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 چكيده

وٝ زض ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس است ٔٛضٛؿ ایٗ پژٚٞص ثطضسی اضتجبط ثیٗ تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ثب استفبزٜ اظ ٔسَ سبظی ٔقبزالت سبذتبضی 

. ثطای خٕـ ضس ٘فط تقییٗ 103وٝ ثب استفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  استسیطاٖ ایٗ ضطوت ٘فط اظ ٔ 141تٙسٌٛیبٖ ا٘دبْ ضسٜ است. خبٔقٝ آٔبضی ضبُٔ 

. ٟٔبضت تفىط استطاتژیه ٚ اثقبز آٖ )ثطاسبس ٔسَ خبٖ پیسبپیب( ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚ ذطٛ٘ت زض ضسآٚضی زازٜ ٞب اظ زٚ پطسص ٘بٔٝ استب٘ساضز استفبزٜ 

وٝ تفىط  استس ٔسَ ِیٕٗ( ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٚاثستٝ ایٗ پژٚٞص زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ ا٘س. ٘تبیح ثسست آٔسٜ حبوی اظ ایٗ أط ٔحیظ وبض ٚ اثقبز آٖ )ثطاسب

زض  ٖ ٚلٛؿ اثقبز ذطٛ٘تاستطاتژیه ٔسیطاٖ ثط ٔیعاٖ ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض تبثیط ٔقٙبزاضی زاضز. ٕٞچٙیٗ، زض اضتجبط ثب تبثیط اثقبز تفىط استطاتژیه ثط ٔیعا

وٝ ٟٔبضت تفىط سیستٕی ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی ٚ سالٔت خسٕب٘ی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاضز؛ ٟٔبضت  ضسٔحیظ وبض )فطضیٝ ٞبی فطفی(، ٔطرع 

تجبعبت، ضٚاثظ اختٕبفی، ضٟطت ثبظتبة  ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی ٚ سالٔت خسٕب٘ی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاضز؛ ٚ ٟٔبضت ثبظآضایی ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اض

 ضرع، ٚ ٔٛلقیت ضغّی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاضز.
 

 تفىط استطاتژیه، ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض، ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ.: های اصلی واژه

 مقدمه -1

ز٘یبی أطٚظ ز٘یبی سبظٔبٖ ٞبست. زض سبظٔبٖ ٞب زٚ فبُٔ ثسیبض ٟٔٓ ٚ 
تطیٗ فبُٔ زض حیبت، ضضس، حیبتی ٚخٛز زاض٘س؛ یىی ٔسیطیت وٝ ٟٔٓ 

ضٛز ٚ زیٍطی ا٘سبٖ ٞب وٝ ٔی ثبِٙسٌی ٚ یب ٔطي سبظٔب٘ی ٔحسٛة
بٖ ٞب ثٝ وبِجس سبظٔبٖ ٞب . ا٘سٞستٙس ٌطزا٘ٙسٌبٖ اغّی ٞط ٘ٛؿ سبظٔب٘ی

یىی اظ ٟٔبضت [. 3]سبظ٘س ثرطٙس ٚ تحمك ٞسف ٞب ضا ٔیسط ٔیخبٖ ٔی
حیح ضاٞجطز ٚ پیطجطز ٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای ٞط ٔسیط وٝ اٚ ضا زض تسٚیٗ غ

تفىط اٞساف ٚ ٔبٔٛضیت ٞبی سبظٔبٖ ٔتجٛؿ ذٛز یبضی ٔی زٞس، 
است. اٌط یه ٔسیط ثرٛاٞس ٔٛثط ٚالـ ضٛز، ثبیس ٟٔبضت ٞبی  1استطاتژیه

سی ٔطثٛط ثٝ تفىط استطاتژیه ذٛز ضا ثٟجٛز ثرطس. تفىط استطاتژیه، فطآیٙ
تدبضی ذٛز ضا  آٔٛظز وٝ چٍٛ٘ٝ آضٔبٖاست وٝ عی آٖ ٔسیط یب ضٞجط ٔی

ثٝ ٚسیّٝ وبض ٌطٚٞی ٚ تفىط ا٘تمبزی تقطیف ٕ٘بیس. ٔیٙتعثطي ٔقتمس است 
لبزض٘س سبیط ثٝ لبثّیت تفىط استطاتژیه ٞستٙس، ٔسیطا٘ی وٝ ٔدٟع 

وبضوٙبٖ ضا ثٝ یبفتٗ ضاٞىبضٞبی ذاللب٘ٝ ثطای ٔٛفمیت سبظٔبٖ تطغیت 
س ٔی ثیٙٙس ٘ٝ وٙٙس. ایٗ زست اظ ٔسیطاٖ، سبظٔبٖ ضا آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبیس ثبض

  [.5] آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞست
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ثٝ  2اظ سٛی زیٍط، زض عَٛ سٝ زٞٝ ٌصضتٝ، ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض
ٔٛضٛؿ تحمیمبتی ٟٕٔی زض ٔغبِقبت ٔسیطیت تجسیُ ضسٜ است. ذطٛ٘ت 
زض ٔحیظ وبض یه ٔسبِٝ ٔسیطیتی است وٝ ٔی تٛا٘س فّٕىطز ٔٛسسٝ ضا 

ت آٔیع تجسیُ ٕ٘بیس. ٔتبثط سبذتٝ ٚ ٔحیظ وبض ضا ثٝ ٔحّی ٘بأٗ ٚ ذػٛٔ
أطٚظٜ، ٞط ضرػی ضبیس چٙسیٗ ثبض زض عَٛ ظ٘سٌی وبضی اش زض ٔقطؼ 

بض ضا ضبُٔ ذطٛ٘ت لطاض ٌطفتٝ ثبضس. ثسیبضی اظ ٔطزْ ذطٛ٘ت زض ٔحُ و
تطزٜ زا٘ٙس زض حبِی وٝ ایٗ ٔٛضٛؿ عیف ٌسزضٌیطی ٞبی فیعیىی ٔی
یطٜ وٝ اضفبة ٚ غٌیطز. ٞط فّٕی ٔب٘ٙس تٟسیس، تطی اظ ضفتبضٞب ضا زض ثط ٔی

ضٛز. ضٛز ضبُٔ ذطٛ٘ت زض ٔحُ وبض ٔیٔٛخت آظاض ٚ اشیت ضبغُ ٔی
ضبیقبت، سٛء استفبزٜ ظثب٘ی، ضٛذی، غسٔٝ ثٝ أٛاَ، ُٞ زازٖ، سطلت، 

. ضٚا٘ی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اظ ایٗ ضفتبض ٞستٙسضطة ٚ خطح خسٕی، آسیت ٞبی 
ی تیب ٔٛلقیٔحیظ وبض ثٝ فٙٛاٖ ٞط حبزثٝ ثٝ عٛض وّی، ذطٛ٘ت زض 

ضٛز وٝ زض آٖ، فطز زض ٔحُ وبض ذٛز ٚ یب ضطایظ ٔطثٛط ثٝ آٖ تقطیف ٔی
ٟٔٓ تطیٗ تجقبت ایٗ ٔسبِٝ ثط فتبضی، تٟسیس یب حّٕٝ لطاض ٌیطز. ٔٛضز ثس ض

ضٚی فطز ٚ ٔحیظ وبضی فجبضت است اظ وبٞص ضٚحیٝ وبضی، فػجب٘یت، 
، وبٞص افتٕبز ثٝ ٘فس، غیجت اظ وبض، ٔسبِٝ تغییط ضغُ، استطس ضغّی

[. 14ٚ  8] وبٞص ثٟطٜ ٚضی، تطس، افسطزٌی، احسبس فسْ أٙیت ٚ.....
، خبٔقٝ ضا ٘یع اظ ایٗ ٘ٛؿ ذطٛ٘ت فالٜٚ ثط ٕٔب٘قت اظ ٔٛفمیت ٞبی فطزی
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ٔغبثك ٌعاضش سبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساضت، ذطٛ٘ت زاضز. پیططفت ثبظ ٔی
ٔحُ وبض ٔقضّی خٟب٘ی است ٚ ضیٛؿ آٖ ثٝ عٛض پیٛستٝ زض حبَ افعایص 

وٙٙسٜ  ثٙبثطایٗ، ذطٛ٘ت ٚ آظاض ٚ اشیت زض ٔحُ وبض ٔٛضٛفی ٍ٘طاٖ. است
؛ زضحبِیىٝ تطریع ایٗ ذغط استثطای ٞط وس ٚ زض ٞط ٔحیظ وبضی 

غبِجبً ٔطىُ ٚ پبیص آٖ ٘یع ثٝ زِیُ ٔبٞیت شٞٙی ٚ ذبغی وٝ زاضز، 
زضٛاض است. الظْ ثٝ شوط است ٞٓ اوٖٙٛ زض ز٘یب ٞیچ لب٘ٛ٘ی زض ایٗ ظٔیٙٝ 

ٚ فمظ تٛغیٝ ٞبیی اظ عطف سبظٔبٖ ایٕٙی ٚ ثٟساضت حطفٝ  ٚخٛز ٘ساضز
[. 7] ای زض ٔٛضز ضٚش ٞبی پیطٍیطی اظ ذطٛ٘ت ٘بضی اظ وبض ٚخٛز زاضز

ٚالـ، ثطٚظ ذطٛ٘ت ٔحُ وبض أطی اختٙبة ٘بپصیط است ٚ زض ٘تیدٝ  زض
حصف وبُٔ ذطٛ٘ت ٔحُ وبض أطی غیط ٕٔىٗ است، ثٙبثطایٗ ثٟتطیٗ ضاٜ 

  یعاٖ ٚلٛؿ آٖ است.ثٝ حسالُ ضسب٘سٖ ٔ
زض ز٘یبی أطٚظی، سبظٔبٖ ٞب ثبیس احسبس پیٛ٘س ٔیبٖ وبضوٙبٖ ضا تمٛیت 
ٚ آٟ٘ب ضا تطٛیك ثٝ پطتیجب٘ی اظ یىسیٍط ٚ زاضتٗ ٞسف ٞبی ٔطتطن 

زٞس، اذتالف ٚ ٔبٖ ٞبیی وٝ ذطٛ٘ت زض آٟ٘ب ضخ ٔیزض سبظ .ٕ٘بیٙس
وٙبٖ اٍ٘یعٜ ٚ آیس؛ زض ٘تیدٝ وبضضاحتی زض ثیٗ وبضوٙبٖ ثٝ ٚخٛز ٔی٘ب

زٞٙس. افعایص غیجت ٚ ضبٖ ٘سجت ثٝ سبظٔبٖ ضا اظ زست ٔیاحسبس تقّك 
لػس تطن وبض، وبٞص ٔثجت ا٘سیطی، افتٕبز ثٝ زیٍطاٖ، تقٟس، اٍ٘یعٜ، 
ذاللیت، ثٟطٜ ٚضی ٚ وبضایی وبضوٙبٖ اظخّٕٝ پیبٔسٞبی ٔٙفی ایٗ پسیسٜ 

وٝ اٌط خّٛی ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ٔٛضٛفی است . استزض اضتجبط ثب وبض 
وٙس. ازأٝ یبفتٗ ایٗ ، اٍِٛی ضفتبضی ٘بٔٙبست ایدبز ٔیآٖ ٌطفتٝ ٘طٛز

٘ٛؿ اظ ضفتبض زض ٔحُ وبض ٔٙدط ثٝ ذػٛٔت آٔیع ضسٖ خٛ ٔحیظ وبض ضسٜ 
ٕ٘بیس ٚ ٕٞچٙیٗ ثبفث ای سٛء استفبزٜ ٚ تٛٞیٗ ٕٞٛاض ٔیٚ فضب ضا ثط

اظ ایٗ وٝ ضٛز )غطف ٘ؾط استطس ٚ ٍ٘طا٘ی تٕبٔی وبضوٙبٖ ٔیافعایص 
 ذٛز ایٗ افطاز ضرػبً ٔٛضز آظاض ٚ اشیت لطاض ٌطفتٝ ثبضٙس یب ذیط( ٚ

زض سبظٔبٖ ٞبیی اظ عطف زیٍط، زٞس. ثبظزٞی وبضی وبضوٙبٖ ضا وبٞص ٔی
، ٚیژٌی ٞبیی ٔب٘ٙس: ٔطرع وطزٖ استوٝ تفىط استطاتژیه ثط آٖ حبوٓ 

ظ ذاللیت، ضسبِت ٚ اٞساف ثّٙس ٔست سبظٔبٖ، آضٔبٖ ٌطایی، تطٛیك ثٝ ثطٚ
زض ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب ٔطىالت، تطخیح زازٖ ٔٙغك ثط احسبس، غجٛضی 

ٌطزز. زض ٘تیدٝ، ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ فىط لجُ اظ تػٕیٓ ٌیطی ٔطبٞسٜ ٔیت
پیبٔسٞبی التػبزی ٔٙفی ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ثطای سبظٔبٖ ٚ زض 
ضاستبی وبٞص ٞعیٙٝ ٞبی سبظٔب٘ی ٘بضی اظ ایٗ ٔسئّٝ، ثطضسی ٚ 

ثٝ ٔٛضٛؿ تفىط استطاتژیه ٔسیطاٖ ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ فُّ وبٞص پطزاذتٗ 
فّی ضغٓ ٚخٛز ٔغبِقبت ظ ذطٛ٘ت زض ٔحُ وبض، ضطٚضت زاضز. ٚلٛؿ ثطٚ

ٔطثٛط ثٝ زٚ حٛظٜ تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض، تبوٖٙٛ 
پژٚٞطی زضذػٛظ تبثیط تفىط استطاتژیه ٔسیطاٖ ثط ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض 

، ایٗ پژٚٞص ثطای ٘رستیٗ ثبض ثٝ پستٝ است. ٔحیظ وبض غٛضت ٘پصیطف
ٔیعاٖ ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٚ تفىط استطاتژیه ٔسیطاٖ  اضتجبط ثیٗثطضسی 

ٞسف ٔحیظ وبض زض ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ پطزاذتٝ است. 
اغّی ایٗ پژٚٞص ثطضسی تبثیطٌصاضی تفىط استطاتژیه ثط ٚلٛؿ ذطٛ٘ت 

 .استزض ٔحیظ وبض 

 مفاهیم نظزی پژوهش -2

تفکراستراتژیکيعىاصرآن-2-1

تفىط استطاتژیه ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ زٚ لبثّیت اغّی ضٞجطاٖ زاضای فّٕىطز 
ثطخستٝ ثطضٕطزٜ ضسٜ است. تقبضیف ٔتقسزی ثطای تفىط استطاتژیه اضائٝ 
ضسٜ وٝ ٞط یه ثٝ خٙجٝ ٞبیی اظ ایٗ ضٚیىطز تٛخٝ زاضتٝ ا٘س، ٞط چٙس وٝ 

. ثطای ٔثبَ، بز ضا ٔس٘ؾط لطاض ٘سازٜ استٞیچ یه اظ ایٗ تقبضیف تٕبٔی اثق
تفىط استطاتژیه ضا عطح ضیعی السأبت ثطاسبس یبزٌیطی ٞبی  استیسی

-( ٔی2003ٚ ٕٞىبضاٖ ) بفٕٗو ٕٞچٙیٗ،[. 5]خسیس فٙٛاٖ وطزٜ است 

ٌٛیٙس وٝ تفىط استطاتژیه تػٛیط ٘تبیح ٔٛضز ٘ؾط آیٙسٜ ٚ ضٚیبضٚیی فّٕی 
ضسٜ است وٝ ٔٛخت افعایص  یح تقییٗثطای ذّك آیٙسٜ ای ٔغّٛة ثب ٘تب

سبظز تب تفىط استطاتژیه ٔسیط ضا لبزض ٔی زض ٚالـ[. 2ٌطزز ]ٔیاضظش 
ٔٛضز ٘ؾط ٔٛثط است ٚ وسأیه  ثفٟٕس چٝ فٛأّی زض زستیبثی ثٝ اٞساف

آفطیٙس. ٝ فٛأُ ٔٛثط ثطای ٔطتطی اضظش ٔیٔٛثط ٘یست ٚ چطا، ٚ چٍٛ٘
ض ذّك اضظش، لسضت تطریع ز ایٗ ثػیطت ٘سجت ثٝ فٛأُ تبثیطٌصاض

 وٙس. ایدبز ٔی
ثطای تفىط استطاتژیه اٍِٛٞبی ٔتقسزی پیطٟٙبز ضسٜ است. ٞطیه اظ ایٗ 
اٍِٛٞب ثٝ اثقبزی اظ ٔفبٞیٓ ٚ فطآیٙس ضىُ ٌیطی تفىط استطاتژیه پطزاذتٝ 

اظ خّٕٝ ٟٕٔتطیٗ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ: ٔسَ ٌطی ٞبُٔ، ٔسَ ِیسوب، ٔسَ . ا٘س
ٍٞٙبٔی  ، ٔسَ وبفٕٗ، ٔسَ ٌّسٔٗ، ٚ ٔسَ پیسبپیب.ٔیٙتعثطي، ٔسَ ثٖٛ

وٝ ٔسبئُ اِٚیٝ تفىط استطاتژیه زض ازثیبت ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت، 
اثعاضٞبی اضظیبثی ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی تٛا٘بیی ا٘دبْ ایٗ ٟٔبضت ٞب زض ضٞجطاٖ 
ثٝ آسب٘ی ضٙبسبیی ٘طس ٚ ثٝ عٛض ٌستطزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض ٍ٘طفت، ثٝ 

سبپیب ٚ ٕٞىبضا٘ص سٝ ٟٔبضت فطاضٙبذتی زض تفىط ٕٞیٗ ٔٙؾٛض پی
وٝ ثب  5ٚ ثبظآضایی 4، ثبظتبة3استطاتژیه ضا تحت فٙٛاٖ تفىط سیستٕی

ثٙبثط ٔسَ [. 17 ٚ 13] ٔٛفمیت ٔسیط زض اضتجبط ٞستٙس، ضٙبسبیی وطز٘س
سٝ فٙػط اغّی تطىیُ زٞٙسٜ تفىط استطاتژیه فجبضتٙس  (،2005پیسبپیب )

 اظ:

فجبضت است اظ تٛا٘بیی زیسٖ سیستٓ ثٝ عٛض وّی ثب  اِف( تفىط سیستٕی:
ثطای زضن اخعا، ٘یطٚٞب، اٍِٛٞب ٚ ضٚاثظ ٔتمبثُ وٝ ثب اضائٝ ٌعیٙٝ ٞبیی 

زٞس. زض حمیمت، ایٗ ٟٔبضت ثطای تفىط فُٕ، ثٝ ضفتبض سیستٓ ضىُ ٔی
ضٛز. زضن پٛیبیی ٞبی سیستٓ استفبزٜ ٔیزض ٔٛضز اعالفبت حبغُ اظ 

 ضٚ٘س، فجبضتٙس اظ: فىط سیستٕی ثٝ وبض ٔیت چٟبض تٛا٘بیی وٝ زض

 فىط ثٝ غٛضت وّی؛. 1

 ضٙبذت اٍِٛٞب ٚ ضٚاثظ ٔتمبثُ آٟ٘ب؛ . 2

 ضٙبذت ٚ فُٕ ثط ٔجٙبی ٚیژٌی سیستٓ ٞب؛ . 3

ضٙبذت ٚ فُٕ ثطاسبس ضطٚضت سیستٓ اظ زستیبثی ثٝ ٞسف، حفؼ ٚ . 4
 [.17]ٍٟ٘ساضی اٍِٛ، ازغبْ ٚ ا٘غجبق 

ثٝ ٔقٙبی تٛا٘بیی ٌطزٜ ظزٖ تفىط ٔٙغمی ٚ فمال٘ی ة( ثبظتبة )ا٘قىبسی(: 
اظ عطیك استفبزٜ اظ ثطزاضت ٞب، تدطثٝ ٚ اعالفبت ثطای لضبٚت ثٝ فٙٛاٖ 
آ٘چٝ اتفبق افتبزٜ ٚ پس اظ آٖ ایدبز اغَٛ ضٟٛزی وٝ ضإٞٙبی السأبت 

. ایٗ ٟٔبضت زض پطزاظش اعالفبت، ایدبز زا٘ص اظ آٖ ٚ ثٝ استآیٙسٜ 
                                                           

3  - Systems Thinking 
4- Reflecting 
5- Reframing 



 175-186 (1398٘بٔٝ ) ٔدّٝ ٔسیطیت تٛسقٝ ٚ تحَٛ ٚیژٜ

 

177 
 

ٌیطز. پٙچ تٛا٘بیی ٔٛضز ك تٕطیٗ ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔیعطیوبضٌیطی آٖ اظ 
 استفبزٜ زض ایٗ تٛا٘بیی فجبضتٙس اظ:

وٙٙس ٚ ثقضی اظ ا٘تربة ٞبی ٔغٕئٗ وبض ٔیضٙبذت زِیُ ایٙىٝ چطا . 1
 وٙٙس؛ثقضی زیٍط وبض ٕ٘ی

 استفبزٜ اظ اغَٛ یبزٌیطی زٚحّمٝ ای؛ . 2
ٚضقیت ٚ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ زض استفبزٜ اظ ثطزاضت ٞب، تدطثٝ ٚ زا٘ص ثطای . 3

 ٔٛضز آٟ٘ب فىط وٙیٓ؛ 
تحّیُ، زض حبِی وٝ تطویت ثطزاضت ٞب، تدطثیبت، زا٘ص ٚ تدعیٝ ٚ . 4

 ٌیطز؛ الساْ غٛضت ٔی
ی ٌصضتٝ ی ذٛز، زا٘ص ٚ تدطثٝفبزٜ اظ ثطزاضت ٞبی وٙٛ٘ی، تدطثٝاست. 5

 [.17] زیٍطاٖ ثطای ایدبز زضن زضستی اظ حبَ ٚ آیٙسٜ

چبضچٛة ثٙسی ٔدسز(: تٛا٘بیی تغییط تٛخٝ زض ٔیبٖ زیسٌبٜ ج( ثبظ آضایی )
ٞبی چٙسٌب٘ٝ، چبضچٛة ٞب، ٔسَ ٞبی شٞٙی ٚ پبضازایٓ ثٝ ٔٙؾٛض تِٛیس 
ثیٙص ٚ ٌعیٙٝ ٞبی خسیس ثطای افٕبَ است. ایٗ ٟٔبضت، ثطای خٕـ آٚضی 

وٙس، ه ٔٛلقیت ضا تقطیف ٔیٚ سبظٔبٖ زٞی اعالفبتی وٝ ٚالقیت ٞبی ی
ٌطز٘س، فجبضتٙس ا٘بیی وٝ زض ثبظآضایی استفبزٜ ٔی. چٟبض تٛضٛزاستفبزٜ ٔی

 اظ:

٘ساضتٗ لضبٚت ٚ پیص زاٚضی زض حبِی وٝ اعالفبت ٔٙبست خٕـ . 1
 آٚضی ضسٜ است؛

لبثّیت ضٙبسبیی ٚ زضن ٔسَ ٞبی شٞٙی، اٍِٛٞب ٚ چبضچٛة ٞبیی وٝ . 2
 ضٛز؛ ب ٚضقیت استفبزٜ ٔیزض ضىُ زٞی ثٝ یه ٔطىُ ی

بزٜ اظ ٔسَ ٞبی ٔرتّف شٞٙی، اٍِٛٞب ٚ چبضچٛة ٞب ثطای تٛا٘بیی استف. 3
 زضن یه ٔٛلقیت؛ 

 [.17]ٔسَ ٞبی شٞٙی ذٛز ٚ زیٍطاٖ ثطضسی ٚ اغالح . 4
 

خشًوتدرمحیطکارياتعادآن-2-2
ایٗ ٔسئّٝ پسیسٜ ای است وٝ زض زٞٝ ٞبی اذیط تٛخٝ پژٚٞطٍطاٖ ظیبزی 

ثٝ ذٛز خّت وطزٜ  ضا ثٝ ذبعط ذسبضت ٞبی سٍٙیٗ ضٚا٘ی ٚ ٔبِی اش
غیف ذطٛ٘ت زض است. پژٚٞطٍطاٖ ٔرتّف ٔفبٞیٓ ٔتفبٚتی ضا ثطای تٛ

ثط٘س. اغغالحبت ظیط ٔقٕٛالً زض ٔتٖٛ ٔطثٛعٝ ثٝ ٔحیظ وبض ثٝ وبض ٔی
ضٚ٘س: آظاض ٚ اشیت، اخحبف، طازفی ثطای ایٗ اغغالح ثٝ وبض ٔیفٙٛاٖ ٔت

ذتی، اضفبثٍطی ظٚضٌٛیی، لّسضی، اٚثبضٍطی سبظٔب٘ی، اضفبثٍطی ضٚا٘طٙب
ازاضی، سٛء استفبزٜ ٞیدب٘ی، لطثب٘ی وطزٖ، سٛء استفبزٜ والٔی، اضفبة، 
وٕیٗ وطزٖ، سٛء استفبزٜ ضٚاٖ ضٙبذتی، پطذبضٍطی ضٚاٖ ضٙبذتی، 
 ضفتبضٞبی ذػٕب٘ٝ زض ٔحُ وبض، آسیت ٔحیظ وبض، سٛء استفبزٜ اظ وبض یب

، ضفتبض وبضٔٙس، ثسضفتبضی، افسطزٌی ٔحُ وبض، ضفتبض غیطلبثُ لجَٛ
پژٚٞطٍطاٖ ٔتقسزی ذطٛ٘ت زض ٔحُ  [.12] ذػٕب٘ٝ، ذطٛ٘ت ٞیدب٘ی

( 2012سبظٔبٖ ثیٗ إِّّی وبض )ا ثٝ عطق ٌٛ٘بٌٖٛ تقطیف وطزٜ ا٘س. وبض ض
ٕٞىبض فُٕ وطزٖ ٚ لطاض زازٖ آٖ  ذطٛ٘ت ضا ثٝ غٛضت ٔتحس فّیٝ یه

 ضرع زض ٔقطؼ آظاض ضٚاٖ ضٙبذتی تقطیف وطزٜ است.

ثٝ فٙٛاٖ پیطٚی ٔٙؾٓ یه یب تقساز "ٔحُ وبض ضا ٞیٙع ِیٕٗ ذطٛ٘ت زض 

ثیطتطی اظ اضربظ )ثٙسضت ثیطتط اظ چٟبض ٘فط(، اظ یه ٘فط )یب زض ٔٛاضز 
تقطیف  "٘بزض، چٙسیٗ فطز( ثٝ ٔٙؾٛض ٔرتُ وطزٖ ضفتبض ثٝ غٛضت ٞیدب٘ی

وطز.. ایٗ افٕبَ ظٔب٘ی ذطٛ٘ت آٔیع ٞستٙس وٝ تىطاض ضٛ٘سٜ )تقطیف 
ی ظٔب٘ی ض ٞفتٝ( ثبضٙس ٚ زض عی یه زٚضٜز آٔبضی: حسالُ یه ثبض

 1990ِیٕٗ ) .عٛال٘ی )تقطیف آٔبضی: حسالُ ضص ٔبٜ استٕطاض( ضخ زٞٙس
 عجمٝ زستٝ ثٙسی وطز:  5ضفتبضٞبی اشیت وٙٙسٜ ضا ثٝ  (1996ٚ 

اِف( حّٕٝ ثٝ فعت ٘فس ٚ لسضت اضتجبط فطز )ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ 
ط ثب زیٍطاٖ ٚ اظ اضتجب اضتجبعبت(: احتٕبَ اضتجبط ضا ٔحسٚز ٔی وٙس

 وٙس.خٌّٛیطی ٔی
ة( حّٕٝ ثٝ ضٚاثظ اختٕبفی ضرػی: ٔحسٚز وطزٖ احتٕبَ حفؼ اضتجبط 

 زیٍطاٖ، ٔدعا وطزٖ ضرع اظ زیٍطاٖ.ثب 
ج( حّٕٝ ثٝ ضٟطت ضرع: ا٘تطبضات ضبیقبت، ٔسرطٜ وطزٖ ضرع یب 

 ٘ساضتٗ یه استقساز. 
ٚاٌصاض ٘ىطزٖ ز( حّٕٝ ثٝ ٚضقیت حطفٝ ای ٚ ٔٛلقیت ظ٘سٌی ضرع: 

ضبیستٍی ضرػی تىبِیف ٔقٙبزاض، ٚاٌصاض وطزٖ ٚؽبیفی وٝ پبییٗ تط اظ 
 ، غیطٜ.ٞستٙسضرع 

سیسٞبی ٜ( حّٕٝ ثٝ سالٔتی ضرع: ٚاٌصاض وطزٖ ٚؽبیف ذغط٘بن، تٟ
 [.20ٚ  9، 6خسٕب٘ی، آظاض خٙسی، غیطٜ ]

 پیشینه پژوهش -3

 ٔٛضٛؿ ثطضسی ضاثغٝ ثیٗ تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت زضزض ذػٛظ 
ٔحیظ وبض ثٝ ظثبٖ فبضسی ٞیچ سبثمٝ پژٚٞطی یبفت ٘طس؛ ٕٞچٙیٗ ثب 
تٛخٝ ثٝ خستدٛ ٞبی ا٘دبْ ضسٜ تٛسظ ٔحمك، ٞیچ پژٚٞطی ثٝ ظثبٖ 

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ، زض ٘تیدٝاٍّ٘یسی ضاخـ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ ٚخٛز ٘ساضز. 
ٔٛضٛؿ وٝ ایٗ پژٚٞص ثطای ٘رستیٗ ثبض ثٝ ثطضسی اضتجبط ثیٗ تفىط 

ثطذی لسٕت، زض ایٗ  ٛ٘ت زض ٔحیظ وبض پطزاذتٝ است، استطاتژیه ٚ ذط
پژٚٞص ٞب ٚ ٔغبِقبت غٛضت ٌطفتٝ )ثٝ غٛضت خساٌب٘ٝ( زض ٘عزیىتطیٗ اظ 

زض زاذُ ٚ ذبضج اظ  زٚ ظٔیٙٝ تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض
 ٌطزز.وطٛض ٔغطح ٔی

تحقیقاتمرتثطتامًضًعتفکراستراتژیک-3-1
ضیٜٛ ٞبی  "تحت ٘بْ  تٛسظ اِٗ ٌّسٔٗ 2014ٔغبِقٝ ای زض سبَ 

ا٘دبْ ضسٜ است. ٞسف اظ ایٗ  "سبظٔب٘ی ثطای تٛسقٝ تفىط استطاتژیه
تٛسقٝ  ثطایتحمیك، ثطضسی ضیٜٛ ٞبی استفبزٜ ضسٜ تٛسظ سبظٔبٖ ٞب 

. ثٙبثط ٘تبیح ثٝ استتٛا٘بیی تفىط استطاتژیه ضٞجطاٖ، ٔسیطاٖ ٚ وبضوٙبٖ 
زٜ ضٚش ٞبی تٛسقٝ تفىط زست آٔسٜ، سبظٔبٖ ٞب اظ عیف ٌستط

ٕ٘بیٙس؛ ٚ ثسیبضی اظ سبظٔبٖ ٞب ثٝ ستطاتژیه استفبزٜ وٓ ٚ ٔحسٚزی ٔیا
ٞجطی ثٝ تٛسقٝ غٛضت غیطٔستمیٓ ٚ اظ عطیك ثط٘بٔٝ ٞبی وّی ٚ فٕٛٔی ض

پطزاظ٘س. ثیطتط ضٚش ٞبی استفبزٜ ضسٜ ثٝ ایٗ ٔٙؾٛض تفىط استطاتعیه ٔی
میك زیٍطی تحت فٙٛاٖ . تح[11] استتدطثی ٚ ثب تٕطوع ثط ٘رجٍبٖ 

تٛسظ اٚال٘ی ٚ ِٛوبس  "ثطضسی تبثیط تفىط استطاتژیه ثط فّٕىطز ضطوت"
ٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب ٘تبیح ٘طبٖ . ثقس اظ تدعیا٘دبْ ضسٜ است 2016زض سبَ 

تطاتژیه ٚ فّٕىطز زٞس وٝ ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاضی ثیٗ تفىط اسٔی
ثطضسی اضتجبط " ٕٞچٙیٗ، تحمیمی تحت فٙٛاٖ [.15ضطوت ٚخٛز زاضز ]
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جطزی ٔسیطاٖ زض سبظٔبٖ ٞبی ثیٗ سجه ضرػیت ٚ ٟٔبضت تفىط ضاٞ
ا٘دبْ ضسٜ آشضپٛض تٛسظ  "ای ایطاٖ )ٔغبِقٝ ٔٛضزی: ٔدالت تٟطاٖ(ضسب٘ٝ
. زض ایٗ پژٚٞص، ٔحمك زض پی وطف اضتجبط ٔیبٖ سجه تفىط [1] است

استطاتژیه ٚ سجه ضرػیت افطاز ثٛزٜ است. زض ٟ٘بیت، سٝ فطضیٝ 
ٙی ثط اضتجبط ٔثجت ٚ ٔقٙبزاض ٔیبٖ سٝ ٔتغیط تفىط سیستٕی، ٟٔبضت ٔجت

ثبظآضایی )چبضچٛة ثٙسی ٔدسز( ٚ ٟٔبضت ثبظتبة ٚ ٔتغیط اثقبز ضرػیت 
 ٔسیطاٖ ثٝ اثجبت ضسیسٜ است.

خشًوتدرمحیطکارتحقیقاتمرتثطتامًضًع-3-1
سٝ ٌب٘ٝ خسیس زض ضاستبی زضن ضاثغٝ ٔیبٖ خٛ "تحمیمی تحت فٙٛاٖ 

تٛسظ ٔحٕس فٕطاٖ  "ٔحیظ وبض ٚ سالٔت وبضوٙبٖی زض سبظٔب٘ی، لّسض
زٞس وٝ اظ ضسٜ است. ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔی ا٘دبْ 2014لطیطی  زض سبَ 

یه سٛ ثیٗ خٛ سبظٔب٘ی ٚ لّسضی زض ٔحُ وبض ضاثغٝ ٔٙفی ٚخٛز زاضز ٚ 
ثط سالٔت وبضوٙبٖ تبثیط ٔٙفی  اظ سٛی زیٍط، افعایص لّسضی زض ٔحُ وبض

ٕ٘بیس وٝ سبظٔبٖ ٞب ثبیس لّسضی ضز. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔغبِقٝ ثیبٖ ٔیصأٌی
زض ٔحُ وبض ضا وٝ ٕٔىٗ است اثطات ٔٙفی خسٕی ٚ ضٚا٘ی ثط سالٔت 

 1394فبعفٝ ٕٞبیٛ٘ی زض سبَ  [.19] وبضوٙبٖ زاضتٝ ثبضس، وٙتطَ ٕ٘بیٙس
ضاثغٝ اٚثبضٍطی سبظٔب٘ی ثب ذستٍی ٔعٔٗ ٚ "تحمیك زیٍطی تحت ٘بْ 

. ٘تبیح حبوی اظ آٖ [6] ا٘دبْ زازٜ است "ضٙبذتی ضغّی ٘بضسبیی ٞبی 
است وٝ ثیٗ اٚثبضٍطی سبظٔب٘ی ٚ ِٔٛفٝ ٞبی آٖ ثب ذستٍی ٔعٔٗ ٚ 

فالٜٚ ثط ضاثغٝ ٔثجت ٚ ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز. ٘بضسبیی ٞبی ضٙبذتی ضغّی 
ایٗ، ٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ ضٌطسیٖٛ ٘طبٖ زاز وٝ ذستٍی ٔعٔٗ ثٝ 

 سیس وٙٙسٜ اضتجبعبت ٚ ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٟطت تطتیت اظ عطیك ضفتبض تٟ
بضٍطی ضرػی لبثُ پیص ثیٙی است ٚ زض ٟ٘بیت، اظ ٔیبٖ ِٔٛفٝ ٞبی اٚث

یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ پیص  "ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٟطت ضرػی"سبظٔب٘ی، 
ثیٙی وٙٙسٜ ٞبی ٘بضسبیی ٞبی ضٙبذتی ضغّی است ٚ ثیطتطیٗ زضغس 

تی ضغّی ضا ثٝ ذٛز اذتػبظ زازٜ تغییطات ٚاضیب٘س ٘بضسبیی ٞبی ضٙبذ
ثطضسی اٍِٛیی اظ پیبٔسٞبی ذطٛ٘ت "است. ٕٞچٙیٗ، تحمیمی ثب فٙٛاٖ 

 1393تٛسظ سبضا فمیٝ زض سبَ  "زض ٔحُ وبض زض یه سبظٔبٖ غٙقتی

. ٘تبیح ٘طبٖ ٔی زٞس وٝ ذطٛ٘ت زض ٔحُ وبض ثب [4] ٜ استضس ا٘دبْ
ص سالٔت ٚخٛز ٔتغیط ٔیب٘دی تطس اظ ثطٚظ ذطٛ٘ت ٔٙدط ثٝ وبٞ

سبظٔب٘ی، تقٟس فبعفی ٚ افعایص لػس تطن ضغُ ٔی ضٛز ٚ پیطٟٙبزٞبیی 
 است. ضسٜوبٞص پیبٔسٞبی ضرػی ٚ سبظٔب٘ی زض ایٗ اضتجبط اضائٝ  ثطای
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فطضیٝ ٞبی ظیط ثطای ایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِقبت ٘ؾطی غٛضت ٌطفتٝ، 
 پژٚٞص زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضسٜ است: 

غّی: تفىط استطاتژیه ثط ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض تبثیط فطضیٝ ا
 ٔقٙبزاضی زاضز.

فطضیٝ فطفی: اثقبز تفىط استطاتژیه ثط ٚلٛؿ ا٘ٛاؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض 
 تبثیط ٔقٙبزاضی زاضز.

فّی ضغٓ ٚخٛز ٔغبِقبت ٔطثٛط ثٝ زٚ حٛظٜ تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت 
ىط استطاتژیه ٔسیطاٖ زض ٔحیظ وبض، تبوٖٙٛ پژٚٞطی زضذػٛظ تبثیط تف

، ایٗ ثٙبثطایٗثط ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض غٛضت ٘پصیطفتٝ است. 
پژٚٞص ثطای ٘رستیٗ ثبض ثٝ ثطضسی تبثیط تفىط استطاتژیه ٔسیطاٖ ثط 
ٔیعاٖ ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض زض ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ 

اثقبز آٖ پطزاذتٝ است. زض ٔسَ تحّیّی ایٗ تحمیك، تفىط استطاتژیه ٚ 
)تفىط سیستٕی، ثبظتبة، ثبظآضایی( ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚ ذطٛ٘ت 
زض ٔحیظ وبض ٚ اثقبز آٖ )ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت، ضفتبضٞبی 
تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی، ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ ضٟطت ضرع، 
ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی، ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ سالٔت 

یٗ خسٕب٘ی( ثٝ فٙٛاٖ ٔتغیطٞبی ٚاثستٝ زض ٘ؾطٌطفتٝ ضسٜ است ثس
(، تبثیط تفىط استطاتژیه 1)ضىُتطتیت زض ٔسَ ٔفٟٛٔی پیطٟٙبزی 

زالت ٔسیطاٖ ثط ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ثب استفبزٜ اظ ٔسَ سبظی ٔقب
 ٌیطز.سبذتبضی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٔی
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اظ ٘ؾط ٞسف، ایٗ تحمیك وبضثطزی است چطا وٝ ثٝ ثطضسی اضتجبط ثیٗ 
تفىط استطاتژیه ٚ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض زض ضاستبی ثٟجٛز سالٔت 

پطزاظز. اظ ِحبػ ضٚش ٔقٝ ٚ اضتمبی سغح ظ٘سٌی ا٘سبٖ ٔیسبظٔبٖ ٚ خب
زٖ زازٜ ٞبی ٔٛضز ٘یبظ، ایٗ پژٚٞص اظ ٘ٛؿ تحمیك ٚ چٍٍٛ٘ی ثٝ زست آٚض

پیٕبیطی است ظیطا پژٚٞص ٌط ثٝ ثطضسی ٚ تٛغیف  -تحمیمبت تٛغیفی
پطزاظز. ٕٞچٙیٗ، ایٗ پژٚٞص اظ ٔتغیطٞب ٚ ٘یع ضٚاثظ ثیٗ آٟ٘ب ٔیٚضقیت 

لّٕطٚ ٔىب٘ی ایٗ تحمیك . است٘ؾط ٔتس اخطا اظ ٘ٛؿ ٔٛضزی ٚ ظٔیٙٝ ای 
ٖ ٚ لّٕطٚ ظٔب٘ی آٖ تبثستبٖ ٚ پبییع سبَ ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیب

. خبٔقٝ آٔبضی ایٗ پژٚٞص ضا ٔسیطاٖ، ٔقبٚ٘یٗ ٚ سطپطستبٖ است 1395
زٞٙس ٚ تقساز ایٗ خبٔقٝ پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ تطىیُ ٔیضطوت 

٘فط اظ  103ی ایٗ تحمیك . ٕ٘ٛ٘ٝاست٘فط  141عجك آذطیٗ آٔبض ٔدٕٛفبً 
ت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ ٞستٙس ٔسیطاٖ، ٔقبٚ٘یٗ ٚ سطپطستبٖ ضطو

وٝ ثب ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تػبزفی سبزٜ ثسٖٚ خبیٍصاضی ا٘تربة ضسٜ ا٘س. 
 ثطای تقییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یع اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ استفبزٜ ضسٜ است.

اظ پطسص ٘بٔٝ تفىط استطاتژیه خبٖ پیسبپیب ثطای زض ایٗ پژٚٞص، 
ٖ، ٔقبٚ٘یٗ ٚ )ٔتغیط ٔستمُ( ٔسیطاسٙدص ٟٔبضت تفىط استطاتژیه 

ایٗ ٙسٌٛیبٖ استفبزٜ ضسٜ است. سطپطستبٖ ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس ت
زض ثسیبضی اظ تحمیمبت ثیٗ إِّّی ٔٛضز پطسص ٘بٔٝ استب٘ساضز ثٛزٜ ٚ 

 [.18ٚ  17] استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ افتجبض ٚ پبیبیی آٖ اضظیبثی ضسٜ است
 ٌطفتٝ است ٔصوٛض زض تحمیمبت زاذّی ٘یع ٔٛضز استفبزٜ لطاضپطسص ٘بٔٝ 

 وٝ ثٝ ثطضسی سٝ ٟٔبضت استسٛاَ  25پطسص ٘بٔٝ ضبُٔ  ایٗ[. 1]
تٛا٘ٙس ثب پطزاظز ٚ پطسص ضٛ٘سٌبٖ ٔیفطاضٙبذتی زض تفىط استطاتژیه ٔی

استفبزٜ اظ عیف ِیىطت پٙح تبیی )اظ ٞطٌع تب ٕٞیطٝ( ثٝ خٕالت ٔٛخٛز 
 پبسد زٞٙس. ٕٞچٙیٗ، ثطای تقییٗ پبیبیی پطسص ٘بٔٝ، ضطیت آِفبی

آٖ ثطاثط ثب وٝ ٔمساض  ضسٔحبسجٝ  SPSSوطٚ٘جبخ ثب استفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 .استپبیبیی الظْ ثطذٛضزاض اظ ایٗ اثعاض زٞس است وٝ ٘طبٖ ٔی 89/0

 45( وٝ ضبُٔ 1996ٕٞچٙیٗ، اظ پطسص ٘بٔٝ تطٚض ضٚاٖ ضٙبذتی ِیٕٗ )
سٙدص ذطٛ٘ت غٛضت ثطای  است٘ٛؿ ضفتبض ذطٛ٘ت آٔیع زض ٔحیظ وبض 

ٕ٘طٜ ٌصاضی ایٗ . ضستٝ زض ٔحیظ وبض )ٔتغیط ٚاثستٝ( استفبزٜ پصیطف
ط ضٚظ تب ٞطٌع( زضخٝ ای )اظ ٞ 5پطسص ٘بٔٝ ثط ضٚی ٔمیبس ِیىطتی 

زض ثسیبضی اظ تحمیمبت ٌیطز. ایٗ پطسص ٘بٔٝ استب٘ساضز ثٛزٜ ٚ غٛضت ٔی
ٌطفتٝ ٚ افتجبض ٚ پبیبیی آٖ اضظیبثی ضسٜ  ثیٗ إِّّی ٔٛضز استفبزٜ لطاض

ٔصوٛض زض تحمیمبت زاذّی ٘یع ٔٛضز . پطسص ٘بٔٝ [9ٚ20، 6] است
. ثطای تقییٗ پبیبیی پطسص ٘بٔٝ، ضطیت [6] استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ است

آٖ  وٝ ٔمساض ضسٔحبسجٝ   SPSSآِفبی وطٚ٘جبخ ثب استفبزٜ اظ ٘طْ افعاض
. است زٞس وٝ ایٗ اثعاض لبثّیت افتٕبز ضا زاضااست ٚ ٘طبٖ ٔی 81/0ثطاثط ثب 

ٚ  SPSSٚ ٘طْ افعاضٞبی  6ٗ تحمیك، ٔسَ سبظی ٔقبزالت سبذتبضیزض ای
SMARTPLS تحّیُ ٘تبیح ثٝ وبض ٌطفتٝ ضسٜ ا٘س. ثطای 

                                                           
6- Structural Equation Models (SEM) 
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زض ایٗ تحمیك، ثٝ آظٖٔٛ ٔسَ ٔفٟٛٔی اظ عطیك تىٙیه ٔسَ یبثی 
ضٛز. پطزاذتٝ ٔی SMARTPLSٔقبزالت سبذتبضی ثب وبضثطز ٘طْ افعاض 

ٜ ٌیطی ٚ اٍِٛی ٘طْ افعاض اظ عطیك آظٖٔٛ اٍِٛی ا٘ساظ آظٖٔٛ ٔسَ زض ایٗ
ٚ طزز. زض ایٗ لسٕت، اثتسا ثٝ ثطضسی فطضیٝ اغّی ٌسبذتبضی ا٘دبْ ٔی

ضٛز.سپس فطضیٝ ٞبی فطفی پطزاذتٝ ٔی

یافتٍَایمرتًطتٍفرضیٍاصلی-6-1
-یغٛضت ٔ SMARTPLS Algorithm كیٔسَ اظ عط یآظٖٔٛ سبذتبض

 ٗییتج یٞب ب٘سیٚاض ط،یٔس تیطثٛط ثٝ ٔحبسجٝ ضطأ ٙٝیٌع ٗی. اطزیٌ
 یطٞبیٔتغ یٔستمُ، ثبضفبّٔ یطٞبیٚاثستٝ تٛسظ ٔتغ یطٞبیضسٜ ٔتغ

 ٕبتیاست.  زض تٙؾ ٍطیىسیثط  طٞبیٚ وُ ٔتغ ٓیٔطبٞسٜ ضسٜ ٚ اثط ٔستم
ٔفمٛز اظ  یآظٖٔٛ، زض لسٕت ٔطثٛط ثٝ زازٜ ٞب ٗیا یٔطثٛط ثٝ اخطا

ثٝ  یاستفبزٜ ضسٜ است. عطح ٚظٖ زٞ ٔطبٞسٜ ضسٜ ٞب طیٔتغ ٗیبٍ٘یٔ
 Meanزض حبِت  عیزازٜ ٞب ٘ بضیٔب٘س. ٔق یفطؼ ٘طْ افعاض ثبل صیحبِت پ

0, Var 1 ٞب ثٝ غٛضت استب٘ساضز  طیٔتغ یٔقٙب وٝ تٕبٔ ٗیضس؛ ثس ٓیتٙؾ
 Zافعاض تٕبْ زازٜ ٞب ضا ثٝ ٕ٘طات استب٘ساضز  ٘طْضٛ٘س ٚ یزض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔ

ٚاثستٝ ضا أىبٖ  طیٔستمُ ثط ٔتغ طیاثطات ٔتغ سٝیوٙس تب ٔمبیٔ ُیتجس
ِغٛ  بضیثٝ پٛضص، ٔق سٖیضس یسبظز. زض ٔٛضز حساوثط چطذص ثطا طیپص

زازٜ ٘طس٘س.  طییفطؼ ٘طْ افعاض تغ صیپ ٕبتیتٙؾ ٝیچطذص ٚ ٚظٖ اِٚ
( ٘طبٖ زازٜ ضسٜ 2استب٘ساضز زض ضىُ ) تیٔسَ زض حبِت ضطا یذطٚخ
 است. 

 
 )فرضیه اصلی( رداستانذا بیمذل در حالت ضرا ی(: خروج2شکل )
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 ٗیٚ ضست ٚ خٟت ا یذغ یوٙٙسٜ ٚخٛز ضاثغٝ فّ بٖیث طیٔس تیضط
ه ٚ ذطٛ٘ت یٔسَ، تفىط استطاتژ ٗیٔىٖٙٛ است. زض ا طیزٚ ٔتغ ٗیضاثغٝ ث
تب  -1 ٗیث یفسز طیٔس تی. ضطٞستٙسٔىٖٙٛ  طیوبض ٞط زٚ ٔتغ ظیزض ٔح

 یذغ ی٘جٛز ضاثغٝ فّ یط ثطاثط ثب غفط ضٛز، ٘طبٖ زٞٙسٌٜوٝ ااست + 1
ذغٛط  یضٚ طیٔس تیضطا ٍط،یز بٖیٔىٖٙٛ است. ثٝ ث طیزٚ ٔتغ ٗیث
 عاٖیضىُ، ٔ ٝٔثبَ ٚ ثب تٛخٝ ث یزٞٙس. ثطایضا ٘طبٖ ٔ یطٌصاضیتبث عاٖیٔ

ٔىٖٙٛ اَٚ( ثط  طی)ٔتغ هی( تفىط استطاتژطیٔس تی)ضط یطٌصاضیتبث
 ٗیثس ٗی؛ ااست -706/0ٔىٖٙٛ زْٚ(  طیتغذطٛ٘ت زض ٔحُ وبض )ٔ

ٔستمُ ثط ذطٛ٘ت زض  طیثٝ فٙٛاٖ ٔتغ هیتفىط استطاتژ طیٔقٙبست وٝ تبث
 ٛسٚ ثٝ غٛضت ٔقى 706/0ٚاثستٝ ثطاثط ثب  طیوبض ثٝ فٙٛاٖ ٔتغ ظیٔح

زٞس وٝ چٙس زضغس اظ  یضسٜ ٘طبٖ ٔ ٗییتج ب٘سیٚاض ٗ،ی. ٕٞچٙاست
ضٛز. افساز یٔ ٗییٔستمُ تج یطٞبیٚاثستٝ تٛسظ ٔتغ طیٔتغ طاتییتغ

ثب  ٗ،یضسٜ ٞستٙس. ثٙبثطا ٗییتج ب٘سیٚاض یٞب ٘طبٖ زٞٙسٜ یضیزاذُ ث
ذطٛ٘ت زض  طیضسٜ ٔطثٛط ثٝ ٔتغ ٗییتج ب٘سی(، ٚاض2تٛخٝ ثٝ ضىُ )

وٝ اظ ٔمساض لبثُ  است 498/0ٚاثستٝ( ثطاثط ثب فسز  طی)ٔتغ ضوب ظیٔح
 .استثطذٛضزاض  یلجِٛ

بزاضی ٚ ثبضٞبی فبّٔی ی ثطضسی ضطایت ٔقٙآظٖٔٛ ٔقٙبزاضی ٔسَ ثطا
ٌطزز. ثطای اظ ثٛت استطپیًٙ اخطا ٔیٌطزز وٝ ثب استفبزٜ استفبزٜ ٔی

استفبزٜ ضسٜ وٝ  Construct Level Changesا٘دبْ ایٗ آظٖٔٛ اظ حبِت 
( ذطٚخی ٔسَ زض حبِت 3. زض ضىُ )استحبِت پیص فطؼ ٘طْ افعاض 

 tافساز ضٚی ذغٛط ٔسیط ٔمبزیط  ضطایت ٔقٙبزاضی ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است.
ضٛ٘س؛ تفسیط ٔی tٔطثٛط ثٝ آظٖٔٛ ثٛت استطاح ٞستٙس وٝ ٕٞب٘ٙس آظٖٔٛ 

ٔقٙبزاض ثٛزٜ   05/0ثبضس زض سغح ذغبی  96/1یقٙی اٌط ٔمبزیط ثیص اظ 
زضغس ٔقٙی زاض  95اظ ٘ؾط آٔبضی زض سغح اعٕیٙبٖ  96/1ٚ افساز ظیط 

زاضی ٔطثٛط ثٝ ٔیعاٖ تبثیط ٌصاضی . ثب تٛخٝ ثٝ ضىُ ظیط فسز ٔقٙب٘یستٙس
وٝ ثیطتط اظ فسز  است 737/13تفىط استطاتژیه ثط ذطٛ٘ت زض ٔحُ وبض

 . استثٛزٜ ٚ زض ٘تیدٝ ٔقٙبزاض  96/1
 Qualityثطای ثطضسی افتجبض تطویجی ٞط یه اظ سبظٜ ٞب اظ ٌعاضش 

Criteria ضٛز. زض ایٗ ٔبتطیس ظیط ستٖٛ استفبزٜ ٔیComposite 

Reliability  زض ٔمبثُ ٞط سبظٜ یب ٔتغیط پٟٙبٖ فسزی خٟت افتجبض ٔطوت
ثطای افتجبض تطویجی لبثُ لجَٛ  7/0آٖ ٘ٛضتٝ ضسٜ است. ٔمبزیط ثیص اظ 

، ٔمبزیطی ایٗ آٔبض است( ٔطرع 1ٞستٙس. ٕٞبٖ عٛض وٝ زض خسَٚ )
( ثٛزٜ ٚ لبثُ لجَٛ 7/0ثطای ٔتغیطٞبی تحمیك ثبالی ٔیعاٖ ٔطرع ضسٜ )

ٔطثٛط ثٝ سبظٜ ٞبست؛ ٔمبزیط لبثُ  اضیب٘س استرطاج ضسٜ. ٔمبزیط ٚٞستٙس
لجَٛ ثطای ایٗ ٔقیبض وٝ ثیبٍ٘ط افتجبض ٔٙبست اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی است، 

ضٛز، ایٗ ( ٔطبٞسٜ ٔی1. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض خسَٚ )است 5/0ٔمساض 
 .ٞستٙسٔمبزیط ٘یع لبثُ لجَٛ 

 
 عناداری )فرضیه اصلی(م بیر در حالت ضرانرم افسا ی(: خروج3شکل )

 فطفی َاییافتٍَایمرتًطتٍفرضیٍ-6-2

آظٖٔٛ سبذتبضی ٔسَ ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ ٞبی فطفی پژٚٞص ٘یع اظ عطیك 
SMARTPLS Algorithm  ثب تٙؾیٕبتی ٕٞب٘ٙس آظٖٔٛ سبذتبضی ٚ

ٔسَ ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ اغّی غٛضت پصیطفتٝ است. ذطٚخی ٔسَ زض حبِت 
( ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. ثطای ٔثبَ ٚ ثب تٛخٝ 4استب٘ساضز زض ضىُ ) ضطایت

ثٝ ضىُ ظیط، ٔیعاٖ تبثیطٌصاضی تفىط سیستٕی ثط ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ 
، ٔیعاٖ تبثیطٌصاضی ٟٔبضت ثبظتبة  ثط ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ 071/0اضتجبعبت 
یس ٚ ٔیعاٖ تبثیطٌصاضی ٟٔبضت ثبظآضایی ثط ضفتبض تٟس -192/0اضتجبعبت 

. ٞستٙس+ 1تب  -1وٝ ٍٕٞی فسزی ثیٗ  است -589/0وٙٙسٜ اضتجبعبت 
ٕٞچٙیٗ، ثطای ٔثبَ، ٚاضیب٘س تجییٗ ضسٜ ٔطثٛط ثٝ ٔتغیط ضفتبض تٟسیس 

، ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی ثطاثط ثب 481/0وٙٙسٜ اضتجبعبت ثطاثط ثب 
است وٝ  513/0ٚ ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٟطت ضرع ثطاثط ثب  516/0

 ٞستٙس.ٍٕی اظ ٔمساض لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض ٞ
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(یاصل هی)فرضیبی(: اعتبار ترک1جذول )

Redundancy Communality 
Cronbach's 

Alpha 
R 

Square 
Composite 
Reliability 

AVE  

 390288/0 908612/0  924899/0 590288/0 Strategic 
Thinking 

280520/0 599957/0 972482/0 498152/0 977679/0 570692/0 Violence 

 

رد )فرضیه های فرعی(استانذا بیمذل در حالت ضرا ی(: خروج4شکل )  

ٕٞچٙیٗ، آظٖٔٛ ٔقٙبزاضی ٔسَ ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ ٞبی پژٚٞص ٘یع ثب 
استفبزٜ اظ ثٛت استطپیًٙ ٚ ثب تٙؾیٕبتی ٕٞب٘ٙس آظٖٔٛ ٔقٙبزاضی ٔطثٛط 

( ذطٚخی ٔسَ زض 5ّی غٛضت پصیطفتٝ است. زض ضىُ )ثٝ فطضیٝ اغ
٘طبٖ زازٜ ضسٜ است. ثطای  05/0حبِت ضطایت ٔقٙبزاضی زض سغح ذغبی 

(، ضطیت ٔقٙبزاضی ٔطثٛط ثٝ ٔیعاٖ 5ٔثبَ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ضىُ )
 712/0تبثیطٌصاضی تفىط سیستٕی ثط ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت ثطاثط ثب 

ثط ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ٟٔبضت ثبظتبة  ٔقٙبزاضی ٔطثٛط ثٝ، ٚ ضطیت 
؛ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ ٔمبزیط ٔطرع است 311/1اضتجبعبت ثطاثط ثب 

ٚ زض ٘تیدٝ ثیٗ  ٘یستٙس، ایٗ افساز ٔقٙبزاض ٞستٙس 96/1ضسٜ وٕتط اظ 
تفىط سیستٕی ٚ ٟٔبضت ثبظتبة  ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت ضاثغٝ 

 طثٛط ثٝ ٔیعاٖ ىٝ، ضطیت ٔقٙبزاضی ٔٔقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز. زض حبِی
 

 
 695/2ثبظآضایی ثط ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت ثطاثط ثب تبثیطٌصاضی ٟٔبضت 

ٚ ایٗ ثسیٗ  است( ثٛزٜ ٚ زض ٘تیدٝ فسزی ٔقٙبزاض 96/1)ثیطتط اظ 
ضایی ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ٔقٙبست وٝ اضتجبط ٔقٙبزاضی ثیٗ ٟٔبضت ثبظآ

 اضتجبعبت ٚخٛز زاضز.

 
معناداری )فرضیه های  بینرم افسار در حالت ضرا ی(: خروج5شکل )

 فرعی(

ثطای ثطضسی افتجبض تطویجی ٞط یه اظ سبظٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ ٞبی 
استفبزٜ ضسٜ است. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ  Quality Criteriaفطفی ٘یع اظ ٌعاضش 

 Composite Reliability( لبثُ ٔطبٞسٜ است، ٔمبزیط 2وٝ زض خسَٚ )
ثٛزٜ ٚ لبثُ  (7/0ثطای ٔتغیطٞبی تحمیك ثبالتط اظ ٔیعاٖ ٔطرع ضسٜ )

( ٔطثٛط ثٝ سبظٜ AVEٔمبزیط ٚاضیب٘س استرطاج ضسٜ )لجَٛ ٞستٙس. 
، ٕٞبٖ عٛض وٝ زض پس. است 5/0ٞبست؛ ٔمساض لبثُ لجَٛ ثطای ایٗ ٔقیبض 

 .ٞستٙسضٛز، ایٗ ٔمبزیط ٘یع لبثُ لجَٛ ( ٔطبٞسٜ ٔی2خسَٚ )
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 ( یاصل هی)فرضیبی(: اعتبار ترک2جذول )

Redundancy Communality 
Cronbach's 

Alpha 
R 

Square 
Composite 
Reliability 

AVE  

321553/0 655249/0 936883/0 480650/0 948049/0 655249/0 Communications 

216724/0 689112/0 853620/0 515959/0 897564/0 689112/0 Community 
Relations 

279992/0 782884/0 873076/0 473569/0 914560/0 608910/0 Job Position 

202999/0 730738/0 965378/0 512965/0 972569/0 730738/0 Personal 
Reputation 

382851/0- 608609/0 728385/0 184722/0 848496/0 608606/0 Physical Health 

 498986/0 831115/0  873725/0 598986/0 Reflective 
Thinking 

 335946/0 580669/0  761652/0 535946/0 Reframing 

 511094/0 873137/0  899493/0 511094/0 System 
Thinking 

 

 َ زض حبِت ضطایت ٔسیط ٚ ( ذالغٝ ٘تبیح ٔس3زض خسَٚ )ٕٞچٙیٗ، 

 

ٔطثٛط ثٝ فطضیٝ اغّی ٚ فطضیٝ ٞبی فطفی ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ٔقٙبزاضی 
 ست. ا

 یر و معناداریمس بیضرا یمذل در حالت ها ی(: خروج3جذول )

 هسیر تیي
ضریة 

 هسیر
 هعٌاداری

 737/13 -706/0 خشًَت در هحل کار تفکر استراتژیک

 712/0 071/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ ارتثاطات تفکر سیستوی

 510/0 040/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ رٍاتط اجتواعی 

 314/0 032/0 ت شخصرفتار تْذیذ کٌٌذُ شْر 

 
 809/2 -174/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ هَقعیت شغلی

 182/4 613/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ سالهت جسواًی

 311/1 -192/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ ارتثاطات تازتاب

 976/2 -335/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ رٍاتط اجتواعی 

 948/1 -274/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ شْرت شخص 

 
 623/1 -095/0 یذ کٌٌذُ هَقعیت شغلیرفتار تْذ

 662/4 -731/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ سالهت جسواًی

 695/2 -589/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ ارتثاطات تازآرایی

 585/5 -459/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ رٍاتط اجتواعی 

 703/2 -508/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ شْرت شخص 

 598/4 -463/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ هَقعیت شغلی 

 846/1 262/0 رفتار تْذیذ کٌٌذُ سالهت جسواًی 
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مىتجازفرضیٍَایپژيَشیافتٍَایجمعتىذی-6-3
وٝ تفىط استطاتژیه  ضسثٙبثط ثطضسی ٞبی غٛضت پصیطفتٝ، ٔطرع 

. ٕٞچٙیٗ زض استٔسیطاٖ ثط ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض تبثیط ٌصاض 
ٚلٛؿ ا٘ٛاؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض، ثطضسی تبثیط اثقبز تفىط استطاتژیه ثط 

 وٝ: زٞس٘طبٖ ٔی٘تبیح 
اِف( تفىط سیستٕی ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی ٚ سالٔت 

 خسٕب٘ی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاضز.
ة(ثبظتبة ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی ٚ سالٔت خسٕب٘ی اضتجبط 

 ٔقٙبزاضی زاضز.
جبعبت، ضٚاثظ اختٕبفی، ضٟطت ج( ثبظآضایی ثب ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اضت

 ضرع ٚ ٔٛلقیت ضغّی اضتجبط ٔقٙبزاضی زاضز.
٘تبیح حبغُ اظ آظٖٔٛ فطضیٝ اغّی ٚ فطضیٝ ٞبی فطفی پژٚٞص زض 

 .است( ثٝ غٛضت ذالغٝ لبثُ ٔطبٞسٜ 4خسَٚ )

 سىجشمیسانتفکراستراتژیکياتعادآن-6-4

ثٝ زست آٔسٜ  ثب تٛخٝ ثٝ ٘حٜٛ پبسد ٌٛیی ثٝ پطسص ٘بٔٝ ٚ أتیبظات
ثطاسبس وّیس پطسص ٘بٔٝ، ٔیبٍ٘یٙی اظ ایٗ أتیبظات تٟیٝ ضسٜ وٝ ثٝ 
فٙٛاٖ ٔیبٍ٘یٗ تفىط استطاتژیه، تفىط سیستٕی، ٟٔبضت ثبظتبة ٚ ٟٔبضت 
ثبظآضایی ٔسیطاٖ ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ تٟیٝ ضسٜ وٝ زض 

ثطضسی  ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘تبیح حبغُ اظ ( ٘طبٖ زازٜ ضسٜ است.5خسَٚ )
ٚضقیت تفىط استطاتژیه ٚ اثقبز آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔمبیسٝ أتیبظات ثسست 
آٔسٜ ثب ضبذع ٞبی ثیٗ إِّّی ٔطثٛط ثٝ ٔسیطاٖ، ٔیبٍ٘یٗ تفىط ثبظتبثی 
ٔسیطاٖ ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ اظ ٚضقیت ثسیبض ٔغّٛثی 

. استثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ حتی اظ ضبذع ثیٗ إِّّی ثطای ٔسیطاٖ ٘یع ثیطتط 
اذتالف تفىط استطاتژیه ٚ تفىط سیستٕی ثب ضبذع ثیٗ إِّّی ٔسیطاٖ 
خعئی ثٛزٜ ٚ ٞط زٚ ثٝ یه ا٘ساظٜ ثب ایٗ ضبذع اذتالف زاض٘س. ٟٔبضت 
ثبظآضایی ٔسیطاٖ ثب ضبذع ثیٗ إِّّی تمطیجبً اذتالف زٜ أتیبظی زاضز ٚ اظ 

ثٝ عٛض وّی، ٔیبٍ٘یٗ تفىط  .استضبذع ثیٗ إِّّی ٔسیطاٖ وٕتط 
استطاتژیه زض ضطوت پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ زض سغح ٔغّٛة لطاض 

 زاضز.

 ی پژوهشها هیحاصل از آزمون قرض جی(: نتا4جذول )

ًَع 

 فرضیِ
 هعٌاداری هسیر تیي

ًتیجِ 

 آزهَى

فرضیِ 
 اصلی

تفکر 
 استراتژیک

 خشًَت در
 هحل کار

 تاییذ 737/13

فرضیِ 

 فرعی

تفکر 

 سیستوی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 اتارتثاط
 رد 712/0

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 رٍاتط اجتواعی
 رد 510/0

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 شْرت شخص
 رد 314/0

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 هَقعیت شغلی
 تاییذ 809/2

فرضیِ 
 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ
 سالهت جسواًی

 تاییذ 182/4

فرضیِ 

 فرعی

 تازتاب

 کٌٌذُ رفتار تْذیذ

 ارتثاطات
 رد 311/1

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 رٍاتط اجتواعی
 تاییذ 976/2

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 شْرت شخص
 رد 948/1

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 هَقعیت شغلی
 رد 623/1

فرضیِ 
 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ
 سالهت چسواًی

 تاییذ 662/4

فرضیِ 

 فرعی

 اییتازآر

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 ارتثاطات
 تاییذ 695/2

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 رٍاتط اجتواعی
 تاییذ 585/5

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 شْرت شخص
 تاییذ 703/2

فرضیِ 

 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ

 هَقعیت شغلی
 تاییذ  598/4

فرضیِ 
 فرعی

 رفتار تْذیذ کٌٌذُ
 سالهت چسواًی

 رد 846/1

  و ابعاد آن کیتفکر استراتژ ازیامت نیانگی(: م5جذول )

متغیر

امتیازَایکسةشذٌ
مقایسٍتاشاخصَایتیه

المللی

یه
وگ
میا

ه
تری
کم

یاز
امت

ه
تری
یش
ت

یاز
امت

ان
ذیر

م
ان
ست
رپر

س


ن
ثرا
رَ

ص
اخ
ش



تفکر
استراتژیک

742/371216476373397436

تفکر
سیستمی

326/371889/188889/488372387447

29/3865/1875/487373391425تازتاب

662/357275475366374436تازآرایی

 سىجشمیسانخشًوتدرمحیطکارياتعادآن6-5

زض ایٗ ثرص، ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ پبسد ثٝ پطسص ٘بٔٝ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض، 
ٔحبسجٝ ٔی أتیبظات ثسست آٔسٜ ثطای ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ٚ اثقبز آٖ 

( ٘طبٖ زازٜ ضسٜ ا٘س. تفسیط ٚضقیت 6ٌطزز. أتیبظات ٔطثٛعٝ زض خسَٚ )
ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ٚ اثقبز تطىیُ زٞٙسٜ آٖ ثطاسبس وّیس پطسص 

 . است٘بٔٝ ثسست آٔسٜ ٚ ٔقیبض اضظیبثی ایٗ أتیبظٞب ٔیبٍ٘یٗ حبغُ 
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 کار و ابعاد آن طیخشونت در مح ازیامت نیانگی(: م6جذول )

یرمتغ

يضعیتامتیازَایکسةشذٌ
تاتًجٍ

تٍکلیذ
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یبفتٝ ٞبی حبغُ اظ ثطضسی ٔیبٍ٘یٗ أتیبظات وست ضسٜ ٔتغیطٞبی 
پتطٚضیٕی ضٟیس  ٚاثستٝ تحمیك ثطاسبس وّیس پطسص ٘بٔٝ زض ضطوت

تغیطٞبی ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض، زٞس وٝ ٔیعاٖ ٚلٛؿ ٔتٙسٌٛیبٖ ٘طبٖ ٔی
ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت، ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی، ضفتبض 
تٟسیس وٙٙسٜ ضٟطت ضرع، ٚ ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی زض 
ٚضقیت وٓ ٚ ٔیعاٖ ٚلٛؿ ضفتبض تٟسیس وٙٙسٜ سالٔت خسٕب٘ی زض ایٗ 

 ایٗ ضطوت اظ ٘ؾط . ثٝ عٛض وّی، لطاض زاضزضطوت زض ٚضقیت ذیّی وٓ 
 ٔیعاٖ ٚلٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض زض سغح ٔغّٛة لطاض زاضز.

 گیزینتیجه  -7

ذٛز ضا زض ٔحیظ ٞبی تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ افطاز ثیص اظ یه سْٛ ضٚظ 
ضاْ ٚ أٗ ضا ثیص وٙٙس، إٞیت وبضوطزٖ زض ٔحیظ ٞبی آوبضی سپطی ٔی

بٖ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ ٕ٘بیس. زضحبِیىٝ ثطذی اظ ٔحممبٖ ثیاظ پیص ٔطرع ٔی
 زاضزتٟٙب ضٚاج زٜ زضغسی ظٚضٌٛیی زض ٔحُ وبض ٘یبظٔٙس ثٝ تٛخٝ فطاٚا٘ی 

زضغس  95ثطذی اظ ٔغبِقبت ثیبٍ٘ط ایٗ ٔٛضٛؿ است وٝ ٘عزیه ثٝ [، 10]
سبِٝ زض ٔقطؼ ضفتبض ظٚضٌٛیی زض ٔحیظ  5اظ وبضوٙبٖ زض یه زٚضٜ 

ٛ٘ت زض ٔحُ تبثیطات ٔٙفی حبغُ اظ ذط[. 16]وبضذٛز لطاض ٌطفتٝ ا٘س 
وبض، فمظ ٔحسٚز ثٝ ٔحیظ وبض ٘یست، ثّىٝ اظ ٔحیظ وبض ثٝ ٔٙعَ، خبٔقٝ 

یبثس ٚ تبثیطات زضاظ ٔست اختٕبفی فطز لطثب٘ی ٘یع تسطی ٔی ٚ ظ٘سٌی
ٟٕٔی ثط ضٚی وبضوٙبٖ زاضز. ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛؿ ذطٛ٘ت زض ٔحیظ 

ُٔ ٚ ٔیسا٘ی زض وبض ٚ  ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ایٗ ٘ىتٝ وٝ زض ایطاٖ ٔغبِقبت وب
ایٗ ظٔیٙٝ غٛضت ٘پصیطفتٝ است، پطزاذتٗ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ زض سبظٔبٖ ٞبی 

 أطٚظی أطی ثبیستٝ ٚ ضبیستٝ است.
(، پیطٟٙبزٞبیی ثٝ ٔسیطیت اضضس سبظٔبٖ 4ثب زض ٘ؾطٌطفتٗ خسَٚ )

پتطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ زض ضاستبی افعایص ٔتغیطٞبی ٔستمُ )تفىط 
ط ٌطفتٗ ٔسَ پژٚٞص اضائٝ زٞٙسٜ آٖ( ثب زض ٘ؾاستطاتژیه ٚ اثقبز تطىیُ 

 ٌطزز.ٔی
 اِف( پیطٟٙبزات زض اضتجبط ثب فطضیٝ اغّی تبییس ضسٜ:

ثب تٛخٝ ثٝ تئٛضی اضائٝ ضسٜ ٔجٙی ثط تبثیط ٔقٙبزاض تفىط استطاتژیه ٚ اثقبز 
-آٖ، ایٗ ٘تیدٝ حبغُ ٔی آٖ ثط ذطٛ٘ت زض ٔحیظ وبض ٚ ثطذی اظ اثقبز

ت تفىط استطاتژیه ٔی تٛاٖ ٚضقیت ذطٛ٘ت زض ٌطزز وٝ ثب ثٟجٛز ٚضقی
فعایص تفىط ٔحیظ وبض ضا ٘یع ثٟجٛز ثرطیس؛ ثط ٕٞیٗ اسبس، زض ضاستبی ا

 ٌطزز:استطاتژیه پیطٟٙبز ٔی
اظ سیستٓ ٞبی آ٘الیٗ ٔدبظی ثطای آٔٛظش ٔسیطاٖ ٚ آضٙبیی آٟ٘ب ثب  .1

ستفبزٜ ٔفبٞیٓ تفىط استطاتژیه استفبزٜ ٌطزز. ثب تٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٌیط ضسٖ ا
اظ تّفٗ ٞبی ٞٛضٕٙس ٕٞطاٜ، استفبزٜ اظ سیستٓ ٞبی آٔٛظش آ٘الیٗ 

وٝ زض سبَ ٞبی اذیط ضبٞس وبضثطزٞبی ثیطتط  استزاضای ٔحبسٗ ظیبزی 
 آٟ٘ب زض سبظٔبٖ ٞب ٚ ٔٛسسبت ثب ٞسف آٔٛظش ٞستیٓ.

استفبزٜ اظ ثبظی ٞبی خسی زض ضاستبی آٔٛظش ٚ افعایص تفىط  .2
تطٚضیٕی ضٟیس تٙسٌٛیبٖ. یىی اظ ٔعایبی استطاتژیه ٔسیطاٖ ضطوت پ

وٝ ٔسیطاٖ ٔی تٛا٘ٙس زض ٔحیظ ٞبی  استٟٔٓ ثبظی ٞبی خسی ایٗ أط 
ضجیٝ سبظی ضسٜ ٘تبیح تػٕیٕبتی وٝ اتربش ٔی وٙٙس ضا ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ 

 اظ آٟ٘ب تدطثٝ وست ٕ٘بیٙس. 
 ة( پیطٟٙبزات زض اضتجبط ثب فطضیٝ ٞبی فطفی تبییس ضسٜ:

ٞبی ٔطثٛط ثٝ تبثیط تفىط سیستٕی ثط ضفتبضٞبی تٟسیس  زض ضاستبی فطضیٝ
س وٙٙسٜ سالٔت خسٕب٘ی پیطٟٙبز وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی ٚ ضفتبضٞبی تٟسی

 ٌطزز:ٔی

ثب استفبزٜ اظ سٕیٙبض ٚ ٕٞبیص، ٔسیطاٖ ضا ثب تفىط سیستٕی آضٙب ٕ٘ٛزٜ  .1
 ٚ ٕ٘ٛزٞبی ایٗ تفىط ضا زض ضفتبض آ٘بٖ ٔقطفی ٕ٘بییٓ.

ٕٞبیص ٚ ٔقٙی زاض ضسٖ ٔبٞیت تفىط سیستٕی ٚ  پس اظ ثطٌعاضی .2
آضٙبیی ٔسیطاٖ ثب وبضوطزٞبی تفىط سیستٕی، اظ عطیك ثطٌعاضی وبضٌبٜ 
تفىط سیستٕی تٛسظ افطاز ذجطٜ )وبضٌبٜ ٞبی تقبّٔی وٝ زض آٖ فطز ثٝ 
غٛضت ذبظ ثب یه ٔسئّٝ ٔٛخٛز سبظٔب٘ی ضٚثٝ ضٚ ضسٜ ٚ ّٔعْ ثٝ حُ 

 تىطاض ضٛ٘س تب افطاز ثتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٝ ثقس (، ٘ىبت ظیط تٕطیٗ ٚاستٔسئّٝ 
ثیطتط ثط ایٗ ضفتبضٞب ٚ فبزات تٕطوع ٕ٘ٛزٜ ٚ آٟ٘ب ضا ثطای افعایص تفىط 

 سیستٕی ذٛز ثٝ وبض ٌیط٘س:

 استرطاج لٛافس ٚ اٍِٛٞب اظ اعالفبت زض زستطس؛ -

تٛخٝ ثٝ تػٛیط ثعضي ٔٛخٛز زض اعالفبت لجُ اظ زضٌیط ضسٖ زض  -
 خعئیبت؛

 طای یبفتٗ فُّ، لجُ اظ الساْ ثٝ ٞط فّٕی؛خستدٛ ث -

 خستدٛ ثطای السأبت اغالحی ثّٙس ٔست؛ -

زضن ایٗ ٔٛضٛؿ وٝ ثطذی اظ چیعٞب ثٝ غٛضت غیطٔستمیٓ ثب ثطذی اظ  -
 چیعٞب زض اضتجبط ٞستٙس.

زض ضاستبی فطضیٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ تبثیط ٟٔبضت ثبظتبة ثط ضفتبضٞبی تٟسیس 
س وٙٙسٜ سالٔت خسٕب٘ی پیطٟٙبز تٟسی وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی ٚ ضفتبض

 ٌطزز:ٔی

زض لسْ اَٚ، اظ عطیك ثطٌعاضی سٕیٙبض ٚ ٕٞبیص، ٔسیطاٖ ضا ثب ٔبٞیت  .1
ٟٔبضت ثبظتبة آضٙب ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٔٛضز وبضوطزٞبی ایٗ ٟٔبضت آٌبٜ سبظی 

 ٞبی الظْ غٛضت ٌیطز.



 175-186 (1398٘بٔٝ ) ٔدّٝ ٔسیطیت تٛسقٝ ٚ تحَٛ ٚیژٜ

 

    

زض ٔطحّٝ ثقس، اظ عطیك ثطٌعاضی وبضٌبٜ ٞبی آٔٛظضی تٛسظ افطاز  .2
جطٜ )وبضٌبٜ ٞبی تقبّٔی وٝ زض آٖ فطز ثٝ غٛضت ذبظ ثب یه ٔسئّٝ ذ

(، ٘ىبت ظیط استٔٛخٛز سبظٔب٘ی ضٚثٝ ضٚ ضسٜ ٚ ّٔعْ ثٝ حُ ٔسئّٝ 
تٕطیٗ ٚ تىطاض ضٛ٘س تب افطاز ثتٛا٘ٙس اظ آٖ ثٝ ثقس ثیطتط ثط ایٗ ضفتبضٞب ٚ 
فبزات تٕطوع ٕ٘ٛزٜ ٚ آٟ٘ب ضا ثطای افعایص ٟٔبضت ثبظتبة ذٛز ثٝ وبض 

 ٌیط٘س:

 ٔطٚضی ثط ٘تبیح تػٕیٕبت اتربش ضسٜ؛ -

 ثبظسبظی تدطثٝ ٞبی ٔٛفك ٚ ٘بٔٛفك ٔطتجظ زض شٞٗ؛ -

 تٛخٝ ثٝ ٘حٜٛ ٔسیطیت وطزٖ یه ٔٛلقیت سرت پس اظ حُ ضسٖ آٖ؛  -

ٔطتت سبذتٗ ٔطىالت خبضی ثٝ تدطثیبت ضرػی ٚ ٔٛفمیت ٞبی  -
 پیطیٗ؛ 

 ٛلقیت ٔطبثٝ ٌطفتٝ ا٘س؛تٛخٝ ثٝ تبثیط تػٕیٕبتی وٝ زیٍطاٖ زض ٔٛضز ٔ -

 صیطفتٗ ٔحسٚزیت ٞبی زیسٌبٜ ضرػی.پ -

زض ٟ٘بیت، تطىیُ وبضٌطٜٚ ٞبی حُ ٔسأِٝ زض سبظٔبٖ ثب ضٚیىطز تفىط  .3
 ثبظتبثی.

زض ضاستبی فطضیٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ تبثیط ثبظآضایی ثط ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ 
ٟسیس وٙٙسٜ اضتجبعبت، ضفتبضٞبی تٟسیس وٙٙسٜ ضٚاثظ اختٕبفی، ضفتبضٞبی ت

 ٌطزز:یس وٙٙسٜ ٔٛلقیت ضغّی پیطٟٙبز ٔیضٟطت ضرع ٚ ضفتبضٞبی تٟس

ٌطزز ٜ زض ٟٔبضت ثبظآضایی، پیطٟٙبز ٔیثب تٛخٝ ثٝ أتیبظٞبی وست ضس. 1
اظ عطیك عطاحی زٚضٜ ٞبی تٛسقٝ ٟٔبضت ٞبی فطزی ٚ سبظٔب٘ی )تحت 

یٗ ٘ؾط ٔطثی( ثٝ ثٟجٛز ٚضقیت ثبظآضایی ٔسیطاٖ وٕه ٕ٘ٛزٜ ٚ سغح ا
 ٟٔبضت ضا افعایص زٞٙس.

 ثطٌعاضی سٕیٙبضٞب ٚ وبضٌبٜ ٞبی تفىط ٚاٌطا.. 2

عایص ٟٔبضت ٞبی تطٛیك ٔسیطاٖ ثٝ ا٘دبْ فقبِیت ٞبیی وٝ ثبفث اف. 3
 ضٛ٘س؛ ایٗ فقبِیت ٞب فجبضتٙس اظ:ثبظآضایی آٟ٘ب ٔی

 ؛ٞستٙسا٘دبْ ٔجبحثٝ ثب افطازی وٝ زاضای زیسٌبٜ ٞبی ٔتفبٚت  -

 ٝ ٘ؾطات ٔرتّف ثطای ایدبز استطاتژی ٞبی ٔرتّف؛ استفبزٜ اظ ٘مغ -

تٛخٝ ثٝ ٘مغٝ ٘ؾطات تٕبٔی افطاز زضٌیط زض ٔسئّٝ پیص اظ تػٕیٓ  -
 ٌیطی زضثبضٜ آٖ.

 ح( پیطٟٙبزات زض اضتجبط ثب فطضیٝ ٞبی فطفی تبییس ٘طسٜ:
-اظ فطضیٝ ٞبی فطفی وٝ احتٕبَ ٔی زضذػٛظ زالیُ تبییس ٘طسٖ ثطذی

اضتٝ ٚ اظ ٘ؾط آٔبضی تبییس ضٛ٘س، ٔی تٛاٖ ثٝ ضفت تبثیط ٔقٙبزاضی ز
وٛچه ثٛزٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضی اضبضٜ ٕ٘ٛز. پژٚٞص ٞبیی وٝ زض ٔمیبس ٚسیـ 

ٌطز٘س، ٞٓ تقساز زفقبت تىطاض( ا٘دبْ ٔی )ٞٓ اظ ِحبػ تقساز افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ
زاضای ذغبٞبی وٕتطی ثٛزٜ ٚ لبثّیت اعٕیٙبٖ ثیطتطی زاض٘س. اظ زیٍط 

تٛاٖ ثٝ ضقف اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی )پطسص ٘بٔٝ( زض زالیُ ٕٔىٗ ٘یع ٔی 
خٕـ آٚضی زازٜ ٞب ٚ یب ثی زلتی پطسص ضٛ٘سٌبٖ زض پبسد ٌٛیی  اضبضٜ 

ثطضسی ٔدسز فطضیٝ ٞبی ٔصوٛض اظ  ثطای، پیطٟٙبز ٔی ٌطزز ثٙبثطایٗوطز. 
 خبٔقٝ آٔبضی ٚ اثعاضٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی زیٍط استفبزٜ ٌطزز.
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