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وًیسىدٌ مسئًل:
ظٞطا ضؾبیی ذٛظا٘ی

چکیدٌ
ٞسف اظ ایٗ تحمیك ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای ثب ضٞیبفت استطاتژیه ثط سالٔت سبظٔبٖ ثب ٔیب٘زی
ٌطی ضسٕیت زض سبذتبض سبظٔب٘ی ٔی ثبضس.
ایٗ پژٞٚص اظ ٘هط ٞسف وبضثطزی  ٚثط اسبس ضیٌ ٜٛطزآٚضی زازٞ ٜب تٛغیفی اظ ٘ٛو پیٕبیطی است.
ربًٔ ٝآٔبضی پژٞٚص ضا  ٕٝٞوبضوٙبٖ لسٕت ًٔب٘ٚت زا٘طزٛیی زا٘طٍب ٜغًٙتی اغفٟبٖ تطىیُ زازٜ
ا٘س  ٚاثعاض ٔٛضز استفبز ٜرٟت رٕى آٚضی اقاليبت ،پطسطٙبٔ ٝاست .اظ پطسطٙبٔ ٝسالٔت سبظٔبٖ الیسٖ
ٕٞ ٚىبضاٖ ثطای ٔتغیطٞبی اضظیبثی يّٕىطز  ٚسیستٓ پبزاش  ٚضلبثت اظوتبة ٔمیٕی استفبز ٜضس ٜاست.
تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب ثب ضٚش تحّیُ يبّٔی تبئیسی ٔ ٚسَ سبظی ًٔبزالت سبذتبضی  ٚثطضسی
ٕٞجستٍی ٔتغیط ٞب ثب ٘طْ افعاض  SPSS ٚ PLSا٘زبْ ٌطفت ٝاست٘ .تبیذ حبغّ٘ ٝطبٖ زاز و ٝاظ  3ثًس
سكح استطاتژی اذالق حطف ٝای زض سكح سبظٔبٖ  :اضظیبثی يّٕىطز  ٚسیستٓ پبزاش ٕٟٔتط اظ ثًس ضلبثت
ثط سالٔت سبظٔبٖ است  ٚزض ٟ٘بیت ٔ تغیط ٔیب٘زی ضسٕیت تأحیط چٙسا٘ی ثط افعایص سالٔت سبظٔبٖ
٘ساضز.
کلمبت کلیدی :اذالق حطف ٝای ،سالٔت سبظٔبٖ ،سبذتبض سبظٔبٖ.
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مقدمٍ
تب اٚایُ زٔ 1900 ٝٞیالزیٔ ،بٔٛضیت ٔٛسسبت  ٚضطوت ٞبی وست  ٚوبض غطفبً التػبز ثٛز ،أب ٞط لسض ث ٝظٔبٖ حبؾط ٘عزیه
ٔی ضٛیٓٔ ،حیف ارتٕبيی ضضس ثیطتطی وطزٔ ،ٜسئِٛیت ٞبی ارتٕبيی  ٚاذاللی زض ٘هطیٞ ٝبی ٔسیطیت ربیٍبٔ ٜحىٓتطی
یبفت ٝا٘س ( (Koontz, 1993زض ٕٞیٗ ثستط زا٘طی ث٘ ٝبْ اذالق حطفٝای ٔتِٛس ضس ٚ ٜضضس ٔی وٙس .أب ایٙى ٝثب چ ٝضٞیبفتی
ث ٝاذالق حطف ٝای ٘هط وٙیٓٔ ،سئّ ٝی ٕٟٔی است .چ ٖٛاذالق  ٓٞزض ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی ٔحُ تٛر ٝاست  ٓٞ ٚزض
ٔسیطیت استطاتژیه ،ثٙبثطایٗ تًییٗ وٙٙس ٜاست و ٝایٗ زٛ٘ ٚو ضٞیبفت ث ٝاذالق ضا ثب یىسیٍط زض ٘یبٔیعیٓ $زیٛیس  ،فطزآض،
ٔسیطیت استطاتژیه ،زوتط يّی پبضسبییبٖ ٔ ٚحٕس ايطاثی .#1379
زض ضٞیبفت استطاتژیه ث ٝاذالق حطف ٝایٛٔ ،فمیت سبظٔبٖ زض ٌطٚی ايتٕبز ٔحیف ث ٝسبظٔبٖ  ٚآٖ ٘یع زض ٌطٚی پیص ثیٙی
پصیطی سبظٔبٖ ثطای ٔحیف  ٚآٖ ٘یع ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ،زض ٌطٚی ٔسئِٛیت پصیطی سبظٔبٖ است .ثٙبثطایٗ اذالقحطفٝای زض ضٞیبفت
استطاتژیهٔ ،سئِٛیت پصیطی سبظٔبٖ زض لجبَ حمٛق  ٕٝٞيٙبغط ٔحیف $زاذّی  ٚذبضری #سبظٔبٖ تًطیف ٔی ضٛز ٘ ٚمطی
ضاٞجطزی زض ٔٛفمیت سبظٔبٖ ایفب ٔیٕ٘بیس $فطأطظ لطأّىی ،احس ،اذالق حطف ٝای.#1382 ،
پبسرٍٛیی ارتٕبيی ٔ ٚطاحُ ضضس اذاللی سبظٔبٖ اظ یه حسالُ ضطٚو ٔی ضٛز  ٚث ٝیه حساوخط ٔی ضسس :حسالُ آٖ ،ضيبیت
وطز ٖ لب٘ ٖٛاست ،أب ثطای ایٗ و ٝاظ تٙجیٟبت فیعیىی زض أبٖ ثٕب٘ٙس.زض ایٗ ٔطحّ ٝتجًیت اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات تٟٙب ظٔب٘ی
غٛضت ٔی ٌیطز وٙٔ ٝفًت ٔستمیٕی زض آٖ ثبضس.
حس ٔیب٘ ٝایٗ است و ٝسبظٔبٖ ث ٝا٘تهبضات ٌطٞ ٜٚبیی و ٝث ٝآٖ ٘عزیه ا٘س ،پبسد زٞس  ٚثب ا٘زبْ تًٟسات ذٛز ،ضسٔٛبت ًَٕٔٛ
ضا حفم وٙس؛  ٚزض ٔطحّٟ٘ ٝبیی ،سبظٔبٖ ثط حمٛق زیٍطاٖ اضظش ٔی ٌصاضز  ٚاضظش ٞبی ٔكّك ضا حتی ثسٔ ٖٚالحه ٝآضای
اوخطیت تمٛیت ٔی وٙس .ثبالتط اظ آٖ ،زض ایٗ ٔطحّ ٝسبظٔبٖ اظ اغ َٛاذاللی ذٛز ٌعیس ،ٜحتی اٌط لب٘ ٓٞ ٖٛث ٝآٖ اِعاْ ٘ىٙس،
پیطٚی ٔی وٙس  ٚاٌط ٔربِف لب٘ ٖٛثبضس ،ثب ضا ٜاذاللی آٖ ضا ث ٝچبِص ٔی وطس.
ضٞیبفت يّٕیبتی ث ٝاذالق حطف ٝای غبِجبً حسالُ ٌطایب٘ ٝاست ،زض حبِی و ٝضٞیبفت استطاتژیه ،اذالق حطف ٝای ضا حساوخط
ٌطایب٘ ٝتًمیت ٔی وٙس.
زضٔكبًِٝی  Wood, Swensonزض سبَ  2011زض ذػٛظ ثطضسی ٔیعاٖ تأحیط  ٚضيبیت اذالق زض احطثرطی ٔسیطاٖ يبِی
ضطوت ٞبی ثطتط تزبضی ،ایٗ ٘تیز ٝزست یبفت و ٝضيبیت اذالق ٔٛرت افعایص تػٛیط ٔخجت  ٚضٟطت سبظٔب٘ی ضسٙٔ ٚ ٜجًی
ثطای افعایص ٔعیت ضلبثتی ث ٝضٕبض ٔی آیس  ٚظٔی ٝٙاحطثرطی آ٘بٖ ضا فطأ ٓٞیٕ٘بیس .#ْ2011 ٚ Wood, Swenson$
ثٙبثطایٗ ثب ٞسف تٟی  ٝیه چبضچٛة ٔفٟٔٛی اظ سبظٔبٖ  ٚاذالق وست  ٚوبض ،ث ٝاضائ ٝچبضچٛثی پطزاذتٙس و ٝیه پبی ٝثطای
تٛسً ٚ ٝپبالیص اضتجبـ ٞبی اذاللی زضسبظٔبٖ فطأ ٓٞی آٚضز ٔ ٚی تٛا٘س ثبيج ٕٞىبضی  ٚاتحبز زض اضتجبـ ٞبی اذاللی ضٛز.
ارطای چبضچٛة اضائ ٝضس ٜثبيج اغالح سبذتبضٞب  ٚفطآیٙسٞب ی سبظٔبٖ ضسٛٔ ٚ ٜرت ٔی ضٛز و ٝتٛا٘بیی ٞب افعایص یبفتٚ ٝ
يّٕىطز سبظٔب٘ی ٘یع اضتمبء یبثسٔ .طٚضی ثط ٔجب٘ی ٘هطی  ٚپژٞٚص ٞبی ا٘زبْ ٌطفت٘ ٝطبٖ ٔی زٞس ؤ ٝتغیطٞبی اذالق حطفٝ
ای ،سالٔت سبظٔب٘ی  ٚسبذتبضسبظٔب٘ی ٔی تٛا٘ٙس ثب یىسیٍط ضٚاثف ًٔٙی زاض  ٚتأحیط ٌصاضی زاضت ٝثبضٙس.
أطٚظ ٜثب تٛر ٝثٕٞ ٝیٗ ٔٛضز ،زض ٔف ْٟٛرسیس اذالق حطف ٝای ،ثٔ ٝسئِٛیت ٞبی اذاللی ثٍٙب ٚ ٜسبظٔبٖ اضبضٔ ٜی ضٛز و ٝاظ
تًطیف سٙتی ربٔى تطاست .زض ایٗ ٍ٘ب ،ٜثٍٙب ٜثٙٔ ٝعِ ٝضرػیتی حمٛلی زٔ ٌٝ٘ٛ ٚسئِٛیت زاضز :اِفٔ#سئِٛیت ٞبی حمٛلی
ویفطی .ةٔ #سئِٛیت ٞبی اذاللی ؤ ٝسئِٛیت ٞبی اذاللی ثٍٙب ٜثسیبض پیچیسٜتط اظ ٔسئِٛیت ٞبی اذاللی فطزی -ضرػی
 ٚفطزی -ضغّی است .ث ٝيجبضت زیٍطٔ ،سئِٛیت ٞبی اذاللی ثٍٙب ٜضبُٔ  ٕٝٞاؾالو  ٚاثًبز سبظٔبٖ ٔی ضٛز  ٚاذالق ضغّی ضا
٘یع زض ثط ٔی ٌیطز .اِجت ٝاذالق حطف ٝای افع ٖٚثط اذالق وبض ،حمٛق وبض ضا ٘یع زض ثط ٔی ٌیطز.
ٚیژٌی ٞبی اذالق حطف ٝای زض ٔف ْٟٛأطٚظی آٖ يجبضت ا٘س اظ :زاضای ٛٞیت يّٓ  ٚزا٘ص ثٛزٖ ،زاضتٗ ٘مطی وبضثطزی ،اضائٝ
غجغ ٝای حطف ٝای ،ثٔٛی ٚ ٚاثست ٝثٛزٖ ث ٝفطٚ ،ًٙٞاثستٍی ث ٝیه ٘هبْ اذاللی ،اضائ ٝزا٘طی ا٘سب٘ی زاضای ظثبٖ ضٚضٗ
اٍ٘یعضی ،ضٚی آٚضزی ٔیبٖ ضضت ٝای.
ٚیژٌی ٞبی افطازی و ٝاذالق حطفٝای زاض٘س ،ضبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی ضٛز $أیطی  ٚزیٍطاٖ:#
ٔسئِٛیت پصیطی -ثطتطی رٛیی  ٚضلبثت قّجی -غبزق ثٛزٖ  -احتطاْ ث ٝزیٍطاٖ -ضيبیت اضظش ٞب ٙٞ ٚزبض ٞبی ارتٕبيی ٚ
احتطاْ ث ٝآٟ٘ب  -يساِت  ٚا٘ػبف ٓٞ -زضزی ثب زیٍطاٖٚ -فبزاضی.
يٛأُ ٔٛحط ثط اذالق حطف ٝای ضا ٔی تٛاٖ ث ٝس ٝزست ٝيٕس ٜتمسیٓ وطز $ض٘ٚمی  ٚفیؿی.#1390،
الف) سطح کالن :ضبذع ٞبی يٕس ٜای و ٝزض ایٗ سكح ٚرٛز زاض٘س يجبضتٙس اظ  :يٛأُ فطٍٙٞی -يٛأُ التػبزی -فٙبٚضی-
يٛأُ لب٘٘ٛی.
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ة) سطح سبزمبوی :ضبذعٞبیی و ٝزض ایٗ سكح ٚرٛز زاض٘س يجبضتٙس اظ :
 اضظیبثی يّٕىطز٘ :ح ٜٛاضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحس ضلبثت ثیٗ آٟ٘ب ثٚ ٝرٛز آیس  ٚیب پطزاذت ثط اسبس آٖغٛضت ٌیطز ٕٔىٗ است يُٕ  ٚضفتبض یه فطز ضا زض ضطایف يبزی زسترٛش تغییط وٙس.
 ضلبثت :ایزبز حس ضلبثت ث ٝغٛضت ٔخجت یب ٔٙفی ضٚی ضفتبض افطاز تأحیط ٔی ٌصاضز. سیستٓ پبزاش :استفبز ٜاظ ثط٘بٔٞ ٝبی تمٛیت ضفتبض ثب پبزاش یب تمٛیت ٞبی ٔٙفی زض ازأ ٝیه وٙص ٔٛحط است. ٚیژٌی ٞبی یه ضغُٔ :طرػبت ٚ ٚیژٌی ٞبی ٞط ضغُ اغٔ َٛطثٛـ ث ٝآٖ ضغُ ضا زض ثطزاضز ث ٝيٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛوبضٔٙسثبیٍب٘ی یب ز ثیطذب٘ ٝزاضای ٚیژٌی ٞبی ٔطثٛـ ث ٝضغُ ذٛز است و ٝثب یه فطٚضٙس ٜلیبس پصیط ٘یست٘ .ح ٜٛاضتجبـ ٞط
ٔتػسی ضغُ ثب زیٍطاٖ  ٚاٍ٘یعٞ ٜبی ازأ ٝوبض ٞطیه ثب زیٍطی ٔتفبٚت است.
 زستطسی ٔٙبثىٙٔ :بثى ٔٛرٛز زض ٞط لسٕت سبظٔبٖ ٔ ٚحسٚزیت ٞبی ٞطیه اظ ایٗ ٔٙبثى سجت ایزبز وٙص ٔتمبثُ ثیٗ افطازٔی ضٛز .ایٗ وٙص ٞب ٕٔىٗ است تًبضؼ ثیٗ افطاز ضا ث ٝز٘جبَ زاضت ٝثبضس ٚوبضوٙبٖ زست ث ٝالسأی ثع٘ٙس و ٝزض ضطایف
يبزی اظ آٟ٘ب سط ٕ٘ی ظز٘س.
 اٞساف سبظٔب٘ی :آ٘چ ٝسبظٔبٖ ٔی ذٛاٞس ث ٝآٖ ثطسس ٞسف سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔیضٛز .زض ایٗ ثیٗ ضاٞ ٜبی ضسیسٖ ث ٝاٞسافٔتفبٚت است ٘ ٚعزیىی ث ٝاٞساف ٘ٛيی ٔٛفمیت ٔحسٛة ٔی ضٛزٕٞ .یٗ أط ثط ضفتبض افطاز زض ضطایف ٔسبٚی یب حتی ٘بثطاثط
تأحیط ٌصاض است.
ج) سطح فردی :يٛأّی چ ٖٛيمبیس فطزی ،آٔٛظٞ ٜبی ذب٘ٛازٌیٍ٘ ،طش ٞبی فطزی  ٚضٚاثف ارتٕبيی زض ایٗ سكح لطاض ٔی
ٌیط٘س.
ثطذی ٔٛاضز زض ظٔی ٝٙی ٔسبئُ اذاللی ثٚ ٝیژ ٜاذالق حطف ٝای وبستی ٞب  ٚاضتجبٞبتی غٛضت ٔیٌیطز ،و ٝزض لبِت تحٛیُ
ٌطایی ٔی تٛاٖ اظ آٖ ثحج وطز .تحٛیُ ٌطایی یًٙی اضربو ٞط پسیساض ث ٝأطی فطٚتط اظ آٖ  ٚاذص ٚرٟی اظ آٖ ضیء ث ٝربی
اغُ  ٚحمیمت آٖ ،وٙٔ ٝكك زا٘بٖ ٔسّٕبٖ ضىُ سبز ٜآٖ ضا ٔغبِكٝی وٚ ٚ ٝٙرٔ ٝی٘بٔٙس .تٕخیُ فیُ زض یىی اظ زاستبٖ
ٞبی ٔخٛٙی ًٔٛٙی $فیُ زض ذب٘ ٝتبضیه #ثطای آضىبض وطزٖ ذكبی تحٛیٌُطایی ٔكطح ضس ٜاست .ضٞیبفتی و ٝسیستٓ ضا
ذبضد اظ تٛغیف ظیطسیستٓ ٞبیی و ٝآٖ ضا تطىیُ زازٜا٘س ،تٛغیف  ٚتجییٗ ٔیوٙس  ٚاضتجبـ ثیٗ آٟ٘ب ضا ٔالحهٕ٘ ٝیوٙس.
تحٛیٍّطایی تػٛض ٘بلع ٘ ٚبضٚا اظ اذالق حطف ٝای است و ٝآحبض ظیبٖ ثبض فطاٚا٘ی زاضز؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝآٖ ضا اظ ٔٛا٘ى يٕس ٜضضس
اذاللی زض سبظٔبٖ زا٘ست ٝا٘سٞ .طوسی ٔتٙبست ثب تػٛض ذٛز اظ ٞط فًبِیت آٖ ضا ا٘زبْ ٔیزٞس .تػٛضی و ٝاظ ٔمػس زاضیٓ ،ضاٜ
 ٚاثعاض ٔب ضا تًییٗ ٔی وٙسٔ .سیطأٖ ،تٙبست ثب تػٛضضبٖ اظ اذالق حطف ٝای آٖ ضا تطٚیذ ٔیوٙٙس .تػٛض ٘بلع یب اثعاضاٍ٘بضا٘ٝ
ٔب٘ى تطٚیذ اذالق زض فط ًٙٞسبظٔب٘ی ٔیضٛز .تحٛیٌُطایی زض اذالق حطف ٝای اثًبز فطاٚا٘ی زاضز $لطأّىی  ٚسیبضی.#1386 ،
جديل  -1تٛلًبت ٔسیطاٖ اظ يّٓ اذالق حطف ٝای
اضائٔ ٝالن ٟ٘بیی اضظضٟب
تطسیٓ رس َٚفؿبئُ  ٚضظائُ
تحّیُ ٔسئُ يیٙیٛٔ ،ضزی ٔ ٚجتالث ٝزض حٛظ ٜاذالق
تجییٗ ًٔؿالت اذاللی زض حٛظ ٜفًبِیتٟبی حطف ٝای
حُ تًبضؾبت اذاللی
يكف تٛر ٝث ٝظٔیٞ ٝٙبی پیطٍیطی پیص اظزضٔبٖ
اضائ ٝفطآیٙس تغییط  ٚتػحیح ضفتبض
تٟصیت ٘فس  ٚتًبِی ضرػیت
اضائ ٝاسٞ ٜٛبی اذاللی
ز ضحمیمت اذالق حطف ٝای فطایٙس تفىط يمال٘ی است وٞ ٝسف آٖ تًییٗ يّٕىطز  ٚاضظش ثبالی سبظٔب٘ی ٔیثبضس .يّٕىطز
ضغّی ٕٞبٖ ثبظز ٜافطاز قجك ٚنبیف لب٘٘ٛی تًطیف ضس ،ٜيجبضت است اظ پیبٔس فًبِیت ٞبی ٘یطٚی ا٘سب٘ی زض ذػٛظ ا٘زبْ
ٚنبیفی و ٝث ٝاٚ ٚاٌصاض ٔی ضٛز ٔ ٚیعاٖ تالش  ٚحسٚز ٔٛفمیت وبضٔٙس زض ارطای ٚنبیف ضغّی  ٚتىبِیف ضفتبضی ٔٛضز ا٘تهبض
ضا ثیبٖ ٔی وٙس .ثس ٖٚضه حطوت زض رٟت ٘یُ ث ٝاٞساف سبظٔب٘ی  ٚوست آٖ اٞساف  ٚزض ٟ٘بیت پیططفت ربًٔ ٝزض ٌطٚ
افعایص يّٕىطز وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖٞب است .اضظضیبثی ضغّی ،ضی ٜٛای ًٕٔ ٚ َٛزض يیٗ حبَ ثسیبض زلیك  ٚنطیفی ثطای
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زستیبثی ثٚ ٝؾًیت ٔكّٛة  ٚاذاللی است .فمساٖ اضظضیبثی زض یه سبظٔبٖٔ ،طىُ ثعضٌی است  ٚتجًیؽ زض اضظضیبثی
ٔطىّی ثعضٌتط.
اضظضیبثی ضغّی یىی اظ ٘تبیح تحّیُ ضغّی است ،أب ٘ ٝفمف ثطای تًییٗ زستٕعز ٔٙبست ،ثّى ٝفٛایس آٖ ثسیبض ٌستطز ٜتط
است.
افعایص ویفیت تػٕیٓ ٌیطی ٞبی ٔسیطاٖ ،آضٙبیی ثب ٔطىالت وبضوٙبٖ ،آٔٛظش وبضوٙبٖ ،ربث ٝربیی وبضوٙبٖ ،اضتمبی ضغّی ٚ
ٔمبْ ،افعایص یب وبٞص حمٛق ،اذطاد  ٚتٙجی ،ٝتطٛیك ،ا٘ساظٌٜیطی وبضایی ثط٘بٔٞ ٝب ،تغییطات سبظٔب٘ی ٔب٘ٙس تغییط زض اٍِٛی
ٔسیطیتی ،ضی٘ ٜٛهبضت  ٚوٙتطَ ثط ضطایف وبض  ٚغیط ٕٝٞ ،ٜث ٝاضظضیبثی ثستٍی زاض٘س.
اٌط اضظضیبثی ث ٝزضستی غٛضت ٌیطز  ٚوبضٔٙس اقٕیٙبٖ یبثس و ٝيّٕىطز زضست ا ٚاظ ٍ٘ب ٜسبظٔبٖ پٟٙبٖ ٕ٘یٔب٘س ،زض ضؾبیت
ضغّی ٚی  ،افعایص احسبس تًّك  ٚتًٟس سبظٔب٘ی ا ٚث ٝسبظٔبٖ  ٚوبٞص ا٘ٛاو فسبزٞبی ازاضی ٔٛحط ذٛاٞس ثٛز.
ثٙبثطایٗ ٚؾًیت ٘بٔكّٛة اذاللی زضایٗ حٛظ ٜثب اضظضیبثی ضغّی پی٘ٛسی تٍٙبت ًٙزاضز .آیب سبظٔبٖ ٞب ٘هبْ ربٔى اضظضیبثی
ذٛز ضا تسٚیٗ وطز ٚ ٜآٖ ضا ثٕٔ ٝیعی اذاللی ضسب٘س ٜا٘س؟ آیب اضظضیبثی ضغّی زض سبظٔبٖ ٞبی ٔب ا٘زبْ ٔی ضٛز؟! آیب سبظٔبٖ
ٞبی ایطا٘ی ٟٔبضت الظْ ضا ثطای اضظضیبثی ضغّی ثط پبی ٝاستب٘ساضزٞبی يّٕی زاض٘س؟ آیب پبزاش ٞب ،پطزاذت ٞب  ٚاضتمبی ضغّی زض
سبظٔبٖ ٞبی ٔب ٔجتٙی ثط ٘تبیذ اضظیبثی ضغّی است؟
زض ایٗ ٔكبًِ ٝاذالق حطف ٝای ضا ثب س ٝضبذع ضلبثت ،سیستٓ پبزاش ،اضظیبثی يّٕىطز تًطیف ٔیوٙیٓ  ٚتأحیط ٞطوساْ ثب
ضسٕیت سبظٔب٘ی ثط سالٔت سبظٔبٖ ٔی سٙزیٓ .ایٙى ٝاضظیبثی يّٕىطز ثبیس چٍ ٝ٘ٛثبضس  ٚپبزاشٞب ثط چٔ ٝجٙبیی ِحبل ٔی
ٌطزز  ٚآیب ایٟٙب ثبيج ایزبز ضلبثت زض سبظٔبٖ ٔی ض٘ٛس یب ٘ ٝ؟  ٚچٍ ٝ٘ٛایٗ ضبذع ٞب ثط سالٔت سبظٔبٖ تأحیط ٔی ٌصاضز وٝ
ثبيج زٚاْ  ٚتٛا٘بیی ث ٝسٛی تًبِی افطاز ،سبظٔبٖ  ٚربًٔٔ ٝیٌطزز .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٘ىبت ،حبوٕیت اذالق حطف ٝای زض سبظٔبٖ
لبزض است ثٔ ٝیعاٖ ثسیبض چطٍٕیطی سبظٔبٖ ضا زض رٟت وبٞص تٙص ٞب ٛٔ ٚفمیت زض تحمك اٞسافص یبضی ٕ٘بیس .أطٚظٜ
زاضتٗ اذالق حطف ٝای ثٚ ٝیژ ٜثطای ٔسیطاٖ ثٙٔ ٝعِ ٝیه ٔعیت ضلبثتی زض سبظٔبٖ ٔحسٛة ٔیضٛز $غبِحی.#

ساختار

اخالق حرفٍ ای
اضظیبثی يّٕىطز

سالمت

سیستٓ پبزاش
ضلبثت

سازمان

ضکل ٔ -1سَ پژٞٚص

اَداف پژيَص
َدف اصلی :ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای ثط سالٔت سبظٔبٖ اظ قطیك ضسٕیت سبظٔبٖ زض زا٘طٍب ٜغًٙتی اغفٟبٖ
اَداف فرعی:
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – اضظیبثی يّٕىطز ثط سالٔت سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – سیستٓ پبزاش ثط سالٔت سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – ضلبثت ثط سالٔت سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط ضسٕیت ثط سالٔت سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – اضظیبثی يّٕىطز ثط ضسٕیت زض سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – سیستٓ پبزاش ثط ضسٕیت زض سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای – ضلبثت ثط ضسٕیت زض سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای–اضظیبثی يّٕىطز ثط سالٔت سبظٔبٖ اظ قطیك ضسٕیت زض سبظٔبٖ
ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای–سیستٓ پبزاش ثط سالٔت سبظٔبٖ اظ قطیك ضسٕیت زض سبظٔبٖ
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ثطضسی تأحیط اذالق حطف ٝای–ضلبثت ثط سالٔت سبظٔبٖ اظ قطیك ضسٕیت زض سبظٔبٖ

پیطیىٍ وظری /تچرثی پژيَص
آٔٛظٞ ٜبی اذاللی ضیط ٝزض 1500سبَ پیص اظ ٔیالز زاض٘س .ث ٝقٛضی و ٝزض تبضید آٔس ٜاست ز ٜفطٔبٖ ٔطٟٛض ٔٛسیٔ ،یطاث
یه لجیّ ٝسبٔی است وـ ٝث ٝاظای ٞط ز ٜاٍ٘طت زست ،غبزض ضس ٜتب ث ٝآسب٘ی أىبٖ یبزآٚضی آٟ٘ب ٚرٛز زاضت ٝثبضس.ایٗ ٌٝ٘ٛ
فطٔبٖ ٞبی پٙذ ٌب٘ ٝیب زٍٞب٘ ٝزض ٔیبٖ تٕسٖ ٞبی لجُ اظ زٚضاٖ وتبثت  ٚآٔٛظش ا٘سبٖ ضایذ ثٛز ٜاست( Britannica: p.s.
.#1. Ethics, 1993, p. 492-521
ث٘ ٝهط أب٘ٛئُ وب٘ت ،1فیّسٛف سطضٙبس إِٓب٘ی172$تب ٔ 1809یالزی #ذطزٚضظ ثٛزٖ ثًٙٔ ٝبی يُٕ وطزٖ ثطاثط ثب لٛا٘یٗ
ئٕٛی اسـت ٘ ٚیع ایٗ و ٝلٛا٘یٗ اذاللی آٖ لٛا٘یٙی ٞستٙس و ٝث ٝقٛض ٌستطز ٜای ٔٛضز لج ٚ َٛپیطٚی ا٘سبٖ ٞبی ذطزٔٙس
ثبضٙس .ثٙبثطایٗ اٌط ا٘سب٘ی اذاللی ثبضس ،ذطزٔٙس  ٚزض ٕٞبٖ ًٔٙب آظاز ٘یـع ٞست .فؿیّت ،تٟٙب ضبزی ٘یست ،ثّى ٝيهٕت،
آظازی ٚ ٚاالیی ا٘سبٖ استٙٔ .فًت  ٚفؿیّت اذاللی $اضاز٘ ٜیه٘ ،یه ذٛاٞی #ثطتطیٗ ذیط است  ٚزض ثطاثط آٖ وّی ٝاضظضٟبی
زیٍط فطيی ٞستٙس .)Edwards P.Ethics MacMillan 1967, p. 81-112$
اذالق حطف ٝای ضضتٝای اظ زا٘ص اذالق است و ٝثٔ ٝكبًِة ضٚاثف ضغّی ٔیپطزاظزٛ٘ .يی تًٟس اذاللی ٚ ٚرساٖ وبضی ٘سجت
ثٞ ٝط ٘ٛو وبضٚ ،نیفٔ ٚ ٝسئِٛیت است .اذاللی ثٛزٖ زضحطف ٝحبغُ زا٘ستٗ ،ذٛاستٗ ،تٛا٘ستٗ ٍ٘ ٚطش است.
زض سبَٔ 1803یالزی تٔٛبس پطسیٛاَ ،2پعضـه ،فیّسٛف ٛ٘ ٚیسٙس ٜسطضٙبس اٍّ٘یسی زض ضـٟط ٔٙچستط ،لـب٘$ ٖٛاذاللیبت
پعضىی#ذٛز ضا ٔٙتطط وطز.زض سبَ٘1847رستیٗ رّس ٝا٘زٕٗ پعضىبٖ أطیىب زض فیالزِفیب "اغ َٛاذالق پعضىی آٔطیىب" ضا
ثب اِٟبْ ٌطفتٗ اظ ٕٞبٖ لـب٘ ٖٛپطسیٛاَ ث ٝتػٛیت ضسب٘س و ٝث ٝتطتیت زض سبَ ٞبی ثًس  ٚزسـت آذط زض سبَ 2001زض آٔطیىب
ٔٛضز تزسیس ٘هط لطاض ٌطفت.
ا٘سض ٚوطیستٛفط  ٚریس ٖٛر٘ٛع  2004،زض ٔمبِٝای ثب يٛٙاٖ؛ «فطاذی ٘طب٘ٞٝب ٘ ٚرستیٗ احطات٘ :مص ٔیب٘زی ٚ ٚاسكٌٝطا٘ٝ
اذالق وبض پطٚتستب٘ی» زض آٔطیىب ثٔ ٝكبًِ٘ ٝمص ٔیب٘زی ٚ ٚاسكٌٝطا٘ ٝاذالق وبض ثیٗ ٔیعاٖ حطٚت افطاز  ٚزضن آٖٞب اظ
زیٍطاٖ پطزاذتٝا٘س.
ٚاٞیجٛض ضاوٕٗ ،2010زض پژٞٚص ذٛز ثب يٛٙاٖ «تأحیط اذالق اسالٔی ثط يّٕىطز ضغّی» ث ٝثطضسی تأحیط اذالق وبض اسالٔی ثط
يّٕىطز ضغّی $ضؾبیت ضغّی ،تٕبیُ ث ٝتطن وبض  ٚتًٟس سبظٔب٘ی #زض وطٛض ا٘س٘ٚعی پطزاذت.
زض اذالق حطف ٝای اسالٔیٔ ،الن ٟ٘بیی اذالق ٕٞب٘ب ذٛاست ذسا٘ٚس ـ ذیط ٔكّك ـ استٟٓٔ .تطیٗ اغ َٛضاٞجطزی وٝ
ٔیتٛا٘ٙس ٔٙطأ ضىٌُیطی ٔؤِفٞٝبی وبضثطزی اذالق حطفٝای $اسالٔی #ض٘ٛس ،يجبضتا٘س اظ :اِف #وطأت ا٘سب٘ی؛ ة #آظازی
فطزی؛ د #يساِت ارتٕبيی زض ٔف ْٟٛيبْ لطاض زازٖ ٞط أطی زض ربیٍب ٜضبیست ٝآٖ؛ ز #أب٘تٚضظی زض ز ٚسكح أب٘تزاضی ٚ
ثیٙص أب٘تٍ٘طی زض ایٗ ثیٗ ،اغُ چٟبضْ ٟٔٓتطیٗ اغُ $اغُاالغ #َٛاست.
زضٔزّ ٝثیٗ إِّّی أٛض ٔبِی اسالٔی  ٚذبٚضٔیب٘ٔ ٝسیطیت ،تأحیط ٔیب٘زی اٍ٘یع ٜشاتی ثط ضاثك ٝثیٗ وبض اذالق اسالْ  ،ضؾبیت
ضغّی  ٚتًٟس سبظٔب٘ی زض ثرص ثب٘ىی تٛسف اِجطظ ٌیتب٘ی ،سًیس ایٕب٘ی٘ ،بزض سیسًٔبٔی ،پب٘تب فٚٛزی 17 ،سپتبٔجط  2018ثٝ
چبح ضسیس ٜاست .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜبی ایٗ تحمیك اظ  220پطسطٙبٔ٘ ٝطبٖ زٙٞس ٜاضتجبـ ٔخجت ًٙٔ ٚی زاض ثیٗ اذالق
وبضی اسالٔی  ٚضؾبیت ضغُ  ٚتًٟس سبظٔب٘ی ثب ٘مص ٔیب٘زی اٍ٘یع ٜشاتی است .یبفتٞ ٝب ٘طبٖ زاز و ٝاحط ٔستمیٓ اذالق وبضی
اسالٔی ثط ضؾبیت ضغّیٔ ،ستمیٕب ٚرٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ ،اٍ٘یع ٜشاتی ٘مص رعئی  ٚوبٔال ٔتًٟس زض ضاثك ٝثیٗ اذالق وبضی
اسالٔی  ٚضؾبیت ضغّی ٚثیٗ اذالق وبضی اسالٔی  ٚتًٟس سبظٔب٘ی زاضز.
ضؾبیت ضغّی
تًٟس سبظٔب٘ی

اٍ٘یعٜ

اذالق

زض٘ٚی

وبض

. Emanuel Kant
. Tomas Persival

1
2
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زضٔمبِٔ ٝطٚضی ثط ٔف ْٟٛضفتبض اذاللی زض سبظٔبٖ ٞب ،زض سبَ ِٛٔ$ 2011ف؛ حٕیس ٔهبٞطی ضاز #ثیبٖ ٔیوٙس؛ أطٚظ ،ٜسبظٔبٟ٘ب
ث ٝغٛضت فعایٙس ٜای ذٛز ضا زضٌیط ٔسئّٝای ٔیثیٙٙس و ٝآٖ ضا ًٕٔبی اذاللی ٔی٘بٔٙس ،یًٙی اٚؾبو ٚضطایكی و ٝثبیس یه ثبض
زیٍط وبضٞبی ذالف  ٚوبضٞبی زضست ضا تًطیف وطز ،ظیطا ٔطظ ثیٗ وبضٞبی زضست  ٚذالف ثیص اظ پیص اظ ثیٗ ضفت ٝاست .ثٝ
قٛض وّی ا٘سبٖ ٞب زض ثًس فطزی  ٚضرػی تی زاضای ٚیژٌی ٞبی ذبظ اذاللی ٞستٙس و ٝپٙساضٌ ،فتبض  ٚضفتبض آٟ٘ب ضا ضىُ ٔی
زٞسٕٔ .ىٗ است ٕٞیٗ افطاز ٚلتی زض یه ربیٍب ٚ ٜپست سبظٔب٘ی لطاض ٔی ٌیط٘س يٛأّی ٔٛرت ضٛز و ٝپٙساضٌ ،فتبض  ٚضفتبض
ٔتفبٚتی اظ ثًس فطزی سط ثع٘س و ٝایٗ ٚیژٌی ٞبی ا٘سب٘ی ثط ضٚی ٔیعاٖ وبضایی  ٚاحط ثرطی سبظٔبٖ تأحیط ثٍصاضز .اظ قطفی
اذاللی ثٛزٖ یب ٘جٛزٖ ضفتبضٞب  ٚيّٕىطز ٔی تٛا٘س ٔٛرت ثطٚظ پیبٔسٞبی ٔخجت یب ٔٙفی زض سكح سبظٔبٖ ٌطززٔ .سیط ثبیس اظ
٘هط اذاللی رٛی سبِٓ ثطای وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖ ثٚ ٝرٛز آٚضز ،تب آ٘بٖ ثتٛا٘ٙس ثب تٕبْ تٛاٖ  ٚثٟطٚ ٜضی ٞطچ ٝثیطتط وبض وٙٙس.
ایٗ أط٘ ،یبظٔٙس ٚرٛز ضٞجطی ثب ٛٞش اذاللی 3ثبال استٛٞ .ش اذاللی ،تٛا٘بیی زضن زضست اظ ذالف ،زاضتٗ ايتمبزات اذاللی
لٛی  ٚيُٕ ث ٝآٟ٘بست .ضٞجطاٖ ثب ٛٞش اذاللی ثبال ،وبض زضست ضا زضست ا٘زبْ ٔی زٙٞس ،ايٕبَ آٟ٘ب پیٛست ٝثب اضظضٟب ٚ
يمبیسضبٖ ٕٞب ًٙٞا ست ،يّٕىطز ثبالیی زاض٘س ٕٞ ٚیط ٝوبضٞب ضا ثب اغ َٛاذاللی پی٘ٛس ٔی ظ٘ٙس
(.)www.SYSTEM.parsiblog.com
یبفتٞ ٝب زض ٔمبِ ٝضاثك ٝاذالق حطف ٝای ثب سالٔت ضٚا٘ی  ٚضفتبض ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ تٛسف ٔطیٓ تمٛایی یعزی ٘طبٖ
ٔیزاز ثب افعایص ٔیعاٖ سالٔت ضٚا٘ی زض افطازٔ ،یعاٖ اذالق حطف ٝای زض آ٘بٖ افعایص ٔییبثس  ٚثطيىس.ثب افعایص ضفتبض
ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘یٔ ،یعاٖ اذالق حطف ٝای زض افطاز افعایص ٔییبثس  ٚثطيىس .ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طات اذالق حطف ٝای ،سالٔت
ضٚا٘ی  ٚضفتبض ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی زض وبضوٙبٖ ثب رٙسیت ٔ ٚساضن تحػیّی ٔرتّف ،تفبٚت ًٔٙی زاضی ٚرٛز ٘ساضز .ث ٝقٛض وّی
ثیٗ اذالق حطف ٝای ثب سالٔت ضٚا٘ی  ٚضفتبض ضٟط٘ٚسی سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ ازاض ٜوُ آٔٛظش  ٚپطٚضش استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ضاثكٝ
ًٔٙبزاضی ٚرٛز زاضز.

محديدٌ مًرد مطبلعٍ
اغفٟبٖ ،وبضٔٙساٖ ًٔب٘ٚت زا٘طزٛیی زا٘طٍب ٜغًٙتی اغفٟبٖ.

ريش تحقیك
ثب تٛر ٝث ٝایٙىٛ٘ ٝو تحمیك اظ ٘هط ٞسف تحمیك ،وبضثطزی )  ( Applied Researcherاست .اظ ٘هط ضٚش ،تحمیمی تٛغیفی
 ٚاظ ضبذ ٝپیٕبیطی ٔی ثبضس .پس اظ ٘هط ٞسف تٛغیفی اظ ٘ٛو ٔیسا٘ی  ٚاظ اثعاض پطسطٙبٔ ٝثٙٔ ٝهٛض رٕى آٚضی اقاليبت
استفبزٔ ٜی ضٛز.
زض ایٗ پژٞٚص ثٙٔ ٝهٛض پبسد زٞی ث ٝسٛاالت تحمیك ،اظ پبسد زٙٞسٌبٖ ذٛاست ٝضس ٜثٛز ؤ ٝیعاٖ ٔٛافمت ذٛز ضا ثب ٞط
یه اظ سٛاالت ثیبٖ وٙٙس .ثسیٗ ٔٙهٛض قیف ِ 5یىطت و ٝزض ثطٌیط٘سٌ ٜعی ٝٙوبٔالً ٔربِفٓٔ ،ربِفٓٔ ٝ٘ ،ربِفٓ ٘ٛٔ ٝافمٓ،
ٔٛافمٓ ،وبٔالً ٔٛافمٓ ثطای سٙزص سالٔت سبظٔبٖ ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌطفت  ٚثطای ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٔ ٚیب٘زی اظ قیف 3
ِیىطت استفبز ٜضس .پطسطٙبٔ ٝتحمیك زاضای  3ثرص اذالق حطف ٝای ٔطتُٕ ثط  24پطسص ،سالٔت سبظٔبٖ ٔطتُٕ ثط 27
پطسص  ٚضسٕیت ٔطتُٕ ثط  8پطسص ث ٝيٛٙاٖ اثعاض اغّی ٌطزآٚضی زازٞ ٜب استفبز ٜضس.
جمع ثىدی آمبر تًصیفی٘ :تبیذ تٛغیفی ٘طبٖ ٔی زٞس و "58 ٝظ٘بٖ ٔ "38.8 ٚطزاٖ زض ایٗ پژٞٚص ٔطبضوت زاضت ٝا٘س .اظ
٘هط سٙی  " 4.5ثیٗ  20تب  29سبَ  "37 ،ثیٗ  30تب  39سبَ  "34 ،ثیٗ  40تب  49سبَ  "14.9 ٚثبالتط اظ  50سبَ زضایٗ
پژٞٚص ٔطبضوت زاضت ٝا٘س.
ثِ ٝحبل ٔیعاٖ تحػیالت  "16.4زیپّٓ  " 3 ،فٛق زیپّٓ ِ "46.3 ،یسب٘س " 23.9 ،فٛق ِیسب٘س  " 1.5 ٚزوتطی  ٚاِجت"9 ٝ
ظیط زیپّٓ ٔی ثبضٙس.
زض ٔٛضز ٚؾًیت استرسأی  " 80.6لطاضزازی  " 9 ٚضسٕی ٔی ثبضٙس.
اظ ٘هط ٚؾًیت سٙی ايؿبی ٌطٌ، ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚط ٜٚسٙی  30تب  39سبَ ثب ٘ 25فط ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ضا اظ آٖ ذٛز وطزٜا٘س و"37 ٝ
اظ ايؿبی ٌط ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضا ضبُٔ ٔی ض٘ٛس.

. Moral Intelligence
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آزمًن ورمبل ثًدن مًلفٍ َبی تحقیك ثر اسبس آزمًن کًلمًگريف اسمیروًف
زض ایٗ رس َٚثٙٔ ٝهٛض ثطضسی ٘طٔبَ ثٛزٖ ٞطیه اظ ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضسی اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اسٕیط٘ٛف استفبز ٜضسٜ
است .آٔبض ٜآظٔ ٚ ٖٛسكح ًٔٙی زاض ثٛزٖ ٞط یه اظٔتغیط ٞب ٘طبٖ ٔی زٞس اظ آ٘زب و ٝسكح ًٔٙی زاضی ثًؿی ٔتغیط ٞبی
آظٔ ٖٛوٕتط اظٔ 0.05ی ثبضسٔ .یتٛاٖ ٌفت ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضسی ٘طٔبَ ٕ٘یثبضٙس .ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝضز ضسٖ فطؾی٘ ٝطٔبَ
ثٛزٖ زازٞ ٜب ،ثطای ا٘زبْ ٔحبسجبت اظ ٘طْ افعاض  ٚ PLSآظٖٔٞٛبی ٘بپبضأتطی استفبزٔ ٜی ضٛز.
ٔسَ یبثی پی اَ اس زض زٔ ٚطحّ ٝا٘زبْ ٔی ضٛز ،اِٚیٗ ٔطحّٔ ،ٝسَ ا٘ساظٌ ٜیطی اظ قطیك تحّیُ ٞبی ضٚایی  ٚپبیبیی  ٚتحّیُ
يبُٔ تأییسی ثطضسی ضٛز  ٚزض زٔٚیٗ ٔطحّٔ ،ٝسَ سبذتبضی ثٚ ٝسیّ ٝثطآٚضز ٔسیط ثیٗ ٔتغیطٞب  ٚتًییٗ ضبذع ٞبی ثطاظش
ٔسَ ثطضسی ٔی ضٛز.

ثیبن مدل
ایٗ ٔطحّ ٝزض ٚالى ثیبٖ ضسٕی ٔسَ است ،ایٗ ٔطحّ ٝیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔطاحُ ٔٛرٛز زض ٔسِسبظی ًٔبزالت سبذتبضی است .زض
ٚالى ٞیچٌ ٝ٘ٛتحّیّی غٛضت ٕ٘ی ٌیطز ٍٔط ایٗ و ٝأ َٚحمك ٔسَ ذٛز ضا و ٝزضثبضٜی ضٚاثف ٔیبٖ ٔتغیطٞبست ضا ثیبٖ ٚ
ٔطرع وٙس ،ایٗ ٔطحّ ٝضبُٔ فطِٔٛجٙسی تٙهیٓ یه يجبضت زضثبضٜی ٔزٕٛو ٞبی اظ پبضأتطٞبست.

ضکلٔ -2سَ اغّی پژٞٚص زض حبِت ًٔٙبزاضی ؾطایت #T-Value$
ارزیبثی پبیبیی مدل َبی اودازٌ گیری اوعکبسی
ًٕٔٛالً  ،اِٚیٗ ًٔیبضی و ٝزض ٔسَ ٞبی اً٘ىبسی وٙتطَ ٔی ضٛز پبیبیی سبظٌبضی زض٘ٚی استًٔ .یبض ٔٛرٛز ثطای وٙتطَ آِفبی
وط٘ٚجبخ  ٚپبیبیی تطویجی است .
آِفبی وط٘ٚجبخ ضبذػی ثطای تحّیُ پبیبیی ٘ ٚطبٖ زٙٞس ٜیه سٙت لٛی زض ربٔى ٔ SEMیجبضس ،و ٝثطآٚضزی ضا ثطای پبیبیی
ثط اسبس ٕٞجستٍی زض٘ٚی ًٔطفٞب اضائٔ ٝیزٞس $آشض ،غالٔعاز ،ٜلٛٙاتی .#1391 ،ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝمبزیط آِفب ثطای تٕبٔی
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ٔتغیطٞب ثبالی ٔ 0.7یجبضس ًٔ.طف ٞبی ٞط سبظ ٜزاضای ا٘سزبْ زض٘ٚی ٞستٙس .آِفبی وط٘ٚجبخ ضبذػی والسیه ثطای تحّیُ
پبیبیی ٘ ٚطبٖ زٙٞس ٜیه سٙت لٛی زض ًٔبزالت سبذتبضی ٔی ثبضس و ٝثطآٚضزی ضا ثطای پبیبیی ثط اسبس ٕٞجستٍی زض٘ٚی
ٌٛیٞٝب اضائٔ ٝیزٞس ٔ ٚمساض ٔٙبست ثطای آٖ ثعضٌتط اظ ٔ 0/7ی ثبضس ثٙٔ ٝهٛض ٔحبسج ٝپبیبیی ًٔیبض زیٍطی ٘یع ٚرٛز زاضز وٝ
ثطتطی ٞبیی ضا ٘سجت ث ٝضٚش سٙتی ٔحبسج ٝآٖ ثٚ ٝسیّ ٝآِفب وط٘ٚجبخ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز  ٚث ٝآٖ پبیبیی تطویجی )ٌ (CRفتٝ
ٔیضٛز.
ثطتطی پبیبیی تطویجی ٘سجت ث ٝآِفبی وط٘ٚجبخ زض ایٗ است و ٝپبیبیی سبظٞ ٜب ٘ ٝث ٝغٛضت ٔكّك ،ثّى ٝثب تٛر ٝثٕٞ ٝجستٍی
سبظٞ ٜبیطبٖ ثب یىسیٍط ٔحبسجٔ ٝیٌطززٕٞ .چٙیٗ ثطای ٔحبسج ٝآٖ ،ضبذعٞبی ثب ثبضيبّٔی ثیطتط إٞیت ظیبزتطی زاض٘س .زض
٘تیز ٝثطای سٙزص ثٟتط پبیبییٞ ،ط زٚی ایٗ ًٔیبضٞب استفبزٔ ٜی ض٘ٛس .ثطای پبیبیی ٔطوت ٔیعاٖ ثبالی ٙٔ 0/7بست ٌعاضش
ضس ٜاست.

تحلیل عبملی تبئیدی
زض ایٗ ضٚش پژٞٚطٍط سًی ٔی وٙس تأییسی ثط یه سبذتبض يبّٔی ٔفطٚؼ ث ٝزست آٚضز .یًٙی تًییٗ ٔیوٙس و ٝزازٞ ٜب ثب
یه سبذتبض يبّٔی ًٔیٗ و ٝزض فطؾی ٝآٔسٕٞ ٜب ًٙٞاست یب ذیط .تحّیُ يبّٔی تأییسی ثطای سٙزص ضٚایی ضبذع ٞبی یه
سبظ ٜزض پطسطٙبٔ٘ ٝیع ث ٝوبضٌطفتٔ ٝی ضٛز تب ٔطرع ضٛز ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚسٛیی الظْ ثیٗ ضبذع ٞب ٚرٛز زاضز .ث ٝثیبٖ زیٍط
تحّیُ يبّٔی تبییسی اثعاضی ثطای سٙزص ضٚایی پطسطٙبٔ ٝاست $زاٚضی .#1393 ،سٛاالتی و ٝثبض يبّٔی آٖ ٞب وٕتط اظ 0.4
ثبضس ،وفبیت الظْ ثطای ثبلی ٔب٘سٖ زض ٔسَ ضا ٘ساضت ٚ ٝثبیس حصف ض٘ٛس .ثبضٞبی يبّٔی تٕبْ سٛاالت تحمیك ثبالتط اظ 0.4
ٔیجبضس.

ضکل  -3تحّیُ يبّٔی تبئیسی
ضای تبئیس ضٚایی اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی اظ سٛ٘ ٝو ضٚایی اضظیبثی تحت يٛٙاٖ ضٚایی ٔحتٛای ،ضٚایی ٍٕٞطا  ٚضٚایی ٚاٌطا استفبز ٜضس.
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ارزیبثی ريایی مدل َبی اوعکبسی
ثطای اضظیبثی ضٚایی زض ٔسَ ٞبی حسالُ ٔطثًبت رعئی ثبیس  ٓٞضٚایی ٍٕٞطا  ٓٞ ٚضٚایی ٚاٌطا ضا ٔٛضز ٔحبسج ٝلطاض زاز.
 سىجص ريایی َمگراضٚایی ٍٕٞطا ث ٝثطضسی ٔیعاٖ ٕٞجستٍی ٞط سبظ ٜثب سٛاالت $ضبذع ٞبی #ذٛز ٔی پطزاظز .ث ٝيجبضت زیٍط ایٗ ًٔیبض ٔطرع
ٔی سبظز و ٝضبذع ٞب ثب چ ٝزلتی سبظ ٜی ٔٛضز ٘هط ذٛز ضا ٔی سٙزٙس $فٛضُ٘  ٚالضوط .#1981 ،استفبز ٜاظ ٔتٛسف ٚاضیب٘س
استرطاد ضس (AVE) ٜضا ث ٝيٛٙاٖ ًٔیبضی ثطای ايتجبض ٍٕٞطا ضا پیطٟٙبز ٔیوٙٙس.

ضکل  -4سٙزص ضٚایی
حسالُ ٔمساض  0.5ثطای  AVEضٚایی ٍٕٞطای ٔٙبست ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .رس AVE َٚسبظٞ ٜب ضا ٘طبٖ ٔیزٞس .ثب تٛر ٝث ٝایٗ
ؤ ٝمساض سبظٞ ٜبی ٔسَ ثیطتط اظ  0.5است ،ایٗ ٔٛؾٛو ضٚایی ٍٕٞطای ٔٙبست ٔسَ ضا تأییس ٔیوٙس.
 ريایی ياگراثطضسی ضٚایی ٚاٌطا ثب ضٚش فٛضُ٘  ٚالضوطٔ$بتطیس ٕٞجستٍی #ثطای ايتجبض تطریػی و ٝثیبٍ٘ط ٚرٛز ٕٞجستٍی ٞبی رعیی ثیٗ
ضبذع ٞبی یه سبظ ٚ ٜضبذع ٞبی سبظٞ ٜبی زیٍط است اظ ًٔیبض  ٚفطٚ ُ٘ٚالضوط،4استفبزٔ ٜی ضٛزًٔ .یبض Fornell
 Larckerاضبض ٜث ٝایٗ ٔسبِ ٝزاضز و ٝضیط ٝزٔ ْٚمبزیط ٚاضیب٘س ضطح زاز ٜضٛز)ٞ . (AVEط سبظ ،ٜثعضٌتط اظ ٔمبزیط
ٕٞجستٍی آٖ سبظ ٜثب سبظٞ ٜبی زیٍط ثبضسٔ .مبزیط ٔٛرٛز زض ضٚی لكط اغّی ٔبتطیس ،ثبیس اظ وّیٔ ٝمبزیط ٔٛرٛز زض ستٖٛ
ٔطثٛق ٝثعضٌتط ثبضس $آشض ٕٞ ٚىبضاٖ.#1391 ،

. Fornell-Larcker-1981
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ٕٞب٘كٛض ؤ ٝطرع است ٔمبزیط ٔٛرٛز زض ضٚی لكط اغّی ٔبتطیس ،اظ وّیٔ ٝمبزیط ٔٛرٛز زض ستٔ ٖٛطثٛـ آٖ ثعضٌتط است ٚ
٘طبٖ زٙٞس ٜآٖ است و ٝزض ٔسَ ٔب زاضای ايتجبض تطریع ٔٙبسجی است.
وتبیج ضرایت مسیر ي ثررسی مدل ثًت استرثیىک
ثٛت استطپی ًٙزضٚالى ترٕیٗ ٚیژٌیٞبی ٔ$خُ ٚاضیب٘س #یه ترٕیٗ ظ٘ٙس ٜاست ثب استفبز ٜاظ ا٘ساظٌٜیطی ٕٞیٗ ٚیژٌیٞب زض
یه تٛظیى تمطیجی اظ وُ زازٜٞبی ٕ٘ .ٝ٘ٛیه ا٘تربة استب٘ساضز ثطای تٛظیى تمطیجی ،تٛظیى تزطثی زازٜٞبی ٔطبٞس ٜضس ٜاست.
زض ذٛزٌطزاٖ سبظی ثٝربی آ٘ى ٝثط ٔجٙبی یه ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝثطآٚضز ذكبی ًٔیبض زست ظ٘یٓ ثب ا٘زبْ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطیٞبی فطيی ٔتًسز ثب
ربیٍصاضی $ثب حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاغّت  200ثبض یب ثیطتط ،#یه تٛظیى ٕ٘ٝ٘ٛای تزطثٝای فطأ ٓٞیضٛز ٔ ٚحبسج ٝذكبٞبی ًٔیبض ثط
ٔجٙبی آٖ ث ٝا٘زبْ ٔیضسس .ث ٝچٙیٗ تٛظیى ٕ٘ٝ٘ٛای یه تٛظیى ٕ٘ٝ٘ٛی ذٛزٌطزاٖ ٔیٌٛیٙس .ثط اسبس ثٛت استطاح ٔیتٛاٖ
آظٔ ٖٛفطؾیبت ٔطثٛق ٝضا ا٘زبْ زاز .زض ذطٚریٞبی ٔطثٛق ،ٝؾطیت ٔسیط ثٕٞ ٝطإ٘ ٜطٜٞبی استرطادضس ٜآٔبضٚ t ٜرٛز زاضز.
اظآ٘زبییو ٝسكح ذكبی تًطیفضس ٜزض تحمیمبت  0.05است ٕ٘طات ٔمساض  tثبالتط اظ ٘ 1/96طبٖزٙٞس ٜپصیطش فطؾی ٝاست.

ضکل ٔ -5سَ ثٛت استطثیٔ$ ًٙسَ اغّی تحمیك زض حبِت ترٕیٗ ؾطایت استب٘ساضز#
ثرازش مدل سبختبری
 ضرایت معىبداری Zؾطایت ٔسیط ثبیس اظ ِحبل يالٔت ،ثعضٌی ًٙٔ ٚبزاضی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیط٘س .ؾطایت ٔسیط ٔخجت ٘طبٖ زٙٞس ٜاحطات ٔخجت $
ضٚاثف ٔستمیٓ ثیٗ ز ٚسبظ #ٜیه سبظ ٜثط سبظ ٜزیٍط است زض غٛضتی و ٝيالٔت ٔٙفی ٘طب٘سٙٞس ٜاحطات ٔٙفی $ضٚاثف ًٔىٛس#
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یه سبظ ٜثط سبظ ٜزیٍط است .اظ ٘هط ثعضٌی ،ؾطیت تأحیط یه سبظ ٜثط سبظ ٜزیٍط ثب افعایص تًساز ٔسیطٞبی غیطٔستمیٓ وبٞص
ٔی یبثسٔ .مساض ؾطیت ٔسیط زض ٔسَ ٔٛضز ثطضسی ث ٝغٛضت ظیط است:

 ضریت تعییه یب معیبرR 2ؾطیت تًییٗ ًٔ R2یبضی است و ٝثیبٍ٘ط ٔیعاٖ تغییطات ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٚاثستٔ ٝسَ است و ٝثٚ ٝسیّٔ ٝتغیطٞبی
ٔستمُ تجییٗ ٔیضٛزٔ .مساض  R2تٟٙب ثطای ٔتغیطٞبی زضٖٚظای ٔسَ اضائٔ ٝیضٛز  ٚزض ٔٛضز سبظٜٞبی ثطٖٚظا ٔمساض آٖ ثطاثط
غفط استٞ .طچٔ ٝمساض ٔ R2طثٛـ ث ٝسبظٜٞبی زض ٖٚظای ٔسَ ثیطتط ثبضس٘ ،طبٖ اظ ثطاظش ثٟتط ٔسَ است .چیٗ  #1998$سٝ
ٔمساض  0/67 ٚ 0/33 ، 0/19ضا ث ٝيٛٙاٖ ٔمبزیط ؾًیفٔ ،تٛسف  ٚلٛی ثطای ثطاظش ٔسَ ًٔطفی وطز ٜاست.

ثبتٛر ٝث ٝرس َٚثبال ٔمساض  R2ثطای ٞط ٔتغیط زضٖٚظای ٔسَ ثطای سالٔت سبظٔبٖ ٔتٛسف  ٚضسٕیت ؾًیف ٔیثبضس.
 ضبخص)(Q^2زٔٚیٗ ضبذع ثطاظش ٔسَ سبذتبضی ،ضبذع ) (Q^2است .ایٗ ًٔیبض و ٝتٛسف استٌ ٚ ٖٛیسط ًٔ 1975طفی ضس ،لسضت
پیص ثیٙی ٔسَ زض سبظٜٞبی زضٖٚظا ضا ٔطرع ٔیوٙس .ث ٝايتمبز آٖٞب ٔسَٞبیی و ٝزاضای ثطاظش سبذتبضی لبثُ لجَٛ
ٞستٙس ،ثبیس لبثّیت پیصثیٙی ٔتغیطٞبی زض ٖٚظای ٔسَ ضا زاضت ٝثبضٙس .ثسیٗ ًٔٙی و ٝاٌط زض یه ٔسَ ،ضٚاثف ثیٗ سبظٜٞب ثٝ
زضستی تًطیف ضس ٜثبضٙس ،سبظٜٞب تأحیط وبفی ثط یىسیٍط ٌصاضت ٚ ٝاظ ایٗ ضا ٜفطؾیٞٝب ث ٝزضستی تأییس ض٘ٛسٙٞ .سّط ٚ
ٕٞىبضاٖ  #2009$سٔ ٝمساض  0/35 ٚ 0/15 ،0/02ضا ث ٝيٛٙاٖ لسضت پیص ثیٙی وٓٔ ،تٛسف  ٚلٛی تًییٗ ٕ٘ٛز ٜا٘س.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝزست آٔس ٜزض ٔمساض ضبذع  Q^2ثطای ضلبثت  ،اضظیبثی يّٕىطز  ٚسالٔت سبظٔبٖ زض حس لٛی ٔی ثبضس ٚ
ثطای سیستٓ پبزاش  ٚضسٕیت زض حس ٔتٛسف است.
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 ومًدار سىگ ریسٌ )(Screeایٗ ٕ٘ٛزاض تػٛیط ٔمساض ٚیژ ٜضا زض ٞط یه اظ ِٔٛفٞٝبی استرطاد ضس٘ ٜطبٖ ٔی زٞس و ٝچ ٖٛاظ ثعضي تطیٗ ٔمساض ٚیژ ٜضطٚو
ٔی ضٛز ٕٛٞاض ٜیه ٕ٘ٛزاض ٘عِٚی است.
ٔمساض ٚیژ ٜثب استرطاد يبُٔ ٞبی ثًسی ث ٝسطيت افت ٔی وٙس.
ٔمساض ٚیژ ٜس ْٛوٕتط اظ  1است.ثطای ٔطرع وطزٖ تًساز يبُٔ ٞب اظ ضٚی ایٗ ٕ٘ٛزاض وبفیست ذف  Y=1ضا ضسٓ وٙیس.
يبُٔ ٞبی اضظیبثی يّٕىطز  ٚسیستٓ پبزاش و ٝثبالی ایٗ ذف لطاض زاض٘س ٔی تٛاٖ ث ٝيٛٙاٖ يبُٔ ٞبی اغّی ٔٛضز استفبزٜ
لطاض ٔی ٌیط٘س.

ومًدارٔ -2مبزیط ٚیژٜ
َمجستگی متغیرَبی تحقیك
ضریت َمجستگی رتجٍ ای اسپیرمه)(Spearman Correlation Coefficient
ؾطیت ٕٞجستٍی اسپیطٔٗ ،و ٝث ٝؾطیت ٕٞجستٍی ضتج ٝای اسپیطٔٗ ًٔطٚف است ،یه ؾطیت ٕٞجستٍی ثط اسبس ضتجٝ
ٕ٘$طات یب زازٞ ٜب  #است ؤ ٝیعاٖ ٕٞجستٍی ثیٗ زٔ ٚتغیط زض سكح تطتیجی ضا ا٘ساظٌ ٜیطی ٔیوٙس .ؾطیت ٕٞجستٍی
اسپیطٔٗ ؤً ٝبزَ ٘بپبضأتطی ؾطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛاست غطفبً ٕٞجستٍی ٔیبٖ ضتجٞٝبی زٔ ٚتغیط زض ربًٔٞ ٝبی ثب
حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٓ ضا ٘طبٖ ٔی زٞس .ثٙبثطایٗ زض ٕٞجستٍی ضتج ٝای اسپیطٔٗ ،رفت ٔتغیطٞب ث ٝربی ا٘ساظٞ ٜبی فبغّ ٝای یب
٘سجی ،ث ٝا٘ساظٞ ٜبی تطتیجی $ضتج ٝای #ثیبٖ ٔی ض٘ٛس.
ثیٗ زِٛٔ ٚفٕٞ ٝجستٍی ًٔٙی زاضی ٚرٛز ٘ساضزH0 :
ثیٗ زِٛٔ ٚفٕٞ ٝجستٍی ًٔٙی زاضی ٚرٛز زاضزH1 :
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آزمًن فرضیبت میبوجی تحقیك
ثطای آظٔٛزٖ تأحیط یه ٔتغیط ٔیب٘زی ،یه آظٔ ٖٛپطوبضثطز ث٘ ٝبْ آظٔ ٖٛسٛثُ ٚرٛز زاضز و ٝثطای ًٔٙبزاضی تأحیط یه ٔتغیط زض
ضاثكٔ ٝیبٖ زٔ ٚتغیط زیٍط ث ٝوبض ٔی ضٚز $زاٚضی  ٚضؾبظاز.#ٜ
 Z- valueزض آظٔ ٖٛسٛثُ ،یه ٔمساض اظ قطیك فطٔ َٛظیط ثسست ٔی آیس و ٝزض غٛضت ثیطتط ضسٖ ایٗ ٔمساض ٘طبٖ زٙٞسٜ
ایٗ است و ٝفطؼ غفط ٔ$جٙی ثط ایٗ ؤ ٝتغیط ٔیب٘زی ٘مطی زض ٔیبٖ ضاثكٔ ٝتغیط ٔستمُ ٚ ٚاثست٘ ٝساضز ،#زض سكح ذكبی
 0.05ضز ٘طس ٚ ٜتأحیط ٔیب٘زی زض ایٗ ضاثكًٙٔ ٝی زاض ٘یست .ثب زض ٘هط ٌطفتٗ سكح ذكبی ∝ ;0.05اٌط ٔمساض  Zاظ 0.05
وٛچىتط ثبضس ،احط غیطٔستمیٓ ٔطبٞس ٜضس ٜاظ ٘هط آٔبضی ًٔٙبزاض است

ٔفطٚؾبت فطٔ:َٛ
ٔمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔتغیط ٔستمُ ٔ ٚیب٘زیa
ٔمساض ؾطیت ٔسیط ٔیبٖ ٔتغیط ٔیب٘زی ٚ ٚاثستbٝ
ذكبی استب٘ساضز ٔطثٛـ ثٔ ٝسیط ٔیبٖ ٔتغیط ٔستمُ ٔ ٚیب٘زیSa
ذكبی استب٘ساضز ٔطثٛـ ثٔ ٝسیط ٔیبٖ ٔتغیط ٔیب٘زی ٚ ٚاثستSb ٝ

خالصٍ وتبیج حبصل از آزمًن فرضیٍ َب
ثطاسبس ٘تبیذ آظٔٔ ٖٛی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاضظیبثی يّٕىطز زض سكح اقٕیٙبٖ  "99تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚبزاضی ثط سالٔت سبظٔبٖ
زاضز٘ .تبیذ آظٔ ٖٛز ْٚثیبٖ ٔیىٙس و ٝزاضتٗ سیستٓ پبزاش زض سبظٔبٖ زض سكح ًٔٙی زاضی  "95تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚب زاضی ثط
سالٔت سبظٔبٖ زاضز .تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب زض آظٔ ٖٛثًسی ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝضلبثت زض ثیٗ وبضوٙبٖ ثط سالٔت سبظٔبٖ زض
سكح ًٔٙی  95زضغس ضز ٔی ضٛز .ثسیٗ ًٔٙی و ٝثیٗ زِٛٔ ٚف ٝضلبثت  ٚسالٔت سبظٔبٖ ٕٞجستٍی ًٔٙی زاضی ٚرٛز ٘ساضز.
قجك ٘تبیح آظٔ ٖٛچٟبضْ ایٗ فط ؾیٛٔ ٝضز تبئیس ٚالى ٘طس ث ٝایٗ ًٔٙی و ٝضسٕیت ثط سالٔت سبظٔبٖ تأحیطی ٘ساضز .ثط اسبس
٘تبیذ آظٔ ٖٛفطؾی ٝثًسی ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖ زض سكح ًٔٙی زاضی  "95تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚب زاضی
ثط ضسٕیت سبذتبض سبظٔب٘ی زاضز .زض فطؾی ٝضطٓ ث ٝتأحیط ٔستمیٓ پبزاش ثط ضسٕیت سبظٔبٖ زالِت زاضز٘ .تبیذ آظٔ ٖٛایٗ
فطؾی ٝضا ٔٛضز تبئیس لطاض ٔی زٞس ،ث ٝایٗ ًٔٙی و ٝسیستٓ پبزاش ،ضسٕیت ضا زض سبذتبض سبظٔبٖ تأییس ٔیوٙس .فطؾیٞ ٝفتٓ
ث ٝتأحیط ضلبثت ثط ضسٕیت زالِت زاضز .قجك آظٔ ٖٛایٗ فطؾیٛٔ ٝضز تبئیس ٚالى ٘طس ،ث ٝایٗ ًٔٙی و ٝضلبثت ثط ضسٕیت سبظٔبٖ
تأحیطی ٘ساضز.

ثحث
یبفتٞ ٝبی پژٞٚص ٘طبٖ زاز ،اضظیبثی يّٕىطز ضاثك ٝی ًٔٙی زاضی زض سكح اقٕیٙبٖ  "99ثب تأحیط ٔخجت ثط سالٔت سبظٔبٖ
زاضز.
زض ٔمبِ ٝتأحیط سالٔت سبظٔب٘ی ثط يّٕىطز ضغّی وبضوٙبٖ ،ظٔستبٖ  ،1397تٛسف ٔحٕس ٔٙتهطی ِ ٚیّی فطزٚسی پٛض ،یبفتٝ
ٞبی ث ٝزست آٔس ٜحبوی اظ ٚرٛز ضاثك ٝثیٗ سالٔت سبظٔب٘ی  ٚيّٕىطز ضغّی وبضوٙبٖ ثب ٘مص ٔیب٘زی تٛإ٘ٙسسبظی
ضٚا٘طٙبذتی استٕٞ .چٙیٗ ثیٗ سالٔت سبظٔب٘ی  ٚيّٕىطز ضغّی  ٚثیٗ سالٔت سبظٔب٘ی  ٚتٛإ٘ٙسسبظی وبضوٙبٖ  ٚثیٗ
تٛإ٘ٙسسبظی وبضوٙبٖ  ٚيّٕىطز ضغّی وبضوٙبٖ ضاثكًٙٔ ٝیزاضی ٚرٛز زاضز .اضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖ ث ٝقٛض لبثُ ٔالحهٝ
ای سالٔت سبظٔبٖ ضا افعایص ٔیزٞس .اظ ایٗ ض ٚث٘ ٝهط ٔیضسس اظ ٕٟٔتطیٗ ٚنبیف ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی و ٝثط احط ثرطی ٚ
وبضایی سبظٔبٟ٘ب تأحیط يٕیك ثٕٞ ٝطا ٜزاضز$$ ،اضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖٔ ##ی ثبضس .ثب اضائ ٚ ٝقطاحی ثط٘بٔٞٝبی اضظیبثی يّٕىطز
اضىبالت٘ ،مبئع  ٚوٕجٛزٞبی سبظٔبٖ ،ضٙبسبیی ضس ٚ ٜتٟسیسات ثبِم ٚ ٜٛثبِفًُ ضفى ذٛاٞس ضس.
ثطضسی فطؾی ٝز٘ ْٚطبٖ زاز زاضتٗ سیستٓ پبزاش زض سبظٔبٖ زض سكح ًٔٙی زاضی  "95تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚب زاضی ثط سالٔت
سبظٔبٖ زاضز.
زض تحمیك حجیجی ,ضٟطثب٘ٔ ، 1394 ،ٛسَ پبزاش  ٚسالٔت سبظٔب٘ی  ٚویفیت ذسٔبت زض سبظٔبٖ ،چٟبضٔیٗ وٙفطا٘س ثیٗ
إِّّی حسبثساضی ٔ ٚسیطیت  ٚاِٚیٗ وٙفطا٘س وبضآفطیٙی ٛ٘ ٚآٚضی ٞبی ثبظ،تحمیمبت ا٘زبْ ضس ٜزضٔٛضز سالٔت سبظٔبٖ زض زٚ
ٌط ٜٚربی ٔی ٌیط٘س .تحمیمبت ٌط٘ ٜٚرست سالٔت سبظٔبٖ ضا اظ زیسٌب ٜتٛسًٚ ٝیژٌی ٞبی ضغُ  ٚاحط آٖ ثط سالٔت رسٕی
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 ٚضٚحی افطاز ٔی پطزاظ٘سٞ .سف ایٗ پژٞٚص اضائ ٚ ٝثطضسی یه ثطضسی فطؾی ٝس٘ ْٛطبٖ زاز ثیٗ زِٛٔ ٚف ٝضلبثت  ٚسالٔت
سبظٔبٖ ٕٞجستٍی ًٔٙی زاضی ٚرٛز ٘ساضز.
زض ٔمبِ ٝای تأحیط ضست ضلبثت ثط يّٕىطز سبظٔب٘ی ثب تمص ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی ضاٞجطزی  ٚتػٛیط ثط٘س ،تٛسف اثٛاِحسٗ
حسیٙیٔ ،حٕس ضؾب قجیجی ،پطیسب يبِی ٘تبد زض ثٟبض ٛٔ 97ضز ثطضسی لطاض ٌطفت و٘ ٝتبیذ تحّیُ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝضست
ضلبثت تأحیطی ثط ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی ضاٞجطزی ٘ساضز ٕٞ ٚچٙیٗ ٔسیطیت ٔٙبثى ا٘سب٘ی ضاٞجطزی ٘یع تأحیط ًٔٙبزاضی ثط يّٕىطز
سبظٔبٖ ٘ساضز.
قجك ٘تبیذ فطؾی ٝچٟبضْ ٘طبٖ زاز ٜضس و ٝضسٕیت ثط سالٔت سبظٔبٖ تأحیطی ٘ساضز.
زض ٘ططیٛ٘ ٝآٚضی ٞبی ٔسیطیت آٔٛظضی ٔمبِ ٝای تحت يٛٙاٖ ضاثك ٝاٍِٛی ثٛضٚوطاسی ٔ ٚیعاٖ سالٔت سبظٔب٘ی زا٘طٍبٞ ٜب ثٝ
ایٗ ٘تیز ٝضسیس٘س و :ٝو ٝسبذتب ض سبظٔب٘ی زا٘طٍبٞ ٜب ضٚی  ٓٞضفت ٝزض سكح ٔتٛسكی اظ ثٛضٚوطاسی لطاض زاض٘س ،ثب ایٗ حبَ
سبذتبض زا٘طٍبٞ ٜب زض ٔیعاٖ ثطذٛضزاضی اظ ضسٕیت ٌطایی تفبٚت ًٔٙی زاضی زاضتٙسٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔكبًِ٘ ٝطبٖ زاز اثًبز سٝ
ٌب٘ ٝسبذتبض ثب ٘ٛو زا٘طٍبٞ ٜب اضتجبـ زاض٘س أب ضسٕیت ٌطایی ثب ؾطیت اتبی  0.576اظ ثیص تطیٗ اضتجبـ ثب ٘ٛو زا٘طٍبٞ ٜب
ثطذٛضزاض است.
ثط اسبس ٘تبیذ ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝاضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖ  ٚسیستٓ پبزاش زض سكح ًٔٙی زاضی  "95تأحیط ٔخجت ًٙٔ ٚب
زاضی ثط ضسٕیت سبذتبض سبظٔب٘ی زاضز  ٚایٗ ثب ٔكبًِبت ٟٔ$سی ٘ػطاِّٟی  ٚاِٟبْ ٞٚبثی #ثطضسی ضاثك ٝسبذتبض سبظٔب٘ی ثب
أىبٖ استمطاض ٘هبْ اضظیبثی يّٕىطز  360زضر ٝزض ضطوت پتط ٚپبضس ثط اسبس ٔسَ ضاثیٙع ضبُٔ $ضسٕیت ،پیچیسٌی ،تٕطوع#
ٔ ٚمبِ ٝيٛأُ ٔٛحط ثط ٌطایص ث ٝوبضآفطیٙی زض ثب٘ه ٞبی ذػٛغی ایطاٖ ٘ٛضت ٝحسٗ زضٚیص ،اِٛا٘ی  ،يجبس ظاز . ...ٚ ٜوٝ
حٕبیت ٔسیطیت يبِی  ٚسیستٓ پبزاش وبضآٔس ثیطتطیٗ ٘مص ضا زض تٛسًٌ ٝطایص ث ٝوبضآفطیٙی زض ٘هبْ ثب٘ىی وطٛض زاضتٚ ٝ
يٛأّی ٘هیط ثطلطاضی ضٚاثف سبظ٘س ٜثیٗ سبظٔب٘ی ،يسْ تٕطوع  ٚضسٕیت زض ٔطحّ ٝثًسی ٔیتٛا٘س ٌطایص ث ٝوبضآفطیٙی زض ٘هبْ
ثب٘ىی وطٛض ضا تمٛیت وٙٙس ،سبظٌبضی زاضز.
زض ازأ٘ ٝتبیذ ٘طبٖ زاز ٜضس و ٝو ٝضلبثت ثط ضسٕیت سبظٔبٖ تأحیطی ٘ساضز ٚایٗ ثب ٔمبِ ٝی ضلبثت  ٚتًب ٖٚزض ٍ٘طش اسالٔی
اظ ٔیطًٔعی ،سیسحسیٗ،و ٝضلبثت ضا اظ زیسٌب٘ ٜهبْ سطٔبی ٝزاضی ثطضسی وطز ٚ ٜوبضوطزٞبی آٖ تحّیُ ٔی وٙس  ٚاحجبت ٔی
ٌطزز و ٝایٗ ٔف ْٟٛاظ ضلبثت ثب آٔٛظٞ ٜبی اسالٔی سبظٌبض ٘یست.
زض ازأ ٝی تحّیُ ٞب ،یبفتٞ ٝب حبوی اظآٖ ثٛز و ٝضسٕیت ضاثك ٝثیٗ اضظیبثی يّٕىطز ،سیستٓ پبزاش  ٚضلبثت ضا ثط سالٔت
سبظٔبٖ ضا ٔیب٘زی ٌطی ٕ٘یوٙس.

وتیجٍ گیری
ارطای استطاتژی ٞبی ٔسیطیت پبزاش ثٙٔ ٝهٛض تحمك اٞسافی است و ٝثطذی اظ آٟ٘ب يجبضتٙس اظ :تػحیح يّٕىطز افطاز؛
سبذتبضٔٙسوطزٖ پطزاذتی ٞب ث ٝوبضوٙبٖ ثطاسبس اضظش ظٔب٘ی آٟ٘ب؛ تٛسً ٚ ٝآٔٛظش وبضوٙبٖ؛ فطا ٓٞوطزٖ اثعاضی رٟت
ثطاٍ٘یرتٗ  ٚحفم وبضوٙبٖ ٔستًس زض سبظٔبٖ .تؿٕیٗ ایٙى ٝثب  ٕٝٞوبضوٙبٖ ث ٝقٛض ٔٙػفب٘ ٚ ٝث ٝغٛضت ثطاثط زض تًییٗ ٔیعاٖ
ٔعایب  ...ٚضفتبض ضٛز $ضاضٕٛض ٚ .#2002 ،ایٙى ٝثٍٙٞ ٝبْ قطاحی استطاتژی ٔسیطیت پبزاش ثبیستی ث ٝپطسص ٞبی ظیط پبسد
زاز:سبظٔبٖ زاضز ث ٝوزب ٔیضٚز؟ ثط٘بٔ ٚ ٝقطحٟبی پبزاش چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٙس ث ٝسبظٔبٖ زض ضسیسٖ ثٔ ٝمػس  ٚحفم ٔٛفمیت
وٕه وٙٙس؟ ٔب چٛ٘ ٝو ضفتبضی ضا ٔیذٛاٞیٓ؟ فطایٙسٞبی پبزاش چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٙس زض ضٙبسبیی ضفتبض ٔٙبست ثٔ ٝب وٕه
وٙٙس؟ $آضٔستطاً٘ ،تطرٕ ٝایعزی  ٚايطاثی .#1381 ،يال ٜٚثط پبسرٍٛیی ث ٝسٛاالت فٛق استطاتژی ٞبی پبزاش ثبیستی زاضای
یىسطی ٚیژٌی ٞبیی ثبضٙس و ٝيجبضتٙس اظ :زضرٟت اضظضٟب ٙٔ ٚبفى سبظٔبٖ ثبضس؛ ثب اضظضٟب  ٚثبٚضٞبی ضطوت ٕٞب ًٙٞثبضس؛ ثب
يّٕىطز سبظٔبٖ پی٘ٛس زاز ٜضٛز؛ ضفتبض ٔكّٛة ضا زض تٕبْ سكٛح حٕبیت ٞ ٚسایت وٙس؛ یه ٔسیطیت ٔكّٛة ضا تخجیت وٙس
$ال٘سی  ٚوبِٚی.#2000 ،ًٙ
غبحجٙهطاٖ ًٔتمس٘س ثطای ایٙى ٝاستطاتژی ٞبی ٔسیطیت پبزاش ثتٛا٘س ث٘ ٝحٔ ٛكّٛثی ثب يٛأُ ٔحیكی سبظٌبض ثبضس ٘یبظ ثٝ
ٔطبضوت وبضوٙبٖ است .ثرػٛظ ٔطبضوت زض ٔطرع سبذتٗ ایٙى ٝچ ٝضفتبضی ضبیست ٝپبزاش زازٖ است  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیس
غٛضت ثٍیطز  ٚثط٘بٔ ٝپبزاش ثبیستی ٔكبثك اٞساف تًییٗ ضس ٜاظ قطیك ایٗ ٔطبضوت ثبضس.
 ٘تبیذ حبوی اظ آٖ است و ٝضلبثت زض ثیٗ وبضوٙبٖ ثط سالٔت سبظٔبٖ تأحیطی ٘ساضز .اٌطچٔ ٝف ٚ ْٟٛتًطیف ضلبثت ثطای افطاز ٚسبظٔبٖ ٞب ٔتفبٚت ٔی ثبضس ِٚی تٛر ٝث ٝایٗ ٘تیز ٝثبيج ثٟجٛز سالٔت ضٚا٘ی  ٚثبِتجى سالٔت سبظٔبٖ ٌطزز.
 ثطضسی ٞب ٘طبٖ زاز ضسٕیت تأحیطی ثط سالٔت سبظٔبٖ ٘ساضز  ٚاظ ٍ٘بٔ ٜسیطاٖ ایطا٘ی ،سبذتبض ٘بٔٙبست سبظٔبٖ ٞبی ٔبٔ ،ب٘ىٕٟٔی ثطای ضضساذالق حطف ٝای است .سبذتبض سبظٔب٘ی ٕٔىٗ است اذاللی ،غیط اذاللی  ٚحتی ؾساذاللی ثبضس .سبذتبض
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سبظٔب٘ی ٔب ٕٞچٙبٖ زِٚتی ،ثیطتط ٔىب٘یىی  ٚزیٛاٖ سبالض است ٌ ٚطفتبض ًٔبیجی چ ٖٛفسبز اٍ٘یطی٘ ،بوبضآٔسی  ٚاً٘كبف
٘بپصیطی است .سجه ٔطبضوتی  ٚتیٕی ،زضٔمبیس ٝثب سجه ٞبی زیٍط ٔسیطیتی ،ثطای ضضس اذالق ٔستًستط است .تفٛیؽ
اذتیبض ثب ٔسئِٛیت پصیطی ضاثك ٝای ٔستمیٓ زاضز ٛٔ$ا٘ى ضضس اذالق حطفٟبی ،فػُ  ،12ظ ،102لطأّىی احس فطأطظ.#
 ای ٗ ٔكبًِ٘ ٝتبیذ ٘طبٖ ٔی زٞس اضظیبثی يّٕىطز  ٚسیستٓ پبزاش ثط ضسٕیت سبظٔبٖ تأحیط ثسعایی زاضز .سبظٔبٖٞب ثطایاذاللی ضسٖ ثبیس ٘هبْ ربٔى پطزاذت ضا تسٚیٗ وٙٙس  ٚآٖ ضا پس اظ ٕٔیعی اذاللی ،ث ٝتػٛیت  ٚارطا ثطسب٘ٙس .ثی يساِتی زض
٘هبْ پطزاذت سبظٔبٖ ،آٖ ضا ثب چطذ ٝای ًٔیٛة ضٚثطٔ ٚیوٙس.
 زض ازأ ٚ ٝلجُ اظ ٞطالسأی پیطٟٙبز ٔیٍطزز؛ تًطیف اذالق حطف ٝای ثطای ٔسیطاٖ ضفبف  ٚتػحیح ضٛز ٕٞ ٚطا ٜثب آٔٛظشٞبی وبضثطزی ثطای سبظٔبٖ ث ٝزض٘ٚی سبظی فطایٙس اذالق ثپطزاظ٘س .چطا و ٝیىی اظ پیچیس ٜتطیٗ ٔٛا٘ى ضضس اذاللی زض ز ٚحٛظٜ
ضرػی  ٚسبظٔب٘ی ،پبضازٚوس "ٔٗ ث ٝضطـ ا "ٚاست و ٝذٛز ثط فطاوٙی استٛاض است و ٝضرع یب سبظٔبٖ ،اذاللی ثٛزٖ ذٛز
ضا ٔططٚـ ث ٝاذاللی ثٛزٖ زیٍطاٖ  ٚزیٍط سبظٔبٖ ٞب ثىٙس .آضٙبیی وبفی ثب يّٓ اذالق حطف ٝای ،اذالق فؿیّت ٔحٛضٟٔ ،بضت
ٞبی احط ثرص ٔسبئُ ،زفى افسس ث ٝفبسس  ٚزاضتٗ ٔطأٙبٔ ٝچٙس ٚرٟی اذالق زض سبظٔبٖ تٛغیٔ ٝیٌطزز.
 تغییط ضفتبض اذاللی ٔٙبثى ا٘سب٘ی  ٚاغالح يّٕىطز اذاللی سبظٔبٖ ٔحتبد ثط٘بٔٞ ٝبی ٘هبْ ٔٙس آٔٛظضی است .سبظٔبٖ ٞب زضارطای ثط٘بٔٞ ٝبی احط ثرص آٔٛظضیٚ ،ؾًیت لبثُ لجِٛی ٘ساض٘س  ٚس ٟٓآٔٛظش اذالق زض ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظضی ،سٟٓ
چطٍٕیطی ٘یست.
 تّمی ٘بضٚا اظ ضلیت ،سجت ضلبثت ٌطیعی  ٚضلیتستیعی ٔیطٛز .ثٙبثطایٗ تٛغیٔ ٝی ضٛز ٔف ْٟٛضلبثت زض ش ٚ ٗٞثبٚض وبضوٙبٖتػحیح ٌطزز.
 ایٗ ٔكبًِ٘ ٝطبٖ ٔی زٞس ،اذالق حطف ٝای زض سكح سبظٔبٖ ثب إٞیت ث ٝاضظیبثی يّٕىطز وبضوٙبٖ  ٚسیستٓ پبزاش ث ٝقٛضلبثُ ٔالحه ٝای ثب سالٔت سبظٔبٖ افعایص پیسا ٔیوٙس.
پیطىُبدَبیی ثرای تحقیقبت آیىدٌ
زض ایٗ ٔكبًِ ٝث ٝثطضسی ضاثك ٝی اذالق حطف ٝای ثب سالٔت سبظٔبٖ پطزاذتیٓ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ث ٝزست آٔس ٜثٙٔ ٝهٛض تٛسًٝ
ٞطچ ٝثٟتط ایٗ تحمیك ٔٛؾٛيبت ظیط ث ٝسبیط ٔحممیٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز.
-1ثطضسی ضٚش ٞبی احط ثرص اضظیبثی يّٕىطز زض حٛظ ٜاذالق حطف ٝای ثط ضٚی سالٔت سبظٔبٖ.
-2ثطضسی ا٘ٛاو سیستٓ پبزاش ٔ ٚسیطیت آٖ ثطای افعایص سالٔت سبظٔبٖ.
-3ثطضسی اثًبز زیٍط اذالق حطف ٝای زض سكح سبظٔبٖ.
-4ثطضسی تأحیط ٌصاضی فطز اذاللی زض ٔمبیس ٝثب سبظٔبٖ اذاللی.

مىبثع ي مراجع

 فطأطظ لطأّىی ،احس ،اذالق حطف ٝای ،تٟطاٖ٘ :ططٔز.1396،ٖٛٙ
 وّط ،اسىبت .فطاتط اظ يّٕىطز ،تٟطاٖ ،آضیب٘ب لّٓ.1393 ،

 ز٘ٚبِسسیٙٔ .عَ ،تطرٕ ٝزوتط سیس يّی اوجطی ٔ ،....ٚسیطیت اذالق حطف ٝای ثطای ٔسیطاٖ سبظٔبٖ ٞبی زِٚتی ٚ
ذػٛغی٘ ،طط ٟٔىبٔ.1388 ،ٝ

 فطأطظ لطأّىی ،احس ،زضآٔسی ثط اذالق حطف ٝای ،تٟطاٖ :ا٘تطبضات سطآٔس.1387 ،

 رّٛزاضی ٕٔمب٘ی ،ثٟطاْ ،تًبِی سبظٔبٖ.1384 ،
 فطأطظ لطأّىی ،احس  ٚضستٓ فالح ٛٔ،ا٘ى ضضس اذالق حطف ٝای زض سبظٔبٖ ٞب ،تٟطاٖ :ثططی.1386 ،

 غبِحیٔ ،حٕس" ،اذالق حطف ٝای زضٔسیطیت"ٔ ،زٕٛئ ٝمبالت ٕٞبیص حسبثساضی ٔ ٚسیطیت ،زثیطذبٕ٘ٞ ٝبیص،
زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔی ٚاحس ٘ٛض.
 اسپیٛٙظا ،ثبضٚخ .اذالق ،تطرٕ ٝزوتط ٔحسٗ رٟبٍ٘یطی ،تٟطأٖ :طوع ٘طط زا٘طٍبٞی.1369 ،

 أیطوجیطی ،يّی ضؾب  ٚزاضٚئیبٖ" ،ثطزاضت ٞبی اذالق حطف ٝای ٔسیطاٖ زض وست  ٚوبضٞبی وٛچه ٔٚتٛسف"،
فػّٙبٔ ٝاذالق زض يّ ٚ ْٛفٙبٚضی ،سبَ ضطٓ ضٕبض.31 ٜ

 أیطی ،يّی ٘میٕٞ .تیٔ ،حٕس ٔ ٚجیٙیٟٔ ،سی" ،اذالق حطف ٝای ،ؾطٚضتی ثطای سبظٔبٖ" ،فػّٙبًٔٔ ٝطفت اذاللی.
سبَ ا ،َٚضٕبض.4 ٜ
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،"ظیٚبی أطٞ ٖبة ٘بپصیط سبظٔبٙضت ارتٚ ای ؾطٝ "اذالق حطف،ح اهللٚ ض، وبنٕیٚ  ٔحٕس، غبزلی. رًفط،ٜ ثیه ظاز
. يػط ٔسیطیتٝ٘ططی
14"بی ٔسیطیت زا٘صٞ ٓفمیت سیستٛٔ  "ٔسَ یبثی ٘مص اذالق زضٝ سیس سپ،ضیٛ٘  لبؾی.ٝ غسیم،ییٚ ضؾبئیبٖ فطز
.2 ٜ ضٕبض،ضیٚبٙ فٚ ّٓ سیبست يٝٔبّٙفػ
، ًٔطفت اذاللیٝ ٘ططی،"ٖضتی ثطای سبظٔبٚ ای ؾطٝ "اذالق حطف،سیٟٔ ،یٙ ٔجیٚ  ٔحٕس،ٕتیٞ . يّی ٘می، أیطی
.34 ٜ ضٕبض142-ٚ141
.86  ظ، ا٘تطبضات لبف3 ٖطاٟ ت،ْٚ چبح ز،"بی ضفتبضی زض ٔسیطیت اسالٔیٞ "ًٔیبض،سیٟٔ ،لطثب٘ی



.ٖٛٙ ا٘تطبضات ٔز3 ٖطاٟ ت.َٚ چبح ا،" وبضٚ بی اِربلی زض وستٞ ٖ " سبظٔب، فطأطظاحس، لطأّىی

ٚ اٛیٞ ،ٜ ضحیٕی ظاز. ذبِس، ايتٕبز. ربٔى يّٕی وبضثطزیٜ زا٘طٍب3طاٖ ٘ططٟ ت،" ایٝ " اذالق حطف،ٓ ٔطی،ٔیٛ ًٔػ
احسٚ  آظاز اسالٔیٜ زا٘طٍب،ٕبیص ّٔی ٔسیطیتٞ ،"ٖ وطزٖ آٖ زض سبظٔبٝٙبزیٟ٘ ٚ  ایٝ " اذالق حطف، غجبح،ظ٘سی
.سدٙٙس

ٝ ٘ططی، ایٝ اذالق حطفٚ ٖ " سبظٔب،َ وٕب، ظاضيی.ٓ وبن،حیسضی. ٝبثى ا٘سب٘ی پیططفتٙٔ  ٔسیطیت،ٔطثٛ وی، احٕسی
." تطثیتٚ اغالح

ٜ ضٕبض،طی اذالقٞٚ پژٝٔبّٙ فػ،" ای زض ٔسیطیتٝ " اذالق حطف،  ٔحٕس،ٜ حبری ظازٚ  ٔحٕس،غبِحی. ٗ حسی، ثبلطی
.31
َ سب، ا٘سب٘ی پّیسًٝسٛ تٝٔبٙٞٔبٚ ز،"ٖبٖ زض سبظٔبٙأُ تأحیطٌصاض ثط ضفتبض اذاللی وبضوٛ " ي،ح اهللٚ ض،الییٛ ت
.20 ٜضٕبض.،ٓضط
. 26طاٖ ا٘تطبضات سٕتٟ ت،بٞ وبضوطزٚ بٞسٙ فطای،بٞیىطزٚ ض،"ٝبثى ا٘سب٘ی پیططفتٙٔ  " ٔسیطیت، يجبس،ضٛ يجبس پ
. ا٘تطبضات سطآٔس،ٖطاٟ ت،" ایٝ " زضآٔسی ثط اذالق حطف،  فطأطظ،لطأّىی
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