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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study is to identify the effective 
components of moral growth and explain the contribution of each 

of the components affecting the moral education of high school 

students in Mazandaran province. 

Material and Methods: The present study is applied in terms of 
purpose and descriptive in terms of method in the research group. 

In order to collect information from two documentary methods 

(libraries and dissertations, Internet sites) and field (distribution 
and completion of a researcher-made questionnaire) by referring to 

the study area and by sample people. The statistical population of 

the study includes all principals and teachers working in education 
(15,156 people) and all experts and specialists of universities in 

Mazandaran province in the sub-fields of educational sciences (75 

people). The size of the statistical population based on the Krejcie-

Morgan table among teachers and education experts was 320 
people and the number of specialists working in universities of 

Mazandaran province was 59 people by random-stratified random 

sampling method. Analysis of research data in the qualitative part 
with the help of Delphi method and in the quantitative part 

includes heuristic factor analysis with the aim of finding latent 

variables and confirmatory factor analysis by fitting the final 

model. 
Findings: Findings from data analysis show; all components of 

research have a positive and significant effect on the growth of 

student’s moral education. 
Conclusion: Based on the results of the present study; the 

component of wisdom with a coefficient of 83.8% has the most 

impact and the component of rationalism with a factor of 4.7% has 

the least impact on the moral education of high school students 
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  و همکبران      نیک مصذقی فبطمه  65

 

 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

 بز اخالقی رضذ هبیمؤلفه اثزبخطی میشان بزرسی

 مطبلعه) متوسطه دوره آموساندانص اخالقی تزبیت

 (مبسنذران استبن پزورش و آموسش: موردی
 

 ،1نیک مصذقی فبطمه
 اسان، ٚاحذ تشثیت، ٚ تؼّیٓ فّسفٝ ٌشٜٚ دوتشی، دا٘طزٛی
 .ایشاٖ ٔشوضی، اسالٔی، آصاد دا٘طٍبٜ

 ،2*سلیمبنپور جواد
 اسالٔی، آصاد دا٘طٍبٜ تٙىبثٗ، ٚاحذ تشثیتی، ػّْٛ ٌشٜٚ استبدیبس،

 .(٘ٛیسٙذٜ ٔسئَٛ) ایشاٖ ٔبص٘ذساٖ،
 3جاللونذی مهنبس

 آصاد دا٘طٍبٜ اسان، ٚاحذ آٔٛصضی، ٔذیشیت ٌشٜٚ استبدیبس،
 .ایشاٖ ٔشوضی، اسالٔی،

 
 چکیذه

 تأحیشٌزاس ٞبیٔؤِفٝ ضٙبسبیی حبضش پژٚٞص ا٘زبْ اص ٞذف :هذف
 ثش تأحیشتأحیشٌزاس ٞبیٔؤِفٝ اص یه ٞش سٟٓ تجییٗ ٚ اخاللی سضذ

 .است ٔبص٘ذساٖ استبٖ ٔتٛسغٝ دٚسٜ آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی تشثیت
 ٘ظش اص ٚ وبسثشدی ٞذف ٘ظش اص حبضش پژٚٞص :هبروش و مواد

 ٔٙظٛس-ثٝ. است یبثیصٔیٙٝ_تٛغیفی پژٚٞص ٌشٜٚ دس سٚش
 ٘بٔٝ،پبیبٖ ٚ ٞبوتبثخب٘ٝ) اسٙبدی سٚش دٚ اص اعالػبت ٌشدآٚسی

ٔحمك ٘بٔٝپشسص تىٕیُ ٚ تٛصیغ) ٔیذا٘ی ٚ( ایٙتش٘تی ٞبیسبیت
 ٕ٘ٛ٘ٝ، افشاد تٛسظ ٚ ٔغبِؼٝ ٔٛسد ٔٙغمٝ ثٝ ٔشارؼٝ ثب( سبختٝ

 ٔؼّٕبٖ ٚ ٔذیشاٖ وّیٝ ضبُٔ پژٚٞص آٔبسی ربٔؼٝ. ضذ الذاْ
 ٚ وبسضٙبسبٖ وّیٝ ٚ( ٘فش 15156) پشٚسش ٚ آٔٛصش دس ضبغُ

 صیشٔزٕٛػٝ ٞبیسضتٝ دس ٔبص٘ذساٖ استبٖ ٞبیدا٘طٍبٜ ٔتخػػبٖ
 اسبس ثش آٔبسی ربٔؼٝ حزٓ. ثبضٙذٔی( ٘فش 75) تشثیتی ػّْٛ سضتٝ

 ٚ آٔٛصش وبسضٙبسبٖ ٚ ٔؼّٕبٖ ثیٗ دس ٔٛسٌبٖ-وشرسی رذَٚ
 استبٖ ٞبیدا٘طٍبٜ دس ضبغُ ٔتخػػبٖ تؼذاد ٚ ٘فش 320 پشٚسش

 ا٘تخبة ایعجمٝ  تػبدفی ٌیشیٕ٘ٛ٘ٝ سٚش ثٝ ٘فش 59  ٔبص٘ذساٖ
 وٕه ثب ویفی ثخص دس پژٚٞص ٞبیدادٜ تحّیُ ٚ تزضیٝ. ضذ

 ثٝ اوتطبفی ٘ٛع اص ػبّٔی تحّیُ ضبُٔ وٕی ثخص دس ٚ دِفی سٚش
 ثب تأییذی ػبّٔی تحّیُ ٚ ٔىٖٙٛ ٔتغیشٞبی وشدٖ پیذا ٞذف

  .است ٟ٘بیی ٔذَ ثشاصش
 وّیٝ دٞذ؛ٔی ٘طبٖ ٞبدادٜ تحّیُ اص حبغُ ٞبییبفتٝ :هبیبفته
 تشثیت سضذ ثش ٔؼٙبداسی ٚ ٔخجت احش داسای پژٚٞص ٞبیٔؤِفٝ

 .ثشخٛسداس٘ذ آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی
 ثب حىٕت ٔؤِفٝ حبضش، پژٚٞص ٘تبیذ اسبس ثش :گیزینتیجه
ػمُ ٔؤِفٝ ٚ تأحیشتأحیشٌزاسی ثیطتشیٗ دسغذ 8/83 ٔؼبدَ ضشیجی
 اخاللی تشثیت ثش تأحیشتأحیشٌزاسی وٕتشیٗ اص دسغذ 7/4 ثب ٌشایی
  .است ثشخٛسداس ٔتٛسغٝ دٚسٜ آٔٛصاٖدا٘ص

 
 ٔتٛسغٝ، دٚسٜ آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی، سضذ اخالق، :هبواصه کلیذ

 .پشٚسش،ٔبص٘ذساٖ ٚ آٔٛصش اخاللی، تشثیت
 

 01/10/1311تبریخ دریبفت: 
 11/12/1311 تبریخ پذیزش:

 
 :نویسنذه مسئولJavadsoleimanpoor4520@iran.ir 
 

 مقذمه
ای اص أىب٘بت ٚ سبصی ٔزٕٛػٝتشثیت، ػجبست است اص فشاٞٓ

ٞب دس اثؼبد ٚ ضىٛفبسبصی آٖضشایظ ٔسبػذ سضذ ٕٞٝ رب٘جٝ 
رسٕب٘ی، ضٙبختی ٚ ػمال٘ی، ارتٕبػی ٚ ػبعفی دس افشاد ا٘سب٘ی 

سیضی ثشای سضذ اخالق ٔتشثیبٖ، (. تشثیت اخاللی ثش٘ب1ٝٔاست )
آٔٛصاٖ دس رٟت ٔغّٛة اسالْ است. تشثیت دا٘طزٛیبٖ ٚ دا٘ص

ٞبی آٔٛصضی ٚ پشٚسضی خبظ اخاللی ٔستّضْ فشاٞٓ وشدٖ صٔیٙٝ
ٞبی اخاللی فغشی است ضىٛفبیی ٚ تخجیت یه سّسّٝ اسصشثشای 

ٞش سٚیىشد  (.2وٝ ا٘سبٖ اص آغبص تِٛذ ثب خٛد ثٝ ٕٞشاٜ داسد )
-تشثیت اخاللی ثش ٔزٕٛػٝ ٔجب٘ی فّسفی اص رّٕٝ دس ثبة ا٘سبٖ

ٞبی تشثیت اخاللی ٔتٙبست ثب ٔالن (.3ضٙبسی ٔتىی است )
د ٚ اخالق سا أشی ضٛػالیك، ضشایظ ٔتؼذد ٚ ٔتٙٛع اسصیبثی ٔی

دا٘ٙذ. ا٘حغبط تشثیت اخاللی ٔؼَّٛ ایٗ أش ٔحّی ٚ خبظ ٔی
است وٝ دس تشثیت اخاللی ثٝ ٔشاحُ سضذ اخاللی تٛرٝ خبغی 

ٞبی ٔبدی ٍ٘بٜ ضذٜ ٘طذٜ است، یب اٌش تٛرٟی ضذٜ ثش اسبس ٔالن
 (.4است )

ضٙبسی ایٗ است وٝ، آیب ٔسیش ٚ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ٔسبئُ ا٘سبٖ
ای ثشای حشوت ا٘سبٖ دس ٔسیش ضذٜتؼییٗ ٔطخع ٚ اص پیصغبیت 

ٞبی فغشی ثشای اخالق ٚرٛد داسد؟ پزیشش یب سد ٚرٛد پبیٝ
اخاللی تأحیش اخالق، ٞٓ دس اخالق ٘ظشی ٚ ٞٓ دس تشثیت 

ٔستمیٕی داسد. ٔسأِٝ اغّی ایٗ است وٝ آیب ا٘سبٖ استؼذادٞبی 
ی ٚ پشٚسش ٕٞبٖ اخاللی خبغی داسد ٚ تشثیت ثبیذ صٔیٙٝ ضىٛفبی

ٌزاسی تٛسظ آدٔی، استؼذادٞب سا فشاٞٓ آٚسد ٚ یب ٞشٌٛ٘ٝ اسصش
-ضٛد ٚ ٚظیفٝ تشثیت اخاللی ٘یض صٔیٙٝاسصضٕٙذ ٚ غحیح تّمی ٔی

سبصی ٚ وٕه ثٝ ٔتشثیبٖ است تب ثستٝ ثٝ ثبٚسٞب ٚ تٕبیالت 
ٞبی اخاللی ٔغّٛة خٛیص سا ٔتفبٚت خٛیص، ٔؼیبسٞب ٚ اسصش

ٌیشی اص ساٜ پیاص سٛیی تشثیت اخاللی ضبٜ (.5خٛدضبٖ ثسبص٘ذ )
ٞبی سٚا٘ی ارتٕبػی ٚ ٕٞچٙیٗ، سیطٝ تٕبٔی اغالحبت آسیت

ٞبی رٛأغ است. ارتٕبػی ٚ ٚسیّٝ ٔجبسصٜ ثب ٔفبسذ ٚ ٘بٞٙزبسی
ٞبی ٔٙذی دس ربٔؼٝ اص رّٕٝ آسٔبٖثٝ ٕٞیٗ دِیُ، استمبی اخالق

ىبتت ثضسي ٚ دیشپبی ثطشی، ٚ دس عَٛ تبسیخ ٔٛسد تٛرٝ ٔ
ٌٛ٘بٌٖٛ ثطشی ٚ اِٟی ثٛدٜ است. ٕٞچٙیٗ تشثیت دس خب٘ٛادٜ، 

تشیٗ رٙجٝ ص٘ذٌی است ٚ تشثیت اخاللی غبیت تشیٗ ٚ اسبسیٟٔٓ
ای است وٝ یبفتٝ، ربٔؼٝآٖ است. ٔطخػٝ ربٔؼٝ سبِٓ ٚ تٛسؼٝ

داسای ٘ظبْ تؼّیٓ ٚ تشثیت پٛیب ثب ٘طبط، ص٘ذٜ ٚ ٔتشلی است. چٙیٗ 
ٞبی آصاد، ٔستمُ، اخاللی، ٚ ٔجتىش ثسبصد وٝ تٛا٘ذ ا٘سبٖ٘ظبٔی ٔی

(. ربٔؼٝ أشٚص 6ربٔؼٝ سا ثٝ سبٔبٖ ٔبدی ٚ تؼبِی ٔؼٙٛی ثشسب٘ذ )
سٚ، ثطش دچبس ثحشاٖ ٞٛیت ٔؼٙٛیت ٚ اخالق ضذٜ است. اص ایٗ

أشٚصٜ ٘یبص ثطش ثٝ تضویٝ ٚ پشٚسش، ثٝ ٔشاتت ثیص اص ٘یبص اٚ ثٝ 
-تأسیس آٔٛصضٍبٜ ضه یىی اص اٞذافتؼّیٓ ٚ آٔٛصش است. ثی

آٔٛصاٖ است ٚ ٞبی سسٕی )ٔذاسس( وطٛس، تشثیت اخاللی دا٘ص
ایٗ ٔشاوض سٟٓ ٔؤحشی دس ضىٛفبیی استؼذادٞب، ثشٚص خاللیت ٚ 
تشثیت اخاللی آٟ٘ب داس٘ذ وٝ دس سبیٝ آٌبٞی ٚ ثػیشت حبغُ 

تشیٗ (. ٟ٘بد آٔٛصش ٚ پشٚسش، وٝ یىی اص ٌستشد3ٜضٛد )ٔی
دٞٙذٜ دس ٕٞٝ وطٛسٞبست، ثب تٛرٝ ثٝ ٟ٘بدٞبی احشٌزاس ٚ رٟت

ٞبی ٔخبعجبٖ فشاٚاٖ ٚ ٔستؼذی وٝ داسد ٚ ثب تٛرٝ ثٝ سسبِت
آٔٛصضی ٚ پشٚسضی خٛد، ثبیذ ثش٘بٔٝ تشثیت اخاللی سا رضء 

تشیٗ ٔسبئُ آٔٛصضی ٚ تشثیتی خٛد لشاس دٞذ تشیٗ ٚ ٔحٛسیاغّی
ٞبی آٔٛصضی، ٞبی ٔٛرٛد دس ٘ظبْ(. أشٚصٜ یىی اص دغذغ7ٝ)

سیضاٖ، ثٝ د٘جبَ ٍٍٛ٘ی تشثیت اخاللی است. ٔسئٛالٖ ٚ ثش٘بٔٝچ
ثش٘بٔٝ »سسذ وبس ػّٕی ثشای حُ ایٗ ٔطىُ ٞستٙذ. ثٝ ٘ظش ٔیساٜ

وٙٙذٜ ٕٞٝ ػٛأُ تٛا٘ذ ٘مص ٕٞبًٞٙ، دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی«دسسی
(. ثش٘بٔٝ دسسی اص 5دخیُ دس تشثیت سا ایفب ٕ٘ٛدٜ، وبسسبص ثبضذ )
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 65   ...بز اخالقی رضذ هبی مؤلفه اثزبخطی میشان بزرسی  

 

 

 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

ٛضٛػبت ٚ ٔسبئُ آٔٛصش ٚ پشٚسش تشیٗ ٔتشیٗ ٚ ٟٔٓاسبسی
سٚد ٚ ثبیذ پبیٝ اغّی تؼّیٓ ٚ تشثیت دا٘ست ٚ سسٕی ثٝ ضٕبس ٔی

سسذ ویفیت آٔٛصش ٚ پشٚسش یه ربٔؼٝ سا اص سٚی ٘ظش ٔیثٝ
وٙٙذ. ٔحتٛای ثش٘بٔٝ تحػیّی آٖ دس ٔمبعغ ٔختّف، اسصیبثی ٔی

ٞبی ثٝ ٔحتٛای سسٕی ٚ غیشسسٕی، سٚش ٚ آٔٛصش« ثش٘بٔٝ دسسی»
ٌشدد وٝ ثٝ ٚسیّٝ آٟ٘ب، ضبٌشداٖ تحت ىبس ٚ پٟٙب٘ی اعالق ٔیآض

ٞذایت ٔذسسٝ، دا٘ص الصْ سا ثٝ دست آٚس٘ذ، ٟٔبست وست وٙٙذ 
(. تشثیت اخاللی 1ٞب سا دس خٛد تغییش دٞٙذ )ٚ ٌشایص ٚ اسصش

ٞبی آٔٛصضی ٚ پشٚسضی خبظ ثشای ٔستّضْ فشاٞٓ وشدٖ صٔیٙٝ
اخاللی فغشی است وٝ ٞبی ضىٛفبیی ٚ تخجیت یه سّسّٝ اسصش

ا٘سبٖ اص آغبص تِٛذ ثب خٛد ثٝ ٕٞشاٜ داسد. ثب تٛرٝ ثٝ آیبت اِٚیٝ 
سٛسٜ ٔجبسوٝ ضٕس، ٘فس ا٘سبٖ، ٞٓ استؼذاد تشلی ٚ تىبُٔ، ٚ ٞٓ 
استؼذاد سمٛط ٚ تٙضَ سا داسد. ا٘سبٖ اٌش ٘فس خٛد سا تضویٝ وٙذ، 

سٚ ثٝ  ٕ٘بیذ،« تذسیٝ»ضٛد. أب اٌش آٖ سا وٙذ ٚ ثبسٚس ٔیسضذ ٔی
(. ثٙبثشایٗ، ثب تٛرٝ ثٝ 2ٌشدد )ضؼف ٚ سستی سفتٝ ٚ فبسذ ٔی

ٞب دس ا٘سبٖ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘مص ٚ وبسوشدی وٝ حضٛس فغشی اسصش
سیضی ثشای چٍٍٛ٘ی ثٝ ثشای ٔذاسس ثیبٖ ضذٜ است، ثش٘بٔٝ

ٞبی اخاللی ٚ وبسٌیشی ٚ پشٚسش استؼذادٞب ٚ لٛای دسٚ٘ی لبثّیت
ت ٚ سفتبسٞبی پسٙذیذٜ اخاللی، ثٝ ٕٞچٙیٗ تٛسؼٝ ٚ تخجیت غفب

ٞب ٚ ٘بثٛد ٔٙظٛس ٘یُ ثٝ فضبیُ ػبِی اخاللی ٚ دٚسی اص سریّت
سیضی وشدٖ آٟ٘ب سا ثش٘بٔٝ دسسی تشثیت اخاللی دا٘ست. ایٗ ثش٘بٔٝ

ٞبی تذسیس، ضیٜٛ اسصضیبثی ضبُٔ ٔحتٛای سسٕی ٚ غیشسٕی، ضیٜٛ
أىبٖ  ٚ فضبٞبی تشثیتی است وٝ اص عشیك آٖ ثشای فشاٌیشاٖ،

ضٛد ٚ ثش ٞبی خٛیص ٚ رٟبٖ ٞستی فشاٞٓ ٔیضٙبخت تٛا٘بیی
-ٞب ٚ استؼذادٞبی فغشی خٛیص سا ٞذفٕٙذ ٔیٔجٙبی آٖ، فؼبِیت

ضٙبختی سبص٘ذ. اص سٛیی ٔتٙبست وشدٖ آٔٛصش ثب تحَٛ سٚاٖ
سیضاٖ ٚ ٔزشیبٖ، ثبیذ ضشایغی وٛدن یه ضشٚست است. ثش٘بٔٝ
اخاللی ظٟٛس پیذا وٙٙذ ٚ ٞبی سا فشاٞٓ آٚس٘ذ وٝ عی آٖ اسصش

ٞب ضٛد. ثشای ٔٛفمیت دس ایٗ ساٜ، ٔٛرت دسٚ٘ی ضذٖ ایٗ اسصش
(. یىی اص 8ٞب سا اص ٘ٛ سبصٔب٘ذٞی وشد )ٞب ٚ سٚشثبیذ ثش٘بٔٝ

-ا٘ذسوبساٖ ٚ تأحیشتأحیشٌزاساٖ ػشغٝ ثش٘بٔٝٞبیی وٝ دستسسبِت
سیضی دسسی داس٘ذ، تسٟیُ تفىش ٞذفٕٙذ ٚ اختیبسی دس فشاٌیشاٖ 

ٞبی اخاللی دس (. اص سٛی دیٍش، اٌش لػذ داسیٓ وٝ اسصش9ست )ا
سفتبس افشاد ٕ٘ٛد پیذا وٙذ ٚ یه دٌشٌٛ٘ی دس فشد ثٝ ٚرٛد آیذ، 

آٔٛصاٖ دا٘ص ثبیذ ٘سجت ثٝ ٔسأِٝ اػغبی ثیٙص تأویذتأویذ وشد.
ٞب سا اص فشًٞٙ حبوٓ ثش ٔذسسٝ ٞب ٚ اسصشثسیبسی اص ٌشایص

-(. سیبست10ٔٛصاٖ تأحیشٌزاس است )آآٔٛص٘ذ ٚ ثش سفتبس دا٘صٔی
سیضاٖ آٔٛصضی ثبیذ تٛرٝ داضتٝ ثبضٙذ دا٘ص ٚ ٌزاساٖ ٚ ثش٘بٔٝ

آٌبٞی خٛد سا دس صٔیٙٝ اغَٛ ٚ ٔؼیبسٞبی اخاللی دس آٔٛصش ثبال 
ٞبی اخاللی دس آٔٛصش ٚ پشٚسش، تٛرٝ ثٝ ثجش٘ذ. اص رّٕٝ چبِص

-دا٘ص استب٘ذاسدٞبی اخاللی دس ثشٌضاسی أتحب٘بت ٚ اسصضیبثی
آٔٛصاٖ است. ثٝ ٞیچ ػٙٛاٖ ٘جبیذ یه ٔؼّٓ دس صٔبٖ تػحیح اٚساق 

آٔٛص سا دس یب ثشٌضاسی أتحب٘بت پبیبٖ تشْ ٔسبیُ ا٘ضجبعی دا٘ص
٘ظش ثٍیشد ٚ ثب ایٗ دیذ وٝ سفتبس سش والس ٚ ٔسبیُ دیٍشی سا وٝ 

آٔٛصاٖ ثٝ ٚرٛد ٕٔىٗ است دس عَٛ سبَ تحػیّی ثیٗ اٚ ٚ دا٘ص
ػٙٛاٖ یه ٔالن اخاللی آٔٛص ثٝی تحػیُ دا٘صآٔذٜ دس اسصضیبث
ٞبی (. ثٙبثشایٗ، سٝ ساٜ اسبسی ثشای ا٘تمبَ اسصش3دخبِت دٞذ )

اخاللی دس ٔذاسس ٚرٛد داسد: ثش٘بٔٝ دسسی سسٕی، ثش٘بٔٝ دسسی 
آٔٛصاٖ، دس ٔزٕٛع، پٟٙبٖ، ٚ تؼبٔالت ضخػی ثیٗ ٔؼّٕبٖ ٚ دا٘ص

سس ٚ ٟ٘بدٞبی ٞبی سسٕی ٚ غیشسسٕی، وٝ دس ٔذإٞٝ فؼبِیت
ٌیشد، تأحیش ضٕٙی خٛد سا ثش ػمبیذ، سفتبس ٚ آٔٛصضی ا٘زبْ ٔی

 (.9ٌزاسد )ٍ٘شش فشاٌیشاٖ ٔی

ثشسسی سٚیىشد تشثیت اخاللی »(، دس پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ 11حسٙی)
، ٚضغ ٔٛرٛد ثش٘بٔٝ «دس ٘ظبْ تشثیت سسٕی ٚ ػٕٛٔی دٚسٜ اثتذایی

تٝ أب دس ٔؤِفٝ عٛس وّی آضفتٝ دا٘سدسسی تشثیت اخاللی سا ثٝ
ٚسصا٘ٝ تأویذ ٌشایی دیٗچیستی تشثیت اخاللی ثش سٚیىشد فضیّت

تحّیُ اثؼبد »(، دس پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ 6داضتٝ است. وٟٙٛری )
٘طبٖ داد وٝ « تشثیت اخاللی دس سفتبس اػضبی ٞیأت ػّٕی دا٘طٍبٜ

دٞٙذٜ ایٗ ٟٔٓ ٞستٙذ وٝ ثشخی اسبتیذ ٘تبیذ تحّیُ ٔحتٛا ٘طبٖ
-ٔبدٌی، دا٘ص ٚ ٔؼّٛٔبت وبفی دس فشآیٙذ یبددٞی، ٕ٘یسغٓ، آػّی

تٛا٘ذ سضبیت دسٚ٘ی الصْ سا اص ػُٕ تذسیس خٛد داضتٝ ثبضٙذ. 
ثشسسی »(، دس پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ 12یبسٔحٕذیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ )

ٞبی ثش٘بٔٝ تغجیمی سٚیىشدٞبی تشثیت ٔؼٙٛی ثب تٛرٝ ثٝ ٔؤِفٝ
-ٞب ٚ تفبٚت٘طبٖ اص ٚرٛد ضجبٞت« دسسی دس چٙذ وطٛس رٟبٖ

ٞبی تذسیس دس ٞبی ضبیبٖ تٛرٟی ٔیبٖ اٞذاف، ٔحتٛا ٚ سٚش
(، دس پژٚٞطی ثب ػٙٛاٖ 13وطٛسٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثٛد. ٔیّش )

-ٔحٛسی ٚ ایٕبٖثٝ ثشسسی دٚ ٔؤِفٝ ػمُ« سٚیىشد تشثیت ٔؼٙٛی»
تش ٘سجت ثٝ ا٘ٛاع ٔتٙٛع تؼبِیٓ ٔحٛسی پشداختٝ ٚ ٍ٘بٞی ربٔغ

تشثیت اخاللی دس »تحمیمی ثب ػٙٛاٖ (، 14ٟ٘ش ) ٔؼٙٛی داسد.
« آٔٛصضٍبٜ پشداخت ٚ ٕٞچٙیٗ تىٛیٗ ٚ تحَٛ لضبٚت اخاللی

ٞبی آٔٛصضی سا تشثیت اخاللی یىی اص  اٞذاف اسبسی دس ٔحیظ
(، پژٚٞطی ثب 13فشاٌیشاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ است. ٔیّش ٚ ٕٞىبساٖ )

ٔؼٙٛیت دس « ٍ٘شا٘ٝ ٚ ٔؼٙٛیت دس آٔٛصشیبدٌیشی وُ» ػٖٙٛا
دا٘ذ وٝ حس حیشت ٚ ضٍفتی سا دس دسسی سا اثضاسی ٔی ثش٘بٔٝ

تٛا٘ذ حس استجبط ثب وٙذ ٚ ایٗ أش ٔیدا٘طزٛیبٖ ٔزذداً ثیذاس ٔی
(، دس پژٚٞطی ثب 15رٟبٖ سا دس آٟ٘ب تطذیذ وٙذ. ٞیٓ ثشٚن )

-ساثغٝ تشثیت ٔؼٙٛی ثب تشثیت اخاللی اص ٔٙظش غبحت»ػٙٛاٖ 
ٚ تشثیت دیٙی اص وٙذ وٝ تشثیت اخاللی اضبسٜ ٔی« ٘ظشاٖ

ػٙٛاٖ اثؼبد ٟٔٓ ٞبی تىبُٔ تشثیت ٔؼٙٛی ٞستٙذ ٚ ثٝضشٚست
 تشثیت ٔؼٙٛی ثبیذ ِحبػ ضٛ٘ذ.

عٛسی ٞبی تشثیت اخاللی دس وُ ص٘ذٌی افشاد ٘فٛر داس٘ذ، ثٝاسصش
ضٙبسی تشثیت ثش ٔجٙبی تٛاٖ ٌفت ٔمبغذ، ٔحتٛا ٚ سٚشوٝ ٔی

ٕیت اخاللیبت دس ضٛد. أب ٔتأسفب٘ٝ ثب ٚرٛد اٞٞب ثیبٖ ٔیآٖ
ی لشٖ حبضش سا تشثیت وٝ تشثیت ضبیستٝسغٓ ایٗص٘ذٌی ٚ ثٝ

خٛش ٞبی اخیش، ایٗ ثؼذ تشثیتی دستا٘ذ. دس سبَاخاللی دا٘ستٝ
ای ضذٜ است؛ دس ٘تیزۀ افضایص اػٕبَ غیش اخاللی، تغییشات ػٕذٜ

ٞب ٔغشح وبسی ٚ رٙبیت، ِضْٚ ثبصٌطت ثٝ اخاللیبت ٚ اسصشثضٜ
ثیت ضبیستٝ لشٖ حبضش، تؼّیٓ ٚ تشثیت اخاللی لّٕذاد ٌشدیذ ٚ تش

ضذ. أب ثب ٚرٛد تالش فشاٚاٖ ٔشثیبٖ دس رٟت تٛسؼٝ ٔجبحج 
ٞبی تشثیت اخاللی دس سشاسش اخاللی، خألٞبی ثسیبسی دس ثش٘بٔٝ

(. ٘ظبْ تشثیتی حبوٓ 16خٛسد )ٞبی تشثیتی رٟبٖ ثٝ چطٓ ٔی٘ظبْ
وٝ ستخٙی ٘یست ٚ دس حبِیثش ربٔؼۀ وٙٛ٘ی ٔب ٘یض اص ایٗ لبػذٜ ٔ

سیبسی ٔب ٘ظبٔی دلیك ٚ فشاٌیش دس  -ی ارتٕبػیاخالق دس فّسفٝ
ٞب ٚ اٞذاف اٚست، وٙٙذٜ اٍ٘یضٜسفتبس ا٘سبٖ داضتٝ ٚ تٙظیٓ

آیٙذ، سرٛع ثٝ سفتبسٞبی ضذاخاللی ٕٞچٙبٖ ٔذاْ ثٝ چطٓ ٔی
ٞبی ارتٕبػی، ٌٛاٞی ثش ایٗ آٔبسٞبی ٔٛرٛد دس صٔیٙٝ آسیت

ٞبی سضذ تشثیت اخاللی است دس ٘ظش ٌشفتٗ ضشٚست ثب ٔذػبست.
وٝ ا٘تظبسات صیشثٙبی ٘سجت ثش٘بٔٝ دسسی ٘ظبْ آٔٛصضی ٚرٛد 

ٞبی سضذ داسد. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ایٗ پژٚٞص دس پی آٖ است تب ٔؤِفٝ
ی ٔتٛسغٝ سا آٔٛصاٖ دٚسٜاخاللی ٔؤحش ثش تشثیت اخاللی دس دا٘ص

سش استبٖ ٔبص٘ذساٖ ثش اسبس یه ٔغبِؼٝ ٔٛسدی دس آٔٛصش ٚ پشٚ
ٞبی ثشسسی ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ ٞذف اص پژٚٞص حبضش ثشسسی ٔؤِفٝ
ٞبی سضذ اخاللی ثش تشثیت اخاللی ٚ تجییٗ سٟٓ ٞش یه اص ٔؤِفٝ

آٔٛصاٖ دٚسٜ ٔتٛسغٝ پشداختٝ تأحیشٌزاس ثش تشثیت اخاللی دا٘ص
 ثبضذ. ٔی
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 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

 ٞب ٔٛاد ٚ سٚش
ش دس ٌشٜٚ حبضش اص ٘ظش ٞذف وبسثشدی ٚ اص ٘ظش سٚپژٚٞص 

ٌشدآٚسی اعالػبت اص  ٔٙظٛسثٝیبثی است. صٔیٙٝ-پژٚٞص تٛغیفی
ٚ  (ٞبی ایٙتش٘تی٘بٔٝ، سبیتٞب ٚ پبیبٖوتبثخب٘ٝ) دٚ سٚش اسٙبدی

ثب ٔشارؼٝ ثٝ  (سبختٝٔحمك ٘بٔٝتٛصیغ ٚ تىٕیُ پشسص) ٔیذا٘ی
 یربٔؼٝ آٔبسضذ. الذاْ  ،ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ تٛسظ افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔذیشٖا ٚ ٔؼّٕبٖ ضبغُ دس آٔٛصش ٚ پشٚسش وّیٝ  ضبُٔ پژٚٞص
ٞبی استبٖ ٘فش( ٚ وّیٝ وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ دا٘طٍبٜ 15156)

-یٔ٘فش(  75ٞبی صیشٔزٕٛػٝ سضتٝ ػّْٛ تشثیتی )ٔبص٘ذسٖا دس سضتٝ
ٔٛسٌبٖ دس ثیٗ  -رذَٚ وشرسی ثش اسبسحزٓ ربٔؼٝ آٔبسی . ثبضٙذ

٘فش ٚ تؼذاد ٔتخػػبٖ  320 ٔؼّٕبٖ ٚ وبسضٙبسبٖ آٔٛصش ٚ پشٚسش
ٛ٘ٝ 59ٞبی استبٖ ٔبص٘ذسٖا ضبغُ دس دا٘طٍبٜ ٌیشی ٘فش ثٝ سٚش ٕ٘

پژٚٞص دس ٞبی تزضیٝ ٚ تحّیُ دادٜا٘تخبة ضذ. ای عجمٝ-تػبدفی
 تحّیُ ضبُٔ وٕی ثخص دس ٚثخص ویفی ثب وٕه سٚش دِفی 

 ٚ ٔىٖٙٛ ٔتغیشٞبی وشدٖ ٞذف پیذا ثٝ اوتطبفی ٘ٛع اص ػبّٔی
 .است ٟ٘بیی ٔذَ ثشاصش ثب تأییذی ػبّٔی تحّیُ

 
 ٞبیبفتٝ

دسغذ آٟ٘ب سا  72شٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سا ٔشداٖ ٚ دسغذ ٌ 28رٙسیت: 
صٖ ٚ  یٞب. تفبٚت دس تؼذاد ٌشٜٚدٞذ یٔ ُیوبسضٙبسبٖ صٖ تطى

ٔتخػػبٖ فّسفٝ  ،وبسضٙبسبٖ یاص ػذْ ٕٞىبس یٔشد احتٕبالً ٘بض
ثٛدٜ  سطٍشاٖٚ ٔؼّٕبٖ  ضبغُ ٔشد ثب پش شاٖیٔذ ،تیٚ تشث ٓیتؼّ

 است. 
، داسای وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖثیطتشیٗ دسغذ ٔیضاٖ تحػیالت: 

وبسضٙبسبٖ ٚ دسغذ، پس اص آٖ  58تحػیالت وبسضٙبسی ثب 
دسغذ ٚ وٕتشیٗ دسغذ  7/40ثب تحػیالت اسضذ ثب  ٔتخػػبٖ

دسغذ وُ  3/1داسای تحػیالت دوتشا ثب  وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞستٙذ. 

ٔتؼّك ثٝ وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ  یفشاٚا٘ ٗیطتشیث: سٙٛات خذٔت
سبَ است ٚ پس اص آٖ ثٝ دسغذ  7/44ثب  5-1ثب سٙٛات خذٔت 

ثب  سبَ 10-6وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ ثب سٙٛات خذٔت  تیتشت
بٖ ٚ ٔتخػػبٖ ٔتؼّك ثٝ وبسضٙبس یفشاٚا٘ ٗی، ٚ وٕتشدسغذ 3/23

 است. دسغذ 3/5ثب  سبَ 25ثب سٙٛات خذٔت ثبالتش اص 
-دس ایٗ ثخص ثب ٞذف وطف ٚ تذٚیٗ ٔذَ تشثیت اخاللی دا٘ص

آٔٛصاٖ ٔتٛسغٝ، ثب استفبدٜ اص دٚ سٚش تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی ٚ 
ٞبی ٔؤِفٝ چٝ یؼٙیتحّیُ ػبّٔی تأییذی ثٝ پشسص اغّی پژٚٞص، 

 تطىیُ سا ٔتٛسغٝ آٔٛصاٖدا٘ص تشثیت اخاللی سضذ اخاللی ثش
 . ضٛد ٔی دادٜ پبسخ دٞذ، ٔی
 ثش اسبس اثتذا ویفی ثخص دس اعالػبت تحّیُ ٚ تزضیٝ ٔٙظٛسثٝ

ٞبی ٔؤِفٝ استخشاد ٚ تشثیت ٚ تؼّیٓ ٔشثیبٖ ٘ظشیبت ٚ دیذٌبٜ
 ٘ظشیبت دس ٘ظشیبت ٔؼتجش ٔٙبثغ اص اخاللی تشثیت ثش ٔؤحش

 تحّیُ سپس ٚ است ضذٜ استفبدٜ تشثیتی آسای ٚ فّسفی ٔىبتت
 تحّیُ ٚ تزضیٝ ٔٙظٛسثٝ .است ٌشفتٝ غٛست آٖ سٚی ثش ٔحتٛی

 اوتطبفی ٘ٛع اص ػبّٔی تحّیُ سٚش اص وٕی ثخص دس اعالػبت
اص  استفبدٜ ثب ٔىٖٙٛ وشدٖ ٔتغیشٞبی پیذا ٌشدیذ ٚ ٞذف استفبدٜ
یب  ٕٞجستٍی ٔبتشیس اص استفبدٜ ( ثبpcاغّی ) ػبُٔ تحّیُ

 ٚ اسىشی ٕ٘ٛداس استخشاد اص پس ٚ است ٔتغیشٞب وٛٚاسیب٘س
 ٚ ثٙذیتمسیٓ ٚ ،ٔؤِفٝ ٕٞجستٍی ٚ ثشسسی ٞبٔؤِفٝ ضذٖ ٔطخع

 تٟیٝ پژٚٞص اص ٔٛضٛع ٘ظشی اٍِٛی اغّی ٞبیٔؤِفٝ ٌزاسی٘بْ
استخشاد  ثشای تأییذی ػبّٔی تحّیُ اص پس ضذٜ است، تذٚیٗ ٚ

  دسثبسٜ پژٚٞص ٔٙظٛس ثٕٝٞچٙیٗ  .است ضذٜ استفبدٜ ٟ٘بیی ٔذَ
 ، ٘یست غفش  ربٔؼٝ دس ٞب دادٜ  ٕٞجستٍی  ٔبتشیس آیب  وٝ  ٔغّت  ایٗ
  ایٗ  ارشای اص ٔمػٛد. ضٛد ٔی  استفبدٜ  ثبستّت  وشٚیت  آصٖٔٛ اص

  یؼٙی ، ٕٞب٘ی  ٔبتشیس  ثٛدٖ  دسست ثش  ٔجٙی غفش  فشضیٝ سد  آصٖٔٛ
  غیشلغشی ػٙبغش  ٕٞٝ ٚ  یه  آٖ  لغشی ػٙبغش  وٝ  است  ٔبتشیسی

  ٔؼٙبداسثٛدٖ  سغح پژٚٞص ایٗ دس. ثبضذ غفش  ربٔؼٝ دس  آٖ
ٚ   است 000001/0 اص وٕتش  ثبستّت  وشٚیت  آصٖٔٛ  ٔطخػٝ

  ٔبتشیس  ثش اسبسٞب ٔؤِفٝ  تحّیُ  ارشای  وٝ  ٌشفت  ٘تیزٝ  تٛاٖ ٔی
 خٛاٞذ  تٛریٝ  لبثُ ، ٔغبِؼٝ ٔٛسد  ٕ٘ٛ٘ٝ  ٌشٜٚ دس  حبغُ  ٕٞجستٍی

  وٝ دٞذ ٔی  ٘طبٖ ٘یض  وبٔپیٛتش  اِٚیٝ ثشٚ٘ذاد ، ثش ایٗ  ػالٜٚ. ثٛد
 ثشاثش ثب) غیش غفش  ػذدی ، ٕٞجستٍی  ٔبتشیس  دتشٔیٙبٖ ٔمذاس

1.25E-018 )تٛاٖ ٔی ٞب دادٜ  ایٗ  ثش پبیٝ دٞذ ٔی  ٘طبٖ  وٝ  است  
 .وشد  اعٕیٙبٖ ٞبٔؤِفٝ  استخشاد  ثٝ

 
، دتشٔیٙبٖ ٚ آصٖٔٛ وشٚیت KMOٞبی . ٕ٘بیص ا٘ذاص1ٜرذَٚ

 تشثیت اخاللی٘بٔٝ پشسصثبستّت 
 Df P ا٘ذاصٜ ٔطخػٝ آٔبسی

 - - 1.25E-018 دتشٔیٙبٖ
KMO 0.943 - - 

 0.000 1176 11.617.591 ثبستّت
 

 
استخشاد ضذٜ، دسغذ پٛضص ٚاسیب٘س ٞش ٔؤِفٝ  3ٞبی ٚیژٜ اسصش

دادٜ ضذٜ ( ٘طبٖ 2ٚ ٘یض دسغذٞبی تشاوٕی آٟ٘ب دس رذَٚ )ٔؤِفٝ 
 است.

 ٞبی استخشاد ضذٜٞبی ٟ٘بیی ٔؤِفٝ. ٔطخػ2ٝرذَٚ
 دسغذ 

 ٚاسیب٘س تشاوٕی
دسغذ 
 ٔؤِفٝ اسصش ٚیژٜ ٚاسیب٘س

485/43 485/43 307/21 1 
220/52 735/8 280/4 2 
830/55 610/3 769/1 3 

 اسصش ٔیضاٖ ضٛد، وٕتشیٗٔی ( ٔطبٞذ2ٜرذَٚ ) دس اسلبْ چٙب٘چٝ
 ویسش پیطٟٙبدی لجَٛ لبثُ ٔالن ثب وٝ است 769/1 ثب ثشاثش ٚیژٜ

 وُ دسغذ 830/55  ا٘ذاصٜ  ثٝ ضشایظ، دس ایٗ .داسد ٔغبثمت
ٔؤِفٝ   ٔیبٖ  ایٗ دس ٚ ضٛد، ٔى  تجییٗٔؤِفٝ  سٝ ایٗ تٛسظ ٚاسیب٘س

 ٚاسیب٘س دسغذ 485/43حذٚد  دس 307/21  ٚیژٜ  اسصش ثب  یىٓ
 ثب سْٛٔؤِفٝ  ٟ٘بیت دس ٚ ٔطتشن ٚاسیب٘س دسغذ 78 ٔؼبدَ وُ،

 ٔؼبدَ  ٚاسیب٘س  وُ دسغذ 610/3 حذٚد دس 769/1  ٚیژٜ  اسصش
وٙذ. ٘تبیذ ثشسسی  ٔی  تٛریٝ سا ٔطتشن ٚاسیب٘س دسغذ 46/15

آٔٛصاٖ دس -٘بٔٝ تشثیت اخاللی دا٘صٞبی پشسصٔمیبساػتجبس خشدٜ
ٔؤِفٝ  ٌزاسی ٞش٘بْ وٝعٛسی( اسائٝ ضذٜ است. ث3ٝرذَٚ )
 ضذٜ تأییذ سؤاالت ٔزٕٛػٝ دس ٔٛرٛد ٔفبٞیٓ تشویت ثب ٔتٙبست

 .پزیشفت غٛستٔؤِفٝ  ٞش
 

٘بٔٝ پشسص یٞبٔزٕٛػٝ شیصٞبی  ٔمیبس. اػتجبس خشد3ٜرذَٚ 
 آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی تشثیت

 اػتجبس تؼذاد سؤاَ ٔؤِفٝ ضٕبسٜ ػبُٔ
F1 966/0 23 حىٕت 
F2 936/0 16 ٍ٘شش 
F3 ُ897/0 10 ٌشایی ػم 

 
 اٞذاف ثٝ اخاللی: ٘ظش تشثیت تأحیشٌزاس ٞبیٔؤِفٝ ثشسسی

تشثیت  ثش تأحیشٌزاس ٞبیٔؤِفٝ ضٙبسبیی ثٝ تؼشیف ضذٜ پژٚٞص
پس اص ٌشدآٚسی ٔٙظٛس، ِزا ثذیٗپشداختٝ ضذ.  آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی

ٛٝ٘تشثیت اخاللی ٘بٔٝ ٞبی ٔشثٛط ثٝ پشسصدادٜ  300 ای ٔطتُٕ ثشٕ٘
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 61   ...بز اخالقی رضذ هبی مؤلفه اثزبخطی میشان بزرسی  

 

 

 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

ٚ  شاٖیٔذ ،تیٚ تشث ٓیوبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ فّسفٝ تؼّ٘فش اص 
، سؤاالت استبٖ ٔبص٘ذساٖ یآٔٛصض یٞبٔؼّٕبٖ ضبغُ دس ٘ظبْ

-تشثیت اخاللی ٟ٘بیی ثٝ٘بٔٝ ٘بٔٙبست حزف ٚ دس ٟ٘بیت پشسص
-ٞب ٚ ثشسسی ٔیضاٖ تشثیت اخاللی دا٘صٔٙظٛس ضٙبسبیی ٔؤِفٝ

 ٔٛسد تزضیٝ ٚ تحّیُ آٔبسی لشاس ٌشفت. آٔٛصاٖ 
ٚ پبسخ ثٝ ایٗ سؤاَ وٝ تشثیت ٔٙظٛس ثشسسی سٚایی ٕٞچٙیٗ ثٝ

ٞبی اص سٚش تحّیُ ٔؤِفٝ است؛ اخاللی اص چٙذ ػبُٔ اضجبع ضذٜ
( استفبدٜ ضذ. ٘تبیذ ٔشثٛط ثٝ تحّیُ ػبّٔی ثب چشخص PCاغّی )

ٔتؼبٔذ ٚ ثٝ ضیٜٛ آثّیٕیٗ، ثٝ استخشاد سٝ ٔؤِفٝ ٔٙتٟی ضذٜ وٝ 
ارشای وٙذ. لجُ اص دسغذ وٛٚاسیب٘س ٔتغیشٞب سا تجییٗ ٔی 84/65

ٚ  KMO ثشداسی ثب استفبدٜ اص ا٘ذاصٜتحّیُ ػبّٔی وفبیت ٕ٘ٛ٘ٝ
٘یض سد فشؼ غفش ٔجٙی ثش دسست ثٛدٖ ٔبتشیس ٕٞسب٘ی دس ربٔؼٝ 

ٔٙظٛس تأییذ أىبٖ ارشای ثٝ ٚسیّٝ آصٖٔٛ وشٚیت ثبستّت، ثٝ
٘تبیذ ٘طبٖ داد ایٗ ٔمیبس اص سٚایی وبفی تحّیُ ػبّٔی، ثٝ احجبت سسیذ. 

اوتطبف ٔؤِفٝ ٔؤِفٝ اضجبع ضذٜ است ٚ اص ثیٗ سٝ   3 ثشخٛسداس ٚ اص
ضذٜ؛ ٔؤِفٝ ٘خست داسای ثیطتشیٗ ثبس ػبّٔی ٚ سٟٓ آٖ ٘یض اص سبیش 

 ٞب ثیطتش ثٛد. ٔؤِفٝ
ٔٙظٛس ثٝآٔٛصاٖ: دا٘ص اخاللی تشثیت ٞبیٔؤِفٝ ثشسسی إٞیت

 .ضذ استفبدٜ ػبّٔی تحّیُ ٘تبیذ اص ٌب٘ٝسٝ ٞبیٔؤِفٝ إٞیت تؼییٗ
 ثش پبیٝ وٝ ٞبٔؤِفٝ إٞیت دسغذ ٚ ٚیژٜ ٔمبدیش اص حبغُ ٘تبیذ

 ( ٘طب4ٖ) ضٕبسٜ رذَٚ دس آٔذٜ دستثٝ اغّی ٞبی ٔؤِفٝ تحّیُ
 است. ضذٜ دادٜ

 
ٌب٘ٝ تشثیت ٞبی سٝ: ٔمبدیش ٚیژٜ ٚ دسغذ إٞیت ٔؤِف4ٝرذَٚ 

 آٔٛصٖااخاللی دا٘صٔمذاس 
 %إٞیت % ٚیژٜ ژٜ ٔمذاس ٚی ٔؤِفٝ

 80/83 485/43 307/31 حىٕت
 46/11 735/8 280/4 ٍ٘شش

 74/4 610/3 769/1 ٌشاییػمُ

 356/37 رٕغ
 630/55 100 

 
 ٞبیدیذٌبٜ اسبس ثش» پژٚٞص ٔجٙی ثش ایٙىٝ، سؤاَ ثٝ پبسخ دس

 تشثیت ٞبیی ثشٔؤِفٝ چٝ ٔبص٘ذساٖ استبٖ ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ
 پژٚٞص سؤاَ ٚ« است؟ ٔؤحش ٔتٛسغٝ دٚسٜ آٔٛصاٖدا٘ص اخاللی

 چٙب٘ىٝ «است؟ چمذس ٌزاس ٔؤِفٝ ٞبیی تأحیش اص یه ٞش إٞیت»
ٌب٘ٝ )حىٕت، ٍ٘شش ٞبی استخشاد ضذٜ سٝضٛد، ٔؤِفٝ ٔی ٔطبٞذٜ

آٔٛصاٖ چیضی ٘بٔٝ تشثیت اخاللی دا٘صٚ ػمال٘یت( اص پشسص
آٔٛصاٖ سا تجییٗ دسغذ اص ٔمِٛٝ تشثیت اخاللی دا٘ص 56حذٚد 

ییٗ تشثیت اخاللی ثش اسبس سٝ ٔؤِفٝ وٙذ. اِجتٝ ایٗ سغح اص تجٔی
دسغذ اص تغییشات  44اوتطبف ضذٜ ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٘یض ٞست وٝ 

ٞب لبثُ تجییٗ آٔٛصاٖ ثش حست سبیش ٔؤِفٝتشثیت اخاللی دا٘ص
ٞستٙذ وٝ دس پژٚٞص حبضش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٍ٘شفتٝ است وٝ 

 ٘بٔٝتٛا٘ذ حزف تؼذادی اص سؤاالت پشسصیىی اص دالیُ ایٗ أش ٔی
 ٞبی ارشایی ثٛدٜ است. ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت

 ٞبی ٔؤِفٝ اص ٞش یه إٞیت ٔیضاٖ»ٔجٙی ثش ایٙىٝ  پبسخ دس
 ٔالحظٝ (1ٕ٘ٛداس ) دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ «است؟ وذاْ اخاللی تشثیت

 إٞیت ثیطتشیٗ اص دسغذ 8/83 ٔؼبدَ ضشیجی ثب حىٕت ضٛد،ٔی
 ثب ٌشاییػمُ وٝ حبِی دس. است ثشخٛسداس اخاللی تشثیت ثشای

 تشتیت ثش ایٗ،  افضٖٚ. است إٞیت وٕتشیٗ داسای دسغذ 7/4
 سدٜ دس دسغذ، 5/11 ٍ٘شش ثب وٝ دٞذ ٔی ٞب ٘طبٖٔؤِفٝ إٞیت

 .داسد لشاس إٞیت دْٚ
 

 
 اخاللی تشثیت ٌب٘ٝسٝ ٞبیٔؤِفٝ إٞیت غذ دس .1 ٕ٘ٛداس

دٞذ وٝ ٚصٖ إٞیت ٔؤِفٝ حىٕت ثٝ ٔیضاٖ ایٗ ٘تبیذ ٘طبٖ ٔی
تٛاٖ ٌشایی ثیطتش است. ثٝ ٘ٛػی ٔیثسیبس ثبالیی اص ٍ٘شش ٚ ػمُ

ٔٛحش اص یه صٔیٙٝ « تشثیت اخاللی»ٔغشح وشد وٝ ایٗ فشضیٝ سا 
فشٍٞٙی، تبسیخی ٚ ارتٕبػی است ٚ ایٗ ٔٛضٛع وٝ خجشٌبٖ 
پژٚٞص ٚصٖ حىٕت سا ثٝ ٔیضاٖ ثسیبس ثبالتشی اص دٚ ٔؤِفٝ دیٍش 

تٛا٘ذ خٛد اص ٘ٛع پشٚسش آٟ٘ب سشچطٕٝ ٌشفتٝ وٙٙذ، ٔیثشآٚسد ٔی
دٜ است. ثبضذ. حىٕت ٚارذ یه دأٙٝ ٚ فضبی ٔفٟٛٔی ٌستش

حىٕت سیطٝ دس سٙت دیٙی، فىشی، تبسیخی ٚ فشٍٞٙی وطٛس 
ایشاٖ داسد ٚ ػزیت ٘یست اٌش ثشآٚسد ٚص٘ی آٖ اص ػٙبغش ٍ٘شش ٚ 

ٔشاتت ثیطتش ثبضذ، وٕب ایٙىٝ دس ٔمبْ تحّیُ ٌشایی ثٝیب ػمُ
ٌشایی سا ٘یض ٞبیی اص ٍ٘شش ٚ ػمُتٛا٘ذ ثخصتٟٙبیی ٔیحىٕت ثٝ

 .تجییٗ وشدٜ ٚ تٛضیح دٞذ
ایٗ  ثٝ پبسخ ٔٙظٛسثٝآٔٛصاٖ: دا٘ص اخاللی تشثیت دسغذ ٚ ٔیضاٖ
 ٞشیه اص دسثبسٜ ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ وّی دیذٌبٜ ٔیضاٖ» وٝ سؤاَ
 دیذٌبٜ دسغذ ٚ ٔیضاٖ« است؟ چمذس اخاللی تشثیت ٞبیٔؤِفٝ

 ٕ٘شٜ ثش پبیٝ ٌب٘ٝسٝ ٞبیٔؤِفٝ دس ٚ وُ دس ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ
 ٔحبسجٝ اخاللی تشثیت ٘بٔٝپشسص دس ٔشثی ٚ ٔتخػع ٞش وُ
 عشیك اص ٕ٘شٜ، اسبس اخاللی ثش تشثیت ٔیضاٖ سٚش ایٗ دس ضذ.
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  و همکبران      نیک مصذقی فبطمه  50

 

 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

 ٔیبٍ٘یٗ سٚش، ایٗ ثش پبیٝ. ضذ تحّیُ ای ٕ٘ٛ٘ٝ ته  tآصٖٔٛ
تؼییٗ  اخاللی تشثیت وُ ٕ٘شٜ ٚ ٔؤِفٝ سٝ اص یه ٞش ضذٜ ٔطبٞذٜ

 اص آٖ ٔؼٙبداس ثٛدٖ ٚ ٔمبیسٝ( ٘ظشی) ا٘تظبس ٔٛسد ٔیبٍ٘یٗ ثب ٚ
 ٌیشی ا٘ذاصٜ ای دسرٝپٙذ ٔمیبس ثٝ تٛرٝ ثب. ضذ تؼییٗ آٔبسی ِحبػ

 تشثیت ٘بٔٝپشسص دس( وٓ تأحیش خیّی تب صیبد خیّی تأحیش اص)
 اص حبغُ ٘تبیذ. ثٛد خٛاٞذ 3 ثب ثشاثش ا٘تظبس ٔٛسد ٔیبٍ٘یٗ اخاللی،

 .است ضذٜ دادٜ ( ٘طب5ٖرذَٚ ) دس سٚش ایٗ
 

ای ثشای ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ  ٕ٘ٛ٘ٝ ته t: خالغٝ ٘تبیذ آصٖٔٛ 5رذَٚ 
 ٔطبٞذٜ ضذٜ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔٛسدا٘تظبس

ا٘حشاف  ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیش
 استب٘ذاسد

تفبٚت 
ثب 

ٔیبٍ٘یٗ 
 ٘ظشی

299t  %
 سضبیت

 8/80 45/24 04/1 74/0 04/4 حىٕت
 83 87/30 15/1 64/0 15/4 ٍ٘شش

-ػمُ
 ٌشایی

13/4 67/0 13/1 70/29 6/82 

ٕ٘شٜ وُ 
تشثیت 
 اخاللی

09/4 62/0 02/1 63/30 8/81 

تٛرٝ: تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٔطبٞذٜ ضذٜ ثب ٔٛسد ا٘تظبس دس ٕٞٝ ٔٛاسد 
 ٔؼٙبداس است. >p 01/0دس سغح 

 
 ( ثش ٔٛاسد صیش دالِت داسد:5رذَٚ ) ٞبی یبفتٝ ٌضاسش
. است ٔؼٙبداس آٔبسی ِحبػ اص ٞبٔؤِفٝ ٕٞٝ ثشای t آصٖٔٛ ٔمبدیش

 دس ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ وّی عٛسثٝ وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی دیٍش، ثیبٖ ثٝ
دا٘ٙذ. ٔی صیبد سا ػٛأُ تأحیش ٌب٘ٝسٝ ٞبی ٔؤِفٝ ٕٞٝ ٔٛسد

ٞبی تأحیشٌزاسی ٌشایی ثش ایٗ اسبس ٔؤِفٝحىٕت، ٍ٘شش ٚ ػمُ
 ضٛ٘ذ. آٔٛصاٖ ضٕشدٜ ٔیدس تشثیت اخاللی دا٘ص

ٔٛسد  ٔیبٍ٘یٗ ثب ضذٜ ٔطبٞذٜ ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ ٔؼٙبداس تفبٚت ثیطتشیٗ
 است. ٔؤِفٝ ٍ٘شش ٕٞچٙیٗ ٔؤِفٝ ٍ٘شش ثٝ ٔتؼّك( 15/1) ا٘تظبس

 اختػبظ خٛد ثٝ( 15/4) ٔیضاٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔطبٞذٜ ضذٜ سا ثیطتشیٗ
-ٌزاسی ٔؤِفٝ ٍ٘شش ثش تشثیت اخاللی دا٘صاست. تأحیش دادٜ

آٔٛصاٖ اص ٍ٘بٜ خجشٌبٖ پژٚٞص ثب پزیشش ثسیبس ثبالیی ٕٞشاٜ ثٛدٜ 
ٚغف ایٙىٝ ٚصٖ ایٗ ٔؤِفٝ دس دٞذ ثب است ٚ ایٗ ٔٛضٛع ٘طبٖ ٔی

دسرٝ دْٚ إٞیت ٔٛسد اضبسٜ خجشٌبٖ تحمیك لشاس ٌشفتٝ است ثب 
ایٗ ٚغف، دسرٝ تأحیشٌزاسی آٖ ٔٛسد اتفبق ٘ظش خجشٌبٖ ثٛدٜ 

 است.
 ثیٗ ٔؼٙبداس تفبٚت دس ٘مغٝ ٔمبثُ ثب ٔؤِفٝ ٍ٘شش، وٕتشیٗ -

 ٝث ٔشثٛط( 04/1) ٔٛسد ا٘تظبس ٔیبٍ٘یٗ ثب ضذٜ ٔطبٞذٜ ٔیبٍ٘یٗ
است. ٕٞچٙیٗ ٔؤِفٝ حىٕت وٕتشیٗ ٔیضاٖ تفبٚت  ٔؤِفٝ حىٕت

( سا ثیٗ سٝ ٔؤِفٝ ثٝ 04/4ٔیبٍ٘یٗ ٔطبٞذٜ ضذٜ ٚ ٔٛسد ا٘تظبس )
خٛد اختػبظ دادٜ است. ایٗ ٔٛضٛع تب حذٚدی ثیبٍ٘ش دأٙٝ 

تش تفبٚت دس ٍ٘بٜ خجشٌبٖ پژٚٞص ثٝ تأحیشٌزاسی ایٗ ٌستشدٜ
 ثٛدٜ است.آٔٛصاٖ ٔؤِفٝ ثش تشثیت اخاللی دا٘ص

 ضذٜ، ٔطخع سضبیت دسغذ ػٙٛاٖ تحت وٝ رذَٚ آخش ستٖٛ
 ٔؤِفٝ ٔٛسد دس ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ دیذٌبٜ دسغذ ٔیضاٖ ثیبٍ٘ش

 ٚ ٔتخػػبٖ دسغذ ثیطتشیٗ ضٛد، ٔی ٔطبٞذٜ چٙب٘ىٝ. است ٘ظش
 دسغذ ٚ وٕتشیٗ( دسغذ 83) ٔؤِفٝ ٍ٘شش ثٝ ٔشثٛط ٔشثیبٖ

 .است ٔؤِفٝ حىٕت ثٝ ٔتؼّك ٘یض( 8/80)
 دسغذ ٚ 09/4 ثشاثش ٔشثیبٖ ٚ وّی ٔتخػػبٖ دیذٌبٜ ٔیبٍ٘یٗ
 وّی دیذٌبٜ دٞذ ٔی ٘طبٖ وٝ است، 8/81 ثب ثشاثش ٘یض آٖ ثٝ ٔشثٛط

 .داسد لشاس «صیبد ٘سجتبً» عجمٝ دس ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ
 ثٝ اخاللی تشثیت ٕ٘شٜ ثش پبیٝ ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ دیذٌبٜ دسغذ

 .است ضذٜ دادٜ ( ٘طب2ٖٕ٘ٛداس )دس  وُ ٕ٘شٜ ٞب ٚٔؤِفٝ تفىیه
 

 

 
 وُ ٕ٘شٜ ٚ ٞبٔؤِفٝ تفىیه ثٝ اخاللی تشثیت ٕ٘شٜ ثش پبیٝ ٔشثیبٖ ٚ ٔتخػػبٖ دیذٌبٜ . دسغذ2ٕ٘ٛداس 

 گیزینتیجه
ٛ٘ٝاص یبفتٝ ٞبی اص آصٖٔٛثشداسی ٚ ٞبی ایٗ پژٚٞص وٝ ثش پبیٝ عشح ٕ٘

ٞبی اغّی است ٚ ثب آٔبسی ٔجتٙی ثش تحّیُ ػبّٔی ٚ سٚش تحّیُ ٔؤِفٝ
شٜ ٔٙذی اص پیطیٙٝ پژٚٞطی دس خػٛظ ٔجحج تشثیت اخاللی ٟث

 آٔٛصٖا ارشا ضذٜ است؛ ٘تبیذ ریُ حبغُ ضذ.دا٘ص

سؤاَ ٕٞجستٍی لٛی داضتٝ ٚ تحت ػٙٛاٖ حىٕت  23اَٚ ثب ٔؤِفٝ 
ٔؼٙبی ٔٙغ ٚ رٌّٛیشی، دس  ثٙذی ضذٜ است. حىٕت دسغٛست

ٔؼٙبی اتمبٖ ٚ استٛاس ٕ٘ٛدٖ أٛس، دس ٔؼٙبی سسیذٖ ثٝ حمیمت، ثٝ 
( ٚ ٘یض دس ٔؼٙبی ٚضغ أٛس دس ربی ٔٙبست 17ٚسیّٝ ػّٓ ٚ ػمُ )

 -خٛد. ٔفْٟٛ حىٕت داسای ثٙیبد استٛاس فىشی، فّسفی ٚ دیٙی
ی ػٙٛاٖ ػبّٔایشا٘ی است ٚ ثش ٕٞیٗ اسبس ٘یض لشاس دادٖ آٖ ثٝ
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 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

وٙٙذٜ دس اٍِٛی تشثیت اخاللی دس پژٚٞص حبضش ثب دس ٘ظش تجییٗ
ٌطب ثبضذ. تٛا٘ذ سٜاٌشفتٗ پطتٛا٘ٝ ٘ظشی ٚ ٔفٟٛٔی وٝ داسد، ٔی

ٞبی ٘ظشی تشثیت اخاللی ػٙٛاٖ یىی اص ٔؤِفٝضٙبسبیی ایٗ ػبُٔ ثٝ
وٙذ، ثٝ ٌشا اضبسٜ ٔی( وٝ ثٝ ثش٘بٔٝ دسسی و13ُٔیّش )ثب پژٚٞص 

دس پژٚٞص « حىٕت»ٚد أب ٞٓ سٙخ ثب ػبُٔ ضىّی ثسیبس ٔحذ
ای دس فّسفٝ، ػشفبٖ ٚ حبضش لشاس داسد. حىٕت ٚارذ پیطیٙٝ

اخالق اسالٔی است. دس ٔذَ وّجشي ثٝ ٔشاحُ اخالق ٔجتٙی ثش 
( حبَ آ٘ىٝ 18ٔیخبق ارتٕبػی ٚ ثش اسبس اغَٛ رٟب٘ی اضبسٜ داسد )

حىٕت دس سسبِٝ حبضش سشچطٕٝ ٚ ٔٙجغ ٞٙزبسی اخالق ٚ 
ٌشایی دس ایٗ ػبُٔ ضبیُ اخاللی است. اص ایٗ حیج ٘ٛع ٔؼٙٛیتف

ٞبی ٘ظشی ثٝ ٔؼٙٛیت دس ثب آ٘چٝ تحت ػٙٛاٖ یىی اص ٌشایص
( ضٙبسبیی ضذٜ است وٝ 19ا٘سبٖ ٔذسٖ غشثی دس پژٚٞص ثبغٍّی )

دس آٖ، فٟٓ دیٗ اص دایشٜ ػمال٘یت خبسد ضذٜ، سٙخیت ثیطتشی 
س داسد. ضٙبسبیی ٚ ٘سجت ثٝ ٔذَ فىشی ٔؼٙٛیت ٌشایی سىٛال

( وٝ 13ثٙذی ایٗ ػبُٔ دس سسبِٝ حبضش ثب پژٚٞص ٔیّش )غٛست
ٞبی آٔٛصضی ثشسسی ٘سجت ٔیبٖ آٔٛصش سسٕی ٚ دیٙی سا دس ثش٘بٔٝ

ٚ ضشٚست تٛرٝ ثٝ ػٙبغش پشٚسش دیٙی سا دس آٔٛصش سسٕی 
( ٚ 11ٞبی حسٙی )ٔتزوش ضذٜ است ٚ دس داخُ ٘یض ثب پژٚٞص

سؤاَ  16ػبُٔ دْٚ ثب خٛا٘ی داسد. ( ٕٞسٛ است، 9ٕٞسحیٕی )
ٕٞجستٍی لٛی داسد ٚ ثیبٍ٘ش ٍ٘شش است. افشاد ثٟٙزبس ٚ سبصٌبس 

دس تٛا٘ٙذ سفتبس خٛد سا وٙتشَ وٙٙذ ٚ اعٕیٙبٖ وبفی داس٘ذ وٝ ٔی
پزیشی ثشخٛسد ثب ٔسبئُ حجبت ػمّی داس٘ذ. تٕبیُ ٔستٕش دس ٞذایت

، پبیذاستش٘ذ ٚ تشٞبی لٛیٍ٘شش. ٚ سضذ وشدٖ ثٝ سٛی وٕبَ داس٘ذ
ػٙٛاٖ ثٝ« ٍ٘شش»ثیٙی وٙٙذ. ثیطتش احتٕبَ داسد سفتبسٞب سا پیص

-یه ٔؤِفٝ اوتطبف ضذٜ دس تشثیت اخاللی ٚ دس سسبِٝ حبضش ٔی
-ػٙٛاٖ یه سبخت وّی ٔٛسد خٛا٘ص لشاس ٌیشد. یؼٙی ٔیتٛا٘ذ ثٝ

ػٙٛاٖ یه ( ث11ٝتٛاٖ ٕٞسٛ ثب تحمیمبتی ٕٞچٖٛ پژٚٞص حسٙی )
سسٕیت ضٙبختٗ تٙٛع ٚ تىخش ٚ تأحیشات آٖ ثش سفتبس ػبُٔ ثشای ثٝ 

ػٙٛاٖ تشسیٓ ٚ تشثیت اخاللی دس ٘ظش ٌشفت ٚ ٞٓ ایٙىٝ ثٝ
چٟبسچٛثی ضٙبختی، ػبعفی ٚ سفتبسی ٔٙجؼج اص دیٗ ٚ یب سبیش 

( ٚ 11(، حسٙی )6ٔشارغ اخاللی ٕٞسٛ ثب ٘تبیذ پژٚٞص وٟٙٛری )
یت اخاللی، غبیت تشث( وٝ دس آٖ 4سّحطٛسی )آضىبستش اص ٕٞٝ 

تشثیت ٔؼٙٛی ٚ غبیت تشثیت ٔؼٙٛی، تشثیت دیٙی ٔؼشفی ضذٜ 
تٛاٖ اص آٖ استفبدٜ وشد. ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ رٕیغ رٛا٘ت ٔیاست، 

دیذ ثسیبسی اص اغَٛ اخاللی دس ٔحتٛا ثیص اص آ٘ىٝ دس اختالف ثب 
ٕٞذیٍش ثٝ سش ثجش٘ذ ٚرٜٛ تطبثٝ ثسیبس ثیطتشی داس٘ذ ٚ اِجتٝ دس 

( ٘یض ثٝ ایٗ ٔٛضٛع اضبسٜ 12یبٖ ٚ ٕٞىبساٖ )یبسٔحٕذپژٚٞص 
 ضذٜ است. 

ٌشایی سا ٘طبٖ سؤاَ ٕٞجستٍی لٛی داسد ٚ ػمُ 10ػبُٔ سْٛ ثب 
ٌٛ٘ٝ افشاد دس ثشخٛسد ثب ٔسبیُ داسای حجبت ػمّی ایٗدٞذ. ٔی

وٙٙذ، دس وبسٞب ٞستٙذ، ػمال٘ی ٚ استذالِی ٔسبئُ سا حُ ٔی
دٞٙذ. دِیُ وبفی ٚ ٔستذَ ػمّی ٞٛضٕٙذی ٚ ثیٙص اص خٛد ٘طبٖ ٔی

ػٙٛاٖ ثٝ« ٌشاییػمُ». ٞبی اخاللی داس٘ذ٘سجت ثٝ ٔفبٞیٓ ٚ اسصش
یه ػبُٔ اوتطبف ضذٜ دس ٔذَ ٘ظشی تشثیت اخاللی، تٛا٘بیی 

ٌشایب٘ٝ اص ٘تیزٝ اػٕبَ اخاللی است. ػمُ ٌشایی سا استٙجبط ٚالغ
د وشد. ػٙٛاٖ یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ تشثیت اخاللی لّٕذاتٛاٖ ثٝٔی

پزیشی اخاللی است. ٌشایی ٘بظش ثش تٛإ٘ٙذی ٚ ٔؤیذ ٔسئِٛیتػمُ
-ثخص ٚ تطىیُٞبی لٛاٌْشایی یىی اص ٔؤِفٝاص ایٗ حیج وٝ ػمُ

( 13دٞٙذٜ تشثیت اخاللی است، ٘تبیذ پژٚٞص ٔیّش ٚ ٕٞىبسا٘ص )
ٞبی تشثیت ػٙٛاٖ یىی اص ٔؤِفٝوٝ دس آٖ ثٝ ػمُ ٚ ػمال٘یت ثٝ

( 15ضبسٜ ضذٜ است، ٕٞسٛ است. ٞیٓ ثشٚن )ٔؼٙٛی ٚ اخاللی ا
تٛاٖ لبئُ ثٝ تفبٚت ثیٗ ایٗ دس پژٚٞص خٛد اضبسٜ وشدٜ است، ٔی

تٛا٘ذ دٚ ضذ ٚ پزیشفت وٝ تشثیت ٔؼٙٛی اِضأبً دیٙی ٘یست ٚ ٔی

ٔبٞیت سىٛالس داضتٝ ثبضذ، دس حبِی وٝ تشثیت اخاللی آضىبسا 
 ٞبی ٔزٞجی ٚ دیٙی داسد.دالِت

ٙبسبیی ضذٜ ٚ ٘یض ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اثؼبد ٔشثٛط ثٝ ثش اسبس ػٛأُ ض
 ٞش ػبُٔ پیطٟٙبدٞبی صیش لبثُ عشح است:

سبصی ٔیشاث فىشی وطٛس ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ثب ص٘ذٜػبُٔ حىٕت: 
تٛا٘ذ ثٝ استمبی ٞبی آٔٛصضی ٔیٞبی ثٝ سٚصسسب٘ی  ضیٜٛضشٚست

سغح ایٗ ػبُٔ دس ٟ٘بد آٔٛصش ٚ پشٚسش وطٛس وٕه وٙذ. ایٗ 
ضٙبختی ٔٛرٛد دس ثب آٌبٞی ثش ایٗ ٔٛضٛع وٝ ضؼف سٚشٟٔٓ 

حٛصٜ آٔٛصش ٘جبیذ ثٝ ٘بدیذٜ ٌشفتٗ ٔیشاث ٔحتٛایی فشٍٞٙی 
ٌیشی اص تٛاٖ ثب ثٟشٜوٙذ وٝ ٔی، پیطٟٙبد ٔیوطٛس ٔٙزش ضٛد

ٞبی آٔٛصش ثٝ سٚص، ٔحتٛاٞبی فشٍٞٙی ٞبی تذسیس ٚ ضیٜٛضیٜٛ
 ٔی ثٝ وبس ثست.ٞبی آٔٛصضی ثٛسا ثبصخٛا٘ی ٚ دس لبِت ٔذَ

حىٕت یه ٔزٕٛػٝ ٘ظشی ٚ فىشی است، ربسی ضذٖ آٖ دس 
سغح ٟ٘بدی ٘یبصٔٙذ ثش٘بٔٝ ساٞجشدی دس سغٛح والٖ پشٚسضی ٚ ٘یض 

ضٛد وٝ ٌزاساٖ ثٝ ارشای آٖ است. ِزا پیطٟٙبد ٔیتمیذ سیبست
ٔحٛس سیضی حىٕتٞبی وبسثشدی ارشایی ثب ٔحٛسیت ثش٘بٔٝثستٝ

ػٙٛاٖ صٔیٙٝ ارشایی دس دستٛس طی ٚ ٞٓ ثٝػٙٛاٖ صٔیٙٝ پژٚٞٞٓ ثٝ
 سثظ لشاس ثٍیشد.وبس پژٚٞطٍشاٖ ٚ ٟ٘بدٞبی ری

ٔٙظٛس دسٌیش وشدٖ وّیٝ سغٛح آٔٛصضی وطٛس دس فشآیٙذ روش ثٝ
-ضٛد تب ثش٘بٔٝضذٜ دس ٔٛسد دْٚ پیطٟٙبدٞبی وبسثشدی پیطٟٙبد ٔی

 ای وٝ ثیبٍ٘ش ٔبٞیتٞبی ارشایی دس سغٛح ٔذاسس ثب ػٙبٚیٗ ٚیژٜ
 عشح ارشایی ثبضذ ثٝ ارشا ٌزاضتٝ ضٛد.

ػٙٛاٖ یه سا ثٝ« ٔحٛسیحىٕت»تٛاٖ ٕٞسٛ ثب پیطٟٙبد سْٛ ٔی
ٞبی وطٛسی ٕٞچٖٛ خٛاسصٔی ٞب ٚ رطٙٛاسٜضبخع دس ثش٘بٔٝ

ٞبی ارشایی لشاس داد ٚ ثشای آٖ تؼشیف ٔسأِٝ وشدٜ ٚ اص ایذٜ
 ٔٙبست دس سغح ٟ٘بدٞبی والٖ وطٛس حٕبیت وشد.

تش است ٚ ِزا ایٗ ٍشش یه ٔمِٛٝ دس سغٛح فشدی٘ػبُٔ ٍ٘شش: 
-ٞبی ضٕٗ خذٔت وبسوٙبٖ ٚ ٘یض ثٝأىبٖ فشاٞٓ است وٝ دٚسٜ

ٞبی آٔٛصضی دس سغح ٔذاسس ثشای آٖ عشاحی ٚ عٛس ٔزضا دٚسٜ
 ارشا ضٛد.

دس ساستبی پیطٟٙبد اَٚ دس ایٗ حٛصٜ، ضشٚست داسد ایٗ ٔٛضٛع دس 
ثٝ سٚص ضذٜ ثشای ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد وٝ فشْ ارشایی ٔٙبست ٚ 

ٔحتٛای ٍ٘شضی ٔٙبست ٚ لبثُ ا٘تمبَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد. چشا وٝ 
اوٖٙٛ ٘یض ثسیبسی اص ٔحتٛاٞبی آٔٛصضی ثٝ ٘ظش ثشای تٛسؼٝ ایٗ ٞٓ

ا٘ذ ٚ اٌش ٞٙٛص دس ایٗ صٔیٙٝ ضؼف ٚرٛد داسد، ػبُٔ تزٟیض ضذٜ
 دٞذ وٝ لبِت ٔٙبست ارشایی ثشای آٖ عشاحی ٘طذٜ است.٘طبٖ ٔی
تٛا٘ذ دس دستٛس وبس ٔطبٚساٖ آٔٛصش ٔتٙبست ثب ٔحتٛا ٔیعشاحی 

ٌٛ٘ٝ ضٙبسی تشثیتی لشاس ثٍیشد ٚ ٕٞبٖٚ پژٚٞطٍشاٖ حٛصٜ سٚاٖ
ٞبی ٟٔبست ص٘ذٌی، یب ای ٕٞچٖٛ دٚسٜٞبی آٔٛصضی ٚیژٜوٝ دٚسٜ

ٞبی آصٔٛدٜ ضذٜ ارشایی ٞٛش ٞیزب٘ی ٚ سبصٌبسی ٚ غیشٜ دس لبِت
ای عشاحی، ارشا ٚ ٞبی ٚیژٜاِؼُٕسضٛ٘ذ، دس ایٗ صٔیٙٝ ٘یض دستٛٔی

وبسثشد ٚ تأحیش آٟ٘ب ٔٛسد آصٖٔٛ لشاس ٌشفتٝ ٚ پس اص تؼذیُ ٚ 
اغالح ٚ اسصیبثی دس دستٛس وبس ارشایی دس سغح ٔذاسس، ٟ٘بد 

ٞبی ضٕٗ خذٔت لشاس ثٍیشد وٝ ضَٕٛ آٔٛصش ٚ پشٚسش ٚ ثش٘بٔٝ
بٖ آٔٛصاٖ ٚ ٞٓ دس سغح ٔشثیآٖ ربٔؼٝ ٞذف سا ٞٓ دس سغح دا٘ص

 دس ثشٌیشد.
-ػمال٘یت ٘یض دس سغٛح ٔیب٘ٝ ٚ والٖ ٚ خشد ثٝػبُٔ ػمال٘یت: 

سبصی است. یىی اص ٞبی ارشایی لبثُ پیبدٜٔٙظٛس اسائٝ ثش٘بٔٝ
سسذ، ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ثستش فشٍٞٙی ٘ظش ضشٚسی ٔیٔٛاسدی وٝ ثٝ

-ای وٝ دس وطٛس ایشاٖ ٚرٛد داسد، تؼٕك دس صٔیٙٝ ٕٞبًٞٙٚیژٜ
زیشی دس سغح خب٘ٛادٜ، ٔذسسٝ ٚ ٟ٘بدٞبیی ٕٞچٖٛ پسبصی ربٔؼٝ

سبصی اٍِٛٞبی ٞبی تشثیت ٔؼّٓ ٚ ٔسبرذ است. ٕٞبًٞٙدا٘طٍبٜ
پزیشی پزیشی افشاد )چٝ ٔؼّٕبٖ ٚ ٔشثیبٖ دس لبِت ربٔؼٝربٔؼٝ
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 1399ٚیژٜ ٘بٔٝ صٔستبٖ فػّٙبٔٝ سجه ص٘ذٌی ثب ٔحٛسیت سالٔت

ٞبی آٔٛصاٖ( وٝ ثب استفبدٜ اص ٟ٘بد سسب٘ٝای ٚ چٝ دا٘صحشفٝ
ٝ ایٗ ٔسأِٝ وٕه تٛا٘ذ تب حذ صیبدی ثرٕؼی لبثُ ارشاست، ٔی

وبسی دس سغٛح والٖ وٙذ. اٌشچٝ ثبیذ دس ٘ظش داضت وٝ چٙیٗ ساٜ
 ارشایی لبثُ ثحج است.

ٞبیی وٝ تفىش ا٘تمبدی ٚ تفىش ٞب ٚ آٔٛصش ٟٔبستثشٌضاسی دٚسٜ
وٙذ، ٞٓ دس سغح ٔشثیبٖ ٚ ٞٓ دس سغح ػمال٘ی سا تمٛیت ٔی

تفىش ػمال٘ی  ٌطب ثبضذ. خٛضجختب٘ٝتٛا٘ذ ثسیبس ساٜآٔٛصاٖ ٔیدا٘ص
 ٘یض یه صٔیٙٝ لبثُ استمب است.
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