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Abstract: The main purpose of this study is to provide an appropriate model of 

participatory governance in the Ministry of Health and Medical Education in crisis 

management of emerging diseases. This research is a combined research (qualitative-

quantitative). The statistical population in the qualitative section includes experts 

consisting of university professors and managers and experts of the Ministry of Health 

and Medical Education. According to the snowball sampling method, 14 people were 

present in the qualitative part of the research as a sample. In a small section, 140 

managers and experts of the Ministry of Health and Medical Education were present. 

The research data collection tool is a semi-structured interview in the qualitative part 

and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The Delphi technique has 

been used to analyze the data in the qualitative part and the structural equation 

technique has been used in the quantitative part. The results showed that a total of 60 

indicators in the form of 10 factors were identified as factors affecting participatory 

governance in the Ministry of Health and Medical Education in crisis management of 

emerging diseases. These 10 factors are; Strategic interaction, trust building, skills, 

rules and regulations, participation cycle sustainability, accountability, coalition actors, 

strategic foresight, partnership management and entrepreneurial strategic thinking. 

 

Keywords: Governance, Participatory Governance, Emerging Disease Crisis, 

Ministry of Health. 
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 مقدمه

پس از پیروزز  اقالر ا امر ای انرواب ز صری   ر ن             

ق اقین صوقیاه ازل  ی پنجم   معه کش ر، ف ر  دینری  از   

اقیاایت زمیع خط اشی گراار  ز   رمیم گیرو  صروا      

صی اقریکی   میزقیگی ز   معه اقت ید  ز ادتمیعی آغیز شی.

 أا  در انن خط اشی هی صره زنر د در راهدرود   ر ل در     

صخش دزلتی صه رزشرنی رگره هرینی از پریرادانم ارینون       

دزلتی ق نن در قیل  خط اشی هرینی همور ب خ   ری    

میز ، ک چک میز  دزل  ز رز  آزردب صه  عین  قیوز  

اقسیقی،  زرنق ا  ل ارینون  صیزرگریقی در دزلر ، صروزب     

عم ای دمتگیههی  ادوانی ز ... صه چشرم   مپیر  خیایت

 قیکیای دالن  از نکی(. 1397ای خ رد )ملیمی ز اکن ب 

 صروا   صر ای  ز الری  الگر    قیاشرتن    مرعه،  اسریو  در

 صری  مریزگیر  ز ادتمریعی  هری   ارزش صی اتنیم  حکمواقی

)دقتری ز همکریراب    امر   انواب  یرنخی ز فوهنگی شوانط

 کره  اقری  ادد د قشریب  هم هینی پ زهش طوفی، از(. 1398

 نریفتگی    معه ز اقت ید  رشی ز حکمواقی اییب کیفی 

 حکمواقی الگ   صه دمتییصی راد در. دارد زد د همدستگی

 شید؛ اقجیم کش ر در صسییر  هی  اطیلعه ز هی   ش قیز،

 هرم    الیالیت، ز اطیلعیت پواکنیگی دلی  صه اتأمفیقه اای

 کنر ب   ری  ز ارید قیی زدر د  صره  حر زد  انن در الزم افزانی

  امر  قییفتره  دمر   اا ر  یصیو انیم  ایل صه کش رایب

(.  در چنری دهره اخیرو دهر      1394)آقیزادد ز همکریراب  

گیررو  قیونرریت در اررینون  دزلترری صرره مررم    الررق   

حکمواقی اشیرکتی ص دد ام ؛ صینن اعنی کره دزلتهری در   

رامتی  خیایت رمیقی صهترو صینری از قیصلیر  هری  دنگرو      

زایب هرری  دیاعرره اعررم از خ   رری ز غیررو قهیدهرری ز مرری

(. اال لره حکمواقری در   2018اقتفیعی امتفیدد کننی )رزپرو  

انواب کم ز صیش از رزقی  غییو ز    الت دهیقی صی ق ی  

قریق قی عهرید دار   –قخ اهی ایقی، زنروا قهیدهری  ادتمریعی   

اسئ لی  هی  ادارد اا ر کش ر، همیقنی دنگرو د اارع، در   

اب داخلی ز خیردی قروار خر اهن   اعوض قالید   یحدنیو

گوف . شینی صت اب در قیل  صییب اسئله   الیق، انن گ قره  

ادعی کود که رنشه صیشتو ا اقع ز اشک ت صه زدر د آارید   

در ااررو   مررعه قیرریفتگی کشرر ر انررواب صرری کرریرکود قیرریم  

حیکمیرر  ز مررینو دمررتگیههی  ادوانرری اررو دط امرر ؛   

اار ر صزرگترو از   همونین قالش ز اقیازد دزل  در صوخری از  

حی اعم ل ام  ز همین ااو مد  شید  ی قالش قییر ی ز 

حیکمیتی دزل      الشعیع اا ر   ی  گو  قوار گیرود  

ز صی انن حجم عییم از فعیلی  هی، دزل  در ا ارد  حتری  

از زظینف ا لی خ د قیز صیز اری ایقری )دقتری ز همکریراب     

دمله (. ززارت صهیاش ، درایب ز آا زش پزشکی از 1398

ززار خیقه هینی صزرگ در انواب صی زنواجم عه هی  گستودد 

ای صیشی که صه عن اب اهوم ا لی صخش مر ا  شرنیخته   

ارری شرر د. گسررتودگی انررن ززرا خیقرره از نررک طررو  ز   

صوخ ردار  از میختیر منتی از طو  دنگرو ا در  شرید    

ام  در میل هی  اخیو کیفی  ارائه خیایت از م   انرن  

یب ا رد پسنی عم م اودم قدیشی. از طوفری  ززار خیقه آقون

کش رهی  دهیب درگیرو زنروزک کوزقری    قیز در حیل حیضو 

هرری  اختلررف هرری  صسررییر  در حرر زدچرریلش .اقرریشررید

اقت ید ، مییمی، ادتمیعی، م ا  ز غیرود صروزز قمر دد    

ایزاب اصت  همونیب حیل  افزانشی  صی   ده صه اننکهام . 

یب اخت ی ری قطعری قیرز    دارد. همونین عیم زد د درار 

ز ایو  عیاد زنید  از افواد اوگ رززاقه شیهی صیعث شید  ی 

 دیاعه افواد ادتمیعی ز اقت ید  دالن  صه طوفی از صیشیم.

-اری  ا در   ااو انن که هستنی؛ نکینگو صی  عیا  قییزانی

شر د ز  ر ش هری  ززارت      رو مرخ   صیمریر   اهیر ش د

ر انن صیمریر  کریفی   صهیاش  ز درایب صه  نهینی صوا  اهی

زد د آارید، حکمواقری   صنیصوانن صی   ده صه شوانط صهقدیشی 

قیریز امیمری انرن ززار خیقره اری صیشری. ززارت        اشیرکتی

صوا  اهریر ص رواب در    صهیاش  ز درایب ز آا زش پزشکی

انررن همکرریر  امرر .  اشرریرک  ز انررن شرروانط قییزانرری 

ز افرواد   هی  ادتمریعی قییزانی همکیر ، میزایب ززار خیقه

. ززارت صیشرریدیاعرره صرروا  شکسرر  کوزقرری زنرروزک ارری 

صینسررتی  از  مرریای صهیاشرر ، درارریب ز آارر زش پزشررکی 

دزلتری امرتفیدد کنری  ری      غیو ز دزلتی صخش  هی ظوفی 

راهکیرهی  اثروصخش صروا  االیصلره صری شری ع      صت اقی صی ارائه 

صیمیر  صی داشتن افرق دنری راهدرود  همرواد صری اقعطری        
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را  19وانط کنرر قی ص ررواب شرری ع ک زنرری  پررانو  در شرر

 صره  کره  صیشی فواهم ااکیب انن اگو صنیصوانن،. شکس  دهی

 ززرات صهیاش ، درایب ز آا زش پزشکی گااراب مییم 

 شر د  ارائه اا ر ادارد کننید  سهی  اینونتی پیشنهیدهی 

ز صی قریرت صیشرتو  صره ارینون  ص رواب کوزقری صپرودازد        

ای   اقی گزننره انیمردی    "چیرچ ا حکمواقی اشیرکتی"

انن ززار خیقه صه  نهینی قریدر صره    شوانطانن  در زنواصیشی. 

کنتول صیمیر  کوزقی که نک صیمریر  ق ظهر ر اری صیشری،     

ا  رمی که در شوانط کوزقینی صی  جوصهصه قیو ایقیس  ز 

هری  صریز )داکوا یرک( ز صسرته )غیرو      که اقسیم حکمواقری 

د قشیب دادقی، ظیهواً ا فق داکوا یک( در  یصیو اا ر از خ 

د امر    ونن شی د حکمواقی از م   کش رهینی ظیهو شی

که اشیرک  عم ای ز اشیرک  میزایب هی  ادتمریعی را  

صی خ د داشته اقی. لاا صی   ده صه اطیل  ف ق الاکو اسرئله  

ا لی   الیق حیضو پیمخگ نی صه انن م ال امیمی امر   

ززارت صهیاش ،  که؛ الگ   انیم  حکمواقی اشیرکتی در

درایب ز آا زش پزشکی در اینون  ص واب شی ع صیمریر   

هی  ق ظه ر چگ قه ام ؟ ز انن الگر  شریا  چره اهلفره     

هینی ای صیشی؟ از قتینج   الیرق حیضرو ززارت صهیاشر ،    

درایب ز آا زش پزشکی کش ر صره  ر رت کریرصود  اری     

  اقرری امررتفیدد کنرری. انررن ززار خیقرره در  رر رت ادرروا   

آایررز حکمواقرری اشرریرکتی عرر زد صررو  انجررید   ا فالیرر  

 دز را کریر  رضینتمنی  ز  اعتمید در شهوزقیاب، پیشروف  

 حیلر   از مییم  هی ز خط اشری هری را   ادوا  ز چنیاب

 دز ز همگریقی  اشریرک   صره  صر دب  طوفه نک نکن اخ  ز

ازانری   ای کشیقی.  از دنگو  ذنوصط ارگیقهی  ز اودم طوفه

صهیاش ، دراریب ز آار زش   در ززارت حکمواقی اشیرکتی 

افررزانش اشرریرک  ز  ارری  رر اب اشرریرد کررود صرره؛ پزشررکی

گر نی، ارینون    پرانو ، افرزانش کریرانی ز پیمر     اقعطی 

، افزانش ظوفیر  ادتمریعی ز قهرید     شکینیت ارصیا رد ع

ز اقتالریل   خیایت پزشکی نیید صوا  االیصله صی اسیئ  درهم

 .داقش ز عملکودهی  اطل ا

د دینی  ام  که صه دی  زاژد قرینمی  زاژد حکمواقی، زاژ

رزد )صیگی قیی ز همکریراب  اعنی ز افه م صه کیر ای« دزل »

 امر   حیکمی  شدکه هینی اعنی  صه (.  حکمواقی1391

 صخرش خ   ری   ز دزل  صی ایقی دیاعه پی قیدهنید که

 دینری  فواننری  دنگرو،  عدریرت  (. صره 2016ام  )دیک ا 

 ننری. افهر م  گ  حکمواقری  را هریان  دیاعره   ز رهدرو  

 صوآننری  اعنی  صه ز ام  از حک ا   و گستودد حکمواقی

 صخرش  صریزنگواب  رفتیرهی  اقیاایت ز  عیا  ز همدستگی

 (.  2017ام  )چن ز لی  دیاعه اختلف هی 

قالرش   کره  امر   حکمواقری  از قر عی  اشیرکتی حکمواقی

 حر زد هری    دزلتی نری  حک اتی، میزایب هی  از آفوننیب

 صه رز ز میزقید اعیّن، اسیو کن در ادتمیعی ز خ   ی

  عونف صوا  ایل چنینن  یکن ب .ای کننی همکیر  دل 

 انرن  از کریام  هرو  که ام  شید ارائه اشیرکتی حکمواقی

 ارائر   در اشریرک   فواننری  صورمری  ز صره   لیر    ایل هی

(. 2014پوداخته اقی )ااومر ب ز دروال     عم ای خیایت

 انن ام . در( 2006ایل ازل ایل صوانس ب ز همکیراب )

صخشری   صین اشیرک  اعنی  صه اشیرکتی حکمواقی ایل،

 ایریب  اشریرک   اعنری   صره  اشیرک  ام . در انن ایل،

 خیونه هی ز غیواقتفیعی، قهیدهی  کیرهی، ز کس  حک ا ،

 صره  صخشری  صین اشیرک  ایل، ام . انن عم ای اجیاع

 ز انریصع، فعیلیر  هری    اط عریت،  ار دری   ز  سهیم اعنی 

 صروا   اختلرف  صخش هی  ز میزایقهی   مط هی   اقمنی 

 انرن  از کیام هیچ که اشتو  ام  قتیج  نک صه رمییب

 انرن  صره  دمرتییصی   ر اب   نهرینی  صه میزایقهی نی صخش هی

 اشیرک ، فواننی اننکه رغم علی ایل، قیارقی. انن را قتیجه

 صورمری کرودد،   خر صی  صره  را آب پیش قییزهی  ز ا وکهی

 طر ل  در ز آغریز  در را رممی غیو ز رممی قهیدهی   أثیو

 حکمواقی ایل دزم ام . ایل قکودد صییب اشیرک  فواننی

 ادرزا   صرو  ( امر . عر زد  2008گش ) ز اقس  اشیرکتی

 صروا   زامرط  نرک  عنر اب  صره  قیرز  قهیدهی صوانس ب، ایل

 اشریرک   چوخر   از خریر   در ز اهیا  اشیرک  پیشدود

یق قگراار   ق رمرمی  قهیدهری   صه  نهی زلی ام ؛ شید ذکو

 ایقید اغف ل هنجیر  ز شنیختی قهیدهی  از ز شید اشیرد

( 2011ام . الگ   مر م چریرچ ا ااومر ب ز قدری وی )    

ام . انن ایل حکمواقی اشیرکتی را صره عنر اب فواننری ز    
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میختیرهینی از   میم گیو  هی ز اینون  در خرط اشری   

هی  عم ای  عونرف اری کنری. در انرن چریرچ ا، قیریم       

شیرکتی      أثیو شوانط ا یطی امر  ز صری   حکمواقی ا

ا و  هی آغیز ای ش د ز شوانط ا یطی ز خر د قیریم را   

     أثیو قوار ای دهی. انن ا و  هی شیا  ار ارد زنرو   

 ام : 

 عیم  عیدل قیرت صین ذ  قفعیب ز مهیایاراب -1

اقگیزد هی  داخلی ایقنی اشک ت، انیصع، انریفع   -2

ایقنی ص رواب   نی فو   هی نی اقگیزد هی  خیردی

 هی  ا قعیتی نی قهید ،  هینیات نی فو   هی

پیشینه اخیلف  نی همکیر  اییب ذ  قفعیقی که  -3

 ایقع نی ا د   سهی  اشیرک  ای ش قی.

رهدو  که صه حض ر نرک رهدرو شرنیخته شرید      -4

 اشیرد دارد.

زاصستگی اتالیص  در زاریقی کره مریزایب هری صره       -5

  نهینی قیدر صه اقجیم اهیا  خ د قیستنی

عیم قطعی  که صه ط ر داخلی قیص  ح  قیسر    -6

ز ایت اقی گوزههی را ده  همکریر  در کریهش،   

 اقتشیر نی صه اشتوا  گاار  رنسک هیان  کنی.

انن چیرچ ا، در االینسه صی دز ایل قدلی، از چنری دهر    

ار الی نیفته ام . ازل اننکه انرن چریرچ ا ادرزا  قیریم ز     

لیری ی دمرع   اشخ ه هی  اشیرک  را در نک میستم عم

ای کنی ز ار دی  علی ز اعل لی آب را   ضری  اری دهری.    

دزم، در انن چریرچ ا، قیریم حکمواقری اشریرکتی   ر       

 أثیو شوانط ا یطی ام ، صی ا و  هی آغریز اری شر د ز    

شوانط ا یطی ز خ د قییم را      أثیو قروار اری دهری.    

م م، انن ایل اشریرک  صخرش خ   ری ز دزلتری را از     

قی هری  اشریرکتی صره حسریا اری ازرد؛ در      اق اع حکموا

حیلی که صی   ده صه  عونف حکمواقری اشریرکتی در اریل    

اقس  ز گش، اشیرک  صخش خ   ی ز دزلتری  روفی در   

اوحله ادوا   رت ای گیود ز قه در اوحله   میم گیو  

 ز صه انن عل  خیر  از ح زد حکمواقی اشیرکتی ام .

الیالریت ا ریزد     یکن ب در ا رد حکمواقی اشیرکتی   

اقجیم شید ام  که خل ه ا  از انرن   الیالریت در ادااره    

( در 1398گزارش شرید امر . ا مری  ز داقرینی فرود )     

الگر   حکمواقری اشریرکتی   مرعه     "  الیالی صری عنر اب   

صری امرتفیدد از    "اقوژ   جینی پانو انواب: رزنکود  قهید 

ا ریحده قیمره    25رزنکود کیفری ار رد کریز  ز پرس از     

نیفته صی مییمتگااراب، اینواب میزایب هی ز شوک  میختیر 

هی، اقجمن هری ز مرواینه گرااراب  صره ارائره اریل   مرعه        

اشیرکتی ز صی رزنکود  قهید  در انواب پوداخته اقی. قتینج 

 اح رینی،  اشریرک   انن   الیق قشیب دادقی کره؛ الگر    

 ز ای شر د  آغیز اشیرک  اقگیزد هی  صی که ام  فواننی 

 انن آزرد.درای حوک  صه اهثو  عیا  صی را  اشیرک چوخ 

 ایریب   عهری  انجید ز اعتمیدمیز   عیرضیت، ح  صی چوخه

 ز اشریرک   فواننری  صیشرتو   ال نر   ا د  قالش آفوننیب

 قالرش  اریل،  انرن  در .ای ش د اطل ا قتینج صه دمتییصی

 صره عنر اب   رمرمی  ز هنجریر   شنیختی، قهیدهی  دزگیقه

 اسریو    قرف در  عیا  ،همزایب ط ر صه ز پیشوف  عیا 

 ز  ش نالی ق اقین زضع صی ام . دزل ، شید  شون    معه

 انجرید  را صخرش  در انرن  مواینه گراار   اقگیزد  ضمینی،

 شنیختی، ز هنجیر  قهید  ا اقع از صوخی اای ام ؛ کودد

 اعتمرید  عریم  ز دزلتمروداب   عهری  عیم انیفع،  ضید ایقنی

 . امر  شید   معه موع  کیهش ا د  خ   ی صخش

ارائره الگر     "(   الیالی صی عن اب 1398دقتی ز همکیراب )

  معه اوحله ا  حکمواقی اشیرکتی صی امتفیدد از رزنکود 

 هینرینن   نیفتره  امریک  اقجریم دادد اقری.  صرو   "فوا  وکیر   

 اانیر   ار دیطریت،  ز اط عریت  فنریزر   کیهی  پ زهش،

شردکه،   در شهوزقیاب اشیرک  شدکه، م دآزر  میندو ،

 گ نی پیم  شدکه، اعضی  اییب میزقید  عیا  ز درگیو 

 شردکه،    مرعه  اقریاز  چشم شدکه، میختیر  چیرچ ا ز

 داقش دارا  اقسیقی ز انیصع شدکه صو حیکم فنیزراقه شوانط

ار دیطیت صیشتونن  ز اط عیت فنیزر  از امتفیدد اهیرت ز

عمو ز کریرلس    أثیو را صو   معه حکمواقی شدکه ا  دارقی.

اطیلعه خ د پیواا ب حیکمیر  اشریرکتی در    ( در2020)

صخش صهیاش  صوزن  ز زقززال صییب کودد اقی که؛ در دهر   

  اقمنیمیز  ادتمیعی ز ارینون  صخرش صهیاشر  در دز    

کش ر از حکمواقی اشیرکتی امتفیدد شید ام . آقهی صیریب  
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در صهیاشر  را   یاشریرکت   یر حیکم نیچنر کودد اقی که؛ 

 کنر صلکره صره عنر اب      توا  امر  کنفالط صه عن اب  ینقدی

در قیرو گوفر  کره در آب د اارع مریزایب       ییمیپوزژد م

 کشنی. یا د د در صهیاش  را صه چیلش ا  یزضع یفتهن

 

 مواد و روش ها

 ررو اصعررید ز  دقدرریل در  عمیررقه   الیررق حیضررو صرر 

حکمواقرری اشرریرکتی در هرری  کلیرری  ز کرریرصود  اهلفرره

صیشری.  اری  ززارت صهیاش ، درایب ز آا زش پزشکی کش ر

از انررن رز اصترریا صرری امررتفیدد از رزش کیفرری ز گررودآزر   

حکمواقرری هرری  کیفرری ارر رد قیرریز، ع اارر  اررهثو صررو دادد

در پر زهش حیضرو از رزش   . شرید اقری  امتخوا  اشیرکتی 

در انرن  اکتشریفی امرتفیدد شرید امر .      –  الیق  وکیدی

طوح پ زهشگو اصتیا از رزش کیفی ا ضر ع پر زهش را صری    

یب ا یزد صورمی کرودد، مرپس صرو ادنری      کننیگشوک 

هی  کیفی قسد  صه میخ  اصزار انیم  ز ا رد قیرو  نیفته

قمینی ز در اوحله دزم صری امرتفیدد از اصرزار  هیره     اقیام ای

صروا   عمریم   ) پودازدهی  کمی ایشید، صه گودازر  دادد

، ز ایل ارائه شرید، ار رد ارزنریصی    (هی  صخش کیفینیفته

 ر اب  صی   ده صه ایهی    الیرق حیضرو اری    .گیودایقوار 

شر د.  ا  ا س ا ای  معه -گف  از قیو هی ، کیرصود 

ش د  ی صی امتفیدد از رزنکود کیفی ز صی   ده زنوا   ش ای

هری  کیفری گرودآزر  شرید از رزش دلفری اریل       صه دادد

حکمواقی اشیرکتی طواحی ز ارائه گودد، ز از قیو ایهیر   

کمّرری  -ترره ز از قرر ع کیفرری رزش دررزت   الیالرریت آایخ

 صیشی.ای

 االریای ی  اطیلعره  ازل اوحله در الف( بخش کیفی:

هری   حر زد  در صری عنر اب   الیرق    ارو دط  قیرو   ادریقی 

حکمواقرری، حکمواقرری خرر ا، حکمواقرری اشرریرکتی ز ... ز 

 صورمری  ا رد خیردی ز داخلی پ زهشی ادصییتهمونین 

ی حکمواقر صوخری از ع اار   أثیوگراار صرو      گوفر  ز  قروار 

 ز دیاع الگ هی  زد د عیم دلی  صه. شی  یزنن اشیرکتی

حکمواقری اشریرکتی در ززارت صهیاشر ،     حیطه در ص ای

 ازا ضر ع،   صورمیده  ، درایب ز آا زش پزشکی کش ر

  ریزنن  ز شنیمرینی  صروا  اتخ  ریب   ز خدوگیب دنیگید

حکمواقی اشریرکتی در ززارت صهیاشر ، دراریب ز     الگ  

  ص رواب شری ع صیمریر  هری      آا زش پزشکی در اینون

هری   ق ظه ر  صهود گوفته شی ز صوا   دیین اصعید ز شیخص

انیم  دهر  ارائره اریل حکمواقری اشریرکتی، از رزش      

 کیفری،  صخرش  در آاریر   دلفی امرتفیدد گودنری. دیاعره   

)اعضرری  هیرریت علمرری ز اتخ ررص در زاینرره   خدوگرریب

، امری یی آشرنی صری    اینون  دزلتی ز خرط ز اشری گراار    

ز کیرشنیمریب ززارت صهیاشر ،    ع   الیق ز ارینواب ا ض 

 کره  آقجرینی  از صیشری. ( ایدرایب ز آا زش پزشکی کش ر

حکمواقری اشریرکتی    ح زد در که  یحدنیواب ز خدوگیب

 از قیسرتنی  شنیمرینی  قیصر   زض ح صه صیشنی داشته  سلط

 امرتفیدد  صوفی گل له ز گیو  هیفمنیقم قه رزش از اننوز

 آگریهی  کره  امر   صر دد  افرواد   صرو   موکرز  اصتیا در شی.

 انن صو اقی. ع زدپ زهش داشته ا ض ع صه قسد  صیشتو 

  ری  شری  خ امرته  ا ریحده  ار رد  افواد از ادااه رزش، در

 هسرتنی  زاینه  ریحدنیو  انن در که را هی  دنگو خدود

 قم قره  دنگرو  زاحریهی    و یر   صه همین قمیننی. اعوفی

 صروا   اعییرهرینی  کیر شوزع در شیقی. اقتخیا ز شنیمینی

 انن ادنی  صو شی. گوفته قیو در هیفمنی خدوگیب اقتخیا

هی  همیهنگی  ی شی  هیه خدوگیب انن از فهومتی اعییرهی

صری   صگیرود.   ر رت  ا یحده اقجیم زق  ز  نییم صوا  الزم

خدود صوا  ا یحده کریفی  شرخیص    14انن فواننی  عیاد 

کیفری،   صخرش  هری در دادد گرودآزر   دادد شید ام . اصزار

 شنیمرینی  دهر   حیضرو    الیرق  در صیشری. اری  ا یحده

هری   ا ریحده  از حکمواقری اشریرکتی   الگ   هی زشیخص

 ا ریحده   عیین از پس گودنی. امتفیدد میختیرنیفته قیمه

  شرکی   اکریب  ز زاریب  صروا   الزم همریهنگی  ش قیگیب،

دلسره    شرکی   از گوفر . پریش    ر رت  ا یحده دلسه

 صورمی پیشینه پ زهش، قتینج وحط از ا ا یحده، خ  ه

 اروزر  صخرش  در شرید  هری  شنیمرینی  پ زهش، شریخص 

 اختیریر  در پر زهش  اهریا   ز ا ریحده  ادصییت، مرهاالت 

 اقجیم صوا  را الزم آایدگی  ی گوف  ا یحده ش قیگیب قوار

 در قیرز  ا یحده دلسه اصتیا  در صیشنی ز داشته ا یحده
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 دادد ضری     اخت رو  طر ر  صره  شرید  اقجیم کیرهی  ا رد

-رزش از پ زهش، ا الرق  رزانی از اطمینیب شی. ده ای

)مه مر نه قگرو (    میز اعضیت، اثلث   مط صورمی هی 

 کرودد  امرتفیدد    مرط همکریراب   صریزصینی  هی زدادد انیصع

از؛  عونف ا رط حیت،   دیره    پینینی صورمی ام . ده 

پومش ش قیگیب ز زضعی  ظیهو  ز درزقی امتفیدد شید 

 ام .    

-در پ زهش حیضو، صو امیک  عونف ا ض ع،  خ رص 

هی  ا رد قییز  عیین ز اعضی  پیق  دلفی در دز اوحلره ز  

گیو  غیواحتمیلی، شنیمرینی  هی  قم قهصی امتفیدد از رزش

ز اقتخیا شیقی. در اوحله ازل رزش دلفی، اصتیا ا ض ع ز 

صی اطیلعه گسرتودد پیواار ب ادیحرث؛     اصعید آب  عونف شی.

اشریرکتی از دنریگید  ریح  قیرواب داخلری ز       حکمواقی

خیردی صوخی ع اا  اهثو صو حکمواقی اشیرکتی شنیمینی 

گودنی. همزایب صی شنیمینی ز عیین اعضی  پیق  ز اکی دره  

هی  امتخوا  شرید  صی هونک از آقیب ز   ضی  صوخی اهلفه

در ادیقی قیو  )صوخی ا ارد صه   رت حضر ر ( از آقریب   

اقی هینی که احییقی ای قیو قوار قگوفتههخ امته شی  ی اهلف

پیشنهید دهنی. در حالیال  در اوحله ازل دلفری صری کمرک    

ا  از ع اا  اهثو صو حمکواقی اعضی  پیق  ز امی یی، مییهه

اشیرکتی در ززارت صهیاشر ، دراریب ز آار زش پزشرکی     

 کش ر اح ی ز   لی  گودنی.  

یرزاب  االییک ا فیق قیو: در انن پ زهش صوا   عیین ا

ا فیق قیو اییب اعضی  پیق ، از ضون  کنیال امتفیدد شی. 

ضون  همیهنگی کنیال االییمی ام  صوا   عیین دردر   

 Nهمیهنگی ز ا افال  اییب چنینن دمته ر ده اوص   صه 

 ر اب  شی نی فود. در حالیال  صری کریرصود انرن االیریک اری     

اجم عه ر ده را نیف . چنرین   Kا  اییب همدستگی ر ده

رزانری ایریب   »صره زنر د در اطیلعریت اوصر   صره       االییمی

دهی افیی ام . ضون  همیهنگی کنیال قشیب ای «دازراب

که افواد  که چنی اال له را صو امیک اهمیر  آقهری او ر     

اقی، امیمیً اعییرهی  اشیصهی را صوا  قضریزت درصریرد   کودد

اقی ز از انن ل یظ صری  هی صه کیر صودداهمی  هو نک از اال له

و ا فیق قیو دارقی. االیار ضون  کنریال در  کنیرک   نکینگ

 صیشی.  ای 9 ی  1دلفی عید  صین 

اوحلره پرس از شنیمرینی     انرن  درب( بخش کمّیی:  

 ع اا  در صخش کیفی صی امتفیدد از  کنیک دلفی، دهر  

 الگ  اتغیوهی  صین رزاصط الگ ،  عیین اتغیوهی  منجش

 زهشپر   رزش از افهر ای  الگر    همونین اعتدیرنیصی ز

اعیدالت مریختیر    ایل ق ع از همدستگی کمی )   یفی

افرزار زنر زال پری ال اک( امرتفیدد شرید      صی امتفیدد از قوم

ز  شرید  طواحری  الگ   اتغیوهی  منجش ام . اصزارهی 

ا  لیکروت  گزننه 5در قیل  پومشنیاه صسته  هی  آبگ نه

 اقری، مرپس  شرید  طواحری  از صسرییر کرم  ری صسرییر زنرید     

 در ا تر انی  رزانری   أنیری  ده  شید واحیپومشنیاه ط

 در آب پینرینی   أنیری  دهر   ز گوفته قوار خدوگیب اختییر

 شی. ادوا پینل ت   رت صه آایر  از دیاعه ک چکی قم قه

 شید هی  طواحیصورمی ایل ارائه شید، پومشنیاه ده 

 گرودآزر   ز هی   زنرع گودآزر  دادد صوا  م م اوحله در

ارینواب ز کیرشنیمریب ززارت   دیاعره آاریر  شریا      شی.

صیشی. حجم صهیاش ، درایب ز آا زش پزشکی کش ر  ای

صیشرنی. صری   دره صره     قفرو اری   140دیاعه آایر  صواصو صری  

قیپرانو  پومشرنیاه هری از  مریم شرمیر       احتمیل صوگش 

هری، پومشرنیاه   دادد گرودآزر   امتفیدد شرید امر . اصرزار   

ق که حی   خوزدری صخرش کیفری   الیر     ا الق میخته

 60اهلفه ا لی ز  10صیشی، ام . انن پومشنیاه دارا  ای

اهلفه فوعی ام . صوا  صورمی رزانی پومشنیاه   الیق از 

رزانی ا ت انی، میزد ز همگوانی امتفیدد شید ام . صوا  

صورمی رزانی ا ت انی از قیو خدوگیب امتفیدد شید ام . 

زد قفرو از امری یی گرو    10پومشنیاه انن   الیق در اختییر 

اینون  قوار دادد شی ز ا رد  أنیی آقهی قوار گوفتره امر .   

صره دمر     spssافزار رزانی میزد پ زهش قیز صه کمک قوم

هری  ارزنریصی در انرن آزار ب، آاریرد کفینر        آای. شیخص

صودار  ز مط  اعنیدار  صیر ل  هستنی. ده   أنیی قم قه

از رزانی میزد، مط  اعنیدار  صیر ل  صینی االریار  کمترو   

صودار  قیرز  در ی داشته صیشی ز صوا  آایرد کفین  قم قه 5

قدرر ل امرر . صرروا  قیصرر  50/0اعمرر م االرریدنو صرریش از 
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-صه کیر صرودد اری   KMOاطمینیب از کفین  حجم قم قه، 

ش د. انن شیخص در داانره  رفو  ری نرک قروار دارد. اگرو       

االیار شیخص قزدنک صه نک صیشی، اقریازد قم قره انیمر     

-هی  ااک ر صوا  اتغیوهی  پ زهش اقریازد ام . شیخص

گیو  شی ز صی   ده صه االیدنو صه دم  آاید، رزانی مریزد  

 ر اب گفر    اتغیوهی ا رد  أنیی قوار گوف . از طوفری اری  

حجم قم قه صوا   دیین از کفین  انیمدی صوخ ردار امر .  

افرزار لیرزرل   (، صری امرتفیدد از قروم   AVEرزانی همگوانی )

هری صره کمرک آلفری      پینرینی پومشرنیاه   گیو  شری. اقیازد

کوزقدیخ ز پینینی میزد صورمری شری.  االریار آلفری  همره      

صرره دمرر  آارری؛ صرره انررن اعنرری کرره   7/0اتغیوهرری صرریال  

صوا  همه  AVEهی پینینی انیمدی دارقی. االیار پومشنیاه

اقی پس رزانری همگوانری انرن    شید50/0اتغیوهی صزرگتو از

ی میزد همه اتغیوهی صزرگتو از ش د. پینیناتغیوهی  أنیی ای

-صیشی پس پینینی میزد انن اتغیوهری  أنیری اری   ای 70/0

در انررن پرر زهش صرره انیرر ر صورمرری قوارریل صرر دب شرر د. 

امررمیوقف -اتغیوهرری  پرر زهش از آزارر ب ک لمرر گوز   

امتفیدد شی. مط  اعنریدار  همره اتغیوهری صزرگترو از از     

اب گفر     در ی ای 95صیشنی؛ پس صی اطمینیب ای 05/0

   صیشنی.که همه اتغیوهی، دارا    زنع قوایل ای

 

 یافته ها

 دزر ازل دلفیپومشنیاه : نتایج دور اول روش دلفی

قفو  14 صه   رت حض ر  صه ، کهکه شیا  دز صخش ام 

از اعضی  پیق     ن  دادد شی. صه انن انی ر صی هرو عضر    

. صیر صه   رت  لفنی  میک گوفتره شری   3صه ط ر اییقگین 

قفو از اعضی  پیق  پومشرنیاه را  کمیر     نکاز انن اییب، 

در ری( درنیفر     92پومشرنیاه )  13قکود. صه انن  و ی  

از پیمخگ نیب شی. در صخش ازل پومشنیاه دزر ازل دلفی، 

درخ ام  شی  ی صی   ده صره  جوصره ز اطیلعریت خر د در     

زاینه حکمواقی اشیرکتی ز ادیحث او دط، ع االی که صرو  

حکمواقی اشیرکتی  أثیو گاارقی را ذکو کننی. پرس   ادوا 

میز  آقهی طری فواننری ، ارتن    هی ز پییدداز اقجیم ا یحده

هی هی صوا  نیفتن کیهی  اشتو ، افیهیم ز اال لها یحده

صه ط ر انیم ا رد صورمی قوار گوفتنی. در گیم ازل از اتن 

هی کیهی  اشرتو  امرتخوا  شریقی. در    هی، گزاردا یحده

-هی در مط  دمله ز عدیرت ار رد  جزنره  حله صعی، دادداو

ز  لی  قوار گوف  ز افیهیم کشف شریقی. نعنری پرس از    

هرینی کره  ر رت    صنی امتخوا  کیهی  اشتو  صی دمته

هری   گوف  افیهیم  یزنن شریقی. در اوحلره صعری اال لره    

صنی  افیهیم امتخوا  ز صه طر ر ا قر    ا لی قیز از دمته

و اال له ا لی شیا  چنی افه م ص د که گاار  شیقی. هقیم

هری  همه آقهی ص امطه کیهی  اشتو  استخو  از ا یحده

فهومرتی از  اقی.  در صخش دزم دزر ازل قیرز  صه دم  آاید

هری   کره از پر زهش   حکمواقری اشریرکتی  ع اا  اهثو صو 

پیشین ز ادیقی قیو  امتخوا  شید ص د، ارائه گودنری. در  

ایزاب  أثیو هو نرک از   دا درصیرقیو خ د رافواد انن صخش، 

حمواقی هی  پیشین، اهثو صو ع اا  اح یت شید از پ زهش

هری  ا در د در االیصر     ، صی اقتخیا نکی از گزننهاشیرکتی

هری در قیلر  طیرف لیکروت ز     کود. انن گزننهآقهی اع م ای

 ررأثیو »، «2 ررأثیو کررم: »، «1 ررأثیو صسررییر کررم: »شرریا  

ص دد « 5 أثیو صسییر زنید: »، ز «4 أثیو زنید: »، «3ات مط: 

عیارر  از ادصیرریت پرر زهش   19در دزر ازل دلفرری،  امرر .

عیا  قیز از ا یحده صی اعضی  پیق   44آزر  شیقی ز دمع

عیار  انرن دزر  کمیر      63صه دم  آای که در اجم ع صی 

عیار  حرا  ز    3عیا ،  63شی. در دزر ازل در اجم ع از 

حرا  شرید عدیر نری از:    عیا   أنیی شیقی. مه عیار    60

 زد د فهم اتالیص ، اشیرک  همه دیقده،  فکو دمعی.

قفرو   14 صه دزر دزم پومشنیاه: نتایج دور دوم دلفی

قفرو از   دزاز اعضی  پیق     نر  دادد شری. از انرن ایریب،     

اعضی  پیق  پومشنیاه را  کمی  قکودقی. صره انرن  و یر     

 مررریای  .در ررری( درنیفررر  شررری  85پومشرررنیاه ) 12

دهنیگیب در انن دزر، در دزر قد  قیز شروک  کرودد   یم پ

دزر دزم قیز شیا  دز اوحله ص د، در اوحله ازل دزر ص دقی. 

در پیشینه   الیرق   ، فهومتی از ع اا  ارائه گودنی کهدزم

کننیگیب در دزر ازل صه عن اب ع اار   شوک  ز ا یحده صی 

اطروح کرودد ص دقری. در انرن      حکمواقی اشریرکتی اهثو صو 

ایزاب  أثیو هو نک  دصخش، پیمخگ  صینی قیو خ د را درصیر
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هی  ، صی اقتخیا نکی از گزننهحکمواقی اشیرکتیاز آقهی صو 

هری در قیلر    کود. انن گزننها د د در االیص  آقهی اع م ای

در صخرش دزم دزر دزم قیرز از   طیف لیکوت ارائره گودنری.   

اشیرک  کننریگیب درخ امر  شری  ری عر زد صرو ع اار         

ا د د مینو ع االی که صو حکمواقی اشریرکتی  أثیوگراار   

در دیزل اقی، صییب کننی. هستنی ز در صخش ازل ذکو قشید

در صخش دزر  قتینج دزر دزم رزش دلفی در  شید ام . 1

دزم  کنیک دلفری، اجم عره ع اار  کلیری  ز ارهثو صرو       

حکمواقی اشریرکتی صره  و یر  اهمیر  آقهری صرو امریک        

دزر ازل ارائه شی. در انن صخرش، همره    هی اییقگین پیم 

ع اا  دزر ازل  أنیی شیقی ز هیچ عریالی اضریفه ز حرا     

ز  گوابنقومیقیب ،   ده صه رفید د  یز آم  م دانی قشی.

 یپر زهش صره  مریا    یدرصریرد چگر قگ   یارائه اط عیت کیف

صره   یقیاه کتدر   نشوک  کننید، کس  رضی  هی یآزا دق

  نر شریقی. دهر  رعی    نر انی ر شوک  در پر زهش رعی 

 22821212971811کی ثد  پوزپر زال   ،یاخ ق پ زهش

 .شی  اخ ق داقشگید ثد   تهیدر کم

 

 های محقق()منبع: یافته دور اول دلفی نتایج . 1 جدول

Table1. Delphi First Round Results (Source: Researcher Findings) 

 ایج دور دوم دلفینت نتایج دور اول دلفی هاشاخص مفاهیم کالن

 تعداد

 پاسخها

 میانگین

 هاپاسخ

 انحراف

 معیار

 هاپاسخ

کندا

 ل

 ترتیب

 اهمیت

 تعداد

 پاسخها

 میانگین

 هاپاسخ

انحراف 

 معیار

 هاپاسخ

کندا

 ل

 ترتیب

 اهمیت

 

 تعامل راهبردی

 1 8.01 0.421 4.62 12 1 7.91 0.530 4.24 13 ایجاد ارتباطات متقابل

های تعامل با تکنولوژی 

 روز

13 4.12 0.673 6.4

7 

4 12 4.40 0.489 7.80 2 

تعامل سازنده میان 

 اعضاء

13 4.18 0.582 6.82 2 12 3.98 0.606 6.7

4 

6 

 

 اعتماد سازی

7.4 0.437 4.18 13 اعتماد به همکاران

7 

1 12 4.84 0.376 7.6

4 

1 

اعتمادسازی در بخش 

 خصوصی

13 3.94 0.541 6.97 3 12 4.50 0.443 7.18 3 

 5 6.98 0.485 3.86 12 5 6.32 0.668 3.82 3 اعتماد به فرایند

 

 مهارتها

تخصص و مهارت های 

 کارآفرینانه

13 4.67 0.516 7.8

3 

1 12 4.48 0.542 7.92 1 

نوآوری و خالقیت در 

 اجرا

13 4.42 0.634 7.5

4 

3 12 4.12 0.454 7.25 3 

7.6 0.448 4.25 12 2 7.72 0.549 4.60 13 تعهد خالق

7 

2 

 4 6.57 0.529 3.76 12 4 6.28 0.698 4.22 13 مدیریت تجربه

 

 بازیگران ائتالف

شناسایی بازیگران 

 اصلی مشارکت

13 4.60 0.488 7.91 1 12 4.32 0.641 7.7

8 

1 

الگوها و جریان های 

 تعاملی بین بازیگران

13 4.46 0.510 7.7

8 

2 12 4.20 0.578 7.28 2 

ین بین تعامالت آنال

 بازیگران

13 3.86 0.622 6.4

8 

4 12 3.74 0.388 6.4

3 

4 
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قوانین و آئین 

 نامه ها

 

قوانین و آئین نامه 

 های مشوق توسعه

13 4.54 0.624 6.4

7 

1 12 4.55 0.437 7.8

3 

1 

آئین نامه های حمایت 

از سرمایه گذاری 

 مشترک

13 4.44 0.732 6.22 2 12 4.04 0.629 7.5

4 

2 

و مقررات  حذف قوانین

 دست و پا گیر

13 3.98 0.733 5.92 4 12 3.62 0.608 6.56 4 

 

پایداری چرخه 

 مشارکت

 2 7.66 0.482 4.36 12 2 7.42 0.587 4.74 13 تعهد فرایند مشارکت

حل تعارضات بین 

 بخشی

13 4.76 0.437 7.5

8 

1 12 4.60 0.527 7.93 1 

 - - - - - 8 3.21 0.872 1.78 13 مشارکت همه جانبه

پیشقدم شدن شرکتهای 

 بخش خصوصی

13 4.02 0.541 6.8

8 

6 12 3.43 0.407 7.66 6 

 

مدیریت 

 مشارکت

 3 7.51 0.561 4.53 12 3 6.62 0.562 4.24 13 برنامه ریزی فعال

 7 6.23 0.468 3.68 12 7 5.94 0.672 3.53 13 برنامه ریزی عملیاتی

همراستاسازی منافع 

 اعضاء

13 4.40 0.506 7.3

8 

2 12 4.61 0.420 7.55 2 

ایجاد ارزش و مدیریت 

 ارزش عمومی

13 4.14 0.563 7.01 4 12 4.46 0.447 7.39 4 

متعهد کردن اعضای 

کلیدی به چشم انداز و 

 اهداف مشارکت 

13 3.44 0.678 6.13 8 12 3.42 0.537 6.12 8 

 

دوراندیشی 

 راهبردی

7.5 0.627 4.61 13 توانمندسازی

4 

1 12 4.58 0.526 7.92 1 

ایجاد و ظرفیت سازی 

 فناورانه

13 3.90 0.581 7.04 4 12 3.78 0.609 7.4

8 

4 

ارزیابی پتانسیل 

 سرمایه گذاری ها

13 4.44 0.511 7.29 2 12 4.25 0.592 7.7

6 

2 

 

 پاسخگویی

پاسخگویی به ارباب 

 رجوع

13 4.59 0.503 7.92 1 12 4.86 0.501 7.90 1 

یع در بهبود و تسر

 پاسخگویی

13 3.86 0.584 6.55 5 12 3.93 0.583 6.27 5 

پاسخگویی به دستگاه 

 ها و واحد های نظارتی

13 4.27 0.637 7.3

7 

3 12 4.12 0.529 7.4

4 

3 

 

تفکر راهبردی 

 کارآفرینانه

تفکر مثبت به مشارکت 

 جویی

13 4.82 0.529 7.7

3 

1 12 4.75 0.439 8.21 1 

اعتقاد به اقدامات 

 معیج

13 4.74 0.573 7.62 2 12 4.52 0.541 7.89 2 

توافق پذیری و مصالحه 

 پذیری

13 4.66 0.591 7.49 3 12 4.34 0.593 7.7

7 

3 

3.7 0.698 2.49 13 تفکر جمعی

6 

8 - - - - - 
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شیخص شنیمینی  60در اجم ع صوا  حکمواقی اشیرکتی 

صنی ، ایل افه ای صه   رت شرک   شی که پس از دمته

 ارائه شی.  1
 

 

 

 

 . مدل مستخرج از بخش کیفی تحقیق 1شکل

figure 1. The model extracted from the qualitative part of the research 
 

 

صره انیر ر    اتغیوهی  پر زهش:  tآزا ب اییقگین ز آزا ب 

هری از آزار ب االینسره ایریقگین       لی  زضرعی  شریخص  

ا  (  ک قم قره Tشید ام  ز صی کمک آزا ب  ی )امتفیدد 

هی قسد  صه ارزش آزا ب )عرید  زضعی  هو نک از شیخص

ش د. صی   ده صره قترینج صره دمر  آارید از      (، صورمی ای3

مط  اعنیدار  آزا ب در همه ا ارد کر چکتو از   2دیزل 

در ری   95صیشی. پس صری اطمینریب   ( ای05/0ایزاب خطی )

هری   ایزاب اهمی  هو نک از شیخص  اب ادعی کود که ای

( امر . صری   3اتغیوهی  اوص طه صزرگترو از ارزش آزار ب )  

  اب چنین صییب   ده صه فی له اطمینیب صه دم  آاید ای

داش  که در ا ارد  که حی صریال ز پرینین هرو دز اثدر      

ام ، اییقگین صه دم  آاید صزرگتو از ارزش آزا ب ام . 

 ش قی.وهی  أنیی ایهی  اتغیصنیصوانن همه شیخص

 
 

 

 

 

 

 

 

حکمرانی 

 مشارکتی

قوانین و 

 آئین نامه ها
تعامل 

 استراتژیک

اعتماد 

 سازی

مهارت 

 ها

بازیگران 

 ائتالف

تفکر 

استراتژیک 

 کارآفرینانه

پایداری 

چرخه 

 مشارکت

پاسخگو

 یی

یدوراند

شی 

 استراتژیک

مدیریت 

 مشارکت
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 های محقق(ای و تحلیل عاملی )منبع: یافته. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه 2جدول 

Table2. Results of one-sample t-test and factor analysis (Source: Researcher Findings) 

 هاشاخص متغیرها
آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اطمینان از  فاصله 95%

 اختالف میانگین
 نتایج تحلیل عاملی

 سطح باال سطح پایین
بار 

 عاملی

ضریب 

 معناداری
 نتیجه

 

 تعامل راهبردی

 تأیید - 73/0 48/0 18/0 001/0 119 25/11 ایجاد ارتباطات متقابل

 تأیید 03/9 63/0 53/0 21/0 001/0 119 34/10 تعامل با تکنولوژی های روز

 تأیید 80/9 66/0 44/0 15/0 000/0 119 73/10 ازنده میان اعضاءتعامل س

 

 اعتماد سازی

 تأیید - 80/0 56/0 27/0 000/0 119 18/10 اعتماد به همکاران

 تأیید 45/8 58/0 47/0 20/0 001/0 119 93/9 اعتمادسازی در بخش خصوصی

 تأیید 73/8 74/0 38/0 13/0 000/0 119 46/8 اعتماد به فرایند

  

 مهارتها

 تأیید - 84/0 45/0 21/0 000/0 119 48/9 تخصص و مهارت های کارآفرینانه

 تأیید 32/7 66/0 53/0 27/0 000/0 119 37/10 نوآوری و خالقیت در اجرا

 تأیید 98/9 70/0 62/0 30/0 001/0 119 61/10 تعهد خالق

 

 بازیگران ائتالف

 تأیید - 85/0 38/0 16/0 001/0 119 33/9 شناسایی بازیگران اصلی مشارکت

الگوها و جریان های تعاملی بین 

 بازیگران

 تأیید 47/9 70/0 49/0 22/0 000/0 119 72/9

 تأیید 48/10 74/0 61/0 29/0 001/0 119 26/10 تعامالت آنالین بین بازیگران

 تأیید 13/10 71/0 45/0 24/0 000/0 119 14/8 روابط راهبردی بین بازیگران

 تأیید 07/8 63/0 40/0 19/0 001/0 119 29/9 کیفیت همکاری بین بازیگران

قوانین و آئین نامه 

 ها

 

قوانین و آئین نامه های مشوق 

 توسعه

 تأیید - 82/0 59/0 28/0 000/0 119 44/10

آئین نامه های حمایت از سرمایه 

 گذاری مشترک

 تأیید 37/13 75/0 43/0 23/0 000/0 119 52/9

ف قوانین و مقررات دست و پا حذ

 گیر

 تأیید 54/12 71/0 40/0 18/0 000/0 119 64/9

 

پایداری چرخه 

 مشارکت

 تأیید - 82/0 51/0 25/0 000/0 119 82/10 تعهد فرایند مشارکت

 تأیید 16/15 81/0 44/0 21/0 001/0 119 69/9 حل تعارضات بین بخشی

پیشقدم شدن شرکتهای بخش 

 خصوصی

 تأیید 06/13 72/0 59/0 28/0 000/0 119 23/10

 

 

 مدیریت مشارکت

 تأیید - 79/0 35/0 17/0 000/0 119 42/10 برنامه ریزی فعال

 تأیید 01/12 72/0 66/0 31/0 001/0 119 86/9 برنامه ریزی عملیاتی

 

دوراندیشی 

 راهبردی

 تأیید - 72/0 50/0 24/0 000/0 119 37/9 توانمندسازی

 تأیید 67/5 69/0 63/0 30/0 001/0 119 61/8 ت سازی فناورانهایجاد و ظرفی

 تأیید 70/6 70/0 53/0 25/0 000/0 119 45/8 ارزیابی پتانسیل سرمایه گذاری ها

 

 پاسخگویی

 تأیید - 72/0 62/0 30/0 000/0 119 95/9 پاسخگویی به ارباب رجوع

 تأیید 75/8 56/0 69/0 33/0 000/0 119 57/10 بهبود و تسریع در پاسخگویی

 

تفکر راهبردی 

 کارآفرینانه

 تأیید - 64/0 51/0 24/0 000/0 119 19/10 تفکر مثبت به مشارکت جویی

 تأیید 71/8 71/0 42/0 18/0 000/0 119 41/9 اعتقاد به اقدامات جمعی

 تأیید 70/9 88/0 64/0 31/0 000/0 119 74/10 توافق پذیری و مصالحه پذیری
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صخش صی امرتفیدد از قروم افرزار زنر زال پری ال اک      در انن 

 ارائه شی. 2ایل میختیر    الیق صورمی شید ز در شک  

 

 
 . مدل ساختاری تحقیق 2شکل 

figure2. Structural model of research 

 

ش د، صی   ده صه اننکه اشیهید ای 2در شک  همیقط ر که 

 96/1و از هی    الیق همگی صزرگتر فوضیهد اعنیدار  اعیا

  اب قتیجره  اقی لاا ایز ضوان  اسیو قیز همه اثد  شید

گوف  که ع اا  شنیمینی شید ) عیا  راهدرود ، اعتمرید   

میز ، اهیرت هی، ق اقین ز آئین قیاه هری، پینریار  چوخره    

اشرریرک ، پیمررخگ نی، صرریزنگواب ائررت  ، دزراقینشرری    

( راهدود ، اینون  اشیرک  ز  فکو راهدرود  کیرفوننیقره  

صو حکمواقی اشیرکتی در ززارت صهیاش ، درایب ز اا زش 

 پزشکی کش ر  أثیو اثد  ز اعنیدار  دارقی.

صروا  صروازش کلری اریل      GOFصوازش ایل: از شریخص  

میختیر    الیق امتفیدد شید ام . صی   ده صه مه االیار 

که صعن اب االیدنو ضعیف، ات مرط ز   36/0ز  25/0، 01/0

صروا    69/0امر ، عرید    اعوفری شرید   GOFق   صروا   

GOF    قشیب از صوازش کلی ق   ایل مریختیر    الیرق

 پ زهش دارد.  

GOF = √ 8102/0  × 590/0  = 69/0  

 

 یریگ جهیبحث و نت

حکمواقررری اشررریرکتی اصرررزار زنررر د ا  در اختیررریر       

مییمتگااراب قوار ای دهی  ی صه زمیله آب صی اسیئ  صغوقج 

صوا  پیم  صه اقهی  رزصه رز ش قی. اسیئلی که هزننه شکس 

صیالم ، ایقنی ا ضر عی ی کره صروا  قییزهری  شرهوزقیاب      

حیی ی ام )اث  صهیاشر  ز مر ا ( ز  عریاد زنرید  از     

صیزنگواب صوا  ح  آقهی اسئ لی  دارقری ز در حر  اسریئ     

پیویید ارهثو امر . از طوفری قیرز هرو رزز شریهینم کره        

ز  دمتگید هی  ادوانی ز میزایب هی  دزلتی در دس  ز 

راد حلی صوا  اسیئ  ز اشک ت خیص دیاعه هستنی کره  

حمکواقی اشیرکتی ای   اقی نکی از انرن راد حر  هری در    

قیو گوفته ش د. صی   ده صه ازانی ز اطل صی  هری  ا در د   

در امتالوار ز   معه حکمواقی اشیرکتی در صخش دزلتی ز 

همونین پییایهی  گستودد آب، انن ق ع از حکمواقی اری  

صسررییر  از اشررک ت ز اسرریئ  اوصرر   صرره صخررش   اقرری 

مییمتگاار  ز ادوا را ح  قمینی. از طوفی قیز صی   ده صره  
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 غییو اطیلدیت اودم صوا  درنیف  خیایت صهتو ز مونع  و 

ز همونین افزانش اقتییرات اودم در ا رد پیمخگ  صر دب  

دزل ، مد  شید ام  دزل  هری در رید پیمر  صره انرن      

منی  شرهوزقیاب صوآننری کره در انرن     قییزهی ز دل  رضینت

اسرریو، حکمواقرری اشرریرکتی ااکیقرریت زمرریعی در زاینرره 

افزانش کیفی  ز موع  در ارائه خیایت صه عن اب اصرزار   

 کره  امر   آب از حریکی  ش اهیکیرآای قالش آفوننی کنی. 

ززرات صهیاشر ، دراریب ز آار زش     ارینواب  ز اسرئ الب 

 انرن  از ز اقری  پوداختره  کمتو اال له انن صه کش ر پزشکی

 خ د اقیاایت ز فواننیهی در عملی ز علمی ط ر صه رزنکود

 ا  اسرئله  چنین انجید دالن  از نکی انی قشید اقی. صهود

 اشریرکتی  حکمواقری  خ ر ص  در اطیلعریت  اقی   عیاد

 . هی  ا لی   الیق حیضو اراد الگ نی صوا  حکمواقی ام

اشیرکتی در ززارت صهیاشر ، دراریب ز آار زش پزشرکی     

ش ر در اینون  ص واب شی ع صیمیر  هی  ق ظه ر ام . ک

پس از ادوا  فیز کیفی   الیق ز شنیمینی ع اا  اهثو صرو  

حکمواقی اشیرکتی در ززارت صهیاش ، دراریب ز آار زش   

پزشکی کش ر، ایل افه ای کره حی ر  خوزدری صخرش     

کیفی ص دد ام  طواحی شی. در صخرش کیفری در قهینر     

امرتخوا  شریقی. انرن دد    عیار    10شیخص در قیل   60

 عیا  راهدود ، اعتمرید مریز ، اهریرت    عیا  عدیر نی از؛ 

هی، قر اقین ز آئرین قیاره هری، پینریار  چوخره اشریرک ،        

پیمررخگ نی، صرریزنگواب ائررت  ، دزراقینشرری راهدررود ،    

اینون  اشیرک  ز  فکو راهدرود  کیرفوننیقره. صره دلیر      

ه اننکرره ا ضرر ع حکمواقرری اشرریرکتی کمتررو ارر رد   درر

پ زهشگواب پیشین قوار گوفته ام  لاا قتینج کس  شرید  

 در انن   الیق صی   الیالیت ا یزد  همخ اقی دارقی.  

( در اطیلعه خ د کره صره   مرعه    1398دقتی ز همکیراب )

حکمواقرری شرردکه ا  پوداخترره اقرری صرره پینرریار  چوخرره  

اشیرک  ز اینون  اشیرک  اشیرد داشته اقی ز صییب کودد 

یارر  اهمتررونن ع اارر   أثیوگرراار در  اقرری کرره انررن دز ع

حکمواقرری شرردکه ا  ارری صیشررنی. همونررین عمواقیرریب    

( در اطیلعه خر د صره صورمری    1397خوامیقی ز همکیراب )

 طدیالری در انریصع طدیعری     –الگ   حکمواقی اشریرکتی  

پوداخته اقی ز از شنیمینی صیزنگواب ا لی انن حکمواقی صره  

و حکمواقری  عن اب ازلرین ز حسریک  رونن عیار  ارهثو صر      

اشیرکتی اشیرد کودد اقی که در   الیق حیضو قیرز نکری از   

ع اا  ا لی  أثیوگاار صرو حکمواقری اشریرکتی شنیمرینی     

 صیزنگواب ائت   ای صیشی.  

( در اطیلعه خ د صه قالش مواینه ادتمیعی 2016دیک ا )

در ا فالی  حکمواقی اشیرکتی اشیرد کرودد امر  کره در    

یعی نکری از شریخص هری     انن   الیق قیز مرواینه ادتمر  

ا لی اهیر هی  الزم صوا  ا فالی  حکمواقی اشیرکتی ای 

( در اطیلعه خ د پیواار ب  2019رادیب ز همکیراب)صیشی.  

قهیدننه میز  حیکمی  اشیرکتی م ا  در کش ر  ینلنی، 

اال له هی  اعتمید میز  ز  فکو گوانی را صه عن اب ع اار   

فی کرودد اقری کره در     أثیوگاار صو حکمواقی اشیرکتی اعو

انن   الیق قیز اعتمید میز  ز  فکو راهدود  کیرآفوننیقره  

دزت اتغیوهی  ا لی شنیمینی شید اقری.  عمرو ز کریرلس    

( در اطیلعه خ د پیواا ب حیکمیر  اشریرکتی در   2020)

صخش صهیاش  صوزن  ز زقززال صییب کودد اقی که؛ صه  و ی  

 أثیوگراار ونن  مه عیا  پیمخگ نی، پینیار  ز ار دیطریت  

ع اا  اهثو صو حکمواقی اشیرکتی ای صیشرنی کره در انرن    

  الیق قیز انن مه عیا  دزت شریخص هری  ا رلی اریل     

حکمواقی اشیرکتی در ززارت صهیاش ، دراریب ز آار زش   

پزشکی کش ر ا س ا ای شر قی. در ادااره صری   دره صره      

 قتینج کس  شید پیشنهیدهینی ارائه شید ام .   

ززارت صهیاشر ،   گرااراب  د کره؛ مییمر   پیشنهید ای ش 

 ز شرفی   کریر  دراریب ز آار زش پزشرکی کشر ر دمرت ر     

 اشریرکتی  حکمواقری    معه صوا  اشخ ی هی  موف  

 انرن  صه ز کودد صیز کش ر ادار  هی     ل قییم صوقیاه در

 . کننری    دره  قریرت  مریختیر  در قهید  دنده از ا ض ع

 در هری  م میی ادوا  میختیر صه ایهی    ده همونین،

 ز ززارت صهیاش ، درایب ز آا زش پزشرکی کشر ر   صخش

مریز ،   فوهنر   دملره،  از هری  مییمر   ادروا   الزااریت 

 امرتوا     ا ر ح  مریختیر،   جینی فواننیهی، صیزاهنیمی

 حکمواقری اشریرکتی   رزنکرود  صری  هری  مریزایب  ک ب هی 

 ارزشرییصی  هری   شریخص  دقیرق  ش د. طواحی    یه ای
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 صیزخ رد گوفتن هی  صی شیرکتیا حکمواقی پیشوف  رزقی

 قکریت  از ا ض ع ادوانی فواننیهی  ز هی ا  ح مییم  ز

 گااراب مییم  م   از آب صه   ده که ام  دنگو  اهم

 اشیرکتی حکمواقی   معه فواننی اثوصخشی در   اقی ، ای

 صوقیاره  اثروصخش  ادروا   اننکه صه   ده ش د. صی زاقع اهثو

 مریز  زاینره    اقری  اری  کشر ر  ادار  قیریم    ر ل  هری  

 صره  صیشری،  اشریرکتی  صیشتو   مرعه حکمواقری   اثوصخشی

 ززارت صهیاش ، درایب ز آا زش پزشرکی کشر ر   اینواب

 هری   صوقیاه گیم صه گیم ز دقیق ادوا  ش د، ای پیشنهید

 هری   صوقیاره  دقیرق  هی  ارزنیصی صی ز کودد ر ی    ل را

 دهی شتیا زاینه میزایقی، نیدگیو  رزنکود صی ز ادواشید

 .کننی فواهم را اشیرکتی حکمواقی   معه صه رزقی
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هی  ا لی   الیق حیضو ارئه الگ   انیم  حکمواقری اشریرکتی در ززارت صهیاشر ، دراریب ز      چکیده:

آا زش پزشکی کش ر در اینون  ص واب شری ع صیمریر  هری  ق ظهر ر امر . انرن   الیرق نرک   الیرق          

ب کره اتشرک  از امری یی    کمی( ای صیشی. دیاعره آاریر  در صخرش کیفری شریا  خدوگری      – وکیدی)کیفی 

داقشگیهی ز اینواب ز کیرشنیمیب ززارت صهیاش ، درایب ز آا زش پزشکی کش ر ای صیشرنی. صری   دره صره     

قفو در صخش کیفی   الیق صه عن اب قم قه حض ر داشتنی. در صخش  14رزش قم قه گیو  گل له صوفی  عیاد 

درایب ز آا زش پزشکی کش ر حض ر داشته اقی. قفو از اینواب ز کیرشنیمیب ززارت صهیاش ،  140کمّی قیز 

اصزار گودآزر  دادد هی    الیق در صخش کیفی ا یحده هی  قیمره مریختیر نیفتره ز در صخرش کمّری قیرز       

پومشنیاه ا الق میخته ام . صوا   جزنه ز   لی  دادد هی در صخش کیفری از  کنیرک دلفری ز در صخرش     

شریخص در قیلر     60د شید ام . قتینج قشیب داد در اجم ع کمّی قیز از  کنیک اعیدالت میختیر  امتفید

عیا  صه عن اب ع اا   أثیوگاار صو حکمواقی اشریرکتی در ززارت صهیاشر ، دراریب ز آار زش پزشرکی       10

عیار  عدیر نری از؛  عیار      10کش ر در اینون  ص واب شی ع صیمیر  هی  ق ظهر ر شنیمرینی شریقی. انرن     

هی، ق اقین ز آئین قیاه هی، پینیار  چوخه اشریرک ، پیمرخگ نی، صریزنگواب    راهدود ، اعتمید میز ، اهیرت 

 ائت  ، دزراقینشی راهدود ، اینون  اشیرک  ز  فکو راهدود  کیرآفوننیقه.

 حکمواقی، حکمواقی اشیرکتی، ص واب شی ع صیمیر  هی  ق ظه ر، ززارت صهیاش . کلیدی: واژگان

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


