب ذبًَاضّب اًسن اؾت .ثرف زٍلتی فبلس ًظبم ؾالهت
ّوگبًی اؾت وِ ثتَاًس توبم قْطًٍساى ضا زض ًظبم پعقىی ازغبم ٍ ثطای آًْب ثیوِ
ٍ اًَاع ذسهبت پعقىی زٍلتی اضائِ وٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ثرف ذهَنی وِ ثِ
وبضفطهبیبى ٍ قطوتّبی ذهَنی ثیوِ هطتجظ هیقَز ؾْن اًسوی زض همبیؿِ ثب
ّعیٌِّبی زٍلت ٍ ذبًَاضّب زاضًس .ایي اهط یىی اظ ٍیػگیّب ٍ ذهَنیبت
التهبزی ایطاى ضا ًكبى هیزّس وِ ثرف ذهَنی التهبز ضقس چٌساًی ًساضز .ثب
تَخِ ثِ ایي اثؼبز هیتَاًین ًتیدِ ثگیطین وِ وٌكگطاى زض خبهؼِی ایطاًی ذَاّبى
ازغبم ثیكتط زض ًظبم پعقىی ٍ اؾتفبزُ اظ ذسهبت ٍ وبالّبی آى ّؿتٌس زض حبلیىِ
زٍلت ٍ ثرف ذهَنی ظطفیت خصة تمبضبّبی وٌكگطاى ضا ًساضز.

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

زٍلت ًیع ّطچٌس اظ آٌّگ افعایكی ذبنی ثطذَضزاض اؾت ،اهب ایي افعایف زض
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نوودار  .2ضًٍس ّعیٌِّبی ؾالهت ثط حؿت تبهیي هٌبثغ هبلی ؾبلْبی 1387-1381

(هطوع آهبض ایطاى ،حؿبةّبی هلی ؾالهت)127 :1390 ،
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ًوَزاض (ّ )3وبى هفَْم ًوَزاض ( )2ضا زاضز ثب ایي تفبٍت وِ زض ایٌدب ؾْن
ّطیه اظ هٌبثغ هبلی ّعیٌِّبی ؾالهت ثِ زضنس هكرم قسُ اؾت .تٌْب ًىتِی
لبثل شوط زض ایي ًوَزاض ایي اؾت وِ هٌحٌیّبی هطثَط ثِ هٌبثغ زٍلتی ٍ ٍخَُ
ذبًَاض لطیٌِی یىسیگط ّؿتٌس ،ثِ ػجبضت زیگط ّط گبُ اظ هربضج زٍلت زض ثرف
ؾالهت وبؾتِ قسُ ،پطزاذتّبی ذبًَاض افعایف یبفتِ اؾت ٍ ثبلؼىؽ (حؿبة هلی
ؾالهت.)23 :1390 ،

نوودار  .3زضنس ثبض هبلی ّعیٌِّبی ؾالهت ثط زٍـ ػوسُتطیي تبهیيوٌٌسگبى
هٌبثغ هبلی عی ؾبلْبی 1387-1381
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(هطوع آهبض ایطاى ،حؿبةّبی هلی ؾالهت)128 :1390 ،

ًوَزاض (ّ )4عیٌِّبی ؾالهت ثِ تفىیه وبضوطز زض ؾبلّبی هرتلف ضا ًكبى
ثِ نَضت لبثلتَخْی افعایف یبفتِ اؾت زض حبلیىِ ؾبیط ّعیٌِّب اظ خولِ،
ّعیٌِی تحمیك ٍ تَؾؼِّ ،عیٌِ آهَظـ پعقىی ٍ ّعیٌِی تكىیل ؾطهبیِ ثِ
هیعاى اًسوی افعایف یبفتِ اؾتّ .وچٌیي افعایف ّعیٌِّبی زاضٍئی ثیوبضاى
ؾطپبیی ًیع لبثل تَخِ اؾت .ػسم ضقس ّعیٌِّبی ؾالهت زض ثرف تحمیك ٍ تَؾؼِ
ٍآهَظـ پعقىی ثِ ایي هؼٌبؾت وِ گؿتطـ ًظبم ؾالهت زض ایطاى ًِ اظ عطیك
زٍلت ،ثلىِ اظ عطیك افطاز ٍ تمبضبّبی آًْب نَضت هیگیطز .زٍلت تَاًبیی
اًسوی ثطای گؿتطـ ًظبم ؾالهت زض ایطاى زاضز زض حبلیىِ ّن ًیبظّب ٍ ّن
تمبضبّبی افطاز ثطای ثْطُ هٌسی اظ ذسهبت ًظبم ؾالهت ٍ پعقىی زض حبل افعایف
اؾت.

نوودار  .4ضًٍس ّعیٌِّبی ؾالهت ثط حؿت وبضوطزّبی هرتلف عی ؾبلْبی 1387-1381

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

هیزّس .ثط حؿت ایي ًوَزاضّ ،عیٌِّبی ذسهبت زضهبًی زض عی ؾبلّبی شوط قسُ
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(هطوع آهبض ایطاى ،حؿبةّبی هلی ؾالهت)129 :1390 ،

ًوَزاض( )5ضًٍس ّعیٌِّبی ؾالهت ضا ثط حؿت فطاّنوٌٌسگبى هرتلف عی
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ؾبلّبی ً 1387-1381كبى هیزّس .چٌبًچِ هالحظِ هیقَز زض توبهی هَاضز
افعایكی ثِ نَضت هساٍم زض ّعیٌِّب ضا قبّس ّؿتین وِ ایي ضًٍس افعایف ّعیٌِّب
ثطای ثیوبضؾتبىّب ثیكتط اظ فطاّنوٌٌسگبى ذسهبت ؾطپبیی ٍ ،ثطای زاضٍذبًِّب ٍ
ؾبیط فطٍقٌسگبى وبالّبی پعقىی ثیكتط اظ هَؾؿبت فطاّن وٌٌسُ ذسهبت ٍاثؿتِ
ثِ ؾالهت هیثبقس.
ًوَزاض ( )5ضًٍس ّعیٌِّبی ؾالهت ثط حؿت فطاّنوٌٌسگبى هرتلف عی
ؾبلْبی 1387-1381

(هطوع آهبض ایطاى ،حؿبةّبی هلی ؾالهت)130 :1390 ،

بحث
ّسف تحمیك حبضط ًكبى زازى ثؿظ گفتوبى ؾالهت زض خبهؼِ ٍ ضاثغِ آى ثب
ههطفگطایی ثَزُ اؾتً .تبیح ثِ زؾت آهسُ اظ زازُّبی پیوبیف اضظـّب،
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زازُّبی ثبًه هطوعی ٍ هطوع آهبض ًكبى زٌّسُی آى اؾت وِ ّن ّعیٌِّب ٍ ّن
ههطف پعقىی ٍ ؾالهتی زض ایطاى زض زِّّبی اذیط زض حبل افعایف اؾت .ضوي
آًىِ ّعیٌِّبی ذبًَاضّب ثطای ههطف ؾبیط وبالّب ًیع زض حبل افعایف
لبثلتَخْی ثَزُ اؾت ایي اهط یىی اظ پیف فطوّبی انلی تحمیك ضا ثبثت
هیوٌس وِ خبهؼِی ایطاًی ،زض زِّّبی اذیط زض چطذِی ههطفگطایی ٍاضز قسُ
اؾت .ثب ٍاضز قسى ثِ چطذِی ههطفگطایی ،ههطف وبالّبی پعقىی ٍ ؾالهتی
ًیع افعایف هییبثس ،زض ایٌدب ًویتَاى افعایف ههطف وبالّبی پعقىی ٍ ثْساقتی
تحمیمبت (ذَاخِ ًَضی ٍ ّوىبضاى؛1390؛ حیسضی چطٍزُ ٍ وطهبًی؛ 1390؛ آظاز اضهىی

چبٍقیبى؛ 1381؛ شوبیی )1386 ،تغبثك زاضز .ذَاخِ ًَضی ٍ ّوىبضاى ( )1390زضیبفتٌس
وِ زض ایطاى ؾجهّبی هتفبٍتی اظ ظًسگی زض ثیي هطزم ضایح قسُ اؾت وِ ثؿیبضی
اظ آًْب هتبثط اظ فطٌّگّبی غیط ثَهی ٍ یب تطویجی اظ ؾبیط فطٌّگّب ثَزُ اؾت.
ّطچِ ًؿجت ایي تطویت ٍ ٍظى آى ثِ ؾوت فطٌّگّبی ؾبیط خَاهغ ٍ ثِ ٍیػُ
غطثی ثبقس ،هب ثب ضٍیىطزّبی خسیسی ثِ ثسى ٍ تهَض اظ آى ضٍثِ ضٍ هیقَین
(ذَاخِ ًَضی ٍ ّوىبضاى )98 :1390 ،ایي ضٍیىطز خسیس ًؿجت ثِ ثسى ثب افعایفّبی
ّعیٌِّبی ذبًَاض زض ههطف پعقىی ٍ ؾالهتی ذَز ضا ًكبى هیزّس .حیسضی
چطٍزُ ٍ وطهبًی (ً )1390یع ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ثبٍضّبی ظیجبقٌبذتی خَاًبى
ثِ زٍ زؾتِی ؾٌتی ٍ ًَ تمؿین پصیط اؾت ٍ ثب تحَل زض ثبٍضّبی ظیجبقٌبذتی
خَاًبى اظ نَضت ؾٌتی ثِ ٍضغ خسیس ًبضضبیتی خَاًبى اظ تهَیط هَخَز ثسى
افعایف هییبثس (حیسضی چطٍزُ ٍ وطهبًیّ )1390 ،وچٌیي زض تحمیك لسیویتط،
هحممیي ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ«قىلگیطی َّیت فطزی اختوبػی وٌكگطاى زض
تْطاى ثیكتط اظ عطیك ثب اّویت قسى حَظُی ههطف ،اّویت ثسى ٍ وٌتطل آى

هحودباقر علیساده اقدم،کوال کوهی،رحین یوسفی اقدم

ضا ثب ضٍاج ثیكتط ثیوبضیّب زض ایي زِّّبی اذیط تَضیح زازً .تبیح تحمیك ثب
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قىل هیگیطز (آظاز اضهىی ٍ چبٍقیبى )74 :1381 ،چٌبچِ لجالً شوط قس ،یىی اظ
ٍیػگیّب هسضًیتِ اذیط گطایف ثِ ثبظاًسیكی ٍ قىلزّی ٍ وٌتطل ثسى ٍ َّیت
تَؾظ ذَز افطاز ثَز .زض ایي ػطنِ ًیع ًْبز پعقىی ٍ وٌكگطاى آى ػَاهل انلی
ثِ ٍخَز آٍضزى قجىِّبی اعالػبتی ٍ ذسهبتی ثَزُاًس ،ثٌبثطایي اظ ایي خْت ًیع
اًتظبض هیضفت وِ ّعیٌِّبی ذبًَاضّب زض ثْساقت ٍ ؾالهتی ٍ ههطف پعقىی
افعایف یبثسّ .وچٌیي شوبیی ( )1386زض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ » ًتبیح
پػٍّف هَیس تبثیط تؼییي وٌٌسُ ایسُآلّب ٍ ٌّدبضّبی غطثی هٌتمل قسُ اظ عطیك
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

ضؾبًِّبی خسیس زض ذهَل ثسى ثط اًگیعُّب ٍ ضفتبضّب ٍ ایسُآلّبی خَاًبى ثِ
ٍیػُ زذتطاى اؾت ثِ گًَِای وِ ایي گطٍُ هْوتطیي اًگیعُی ذَز ضا اظ اًتربة
ضغینّبی الغطی تغجیك ثب هس ٍ پؽ اظ آى هَضز تَخِ ٍالغ قسى ثیبى وطزُاًس
(شوبیی.)140 :1386 ،

ثِ عَض ولی گفتوبى پعقىی ٍ ؾالهت زض خبهؼِی ایطاًی ثب تَخِ ٍیػُ ثِ
ثبظاضّب ٍ وبال ؾبظی هحهَالت ٍ ذسهبت ذَز ،ثیكتط ثِ ًیبظّبی اختوبػی ٍ
ٌّدبضّبی اضظقی پبؾد هیزّسّ ،سف ًْبز فَق تٌظین ؾیبؾت ثبظاًسیكی زض
َّیتّبی فطزی اؾت «ؾالهتی االى ثركی اظ ؾجه ظًسگی اؾت وِ تَؾظ
فطٌّگ ههطفی وِ هب هغبثك آى ظًسگی هیوٌین قىل گطفتِ اؾت» ( Nettleton

ّ .)and Bunton, 1995: 47ط چٌس ؾجه ظًسگی ثط چبضچَةّبی هتفبٍت اضظقی
ٍ قیَُی ظیؿت فطٌّگی اقبضُ زاضز ،اهب فطاؾَی آى ّوِی ؾجهّبی ظًسگی زض
ٍیػگی ههطفی ٍ ههطفگطا ،زاضای ّوگطایی ظیبزی ّؿتٌس ٍ اظ ایي ضٍ گفتوبى
ؾالهت زض ذسهت اضظـّبی اؾبؾی خبهؼِی ههطفی اؾت.
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نتیجهگیری
هجبحث هطثَط ثِ ؾالهتی ٍ پعقىی پیكیٌِی زیطیٌِای زض ازیبى ،زض ازثیبت ٍ
ػلَم پیكبهسضى زاضًس .اهب زض زٍضُی پیكبهسضى ثسى ،ؾالهت ٍ پعقىی ثِ ػٌَاى
هَضَع هحَضی هغطح ًجَزُاًس .زض ایي زٍضُ ثسى ٍ ؾالهتی پسیسُی ػطضی
هحؿَة هیقس ،انل ٍ ّسف اؾبؾی ّوَاضُ تؼبلی ضٍح ثَزُ اؾت ٍ ثسى خؿوبًی
ثیاضظـ تلمی قسُ ٍ تٌْب اظ ایي ضٍ اّویت زاقت وِ زض ذسهت اضتمبء ٍ تؼبلی
ضٍحی لطاض گیطز ،لصتّبی خؿوبًی ٍ ثسًی ًبزیسُ گطفتِ قسُ ٍ زض همبثل ثِ
هؼٌَی) ّوطاُ ثب اضظـگصاضی هثجت ثِ ٍیػگیّبی ضٍحی زض ؾبذتبض یىؿبى
وٌٌسُ خَاهغ هبلجل هسضى ّوطاُ ثَزُ اؾت .زض ؾبذتبض اضظقی یىؿبى ٍ هجتٌی ثط
قجبّتّبی گطٍّی ٍ ثِ لَل زٍضوین هجتٌی ثط ّوجؿتگی هىبًیىی ،ظبّط ثسًی ٍ
آضایفّبی ثسًی یىؿبى ثَزُ ،توبیع ًِ ثط اؾبؼ هَلفِّبی ثسًی ٍ ٍیػگیّبی
ظبّطی ثلىِ ثط هجٌبی لَاػس ولی حبون ثط اختوبع تؼییي هیقس ،چٌیي لَاػسی ثب
التساض ذبل ػطنِّبی پعقىی ٍ ؾالهت ضا ًِ ثِ ػٌَاى ثركی اظ ظیجبیی قٌبؾی-
ّبی ضٍظهطُ ،ثلىِ ثِ ػٌَاى ػطنِای ثطای ظیجبییقٌبؾیّبی هؼٌَی ٍ یب «ضٍح
خبهؼِ» زض ًظط هیگطفتٌس ،هفَْم ولیت زض ایي ًَع اظ اختوبػبت ؾطوَة
وٌٌسُی ّط ًَع اؾتفبزُ ظیجبیی قٌبذتی اظ پعقىی ٍ هفبّین ؾالهت ثَزُ اؾت .زض
همبثل ثب ٍضٍز خَاهغ ثِ هسضًیتِ ٍ هسضًیتِی اذیط ؾبذتبض اضظقی ًظبم ؾالهت ًیع
تغییط وطزُ ٍ زض ذسهت اضظـّبی اؾبؾی ایي ًَع اظ خَاهغ لطاضگطفتِ اؾت .اگط
ٍیػگیّبی ایي خبهؼِ ضا ثب تبویسات ٍیػُ ثط فطزگطایی ،ظیجبییقٌبؾی ظبّطی،
ثسىَّ ،یتیبثی اظ عطیك ههطف ٍ ضٍاثظ التهبزی ٍ ًفَش آى ثِ توبم حَظُّبی
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ظًسگی ثساًین ،آًگبُ ًظبم ؾالهت ًیع اظ ایي تغییطات زٍض ًوبًسُ ٍ زض اًغجبق ثب ایي
ٍیػگیّب هیثبقس.
اهطٍظُ ػلن پعقىی التساض قٌبذتی ٍ هؼطفتی ثط ثسًْبی اًؿبًی زاضز ٍ گفتوبى
ذَز ضا ثب پیًَس ظزى ثِ ػلن هسضى ٍ زاًف پعقىی تىویل هیوٌس .زاًف پعقىی
ثِ ثبٍض هتفىطیي ٍظیفِای اذاللی زاضز ٍ آى ًیع تحت ًظبم ٍ وٌتطل زضآٍضزى
ثسىّب هیثبقس .تمطیجبً توبهی ًظطیِ خبهؼِقٌبذتی زض ایي هَضز اتفبق ًظط زاضًس وِ
ػلن پعقىی ٍ ؾالهتی ثب اضظـّبی ٍیػُای ّوطاُ اؾت ،اضظـّبیی وِ یب ؾبثمِی
نظام سالهت و هصرفگرایی :هطالعهای هبتنی بر دادههای ثانویه

چٌسیي نس ؾبلِ زاضًس ٍ گصضی اظ فطایٌس هتوسى قسى هیثبقٌس (ًَضثطت الیبؼ) ٍ یب
اضظـّبیی وِ ثب ضٍقٌگطی ٍ هسضًیتِ ّوطاُاًس .ایي ًظبم خبهغ ؾالهت ثط
ثٌیبىّبی ّؿتی قٌبذتی ٍ اًؿبى قٌبذتی ٍیػُای اؾتَاض اؾت وِ تحت تبثیط آى
ػول هیوٌس .لسضت فطاگیط ایي حَظُ چٌبى اؾت وِ اهطٍظُ اظ پعقىی قسى

5

خبهؼِ ثحث هیوٌٌس ،یؼٌی ثؿظ گفتوبى پعقىی ٍ تحت ؾیغطُ زضآٍضزى ٍ خصة
حَظُّبی غیط پعقىی زض حَظُی پعقىی ٍ یب تجسیل هؿبئل غیطپعقىی ثِ هؿبئل
پعقىی" .پعقىی وطزى ظًسگی ضٍظهطُ ثِ ایي هؼٌی اؾت وِ پعقىبى ًِ تٌْب زض
ػطنِی عجبثت ٍ پعقىی ثلىِ زض هَضز قیَُی ظًسگی ٍ ضفتبضّبی ذهَنی
افطاز ،نبحت اذتیبض ثِ قوبض هیآیٌس (وتؽ .)8 :1384 ،اظ ّویي ضٍ اؾت وِ
ثطچؿت «پلیؽ ایوي» (ولی ٍ چبضلتَى) ثطای هؿئَلیي اضتمبء ؾالهت ٍ ثْساقت
زازُ قسُ اؾت .ػمالًیت ػلوی ٍ تىٌؿیيّبی پعقىی هؿئَلیي هؼطفی «قیَُّبی
ظًسگی ؾبلن» هیثبقٌسّ .وچٌبًىِ هؼطفت قٌبؾی ثیبًیِی ؾبظهبى ثْساقت خْبًی
(" )WHOثْساقت ثطای ّوِ" فؼبلیتّبی ثْساقتی ضا زض تىٌؿیيّب ٍ ػمالًیت
ػلوی پبیِگصاضی وطزُ اؾت ( )Kelly and Charlton, 1995زض حبلی وِ زض ایي
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ثطًبهِّب زیسگبُ ولیگطایبًِ زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ اثؼبز هتفبٍت آى ثِ غیط اظ ثؼس
پعقىی ٍ ظیؿتی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.
ّوطاُ ثب تغییطات زض ؾبذتبضّبی ؾٌتی ًظبم ؾالهت ٍ پعقىی ٍ ٍضٍز ػلن ٍ
زاًف پعقىی ،فٌبٍضیّبی ؾالهت ٍ ًْبزّبی ؾالهت تغییطاتی زض خبهؼِی ایطاًی
نَضت گطفتِ اؾت وِ زض زضخِی اٍل قبهل تَخِ فعایٌسُی افطاز ثِ ؾالهتی ذَز
ٍ اثطاظ ًبضضبیتی اظ ؾالهتی ٍ ثسى ثَزُ اؾت .هتؼبلت ّویي اهط ّعیٌِّبی
ذبًَاضّب زض عی ؾبلّبی اذیط زض حبل افعایف ثَزُ اؾت .زٍلت ًیع ثِ ػٌَاى
ؾطهبیِگصاضی وطزُ اؾت .اظ ؾَی زیگط ثؿظ اضظـّبی ههطفگطایی زض ایطاى
وِ زض افعایف ّعیٌِّبی ذبًَاضّب زض اثؼبز هرتلف لبثل هالحظِ اؾت ثِ حَظُی
ًظبم ؾالهت ًیع وكیسُ قسُ اؾت ٍ ؾالهتی زض ذسهت اضظـّبی خبهؼِی
ههطفگطا لطاض گطفتِ اؾت.
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پینوضتها
1. Sociology for health
2. Sociology of health
3. National Account of Iran
4. National Health Accounts
5. Medicalization
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abstract

In Iran health system extension and value change and consumerism
occur in the same time and mutually reinforce each other. On the one
hand, health system defines the ―healthy‖ ways of life and gives the
goods and services for it, on the other hand consumerism with
commodification of medical science product help the extension of
health discourse. Research method is secondary analysis of National
Values Survey, National Account of Iran and National Health
Accounts. Data analysis shows, in last decade‘s heath satisfaction rate
goes down, simultaneously the consume and cost of household in
health, eating and drinking, dressing and shoes, the culture and leisure,
services goes high. Exact analysis of health institution and its costs,
shows expenditure of health in all parts goes high. Theoretical
analysis of these phenomena examines consumerism in health system.
In other word, in this view health system goes beyond the biology and
medical science approach and serves to the social values: consumer
culture values.
Key words: health system, consumerism, sociology of health,
secondary analysis.

