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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

تأثیر ارتباطات اجتواعی سالن در سالهت رٍاى افراد ٍ سالهت 
 جاهعِ

 2هارهیفاطوِ ًاظرسی ، 1فاطوِ هالئی

 َی ترم اٍل کارشٌاسی ارشد رشتِ رٍاًشاًاسی عوَهیجداًش-1 

molaei20@yahoo.comFatemeh 

 سی عوَهیداًشجَی ترم اٍل کارشٌاسی ارشد رشتِ رٍاى شٌا -2

 

 

 چکیدُ:

ؾپؽ ثهِ ًمهف    زض ایي همبلِ ثعس اظ همسهِ ای وَتبُ، اثتسا ثِ تعطیؿ ؾالهت ضٍاى ٍ ولیس ؾالهت ضٍاًی ذَاّین پطزاذت.

ضٍاى قٌبؾی زیي زض رَاهع ارتوبعی ٍ تبحیطی وِ زض آى زاضز؛ ذهَنیبتی وِ ؾجت اـعایف ؾالهت ضٍاى اـطاز زض ربهعِ 

ٍ تبحیطی وهِ زض  « اظ ؾالهت ارتوبعی تب ربهعِ ؾبلن»گبُ ثِ ثیبى ٍ تجییي ؾالهت ارتوبعی هی قَز ذَاّین پطزاذت، آً

ؾهالهت  »اتجبعبت ارتوبعی ؾبلن زض ؾالهت ضٍاى اـطاز ٍ ؾالهت ربهعِ زاضز ٍ تَضیح ذَاّین زاز ثطای زؾت یهبثی ثهِ   

بهعِ ظهیٌِ ّب ٍ اهىبًبت ٍ ـطنت ّبی اظ عطیك اضتجبعبت ارتوبعی زض ؾالهت ضٍاى اـطاز ٍ ؾالهت ر« ارتوبعی ٍ هعٌَی

ظیبزی ٍرَز زاضز وِ ثبیؿتی ثب ثْطُ گیطی اظ یه الگَی ربهع ٍ وبهل اظ ایي ـطنت ّبی عالئی ثهطای ٍاضز وهطزى آدهبز    

هطزى ثِ ـطایٌس تبهیي ؾالهت ربهعِ ثْطُ ثطز ٍ ثب ًگطقی تبظُ ثِ هجحج ؾالهت ضٍاًی اـطاز ٍ ؾالهت ربهعِ هی تَاى ثِ 

هی تَاًهس ثهب الگهَی هٌبؾهجی زض ایهي      « ؾالهت ضٍاًی ارتوبعی»هفیس ٍ هَحط زؾت یبـت وِ ضاُ ضؾیسى ثِ عطح الگَیی 

 ظهیٌِ یه ربهعِ ؾبلن ثَرَز آٍضز.

 

 ، ربهعِ یاضتجبعبت ارتوبع،  ضٍاى ؾالهت:  کلیدیکلوات 
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

 هقدهِ:

 ثِ وِ ٌّگبهی اظ اًؿبى. زاضز ثكط تبضید ثلٌسای ثِ ای پیكیٌِ ، ارتوبعی –وَقف زض ضاُ قٌبذت هؿبئل ضٍاًی 

توبعی ذَیف پی ثطز، پیَؾتِ زض پی وبٍی قٌبذت ضـتبضّبی ارتوهبعی وَقهب ثهَزُ اؾهت. ضٍاى     ار هَرَزیت

قٌبؾی ارتوبعی اظ آًزب وِ هكىالت ارتوبعی ضا هَضز تزعیِ ٍ تحلیل لطاض هی زّس ٍ ثطای زضهبى آؾیت ّهبی  

طای ّوگهبى  ارتوبعی ضاُ دل ّبی علوی پیكٌْبز هی وٌس، زاًكی اؾت ثب اّهساؾ وهبضثطزی وهِ ههی تَاًهس ثه      

 ؾَزهٌس ثبقس.

زض آؾتبًِ لطى ثیؿت ٍ یىن، اًؿبى هضغطة ، اـؿطزُ ٍ ثحطاى ظزُ ی عهط دبضهط، ثهیف اظ ّهط ظههبى زیگهطی      

ذَز ضا زضگیط ؾَال ّبیی اؾبؾی هی یبثس، هی تَاى ثهط ایهي ًىتهِ تبویهس وهطز وهِ اضظـ ّهب، اؾهبؼ ٍ ثٌیهبى          

زٌّسُ ّبی انلی اعوبل ٍ ضـتبضّبی قرهیت ضقهس  یىپبضچگی قرهیت ؾبلوٌس، زض دمیمت اضظـ ّب، ؾبظهبى 

 یبـتِ ثِ قوبض هی ضًٍس ٍ ؾالهت ضٍاى، ثی تطزیس، هحهَل چٌیي قرهیتی اؾت.

 لجل اظ پطزاذتي ثِ هجحج انلی، تعطیفی اظ ؾالهت ضٍاًی ضطٍضی ثِ ًظط هی ضؾس:

 «سالهت رٍاى»تعریف 

ثط اّویت توبهیت ٍ یىپبضچگی قرهیت تبویس  اضائِ قسُ وِ ّوگی« ؾالهت ضٍاى»تبوٌَى تعبضیؿ هتعسزی اظ 

ٍضظیسُ اًس. گلسقتبیي، ؾالهت ضٍاًی ضا تعبزل ثیي اعضب ٍ هحیظ زض ضؾیسى ثِ ذَزقىَـبیی ههی زاًهس. چهبّي    

(CHAUHANSS1991 ًیع ؾالهت ضٍاًی ضا ٍضعیتی اظ ثلَغ ضٍاى قٌبذتی تعجیط هی وٌس وِ عجبضت اؾت )

آهسُ اظ تمبثل ـهطزی ٍ ارتوهبعی وهِ قهبهل ادؿبؾهبت ٍ ثبظذَضزّهبی        اظ دساوخط احطثركی ٍ ضضبیت ثِ زؾت

 ضا زض ؾِ ثرف تعطیؿ وطزُ اًس.« ؾالهت ضٍاًی»هخجت ًؿجت ثِ ذَز ٍ زیگطاى هی قَز. زض ؾبل ّبی اذیط 

 قبهل:«  ذَز»ثرف اٍل : ثبظذَضزّبی هطثَط ثِ 

 تؿلظ ثط ّیزبى ّبی ذَز، -الؿ

 تؿلظ اظ ضعؿ ّبی ذَز، -ة

 اظ ذَقی ّبی ذَز.ضضبیت  -د

 ثرف زٍم: ثبظذَضزّبی هطثَط ثِ زیگطاى قبهل:

 عاللِ ثِ زٍؾتی ّبی عَالًی ٍ نویوی، -الؿ

 ادؿبؼ تعلك ثِ یه گطٍُ، -ة

 ادؿبؼ هؿئَلیت زض همبثل هحیظ اًؿبًی ٍ هبزی. -د

 ثرف ؾَم: ثبظذَضزّبی هطثَط ثِ ظًسگزی قبهل:

 پصیطـ هؿئَلیت ّب، -الؿ

 ٍ عالیك ذَز، شٍق تَؾعِ اهىبًبت -ة
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 تَاًبیی اذص تهوین ّبی قرهی، -د

 شٍق ذَة وبضوطزى. -ز

 چبّي پٌذ الگَی ضـتبضی زض اضتجبط ثب ؾالهت ضٍاى ثیبى وطزُ اؾت:

دؽ هؿئَلیت پصیطی: وؿی وِ زاضای ؾالهت ضٍاى اؾت، ًؿجت ثِ ًیبظ ّهبی زیگهطاى زض ارتوهب  ٍ     -1

 ز آؾبیف آًبى هی وَقس.ربهعِ دؿبؼ ثَزُ ٍ زض رْت اضضبی ذَاؾتِ ّب ٍ ایزب

دؽ اعتوبز ثِ ذَز: وؿی وِ زاضای ؾهالهت ضٍاًهی اؾهت، ثهِ ذهَز تَاًهبیی ّهبیف اعتوهبز زاضز ٍ          -2

هكىالت ضا پسیسُ ای همغعی هی اًگبضز وِ دل قسًی اؾت ٍ هَاًع ذسقِ ای ثِ ضٍدیِ اٍ ٍاضز ًوی 

 ؾبظز.

ًهسگی زاضز ٍ توهبهی ًیهطٍ ٍ    ّسؾ هساضی: ثِ ـطزی اقبضُ زاضز وهِ هفْهَم ضٍقهٌی اظ آضههبى ّهبی ظ      -3

 ذاللیتف ضا زض رْت زؾت یبثی ثِ ایي اّساؾ ّسایت هی وٌس.

اضظـ ّبی قرهی: چٌیي ـطزی زض ظًسگی ذَز، اظ ـلؿفِ ای ذبل هجتٌهی ثهط اعتمهبزات، ثبٍضّهب ٍ      -4

اّساـی ثطذَضزاض اؾت وِ ؾعبزت ٍ قبزوبهی ذَز ٍ اعطاـیهبًف زض ارتوهب  ههی اًزبههس ٍ ذَاّهبى      

 ضوت ارتوبعی اؾت.اـعایف هكب

ـطزیت ٍ یگبًگی: وؿی وِ زاضای ؾالهت ضٍاى اؾت، ذَز ضا رسا ٍ هتوبیع اظ زیگهطاى ههی قٌبؾهس ٍ     -5

هی وَقس ثبظذَضزّب ٍ الگَّبی ضـتبضی ذَز ضا تَؾهعِ زّهس، ثهِ گًَهِ ای وهِ ًهِ ّوٌهَایی وهَض ٍ         

 ٍ هتطٍن هی قَز. ًبَّقیبضاًِ ثب ذَاؾتِ ّب ٍ توبیالت زیگطاى زاضز ٍ ًِ تَؾظ زیگطاى هغطٍز

 هالک ّای سالهت رٍاى

 ( ؾالهت ضٍاى ضا ٍاثؿتِ ثِ ّفت هالن هی زاًس وِ عجبضتٌس اظ:VENTISLW 59910ًٍیتع )

 ضـتبض ارتوبعی هٌبؾت، -1

 ضّبیی اظ ًگطاًی ٍ گٌبُ، -2

 ـمساى ثیوبضی ضٍاًی، -3

 وفبیت ـطزی ٍ ذَز هْبضگطی، -4

 ذَیكتي پصیطی ٍ ذَزقىَـبیی، -5

 ّی قرهیت،تَدیس یبـتگی ٍ ؾبظهبًس -6

 گكبزُ ًگطی ٍ اًعغبؾ پصیط، -7

 کلید سالهت رٍاًی:

ؾالهت ضٍاًی ثِ ًحَُ تفىط، ادؿبؼ ٍ عول اقربل ثؿتگی زاضز. ثِ عَض یىهی اـهطازی وهِ اظ ؾهالهت ضٍاًهی      

ثطذَضزاض ّؿتٌس. ًؿجت ثِ ظًسگی ٍ ارتوب  ًگطـ هخجت تطی زاضًس. آهبزُ ثطذَضز ثب هكىالت ظًسگی ّؿهتٌس.  
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زیگطاى ادؿبؼ ذَثی زاضًس. زض هحیظ وبض ٍ ضٍاثغكبى هؿئَلیت پصیط هی ثبقٌس ظیهطا ٍلتهی اظ   زض هَضز ذَز ٍ 

ؾالهت ضٍاًی ثطذَضزاض ثبقین اًتظبض ثْتطیي چیعّب ضا زض ظًسگی زاضین ٍ آهبزُ ثطذَضز ثب ّط دبزحِ ای ّؿهتین.  

بـی زاقت. ثؿیبضی اظ اظهطزم ؾالهت ضٍاًی زض ثؿیبضی اظ هَاضز هبًٌس ؾالهت رؿوی اؾت ٍ ثبیس ثِ آى تَرِ و

ثطذی اٍلبت ادؿبؼ اـؿطزگی هی وٌٌس ّوبى عَض وِ ثؿیبضی اظ آى ّهب ز چهبض ؾهطهبذَضزگی ههی قهًَس. اظ      

ّویي ضٍ، ًوی تَاى اظ ّوِ ًبضادتی ّبی ضٍدی رلَگیطی وطز، ّوبى عَض وِ اظ ثطٍظ ّوِ ثیوبضی ّبی رؿوی 

زٍ ثطای ذَقجرتی اًؿبى ضطٍضی اًس. ضؾهیسى ثهِ ؾهالهت     ًیع ًوی تَاى ایوي ثَز. ؾالهت ضٍاًی ٍ رؿوی ّط

ضٍاًی ثِ ّیچ ٍرِ تهبزـی ًیؿت، ضؾیسى ثِ ایي ّسؾ ثب نطؾ نطؾ ٍ ظهت هحمك هی قَز. ّوچٌهیي ًجبیهس   

ـطاهَـ وطز وِ اعتوبز ثِ ًفؽ ولیس ؾالهت ضٍاًی اؾت. ٍلتی وِ اعتوبز ثِ ًفؽ ثبال ثبقس اظ ظًهسگی ضضهبثت   

ضا هكرم هی وٌیس ٍ ثِ آًْب هی ضؾیس، ثطای دل هكىالت ثِ ذهَز اتىهب ههی وٌیهس،      زاضیس، ّسؾ ّبی ظًسگی

ضٍاثظ ؾبلن ٍ لَی ایزبز هی ًوبئیس، ًبهالیوبت ٍ پؿتی ٍ ثلٌسی ّبی ظًسگی ضا هی پصیطز. ٌّگبهی وِ اعتوبز ثِ 

ـطؾبؾت. زض ًفؽ پبییي ثبقس ادؿبؼ هی وٌیس ظًسگی اظ وٌتطل قوب ذبضد قسُ اؾت ٍ اؾتطؼ ثطایتبى عبلت 

اًتظبض قىؿت ّؿتیس ٍ ًْبیتبً قىؿت هی ذَضیس ٍ اظ هكىالت ظًسگی ـطاض هی ًوبئیس. ثطای ضؾیسى ثهِ تعهبزل   

ضٍدی اعتوبز  ثِ ًفؽ ذَز ضا ثبال ثجطیس، اّساؾ ذهَز ضا هعهیي وٌیهس ثهب ذَزتهبى نهبزق ثبقهیس اؾهتطؼ ضا اظ         

 ضٍدیِ ای قبز هی ثبقٌس هعبقطت ًوبئیس. ذَزتبى زٍض ؾبظیس ٍ ثب اًؿبى ّبیی وِ زاضای اًطظِ هخجت ٍ

 رٍاى شٌاسی دیي در جَاهع اجتواعی چع تاثیری دارد؟

اگط ثِ ؾالهت ٍالعی ٍ ثِ ًمف ؾالهت هعٌَی زض تبهیي ؾهالهت ـهطزی ، ضٍاًهی ، ذهبًَازگی ٍ ارتوهبعی ههی       

بیی وهِ تٌْهب یهه ّهعاضم     اًسیكین، ثبیس ثِ ایي ثحج تب ؾطدس ثیساض قسى ثطًبهِ ضیعاى ؾالهت ازاهِ زّین، تب ر

 ثَزرِ ؾالهت ضا زض رْت تحمیمبت هعٌَی ؾالهت اذتهبل زٌّس.

ـطزی اظ ًظط ضٍاًی ؾبلن اؾت وِ ثتَاًس اظ ٍضعیت ارتوبعی ذَز اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ اظ عْهسُ ٍاهبیؿ ثهِ ذهَثی     

اظ ثطٍظ ـكهبضّبی   ثطآهسُ ٍ اظ اًزبم آى ادؿبؼ ضضبیت ٍ ذطؾٌسی ًوبیس. اگط هب زاضای ضٍاًی ؾبلن ّؿتین، ثبیس

هرتلؿ ، زلْطُ، تطؼ ثیَْزُ، تٌف ّبی عهجی، ذؿتگی ّب ٍ ًبضادتی زض ظًسگی ذَز پطّیهع وٌهین ٍ زض ثطاثهط    

ًباهیس، قىؿت ّب ٍ پیكٌْبزّبی ؼیطهٌتظطُ ًیع ّطگع ؾؿتی اظ ذَز ًكبى ًسّین، ظیطا زض ّهط ظههبى ظًهسگی ٍ    

ب ًیؿت. چیعی وِ زض ایي هیبى ثؿهیبض هْهن اؾهت عهطظ     عجیعت زاضای لَاًیٌی اؾت وِ توبم آًْب هَضز پؿٌس ه

 ثطذَضز اـطاز ثب هكىالت ظًسگی اؾت ٍ ثْساقت ضٍاًی ّط قرم هطثَط ثِ ایي عطظ ثطذَضز هی ثبقس.

 ذهَنیبتی وِ ؾجت اـعایف ؾالهت ضٍاى اـطاز زض ارتوب  ٍ ربهعِ هی قَز.

 ٍیػگی ّبی قرهیتی ظیط ؾجت اـعایف ؾالهت ضٍاى
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انل تعبزل زض ظًهسگی زض اثعهبزی چهَى وهبض ٍ تفهطیح،       -3تَاًبیی لصت ثطزى اظ ظًسگی     -2    ٍالع ثیٌی  -1

تَاًهبیی   -5زاقتي اًعغبؾ پهصیطی       -4اؾتطادت ٍ ٍضظـ، تٌْبیی ٍ هعبقطت ٍ عجبزت، تعبزل ثطلطاض قَز     

 ىزاقتي اضتجبعبت ؾبلن ثب زیگطا -7هؿئَلیت پصیطی      -6هساضا ثب اؾتطؼ ّب   

ثعس اظ پبیبى ایي هغبلت هی ذَاّین ثِ ثحج تبحیط اضتجبعبت ارتوهبعی ؾهبلن زض ؾهالهت ضٍاى اـهطاز ٍ ؾهالهت      

 ربهعِ ثپطزاظین وِ ثطای پبؾد ثِ ایي هَضَ  ؾالهت ارتوبعی ضا اظ زٍ هٌظط هَضز ثطضؾی لطاض هی زّین:

 ؾالهت ارتوبعی ضا اظ زٍ هٌظط هی تَاى هَضز ثطضؾی لطاض زاز. 

ىطز ارتوب  هحَض ثب توطوع ثط ضٍی آحبض ًظبم ارتوبعی ثط ضـتبض ٍ ضٍدیبت اًؿبى ّب: زض ایي ضٍیىطز ثیكتط ضٍی -1

ثِ ًمف ضٍاثظ ارتوبعی زض قىل زّی قرهیت ٍ ضـتبضّبی اًؿبى ّب تَرِ هی قَز ٍ تالـ هی قَز ثب انالح 

وٌف ّبی قرهیتی اـطاز ثْجَز یبثس ٍ ،آحبض ایي هٌبؾجبت ثط ضـتبضّبی ـطزی ٍ ذبًَازگی ٍ   هٌبؾجبت ارتوبعی

ثطایٌس ایي ضاثغِ هتمبثل ـهطز ٍ   "ثِ تجع آى ضـتبضّبی اًؿبى ّب هٌغمی ، ارتوبعی ،ٍ ًَعسٍؾتبًِ گطزز ٍ هتعبلجب

ربهعهِ  »هحمك گطزز. ؾالهت ارتوبعی زض ایي ضٍیىطز ثِ تحمك « ؾالهت ارتوبعی»ربهعِ ثِ ؾالهت ثگطایس ٍ 

جتِ ظًسگی ـطز زض چٌیي ربهعِ ای زؾتبٍضز ؾالهتی ثیكتطی ثهطای اـهطاز ضا هحمهك    گطایف هی یبثس ٍ ال« ؾبلن

هجلوبى »، « هحیظ ظیؿت»( ًظیط objectiveهی ؾبظز. ایي ضٍیىطز ، ّن دَظُ ّبی ؾرت اـعاضی ٍ هلوَؼ )

لت عهسا »ٍ تَؾعِ ظیطؾبذتْب ضا قبهل هی قَز؛ ٍ ّن دَظُ ّبی ًطم اـعاضی ًظیط « هحطٍهیت ظزایی»، « قْطی

ضا زض ثطهی گیطز. ربهعِ ای وهِ آلهَزُ وٌٌهسُ    « ؾطهبیِ ارتوبعی»، « اهٌیت»، « دمَق قْطًٍسی»، «ارتوبعی

ؾالهت اقربل ضا ثِ هربعطُ هی اًساظًس، یب اهىبى ضـت ٍآهس آؾبى ثطای ؾهبلوٌساى   "ّبی ظیؿت هحیغی زائوب

ثْهطُ هٌهسی اظ هَاّهت       بى هٌبؾهت ، ٍ یب هعلَالى ٍرَز ًساضز، ٍیب ـمساى هؿىي ٍ هسضؾهِ ٍ ثْساقهت ٍ زضهه   

اؾهت. ّوچٌهیي   « ًبؾهبلن » ارتوبعی ضا ثطای گطٍُ ّبی ٍؾعی اظ الكبض ارتوبعی ًبهوىي هی ؾبظز، ربهعهِ ای  

ربهعِ ثی عسالت ٍ زاضای تفبٍت ّب ٍ قىبؾ ّبی عجمبتی چكوگیط، ربهعِ ای وِ وطاهت اًؿبى ّب زضآى پبیوبل 

طاز زضآى ضایذ اؾت، ربهعِ ًباهي ٍ ثهی لهبًَى ، ربهعهِ ای وهِ زضآى     هی قَز ٍ تحمیط ٍ ذطزوطزى قرهیت اـ

اعتوبز ٍرَز ًساضز ٍ اـطاز ثِ آیٌسُ ذَز اعویٌبى ًساضًس ٍ قبیؿتِ ؾهبالضی ٍ اهىهبى پهصیط ثهَزى پیكهطـت ثهط       

اؾهت. ؾهالهت ارتوهبعی زض ایهي ضٍیىهطز ،      « ثیوهبض  » اؾبؼ نالدیت ّبی ارتوبعی ضا ثبٍض ًساضًس، ربهعِ ای 

« ؾهبلن  » َعِ الساهبتی ضا قبهل هی قَز تب چٌیي رَاهع ًبهتعبزل ٍ ثیوبضگًَِ ضا ثِ تعهبزل ثهبظ گطزاًهس ٍ    هزو

 گطزاًس.

تَضم ، اظ آًزب وِ هٌزط ثِ وبّف لسضت ذطیس الكبض دمَق ثگیط ؛ وهبضگطاى ، وبضهٌهساى، هعلوهبى ، پیكهِ ٍضاى     

التی ٍ تعویك ًبثطاثطی ّهبی ارتوهبعی تلمهی ههی     چعء ٍ ثبظًكؿتگبى هیكَز، یىی اظ هْوتطیي عَاهل ضقس ثیعس

قَز. التهبز زاًبى تَضم ضا هبلیبت ـمطا ثِ حطٍتوٌساى تعطیؿ وطزُ اًس ٍ آى ضا رعء هْوتطیي عَاهل گؿتطـ ـمهط  

جمبتی زاًؿتِ اًس. زض ضٍیىطز ارتوب  هحَض ؾالهت ارتوبعی ، تهَضم یىهی اظ هْوتهطیي    ٍ ثی عسالتی ٍ قىبؾ ع
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عَاهل آؾیت ضؾبى ؾالهت ربهعی تلمی هی قَز. تَضم اهیس ٍ اعویٌبى ثِ آیٌسُ ضا ؾلت ههی وٌهس؛ ـمهطا ضا زض    

ضٍظ ثهی اضظـ   تلِ ـمط زضگیط هی وٌس ٍ حوطات زؾتطًذ وبضگطاى وِ ّوبى دمَق ٍ زؾتوعز آًبى اؾت ضا ضٍظ ثِ

تط هی وٌس، ضقس زائوی لیوت ّب عسم وفبؾ زضآهسّب ضا ثِ زًجبل هی آٍضز ٍ اضغطاض، ثركی اظ ـمطا ضا ثِ رهطائن  

ارتوبعی ؾَق هی زّس ٍ وَزوبًی وِ ثزبی تحهیل ًبگعیط اظ هكبضوت زض وؿت زضآههس ذهبًَازُ ههی قهًَس ٍ     

اظ وٌبض آى ظاییسُ هی قَز ٍ ـحكبء ـبرعِ هحتوهل   پسیسُ ّبیی چَى وَزوبى وبض ٍوَزوبى ذیبثبًی ٍ هتىسیبى

اضغطاض هی قَز ٍ چَى زقتوعز وبض قطاـتوٌساًِ وفهبؾ ّعیٌهِ ّهبی اـهعایف یبثٌهسُ ضا ًوهی زّهس، ضقهَُ ٍ         

ظٍضگیطی ٍ زظزی هؿلحبًِ ضایذ هی قَز ؛ ٍ اؾتطؼ ارتوبعی ًبقی اظ ثی حجبتی ٍ تؽییهطات ضٍظاًهِ لیوهت ّهب     

ربهعِ ضا ؾلت هی وٌس. پسیسُ ای وِ ایٌهه هتعبلهت   « ؾالهت»یت پصیط هی وٌس ٍ ،ربهعِ ضا آؾیت زیسُ ٍ آؾ

قَن لیوتی ًبقی اظ لبًَى ّسـوٌسی یبضاًِ ّب قبّس آى ّؿتین ، علیعِ ّبی ًب هجبضن ؾیبؾتی تَضم ظا اؾهت  

ّهب ٍ  وِ ؾالهت ارتوبعی ضا هؿتمین ٍ ؼیط هؿتمین زض هعطو ذغط لطاض زازُ اؾت. اـعایف ّعیٌِ ثیوبضؾهتبى  

زضنس ثطآٍضز قسُ اؾت، لیوت زاضٍ ٍ تزْیعات پعقىی ثِ زلیهل  35-55هطاوع زضهبًی تَؾظ هؿئَلیي هطثَعِ 

اـعایف لیوت ًْبزُ ّبی اًطغی ثبال ضـتِ اؾت ٍ گعاضـ ّبی هَرَز وبّف هههطؾ لجٌیهبت ٍ گَقهت ضا ؾهجس     

ساقتی ٍ زضهبًی زض ؾجس ّعیٌهِ  ؼصایی ذبًَاضّبی قْطی ٍ ضٍؾتبیی ًكبى هی زٌّس.اـعایف ؾْن ّعیٌِ ّبی ثْ

( ٍ  FFCI( ٍ اـهعایف ًهبثطاثطی زض هكهبضوت ههبلی ذهبًَاض ّهب)       OOPذبًَاض، اـعایف ؾْن پطزاذت اظ ریت )

( ؾالهت ، وهِ ّوهِ تَؾهظ گهعاضـ ّهبی        Catastrophicاـعایف ذبًَاضّبی زچبض ّعیٌِ ّبی ووطقىي )

» طاض گطـتهِ اؾهت ، گَیهبی ایهي آؾهیت پهصیطی       ضؾوی ٍ ًوبیٌسگبى هزلؽ ٍ هؿئَلیي هرتلؿ هَضز اشعبى له 

 ِ  اظ ؾیبؾهههههههههت ّهههههههههبی تهههههههههَضم ظا ههههههههههی ثبقهههههههههس.     « ؾهههههههههالهت ربهعههههههههه

قَاّس علوی ًكبى هی زّس وِ آؾیت ّبی ٍاضز قسُ ثِ ؾالهت اًؿبى ّب زض ضٍیىطز ارتوب  هحَض هٌحههط ثهِ   

ّهب ، پبیوهبل قهسى    ( ًجَزُ ، ثلىِ عسم تعبزل ّبی ارتوبعی، ثی عهسالتی  Externalitiesعَالت ثیطًٍی آًْب )

ذمَق قْطًٍسی ٍ التهبز تَضهی، هٌزط ثِ ایزبز ؾغح پبیساضی اظ اؾتطؼ ثب هٌكأ ارتوبعی زض اـطاز ههی قهَز.   

ایي ًَ  اؾتطؼ ، ثط ذالؾ اؾتطؼ ّبی ثیَلَغیه، گصضا ٍ هَلتی ًیؿتٌس ٍ لصا هىبًیؿن ّبی ثیَلَغیه همبثلهِ  

( عبهل اؾهتطؼ ظا اؾهتوطاض   Social Stressطؼ ارتوبعی )ثب اؾتطؼ دبز زض همبثل آى وبضآیی ًساضًس.زض اؾت

( ضخ ههی زّهس. زض ایهي دبلهت گلَوهَ      Chronic Stressاؾهتطؼ ههعهي :  »هی یبثس ٍ ثِ ّویي زلیل پسیسُ 

وَضتیىَئیس ّبی هْبض وٌٌسُ اؾتطؼ زض ؾغح پبیساضی تطقح هی قهًَس ٍ اـهعایف عهَالًی ههست ؾهغح آًْهب،       

لَوَ وَضتیىَئیس ّب ضا زض ثسى ایزبز هی وٌس. ایي اـطاز زض هعطو اـهعایف  عَاضضی ًظیط ههطـی عَالًی هست گ

زائوی هیعاى لٌس ذَى ّؿتٌس ٍ زض عَالًی هست گطـتبض زیبثت هی قًَس. عالٍُ ثهط ایهي ؾیؿهتن ایوٌهی آًهبى      

ٍؾی ٍ تحت احط اؾتطٍئیس ّبی یبزقسُ هْبض هی قَز ٍ ثسیي لحبػ هؿتعس اثتالء ثِ اًَا  ثیوبضی ّبی عفًَی ٍیط

هیىطٍثی ذَاٌّس ثَز. اظ آًزب ًمف ؾیؿتن ایوٌی زض وٌتطل ٍ هْبض هَتبؾیَى ّبی ًبثزبی ؾلَلی ثرَثی ًكهبى  
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ّوهطاُ ثهب      6ٍ ایٌتط لَویي  ?A ٍ1B  ٍ ,TNF 1ایٌتطلَویي   ایوًََهسٍالتَض ّبی  ٍ اذتالل  زازُ قسُ اؾت،

بى ّبی هعسُ ًبقی اظ اثتال ثِ ّلیىَثهبوتط هكهبّسُ   ٍ ًیع ؾطع C  ٍBؾطعبى ّبی وجس ًبقی اظ اثتال ثِ ّپبتیت 

قسُ اؾت، اؾتطؼ ّبی ارتوبعی اظ عطیك ایزبز اذهتالل زض ؾیؿهتن ایوٌهی ، ههی تَاًٌهس ثهِ عٌهَاى یىهی اظ         

ـبوتَضّبی هؿتعس وٌٌسُ ثطای اثتالء ثِ اًَا  ؾطعبى ّهب هحؿهَة گطزًهس. ثهطایي اؾهبؼ ؾهالهت ارتوهبعی ،        

ـطزی ثطلطاض هی ؾبظز ٍ تَرِ ثِ آى رعء الیٌفىی اظ ثطًبهِ ضیعی ّبی ًظبم ؾالهت اضتجبعبت هتمبثلی ثب ؾالهت 

 ضا تكىیل هی زّس.  

ضٍیىطز ربهعِ پصیطی ثب توطوع ثط هْبضت ّبی ـطز ثطای تعبهل ؾبلن ثهب ربهعهِ : زض ایهي ضٍیىهطز ، ؾهالهت       -2

ههَضز تَرهِ لهطاض ههی     « عی اـهطاز ؾالهت ارتوب»ـطزی زاضای اثعبز رؿوی ، ضٍاًی ٍ ارتوبعی تلمی هی قَز ٍ 

گیطز. زض ایي ضٍیىطز ّوبى عَض وِ اذتالالت اضگبًیه ـطز ثبعج ثیوبضی رؿوی هی قَز ٍ آؾیت ّبی ضٍاًی یب 

اذتالالت ًَضٍتطاًؿویتطی اـطاز ثبعج ـمساى ؾالهت ضٍاى هی گطزز ، ـمساى هْبضت زضتعبهالت هَـهك ارتوهبعی   

تلمی هی قَز. ثط ایي اؾبؼ اـطازی وِ لسضت اًعغبؾ پصیطی زض ظًهسگی   اـطاز ًكبًِ عسم ؾالهت ارتوبعی آًبى

ذَز ًساضًس، ظٍز ذكوگیي هی قًَس، زض ثطاثط ًبهالیوبت ون عبلت ّؿتٌس، پكتىبض ٍ اضازُ ؼلجِ ثهط هكهىالت ضا   

ًساضًس، ؾري چیي ٍ زٍ ثْن ظى ّؿتٌس، اّل ؼیجت ٍ تْوت ٍ زضٍغ ّؿتٌس، ویٌِ تهَظ ٍ ثهی گصقهت ّؿهتٌس،     

ًت علت ٍ ثی اًهبـٌس ٍ یب اظ ـضیلت ّبی اذاللی ثی ثْطُ اًس یب ثلحبػ ارتوبعی هٌعٍی ٍ پطذبقهگط ٍ ًهب   ذكَ

ههی ثبقهٌس. زض   « ًب ؾهبلن »هٌعغؿ ّؿتٌس، ثِ ًؿجت گطـتبضی قبى ثِ ایي نفبت ٍ ٍیػگی ّب، اظ ًظط ارتوبعی 

رؿن ٍ ضٍاى، ثبیس ثطای تحمهك ؾهالهت   ایي ضٍیىطز، ثطًبهِ ضیعاى ؾالهت، ّن ظهبى ثب ثطًبهِ ضیعی ثطای ؾالهت 

ارتوبعی اـطازًیع ثطًبهِ ضیعی ًوبیٌس ٍثسیي هٌظَض ثبیهس ضٍی تَاًوهس ؾهبظی ارتوهبعی ٍ اضتمهبء هْهبضت ّهبی        

 اضتجبعی اـطاز ؾطهبیِ گعاضی وٌٌس ٍ آهَظـ ّبی ارتوبعی ضا ثِ ایي رْت ّسـگعاضی ًوبیٌس.  

وبهل یب ًؿجی زض اًحهبض دَظُ ؾالهت لطاض زاضز. هْبضت ّهبیی  ثركی اظ دیغِ ّبی ٍالع زض ایي ضٍیىطز ، ثغَض 

اظ ایي گطٍُ اًس. ثرف زیگطی اظ دیغِ ّبی هطتجظ ثب ایي ضٍیىهطز، ًظیهط   « تبة آٍضی»ٍ « ؼلجِ ثط ذكن»ًظیط 

ضاؾتگَیی ، ؼیجت ًىطزى ، پطّیع اظ تْوت، عفط ٍ گصقت، ووه ثِ زیگطاى ٍ ایخبض ، ثِ دهَظُ ـطٌّهع عوهَهی    

قَز ٍ ثطًبهِ ضیعی ّبی آى ثبیس هكتطن ثب اّل ـطٌّع ٍ علوهب ٍ ضٍدهبًیَى نهَضت پهصیطز ٍ یهه       هطتجظ هی

 ّوىبضی ثیي ثركی گؿتطزُ ٍ عویمی ضا علت هی وٌس.

ِ  » زض ؾبل ّبی اذیط، زض ثطًبهِ ضیعی ؾالهت ارتوبعی ثب ضٍیىطز  ، ًگهطـ ضٍاًكٌبؾهی   « تعبهل ؾبلن ثهب ربهعه

( هحَضیت ٍیػُ ای یبـتِ اؾت. ایي ًگطـ ، وِ زیسگبّی پُؿهت ههسضى   Positive Psychologyهخجت گطا )

ثِ علن ضٍاًكٌبؾی تلمی قسُ اؾت،ٍثغَض ضٍظ اـعًٍی زضدبل گؿتطـ ٍ وبضثطزی قسى اؾت، هی وَقس تب ثزبی 

توطوع ثط ثیوبضی ّب ٍ اذتالالت ضٍاًی ثِ قرهیت ّبی ؾبلن ٍ ثب ًكبط ٍثطذهَضزاض اظ لهصت ٍ قهبزهبًی پبیهساض     

اظز. زض ایي ضٍیىطزهخجت اًسیف ؛ اهیس، تَرِ ثِ ظیجبیی ّب ، لسضزاًی ٍ قىط گعاضی ٍ..ّوهِ اثعاضّهبیی ثهطای    ثپطز
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

ضٍاثظ ارتوهبعی ـهطز ضا هتحهَل      زؾتیبثی ثِ قبزهبًی زضًٍی ٍ ذَقٌَزی پبیساض تلمی قسُ اًس . هخجت اًسیكی

ؾبظز. ذَـ ثیٌهی، یىهی اظ هْوتهطیي     هی ؾبظز ٍ عكك ثِ ّوٌَ  ٍ ضعبیت دمَق زیگطاى ضا زض ٍی هتزلی هی

لبثلیت ّبی هْبضتی اؾت وِ هَرت ؾالهتی ثیكتط اًؿبى هی قَز. یىی اظ اؾبتیص شاًكگبُ ّبضٍاضز ثِ ًبم رَضد 

ًبهیسُ اؾت. ایٌْب « mature defensesزـب  ثبلػ : » ٍایالًت، لبثلیت ّبیی ضا هغبلعِ وطزُ اؾت وِ آًْب ضا 

، قَخ عجعی ، ٍ تَاًبیی ثِ تعَیك اًساذتي اضضبی ؼطائع ٍ اهیهبل ثهَزُ اؾهت. ایهي     قبهل ـساوبضی، آیٌسُ ًگطی 

هكبّسُ وهطز اـهطازی وهِ زاضای لبثلیهت       ذهبیم زضثطذی اـطاز ثیكتط ٍ زض ثطذی ووتط ثِ ٍرَز هی آیس. ٍی

َضزاض ثهَزُ  ّبی زـب  ثبلػ ثَزُ اًس، زض ظًسگی ذَز اظ زضآهس ثْتط،ؾالهت رؿوی ثیكتط ٍ قبزی اـعٍى تطی ثطذ

اًس. زض زاًكگبُ زیگطی ، زاًكزَیبى ایي ؾئَال ضا هغطح وطزًس وْأیب قبزی اظ عطیهك هْطثهبًی وهطزى ثْتهط اظ     

ذَـ گصضاًسى دبنل هی قَز؟ پؽ اظ ثحج عَالًی زاًكزَیبى ثِ ّوطاُ اؾتبزقبى ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وهِ  

ثَز اظ اًزبم یه ـعبلیت لصت ثرف ٍ یه ـعبلیهت   ثطای ّفتِ ثعس ّطوسام تىلیفی ثطعْسُ ثگیطًس. تىلیؿ عجبضت

 ًَ  زٍؾتبًِ ٍ تسٍیي ٍ ًَقتي ًتبیذ دبنل اظ ایي تزطثِ. 

ًتبیذ دبنل قسُ ثؿیبض ربلت ثَز.پیأهس ًْبیی ـعبلیت ّبی لصت ثرف زاًكزَیبى ) هبًٌهس ضـهتي ثهِ ؾهیٌوب ،     

اهبت هْطپطٍضاًِ ضًع هی ثبذت. ظههبًی  توبقبی ـیلن، ذَضزى ثؿتٌی ؛گطزـ ضـتي ثب زٍؾتبى( زض همبیؿِ ثب الس

وْىبضّبی ًَ  زٍؾتبًِ، ثِ نَضت ذَزاًگیرتِ ٍ هجتٌی ثط لبثلیت ّهبی قرههی اًزهبم قهسُ ثَز،توهبم ضٍظ زض      

دبل ٍ َّای ثْتطی ؾپطی قسُ ثَز. یىی اظ زاًكزَیبى اظ توبؼ تلفٌی پؿهطعوَیف ثهطای زضیبـهت ووهه زض     

ه وطزى ثِ اٍ ثب قگفتی هتَرِ قسم وهِ زض ثمیهِ ضٍظ ثْتطههی    پؽ اظ وو» زضؼ ضیبضی نحجت وطز. اٍ گفت 

تَاًن ثِ زیگطاى گَـ وٌن قبز ٍ ؾطدبل ثَزم ٍ ثیف اظ ضٍظ ّبی زیگط هحجت زیگطاى ضا ثِ ذَزم ادؿبؼ ههی  

ًتیزِ توطیي زاًكزَیبى ایي ثَز وِ ثطذالؾ لصت ّبی هعوَل، هْطثبًی ثهب زیگهطاى ثبعهج ذَقهٌَزی     «. وطزم:

 توٌسی هؿتوطتطی هی قَز. پبیساض ٍ ضضبی

ی ًعزیهه قهسُ   «زیهي »ضٍیىطز ًَیي ضٍاًكٌبؾی هخجت گطا ، دؿت ذهلت پُؿت هسضى ذَز، ثؿیبض ثِ ضٍیىطز 

 اؾت. 

هخجت اًسیكی، ًگطـ هحَضی زض اًسیكِ زیٌی اؾت. ذَـ ثیٌی، دك زاًؿتي ّؿتی ؛ ثبعل ضا ضـتٌی)ٍ هبًٌس  

؛دبوویت عسالت )الْی( زضرْبى ، ٍ هَلتی ثهَزى ؾهرتی   وؿ ضٍی آة( زاًؿتي ؛ ّسـوٌس تلمی وطزى ّؿتی 

ّب ؛ تطٍیذ ًیىَوبضی ٍ ضؾیسگی ثِ ّن ًَعبى ؛ ایخبض ٍ اظ ذَزگصقتگی ؛ زٍؾت زاقتي زیگطاى ؛ تىطین ـضهیلت  

اهیسٍاض ثَزى ثِ آیٌسُ ٍ هغوئي اظ پیطٍظی ًْبیی دك ٍ ثطلطاضی عهسل،... ّوهِ ٍ    "ّب ٍ تطٍیذ وطاهت ّب ٍ ًْبیتب

ظُ ّبی زیٌی ّؿتٌس وِ هخجت اًسیكی ٍ ذَـ ثیٌی ٍ اهیس ٍ ًكبط ضا تطٍیذ ههی وٌٌهس. آههَظُ ّهبی     ّوِ آهَ

پیبهجطاى الْی ٍ اهبهبى ربًكیي آًْب ؛ثِ تطثیت اًؿبى زیي هساض ّوت هی گوبضز. اًؿبى زیي هساض ، ذهَـ ثهیي،   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

    1331ثٌسضعجبؼ، اؾفٌسهبُ  -ًرؿتیي ّوبیف اؾالم ٍ ؾالهت ضٍاى         

---------------------------------------------------------------

9 

 

 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

ًْبیی عسالت اؾت؛ چٌیي اًؿبًی اظ  ٍ ثطلطاضی  ثب ًكبط، اهیسٍاض ثِ آیٌسُ ،هغوئي اظ پیطٍظی ًْبیی دك ثط ثبعل

 ثطذَضزاض اؾت.« تعبهل ؾبلن ثب ربهعِ»ضٍیىطز   ؾالهت ارتوبعی ثب

 

 ًتیجِ گیری:

عجیعت ظًسگی ثِ عٌَاى دبلت ضـبّی وِ زض آى ّط ـطز اطـیت ذَز ضا قٌبذتِ، ثتَاًس ثب اؾتطؼ ّبی ؾهالهت  

ثِ عَض هَحط ٍ هَلس وبضهٌس ٍ ًیع لبزض ثبقس زض ارتوب  ضٍاى همبثلِ ٍ زض ـعبلیت ّبی ارتوبعی هكبضوت ًوبیس، ٍ 

 ثب اذتالالت ضٍاًی ٍ ضـتبضی اظ لجیل اًعٍای ارتوبعی، ویفیت ثط ظًسگی ذَز ضا تغجیك زّس.

ثِ عجبضت زیگط، اظ زیسگبُ هعٌَی عَاهلی وِ ضٍی ؾالهت رؿوی، ضٍاًی ٍ ارتوبعی تبحیط هی گصاضز. )ضـتبضّبی 

 – تحهیالت ٍ آهَظـ – قؽلی اهٌیت ٍ ثیىبضی -ثسى ـیعیَلَغیه ذهَنیبت –عی ارتوب دوبیت –ثْساقتی 

ِ ( ثالیب ٍ دَازث – اـتبزُ زٍض هحطٍم هٌبعك ٍ ًكیٌی دبقیِ – ارتوبعی دوبیت – ظیؿت هحیظ – هؿىي  وه

َز ق هی هٌتْی ربهعِ ؾالهت ٍ اـطاز ضٍاى ؾالهت ثِ ؾطاًزبم وِ اؾت ضاّىبضّبیی ٍ ّب ؾیبؾت اتربش ًیبظهٌس

ٍ هعٌَیت ٍ اضتجبط ثب ذسا، هْن تطیي انل ثطای تبهیي ؾالهت ضٍاى ٍ ارتوب  اؾت، اضتجبط ثب ذسا زض ؾرتی ّب، 

هكىالت ٍ ثحطاى ّبی ظًسگی ثِ اًؿبى ثِ اًؿبى آضاهف ثب اـعایف اطـیت ّبی قٌبذتی ذَز، تَاًبیی هَارْهِ  

ی پط اؾتطؼ اهطٍظ ، ووتط زچبض هكىالت ضٍدهی ٍ  ٍ همبثلِ ثب اؾتطؼ ّبی ظًسگی ضا پیسا ذَاّین وطز ٍ زض زًیب

 ضٍاًی ذَاّین قس.

 

 ٍالؿالم
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 پی ًَشت ّا:

 زوتط آى هبضی ضٍـ ثالٍ، زوتط اُزیي ًیَى –وتبة ضٍاى قٌبؾی ارتوبعی  -

 ؾالهت ارتوبعی، عسالت ارتوبعی -

 تبضیرچِ ضٍاى قٌبؾی ایطاى ٍ رْبى -

 ؾبیت ّبی ترههی ضٍاى قٌبؾی -

 قٌبؾی انغالدبت ضٍاى -
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