
 درت اخالقی بر رفتار سبز کارکنان نقش ق : زهرا دشت لعلیدکتر 
 

 110 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

3 ،
14

00
 

م
ی  

ش
وه

پژ
ه 

قال
 

 درت اخالقی بر رفتار سبز کارکنان نقش ق
 

 زهرا دشت لعلیدکتر 

 . رانیدهاقان، ا یواحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد
 ( 09/12/99، تاریخ پذیرش: 99/ 10/10تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

و دانو   (1،2)در لغت جمع واژه خلق و به معنی خوی  استوت  1اخالق
و رفتسر انسسن علو  اخوالق نسمهومه موی خی   بررتی و ارزش گذار  بر

 ادیوسن، اس قیمهت مهسن اس بحث  ترین  جذاب  عنیان  به،  اخالق(.  1)  شید
 معنس  به  «خُلُق»  در قرآن کری  نهز واژه    .اتت  مختلف  اس   گفران  و

 خُلُوقٍ لَعَلوی اِنٌو َ» اتوت رفتوه کوسر بوه خی ،  عسدت،  طبهعت،  ترشت
 گوسه،  ترشوت  و  خوی   البته  .تواالت  خیبی  را  تی  که  راتتی  به.  «عظه 
 بم،  لئسمت  و  ترتییی  مسننم  گسه  و  اتت  پسنمیمه،  کرامت  و  شجسعت  مسننم
 بهوسن اخوالق برا  متعمد  اصطالحی سنیعم  اخالق مسنعسل. نکیاهمه  و

 در کوه ناسوسنی صواست از اتت عبسرت آنهس ترین رایج از  یکی  .انم  کرده
 را اخالق  دانشمنمان از برخی .بسشم شمه پسیمار و کرده رتیخ  انسسن ناس
  .انم دانسته نهز پسیمار غهر ناسسنی صاست شسمل
 
 

 
از ارزش اس  اخالقوی بویده و ثر  متسبسهسر  از رفتسراس و اقممست انسسن  

 ذکر اخالق برا  نهز دیگر  اصطالحی معسنی (.3) مریشه در اخالق دارن
 بعضوی .گوروه یس فرد ی  انجسر  نظریة یس اخالقی نظسم مسننم شید  می
 معنس  به  صیرت  این  در  که  انم  برده  کسر  به  فعل  صیرت  به  را  اخالق  نهز
 در راتخه اهئت از ولی  رجیسخ  فعل  آن  جهت  این  از  و  اتت  اخالقی  کسر
 شوههم.  شوید  می  متصف  بیدن  رذیله  یس  فسضله  به  بسشم  نهسممه  پمیم  ناس

 دنرکو رفتوسر چگینوه بوه ا  که پذیرد  می  را  اخالق  از  تعریای  مطهر 
 شوید موی مربیط  رفتسر چگینگی، بیدن چگینه  به  ا   و  بسشم  کرده  جهیت
 بوس مورتب  بویدن چگینه و شید می ا  گاتسر شسمل  که  انسسن  اعمسل  به

  از اتت ا  مجمیعه اخالق دیگر بهسن به .اتت ناسسنی ملکست و صاست
 
 

 یدهچک
انسسنه:  زمین تردیم  ارزشبی  بعم  از  ویژگیاس  دارا   فرد   متاسوتی اساس   اخالقی  آناس   رفتسر  دام،  تنم که  می  را شکل  بطیریکه اس 

 رت امف اصلی پژوا  بررتی نق  قم.  شیدسن  منای در تطح تسزم  تیانم منجر به پهسمماس  مثبت و  اخالقی بیدن یس نبیدن رفتسر افراد می
 کسرکنسن اتت. اخالقی بر رفتسر تبز

به   بختهسر  و اتتسن چهسرمحسل احمر االل در کسرکنسن   و ممیران کلهه  تحقهق آمسر  جسمعه اتت. پهمسیشی -تیصهای پژوا  روش روش:

بسشن  نار  160  تعماد بیدن  به  بستیجه  م.می  شم  تمسم  روش  از  آمسر   جسمعه  محمود  اتتاسده  اتتشمسر   گردآو  ه  برا   از  .  اطالعست  ر  
 و فریممن  پسیسیی پرتشنسمه بس روش آلاس  کرونبسخ به تسیهم رتهم. برا  تجزیه و تحلهل داده اس از آزمین رتبه بنم     .شماتتاسده  تشنسمه  پر

   .ده شمه اتتاتتاس Smart Pls2.0 و Spss22 نرم افزار

اخالقی بر   اخالقی و شجسعت   کسرآمم ،  اخالقی  ه اس  مسلکهتاخالقی بس میلا  قمرت  که  اتت   آن   از  وا  حسکی پژ  یسفته اس    یافته ها:

 نهنتسثهر مثبت و معنسدار  دارد. امچعمل  ان و ابتکسر  نایذ بر دیگر،  مراقبت،  اجتنسب از آتهب،  بس میلاه اس  عمل پسیمار  رفتسر تبز کسرکنسن
   خالقی تاسوت معنسدار  وجید دارد.یت میلاه اس  قمرت ااولی  درصم در  95 احتمسل بسمی دام  نشسن بنم  رتبه نتسیج

بر رفتسر تبز کسرکنسن اتتنتیجه گیری:   ت برگزار  جلسس  برا  تیتعه قمرت اخالقی کسرکنسن   .قمرت اخالقی ی  عسمل مه   و میثر 

اعمسل ،  میرد به روش تجزیه و تحلهل   اخالقی  اتتمالل  آمیزشی   اس   ده از تکنه اتتاس،  برا  آشنسیی بس معضالت اخالقیگاتمسن اخالقی  
پهشنهسد  تسزمسن  گذار  آتی امف  در  کسرکنسن  تهست  پسداش برا  تشییق کسرکنسن به رفتسراس  اخالقی مسننم مسئیلهت پذیر  و مشسرکت

  .می شید
 کسرکنسن.، تبز  رفتسر، یاخالققمرت ، خالقا :کلید واژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 Zahra.dashtlaali@gmail.com  ئیل: نشسنی الکترونهکی:نییسنمۀ مس
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 از اتوتقالل نویعی که اخالقی  نبسیماس   و  بسیماس  بهسنگر،  قیاعم  و  اصیل
، بووم ، راتووتگییی، خویبی مسننووم اصوویلی، دارد وجوید آنهووس رد شوخ 
 بور نیعی هب و آمیزنم می آمیزگسر یس والمین از  را  آنهس  افراد  که  دروغگییی
 افوراد بر که اتت اجتمسع  دتت  رد  ابزار   عنیان  به  و  دارنم  تکهه  اجتمسع
در توسل  .(4) اتوت اجتموسعی امر   معنس  این  به  اخالق  کنم  می  تحمهل
 ،3اخالقوی قضوسوت ،2اخالقوی حسستهت شسمل  ل روانیعسم   چهسر  1999
اضوسفه  اخوالق به ادبهست روانشنستوی ،5اخالقی عمل  و  ،4اخالقی  انگهزه
 و  مهو   سنمایتوسزم   چوسرچیب  یو   عنیان  به  فرآینم  چهسر  این.  (5شم )
 2002در توسل البته  .مطرح شم اخالق عمل و  تحقهق  برا   شروع  نقطه

 چهوسر ایون از یو  ار  در  افراد  مهسرت  انهزم   مشخ  شمدر تحقهقستی  
 حوم تس دیگران و  امکسران  و  رتت  اس   نظریه  (.6)  اتت  متاسوت  فرآینم
 پهچهومه اوس  انتخوسب مسننم اخالقیعضالت شنسخت م فرآینم    هب  زیسد 
متمرکوز  درتوتنس مقسبول در درتوت یس   بسطل  مقسبل  در  حق  بهن   فکر
 اس  وتیته فرآینم گیچگین به اسیی  ممل  چنهندر،  در واقع.  بیدنمشمه  
مومل  بور عممتسً اخالقی تحقهقست .(7) ه اتتنشم  پرداخته  افراد  اخالقی
. (8) اتوت شومه متمرکوز اخالقوی تسرفر مقسبل  در  اخالقی  قضسوت  اس 

 پهچهومه ا  میضویع روانی نظر از ن گات بررتی افرادمی تیا،  بطیرکلی
خوید را از انشوی حیزه اوس  مختلوف دافراد در طیل زنمگی ،  زیرا  اتت.

( 11،10، 9) اس  مستقه  و غهر مستقه  به دتت می آورنمطریق تجربه 
 نظور از افراد (.13،12) نمو این میضیع در حیزه اخالقی نهز صمق می ک

مسوسلل  ایون شورای  حسستوهت  و  دارنم  تاسوت  یکمیگر  بس  اخالقی  تیجه
ث سحومب، اخوالق پهچهومه دان .  (14)  تسزد  می  اخالقی را بهشتر ممکن

به صیرت   اس  تسزمسن  و  اس  فرانگ  در  را  یمختلاو غهر اخالقی    خالقیا
 اوومشووکل مووی د رتوویم و آداب و انجسراووس، مجمیعووه ا  از فضووسیل

 واژه از، این پژوا   رد،  دامنه گسترده مبسحث اخالقی، علهرغ .(16،15)

در  .شومه اتوتبه معنس  دامنه خسصی از اخالق اتتاسده   6اخالقی  قمرت
 قومرت  بوه صویرت مجمیعوه ا  از  اخالقی  قمرتعسد  با،  ر تئیتعسریف  
 شویدموی   تیصوهف  اصویل  و  عزت  احسسس،  شخصی  اخالق،  شخصهت

 میلاوه توه در قسلبرا  اخالقی قمرت( 18)، ت دیگردر مطسلعس  (.18،  17)
تیصوهف موی  9اخالقوی شوجسعت و8اخالقی  کسرآمم ،  7اخالقی  لکهتمس

 مسوئیلهت و هتمسوئیل احسوسس  مسلکهت اخالقی عبسرت اتوت از  .کننم
 مسلکهت دارا  که افراد یعنی  . دارد خید  اعمسل به  نسبت فرد که  پذیر 
موی  را خوید بعم  پهسمماس  و راسرفتس  مسئیلهت،  استنم  بسالیی  اخالقی
 کوسا   دنبسل  به  پسیهن  اخالقی  مسلکهت  دارا   افراد  هک  حسلی  در،  پذیرنم

 قومرت .«کننوم موی ار کسر این بقهه»،  مثسل  برا   .استنمخید    مسئیلهت
 بوه اعتقوسد یعنی داشتن اعتمسد به ناس و  اخالقی  کسرآیی  بس  فرد  اخالقی
 رفتوسر  کوه  فورد   بوس  فورد   یو،  . بورا  مثوسلاتت  خید     اس  تیانسیی

آن کسر را به طیر میثر   خیدیس    برخیرد می کنم،  داممیانجسم    غهراخالقی
 اعتموسد  دارا   بسال  اخالقی  کسرایی  کسرکنسن بس،  به عبسرتی  .انجسم می دام

، 19) رفتسر غهر اخالقی را دارنم ی  پهشنهسد رد تیانسیی واستنم   ناس به
 آگسای، اخالقی اصیل به تعهم ازرت عبس اخالقی شجسعت، ترانجسم(. 17
 این تحمل برا  قمرت و تمسیل، اصیل این از حمسیت از نسشی خطرات از

 در قویاخال تشوجسعدر تحقهقوست دیگور، (.  20)  شوید  می  تعریف  خطر

 و  پذیر  ریس   تحمل،  پذیر  انعطسف   شخصهتی  قمرت  ی   به  کسر  محل
قوی و اقومام بوه حمسیت از اصیل اخال،  اخالقی  اصیل  به  پسیبنم ،  خطر

شمه اتت  تعریف القی در تسزمسناخاصیل اخالقی و پراهز از اصیل غهر
از کسرکنوسن خیاتوته شوید بورا     کسر  محه   ی در،  برا  مثسل  (.21)

 چنوهن در حسلهکوه  منوکن مسلی کم خسصی  کشی قرعه ی   در  شرکت
 شوجسعت  دارا   فورد  اگور.  می کنم  نقض  را  تسزمسنی  انجسراس   اقمامی
 دارا  فرد راگ و کنممی  خیددار  مشسرکت پهشنهسد ازبسشم   بسال  اخالقی
 ممکن  ضسیتینسر  کشم و حتی بسمی  خجسلتبسشم    پسیهن  اخالقی  شجسعت
 قومرت  بس تیجه به پهسمماس  ارزشمنم،  اینبنسبر(.  17)  کنم  مشسرکت  اتت

بی تیجهی تسزمسن اس به قومرت اخالقوی کسرکنوسن موی تیانوم ،  اخالقی
توسزمسن و اقومامست   تسزمسن بیجید آورد و مشروعهت  مشکالتی را برا

 توسزمسن یو  اعضس ، شم ذکر پهشتر که امسنطیر آن را زیر تیال ببرد.
، بوس ایون حوسل .دانم مین سنشن خیداز   محه  کسررفتسراس  یکسسنی در  

 محهطوی زیسوت  نظور  از  پسیمار  اس   شهیه  به  دارنم  قصم  که  تسزمسنهسیی
اسوتنم بسیوم   محهطوی زیسوت کالتشوم   و به دنبوسل حول  کننم  عمل

قورار  تیجوه میرد محهطی زیست اثرات نظر  ید را ازخ  رفتسراس  کسرکنسن
 مسننم کنممی     کم  محه   به  کسرکنسن  رفتسراس   برخی از،  چینکه  دانم.
، انورژ  در  جییی  و صرفه  زیست  محه   بس  تسزگسر  محصیالت  از  اتتاسده

 جس  به دور راه از کنارانس از هاتتاسد برا  مثسل)  منسبع  از  اتتاسده بههنه
و  اتونسد ویورای  مثسلبرا  ) تیلهم ضسیعست  از  جتنسبا،  (جلسست  به  تار

برا  مثوسل )  تزیسفسب،  (  آنهس  چسپ  جس   بهالکترونهکی  به صیرت    ممارک
 مصورف  در جوییی صورفه و (ضسیعستی  کسغذاس   رو   نییس  په   چسپ
 آلویدگیمسننم  سنمترمی  آتهب زیست محه  به برخی نهز(.  23،  22)  آب
 توبز رفتسراوس  می تیان گات طهفپس  .(24)  اس  اکیتهست   تخریبو  

به پسیمار  محوه  زیسوت   اتت یس  مضر  و  ماهم  رفتسر  دو  شسمل  کسرکنسن
 مقسبل در ماهم رفتسراس  می کنم. یعنی انجسم ک  آن نم یس ازمی ک  کم 

 ایون  .آنهس  از  خیددار   مقسبل  در  مضر  رفتسراس   انجسم  و  آنهس  از  خیددار 
 فعسل طیر به بسیم در تسزمسن  سر این اتت که چه رفت  نشسن دانمه  تمسیز
 زیسوت  محوه   پسیومار   توس بوه  شید  مهسر  بسیم  چه رفتسر   و  شید  دنبسل
 »اقومامست دانمه نشسن کسرکنسن تبز رفتسراس ، راتتس این در  .کنم   کم
 اتوت «ه محو پسیمار   در ارتبسط بس  کسرکنسن  پذیر   مقهسس  رفتسراس   و
 کوه فرآینم  پهچهمگی خسطر بهرفتسر تبز کسرکنسن ارزیسبی  ،  اگرچه  (.22)

رفتوسر توبز برا  ارزیسبی    تعماد  از پژواشگران  .اتت  دشیار   کسر  دارد
ناویذ  ،12 تمراقب 11،باجتنسب از آته، 10عمل پسیمارمیلاه » پنج   نسنرککس

هل دانومه ایون « را به  عنیان عنسصر تشوک14لو ابتکسر عم  13نبر دیگرا
 کسرکنوسن کوه رفتسراسییار عبسرت از عمل پسیم .(22) ر گرفتنمرفتسر در نظ

 انجوسم  کوسر   فرآینوماس   و  محصویالت  محهطی  پسیمار   افزای   برا 
 زیسوت )برا  مثسل یو  معموسر توسختمسن اوسیی بوس تو ثهرات  دانممی

 زاجتنسب از آتهب یعنی پراهز ا  کنم(.  ک  از نظر آلیدگی طراحی  محهطی
 )بورا   گذارد  ی میمنا  ت ثهر  طبهعی  محه   که بر  اقتصسد   اس   فعسلهت
مراقبوت یعنوی   .ی(چویب  اوس   محصویل  تیلهم  برا   سندرخت  قطع،  مثسل
، انرژ ، )برا  مثسل صرفه جییی در آب جیییصرفه اتراف یس   از  اجتنسب
منسبع طبهعی( در نتهجه به رفتسراسیی گاته می شید که بسعث   تسیر  و  گسز
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ن عبوسرت از ناویذ بور دیگورا منسبع شید. بسزیسفت، مجمد اتتاسده  ،کسا 
، دانو   انتشوسر  مسننومبوس محوه  زیسوت    مرتب   روانشنسختی  فرآینماس 
، بورا  مثوسل آمویزش)  اتوت  دیگران  رد  رتسرف  تغههر  به  کم   و  تشییق
یعنوی  ابتکسر عمل (.از محه  زیست حمسیت و تشییق، امایت،  راانمسیی
)روش  اتت جسمعه انتظسرات خالف  بر و شکنم می را قسلب که رفتسراسیی

 بس زیست(. محه  بس مرتب  رفتسراس  ترویج و کسر شروع   جمیم برا اس
 و دارنوم ارتبوسط  او  بس آنهس  زااج و میلاه  تیان گات پنجمی  ،حسل  این
 طورق مختلوف بوه بوه تیاننوم موی  کسرکنوسن  که  ظرفهت وجید دارد  این

 امف که  ی دیگر،در پژواش  .(24)  کننم   مک  تسزمسنهس  محهطی  پسیمار 
بس نق  مهسنجی جی روانی   کسرکنسن  تبز  بررفتسر  اخالقی  ر رابآن نق   

ه این نتهجه سن بمحقق انجسم شمتبز و تعمیلگر  آگسای زیست محهطی  
بر رفتسر توبز جی روانی تبز    بس نق  مهسنجیکه رابر  اخالقی    رتهمنم

آگسای زیست محهطی توسثهر غهور  و ردکسرکنسن تسثهر مثبت و معنسدار  دا
اخالقی از طریق جی روانی تبز بر رفتسر کسرکنسن دارد.  مستقه  بر رابر 

موی تیاننوم بوه  سنکسرکنو  توبز  رفتوسر  بر  بس تمرکز    اس  تسزمسن،  امچنهن
برخوی پژواشووگران طووی  .(25) پسیومار  محووه  زیسوت کموو  کننووم

توسثهر مناوی   راخالقویهغ  رفتسراس   بردریسفتنم که جی اخالقی    مطسلعستی
، رابور  رفتوسر تحوت عنویان تو ثهرگور دی یدر پژواش  .(26)  می گذارد
بور رفتوسر محهطوی کسرکنوسن   کوسر    محول  در  معنییوت  و  نهسد   حمسیت
 و نهوسد  حمسیوت، رابور  رفتوسر  بهن  دار   معنی  مثبت  واب تنم ردریسف

. (27) کووسر بوور رفتووسر محهطووی کسرکنووسن وجووید دارد محوول در معنییووت
 و ینووماسفرآ از کسرکنووسن ادراک، تحقهقووست نشووسن داده اتووت نووهنامچ

 را  محهطوی  توبز  اوس   ارزش  تسزمسن می تیانم  محهطی  اس   اتتراتژ 
 انگهوزه، کسر محل معنییت بر  نیمع ر راببه عالوه  .(28)دام افزای 
در  . امچنووهن(29) مووی گووذارد مثبووت توو ثهر محهطووی اشووتهسق و ذاتووی

 بور  محهطویاشوتهسق    و  ذاتوی  انگهوزه  کهپژواشی دیگر نشسن داده شم  
 بورنهوز  ا  زمهنوه عیامول .سرکنوسن توسثهر مثبوت داردک توبز رفتسراوس 
 زمهنوه  لاموعی  از  یکی  تسزمسنی  اثرگذار اتت. جی  عمیمی  تبز  رفتسراس 

، 26، 23) گذارد  می  ت ثهر  کسرکنسن  رفتسراس   و  اس  نگرش  بر  اتت که  ا 
نگرش اس و  بر را اخالقی جی بتمث ت ثهرنهز    برخی از تحقهقست(.  31،  30

 تعهوم، شوغلی عملکورد، شوغلی کنسن مسننم رضسیتکسر  مختلف  رفتسراس 
این، بنوسبر (.34، 33، 32) دانوم موی نشوسن را ترپرتت از رضسیت،  میثر
 بوس چوسل   که  کننم  می  فعسلهت  پهچهمه  محه  اس   در  تسزمسن اس  اغلب
 توسزمسن تویجهی  یبروبرو استنم که    دشیار  گساسمتعمد و    اخالقی  اس 
 موی تیانوم اخالقوی اصویل  ترعسیو  در  ضوعف  و  یقمرت اخالقو    به  اس

 اقمامست و تسزمسن مشروعهت و اس بیجید آورد تسزمسن برا  را  مشکالتی
کوه  دانوم می  نشسن  عمیمی  بسوراس ،  ببرد. امچنهن  ؤالرتزی  رااس    آن
 و آز  و  حور   دامنوه،  تسزمسنی  اس   چسل   پهچهمگی  افزای   میازات  به
 شومن بومتر، یاز طرفو(. 35) اتت افزای  حسل در  اس  تسزمسن  در  لفخت

 شومه تبومیل  جهوسن  تسکنسن  برا   جم   نگرانی  ی   به  محهطی  شرای 
اسوتنم  ترتونسک وضوعهت این  لیص ا  لام عی  از  یکی  تسزمسن اس  و  اتت
 در محهطوی زیسوت مسوسلل ادغسم به شمیم   نهسز،  دلهل  امهن  . به(36)

در . (38، 37) دارد وجوید اوس  توسزمسن  اس   شهیه  و  اس  رویه،  اس  تهستت

 تسزگسر رفتسراس  بهبسیم  اس تسزمسن و گذاران اغلب تهستت،  سامهن راتت
 طویر و  بوهبسشونم  شوته  ادتیجوه    شغلی  اس   محه   در  زیست  محه   بس

، (تید)  اقتصسد   عملکرد  متقسبل  ارتبسط   گسنه«  ته  »نتهجه  بر  ا   فزاینمه
از اینورو، اغلوب  (.39)تمرکز  کننم    محهطی  عملکرد  و  اجتمسعی  عملکرد

 بورا   خوید  کسرکنوسن  در  انگهوزه  ایجوسد  بوس  جهوسن  اترتر  تسزمسن اس 
 ابتکوسراتی عمیل، به طیر م زیست محه   بس  تسزگسر  رفتسراس   در  مشسرکت

 . ابتکوسرات(40) کننوم موی اتخوسذ خوید محهطوی عملکرد بهبید  برا   را
 تصمه  و کسرکنسن زکه ااتت  تسزمسنی ابتکسرات جمله از، زیست محهطی

 را توسزمسنی اقومامست  اموه،  از طرفوی.  گهورد  موی  ترچشومه  گهرنمگسن
توسر کسرکنسن استنم که رف  این،  بنسبراین.  انجسم می دانم  تسزمسن  اعضس 

، امچنهنرا انجسم می دانم نه تسزمسن.   سنی کننم و فعسلهت اس  تسزم م 
 تحوت نتوسیج و اوسرفتسر شسمل فق  کسرکنسن تبز رفتسر  از  تعریف  ارگینه
اتوت.  آنهس  خید  رفتسر  دانمه  نشسن  سنکسرکن  تبز  رفتسر  اتت.  افراد  کنترل
 بورا  حاو  اتوت کوه کسرکنوسن  رفتوسر ، رفتسر تبز کسرکنسن،  در واقع
 محوه   حوسمی  شوکلی  تسزمسن انجسم می دانم به  ی   در  زیست  محه 

 هک  این اتت که افراد ،  اامهت میضیع،  از این رو  .(23)  زیست استنم
 بوس  تسراس  مسئیالنهاخالقی و رف  نظر  از  کننم  می  کسر  تسزمسن  ی   برا 
 انجوسم  را  یکسوسنی  کسر  که  کسرکنسنی  حتی.  استنم  متاسوت  زیست  محه 
 و  چگوینگی  درک،  بنسبراین.  دارنم  تاسوت  ا   رد بسعملک  از نظر  دانم  می

 بوه دارنوم قصوم کوه تسزمسن اوسیی برا  کسرکنسن چرایی اخالق و رفتسر
، امچنهن مه  اتت.، کننم عمل محهطی زیست نظر از پسیمار  اس   شهیه

 بور می دانم کوه رفتوسر توبز کسرکنوسن  نشسن میجید  برخی از تحقهقست
 و توسزمسن اوس  بورا   مثبتوی  اس پهسموم  و  اثرگوذار اتوت  محه  زیست

 دتوتهسبی  در  تسزمسن اس  به  رفتسر تبز کسرکنسن  ،  مثسل  دارد برا   کسرکنسن
 و (41) کنوم موی کم  محهطی عملکرد بهبید و اریمپس تیتعه  ااماف   به

بنسبراین،  .(23) دام می افزای  و ممیران را کسرکنسن شغلی رضسیت حتی
 تحقهقوستمتستواسنه ، ز کسرکنوسنسر توبپهسمماس  ارزشمنم رفتبس تیجه به  

رفتسراوس  توبز کسرکنوسن نوسق  اتوت. از در تیضهح چگوینگی    میجید
 ایوران،  یاتوالم   جمهویر   احمور  لاال  جمعهت  اتستنسمهطبق  طرفی،  
احمور ملوی   اوالل  و  تورخ  صلهب  المللی  بهن  نهضتاات گسنه    اصیل
 و جوسن  از  محسفظوت  نهضوت  اومف   :15  (دوتتی  بشرانسسنهت)-1شسمل  

 جهوت :16 بهطرفوی-2 ؛تتا  انسسنهس  کرامت  تضمهن  و  بشر  نیع  متیالت
 رد و کنوم عمل طرفسنه بی اس درگهر  در نهضت امگسنی اطمهنسن  جلب
 غرضوی بوی -3؛  کنم نمی  شرکت  غهره  و  نژاد ،  تهستی  قشه  منس  اهچ
 را ایشوسن رنوج افوراد،  نهسز  به  تیجه  بس  تنهس  که  کنم  می  تالش  نهضت  :17

 غهوره و عقهمه نژاد، علهت، به تیجه  بمون  راترحهستی  اردیم   و  بخشم  التهسم
 نمسینومگسن اتوت مستقل  نهضت    :18  وابستگی  نماشتن-4  ؛دام    ترجهح
 مطوسبق خوید دولتهوس  در دوتوتسنه انسسن خممستله ارا  بر  عالوه  یمحل

 ؛  کننم  عمل  نهضت  اصیل  بس  منطبق  خید  اتتقالل  حا   بس  کشیر  قیانهن
 اوهچ در و اتوت داوطلبسنوه نهضوت  در  عضییت:  19داوطلبسنه  خممست-5

 اوور در :20 یگووسنگی-6؛بوید  نخیااووم آن مشویق آور  تووید شورایطی،
 وجوید تیانوم موی احمور االل یس ترخ بصله جمعهت ی   تنهس  کشیر 
 در دوتوتسنه انسسن فعسلهتهس  و اتت  عمیم  اتتاسده  برا   که  بسشم  داشته
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 در اوس جمعهت هام :12 شمیلی جهسن-7؛دام  می انجسم را خید  ترزمهن
 کم  در را یکسسنی وظسیف و  مسؤلهتهس  و  یکسسن  میقعهت  دارا   نهضت

 .(42) بسشونممی االجرا الزم طیایشر ار در و بیده  مبنس؛  دارنم  یکمیگر  به
مف اصلی پژوا  حسضر بررتی نق  قمرت اخالقی بر ا بر این اتسس،

محوسل و   چهسر  در تسزمسن جمعهت االل احمر اتتسن  رفتسر تبز کسرکنسن
که اتت    اسدنبسل پستخگییی به این پرت به عالوه به    بختهسر  اتت.

نوم در رفتوسر توبز تیاموی  کوسر محول در افراد  اخالقی  قمرت  چگینه  که
 تیتوعه  تیاننوم بورا موی  تسزمسن اس  هکسرکنسن نق  داشته بسشم؟ چگین

 کننم؟  تالش کسرکنسن اخالقی قمرت
 

 
 مدل مفهومی تحقیق  : 1 نگاره

 

 روش

 نظر  از  و  پهمسیشی  -تیصهای  پژوا ،  روش  به  تیجه  بس  پژوا   این
  االل  کسرکنسن و ممیران کلهه تحقهق آمسر  جسمعه اتت. کسربرد  امف 
که   اتت  نار  160  شسمل  که  ماستن  بختهسر   و  اتتسن چهسرمحسل  احمر

 نشسن داده شمه اتت.   1در جمول

تان  هالل احمر استعداد کارکنان در سازمان  :1جدول

 یهارمحال و بختیارچ 
 تعدادکارکنان  پایگاه   نام

 15 شهرکرد

 14 بروجن 

 10 فسرتسن 

 9 کهسر 

 15 لردگسن

 14 اردل 

 13 کیارنگ

 71 تتسد 

 161 کل  جمع

 
 

 .شم  اتتاسده  شمسر   تمسم  روش  از  آمسر   جسمعه  بیدن   محمود  به  بستیجه
  149  دماتع  این  از  که  پرتشنسمه  ابزار  از  اطالعست  گردآور   برا 

 پستخ  شنسختی  جمعهت   سا  ویژگی.  بیدنم  بررتی   قسبل  پرتشنسمه
   .اتت  شمه داده نشسن ذیل 2 ولجم در خالصه طیر به دانمگسن

اتتاسده شمه   مهمانی  و  ا   کتسبخسنه  دو روش  از  اس  آوریماده  برا  جمع 
اتت. از روش کتسبخسنه ا  برا  تموین مبسنی نظر  پژوا  و از روش  

گ برا   ابزاردآورمهمانی  اتت.  شمه  اتتاسده  اولهه  اس   داده  روش    ر 
  دریسفت   و   پرتشنسمه  اراله  تهیلت  جهتمهمانی پرتشنسمه اتتسنمارد بید.  

بس    تیالی  12شسمل پرتشنسمه    آنالین  پرتشنسمه  از  پستخ قمرت اخالقی 
اخالقی مسلکهت  میلاه  اخالقی،  گییه(  4)  ته  و    گییه(  5)  کسرآمم  

اخالقی تبز    16پرتشنسمه    و  (41)  گییه(   3)  شجسعت  رفتسر  تیالی 
،  گییه(  3)  تهباجتنسب از آ،  گییه(  4)    به پنج میلاه عمل پسیمار  کسرکنسن
  ( 42)گییه(    3)  گییه( و ابتکسر عمل  2)  نایذ بر دیگران،  گییه(  4)  مراقبت
تس    1نمره گذار  پرتشنسمه بر اتسس طهف لهکرت از  .  شمه اتتاتتاسده 

یق روایی محتیایی تسیهم شمه  نسمه از طرپرتش  روایی  درجه بنم  شم.  5
 . رتهم تسیهم به خکرونبس آلاس  روش بس پرتشنسمه پسیسییتت. امچنهن، ا

 متغیرهای جمعیت شناختی:  2جدول 
 تعداد   متغیر تعداد   متغیر
 12 تسل  5زیر  تسبقه کسر   35 زن  جنسهت 

 18 تسل  5-10

 36 تسل  11-15

 29 تسل  16-20

 22 تسل  25-21 114 مرد

 32 تسل  26-30

  25-20 تن
 تسل 

  زیر   و  دیپل   تحصهالت  1
 دیپل  

5 

26-30  
 تسل 

 18 کسردانی  13

31-35  
 تسل 

 65 کسرشنستی  38

  35بسال   
 تسل 

کسرشنستی   97
 ارشم 

52 

 2 دکتر  

 
آور   از  پس اس  جمع    رتبه   آزمین  از  هسآن  تحلهل  و  تجزیهبرا   ،  داده 
 اتتاسده Smart PLS 2.0 و SPSS 22 افزار نرم  و منفریم  بنم 
 . ه اتتشم
 

 یافته ها 
  دو )  0 پسیس  ینهس  آزم   از  انعکستی  گهر انمازه  ممل  برازش   تنج   برا 
  روایی   روش  دو)  یروای  آزمینهس   و(  بمرک  پسیسیی  و  خکرونبس  آلاس   معهسر
  خ  سش  ارقمر  اتت  بمیهی.  اتت  شمه  اتتاسده(  اواگر  روایی  و  اامگر

  و   بهشتر  تیالهس  بهن  درونی  امبستگی،  بسشم  نزدیکتر  1  به  کرونبسخ  اس لآ
 را  45%  پسیسیی  ضریب  کرونبسخ.  بید  خیاانم  تر  امگن  پرتشهس  نتهجه  رد
  کرده   پهشنهسد  زیسد  را  95%  ضریب  و ،  قبیل  قسبل   و  متیت   را  75%،  ک 
 حذف   بس  که   شید  بررتی  بسیستی،  آلاس  مقمار  بیدن  پسیهن  درصیرت.  اتت
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 . اتت  شمه اراله متغهراس روایی و پسیسیی نتسیج به ط مربی اطالعست ، 3درجمول  (.43)  داد  افزای   تیان  می  را  آن  مقمار  پرتشهس  کمام

 متغیرها  پایایی و روایی نتایج  : 3 جدول
آلفای   متغیرها 

 کرونباخ 

پایایی  

 (CRمرکب)

میانگین واریانس استخراج  

 ( AVEشده)
 0/ 549 0/ 862 0/ 910 مسلکهت اخالقی 

 0/ 620 0/ 891 0/ 874 کسرآمم  اخالقی 

 0/ 695 0/ 872 0/ 876 شجسعت اخالقی 

 0/ 558 0/ 862 0/ 863 عمل پسیمار 

 0/ 817 0/ 930 0/ 931 اجتنسب از آتهب 

 0/ 550 0/ 784 0/ 776 مراقبت 

 0/ 654 0/ 850 0/ 849 نایذ بر دیگران 

 0/ 513 0/ 759 0/ 757 ابتکسر عمل 

 
 مهوسنگهن مقومار 2 جومول در  مرجنوم   ر هوگ  انمازه  ممل  نتسیج  اتسس  بر

 مقومار  و  اتوت  5/0  از  توربزرگ  امویاره(  AVE)  شمهاتتخراج  واریسنس

 دتوت بوه 7/0 از بهشوتر مقمار  میارد تمسم در هز( ن CR)ترکهبی پسیس 

 توربزرگ نهوز (AVE) شومهاتتخراج واریسنس مهسنگهن مقمار از که آممه
 روایوی بررتوی جهوت.  دشویمی  تسلهوم  نهوز  امگرا  روایی  بنسبراین  اتت؛
. اتوت گردیومه اتتاسده رکرال و فیرنل معهسر از، گهر انمازه  ممل  واگرا 

 مومل  کلوی  روایوی،  واگورا  روایوی  و  اامگور  روایوی  تسلهوم  بس  مجمیع  در
 بسیم مسهر ضرایب معنسدار  برا  .اتت شمه واقع قبیل  میرد  گهر انمازه

t   نشوسن بسشنم 96/1 از تربهش  اگر اعماد.  شید  مشخ   و  محستبه  آمسر 
+ 96/1 بوهن اگور  و  اتوت  درصم  95  تطح  در  معنسدار  و  مثبت  اثر  دانمه

 اگور  و  نومارد  وجوید  عنوسدار م   اثور  که  اتت  معنس  بمین،  بسشنم   -96/1و
 نتسیج. استنم معنسدار ولی منای اثر دانمه نشسن بسشنم -96/1 از  کیچکتر

 در Smart PLS 2.0 افوزار نورم خروجوی از حسصل اس فرضهه آزمین
 .اتت شمه نشسن داده زیر جمول
 

 اثرات کلی مدل  : 4 جدول
 نتیجه آماره تی اثر کل ها فرضیه

 تسیهم 291/53 909/0 .کسرکنسن تسثهر داردبر رفتسر تبز قمرت اخالقی 

 تسیهم 11.315 617/0 دارد. رهتسث عمل پسیماربر  قمرت اخالقی

 تسیهم 296/15 775/0 .دارد رهتسث اجتنسب از آتهببر  قمرت اخالقی

 تسیهم 506/12 837/0 .دارد رهتسث مراقبتبر  قمرت اخالقی

 تسیهم 874/16 821/0 قمرت اخالقی بر نایذ بر دیگران تسثهر دارد.

 تسیهم 994/14 918/0 قمرت اخالقی بر ابتکسر عمل تسثهر دارد.

 
 موینزآ  احتموسل  آموسره  و  متغهراوس  شومه  محستوبه  اثور  بس تیجه به شمت

 %5  خطوس   تطح  در  t  بحرانی  مقمار  از  ترامگی بزرگ  که  آممهدتتبه
 تسیهوم فرضوهه تموسمی %95 اطمهنسن در تطح اتت. بنسبراین  96/1  ییعن

 از برا  اولییت بنوم  میلاوه اوس  قومرت اخالقوی،  مچنهنا  .شمه انم
نشوسن داده شومه  5و در جومول    شمه  اتتاسده  فریممن  نسپسرامتر   آزمین
 .اتت

 مولفه های قدرت اخالقی   رتبه بندی آزمون های  آماره :5 ولجد
 رتبه  میانگین بیشترین  کمترین  معیار  انحراف گین میان قدرت اخالقی 

 45/2 5 1 77/0 06/4 اخالقی  مسلکهت 

 62/1 5 2 58/0 44/3 کسرآمم  اخالقی 

 93/1 5 33/1 70/0 62/3 شجسعت اخالقی 

 
 رتبوه  مهسنگهن  قی بست اخالمسلکه  ی شید که کهدر جمول بسال مشسامه م 

 در 93/1 رتبوه هوسنگهنم  بس شجسعت اخالقی، اامهت  اول  مرتبه  در  45/2
 مرتبوه در 62/1  رتبوه  مهوسنگهن  بس  کسرآمم  اخالقی  اامهت و  دوم  مرتبه
 که اتت 000/0 برابر معنسدار  تطح مقمار، چین .دارد قرار  اامهت  تیم
، اتوت ضوریب دار معنس از نشسن و اتت  کیچکتر  05/0  خطس   تطح  از

 ذیرفتوهپ  میلاوه اوس  ایون(  اولییت)  رتبه  بیدن  یکسسن  ادعس   فرض  پس
میلاوه اوس   اولییت در معنسدار  تاسوت  درصم  95  احتمسل  بسو    شیدنمی

 .دارد وجید قمرت اخالقی 
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 بحث
، بس تیجه به پهچهمگی مسسله اخالق و جسیگسه آن در علیم مختلف،  امروزه
از   .ظرفهت اس  اخالقی اراله می دام  ازماهیم جمیم   ،  وا  حسضرپژ

در،  طرفی اس  محهطی  س ا  محه   اکثر تسزمسن  زیست   فعسلهت  پهچهمه 
افزا  کننم  می میازات  به  پهچهمگی  و  محهطیی   ذاتی  ،  زیست  طیر  به 

بس   اس  طیر    دشیار   اخالقی  اس   چسل تسزمسن  به  شینم.  می  روبرو 
ارتقسء  بسیم برا   اس    به این چسل   تسزمسن اس برا  پستخگی بیدن،  یقهن

این رو  ظرفهت اس  اخالقی کسرکنسن تالش کننم. بس    ،از  قمرت اخالقی 
کسرکن  اصالح  و  بهنی  په ،  درک دررفتسراس   تیانم می  کسر    محل  سن 
مهمانی   مشسامه اس  ،  بنسبراینعمل اراله کنم.    به،  نهت  از  جمیم   بهن 

شسخ  اس   ،  اخالقی بسال  کسرکنسن بس قمرتتحقهق نشسن می دام که  
تبز   کننمرفتسر   می  رعسیت  بهشتر  اعمس،  را  بر  اخالقی  خید  مسلکهت  ل 

اخدارنم. تطح  از  بسال  مسلکهت  کسرآمم   بس  بسالتر  کسرکنسن  القی 
پسیبنمنم محهطی  و انجسر  اس   اصیل  به  و  پسیمار    برخیردارنم  به    و 

محهطی کننم  کم   اس  تسزمسن  در  زیست  شج.  می  بس  سعت کسرکنسن 
آن دتته  تسراس  خید را کنترل می کننم و به  فسال بس میفقهت راخالقی ب

نسپسیماری که  کسرکنسن  از کننم    رفتسراس   می  دارنم کم   محهطی  زیست 
  تبز   روانی  جی  مهسنجی  نق   بس   اخالقی  رابر   (. آن اس دریسفتنم که25)
  اس   زمسنتس،  نتهجه  در.  دارد  معنسدار   و  مثبت  تسثهر  کسرکنسن  تبز  رفتسر  بر
 زیست  محه   پسیمار   به  تیاننم  می  کسرکنسن  تبز   رفتسر  بر   مرکزت  بس

طرفی  .کننم  کم  ،  اخالقی  مسلکهت  و  کسرآمم ،  اخالقی  شجسعت،  از 
، امچنهن .(18) دام می افزای  را اخالقی اقمامست  انجسم به افراد یلتمس

 مرتسن  می  حماقل   به   را  کسرکنسن  اخالقی  غهر  رفتسراس ،  اخالقی  رابر 
در فرضهه دوم مشخ  شم که قمرت اخالقی ،  امچنهن  .(45،  44،  43)

القی و کسرآمم  اخالقی مسلکهت اخ،  به عبسرتیدارد.  بر عمل پسیمار تسثهر
ا می  فرآینماس   و  محصیالت  یجسدبه  کم   واقع  م.نکنپسیمار  ، در 

و   تسزگسر  محصیالت  بسال  اخالقی  قمرت  بس  محه   کسرکنسن  دوتتمار 
جسیگز را  نین  زیست  بس    وکننم  می  زیست  محه ستسزگسر  محصیالت 

تبزفرآینم  تیتعه   . کننممیکمتر  را    هطیمح  زیست  اس زیسن    اس  
اخالقی شجسعت  آن  بر  از کسرکن،  عالوه  بههنه  اتتاسده  به  متعهم  را  سن 
می   اتتاسده  غهرقسبل  لیازم  یس  تجههزات  منسبع تسزمسنی و اجتنسب از خریم

بر  .کنم نتسیج  بس  یسفته  تحقهقساین  از  اتت  خی  راتتس  ا   دیگر  ت 
اس  .  (48،47،46) که  آن  رتهمنم  نتهجه  این    محه  ،  محهطی  اخالقبه 

  تبز   اس   فعسلهت  نگهختنبرا  در  مهمی  نق   ممیریتی  پشتهبسنی  و  نهسد 
  بر   اجتمسعی  انجسراس   مشترک و  ارزشهس   دارد.  اس  تسزمسن  در  کسرکنسن
  و   یلهتهسمسئ  از  که  سنتسزم   ار  ماروضست   و  بسوراس ،  رفتسر   الگیاس 
 یب وتصی،  امچنهن  گذارد.  می  ت ثهر،  کنم  می  پهرو   اجتمسعی  انتظسرات
نسانجسر  اسرفتسر  ت ثهر،  تسزمسن  در  قیانهن   اجرا   .کنم  می  محمود  را  

از آتهب بر    قمرت اخالقی  فرضهه تیم نشسن می دام که  رهتسث  اجتنسب 
بس  ،  در واقع  .دارد اس و     اکیتهست  قییتت  قمرت اخالقی بسال بهکسرکنسن 

ارتقسء   محهطی  زیست  ت ثهرات  بر  نظسرت   کم  می کننم. برا  مثسل به 
  آب   یآلیدگ  و  ترریز   از  جلیگهر   برا   فسضالب  آور   جمع  تهست 

  نظسرت ،  خطرنسک  اس   زبسله  بس   صحهح  برخیرد،  کم  می کننم  آشسمهمنی
آلیدگی  ؛  عملهست   در  ا   گلخسنه  گسزاس    انتشسر  بر از   س آبه   اجتنسب 

 شهمهسیی  روغن و میادبس    خسک  اجتنسب از آلیدگیمسننم    خسک  و  زیرزمهنی
پ یس  میادخطرنسک  پسکسسز   برا   محه     شهمهسیی  هگهر   و حا   مضر 

ا زیستی.ز  کسر  منای  طرفی  رویماداس     از   حاسظت  اخالقی  رابران،  از 
  . (49) گهرنم  می نظر در خید اخالقی مسئیلهت عنیان به را زیست  محه 
فرض  مشخدر  چهسرم  قمرتهه  که  شم    تسثهر   مراقبت  بر  اخالقی    
 منسبع  رکنسن بس قمرت اخالقی از اتالف که کساین یسفته نشسن می دام.دارد
انر ،  اتتاسده بههنه از منسبع،  کسر جلیگهر  می کننم. زیراژ  در محه   و 

 را محهطی زیست اولهه ت ثهراتو اتت  حا  آن برا  راه  مسئیالنه ترین
اضسفه  ممسنن  رتسنم  یم   حماقل  به اس   المپ  کردن  اتتاسده  ،  خسمیش 

از وتسیل گرمسیشی و ترمسیش چسپ  از    اتتاسده،  کسری در محه   صحهح 
کسغذ. امچنهن برا   ات،  دو رو  مجزا  زبسله  از تطل اس    بسزیسفتتاسده 

پالتتهکی محصیالت  و  نتسیج کسغذ  بس  فرضهه  این  از  حسصل  .نتسیج 
مشسبه اتتا  راتت  (24،22)  پژوا   فر.  س  پنج  مشخ  شم در  ضهه 

قمرت ی  دارد.  تسثهر  دیگران  بر  نایذ  بر  اخالقی  که  می  این  نشسن  سفته 
اقنسع  تسیر کسرکنسن را  یاننم  بسال می ت  شجسعت اخالقیکسرکنسن بس  دامکه  

محهطی  به  و تشییق   پسیمار  زیست  افزای   و  ، امچنهنکننم  حمسیت 
فعسلهت اس  زیست    نهز اقنسع بهرا    مشتریسن  و   ذیناعسن،  فراتر از کسرکنسن

،  البتهدانم. می ر انتشسبه جسمعه   را تبز رفتسراس محهطی می کننم. کال 
تغههراتی   تبز  لزومس  چنهن  رفتسر  نهست خس   اس     کسرکنسن  شسخ   و 

در فرضهه شش  مشخ     .(51،50،29،28م )گینسگینی را پیش  می دا
قمرت که  جن  .دارد  تسثهر  عمل  ابتکسر  بر  اخالقی  شم  یسفته    به این 

 تسزمسن اس  مشی خ  و اس برنسمه ا راج کسرکنسن در رفتسر   کسرآفرینی
  محهطی   سیمار پ  برا   تسزمسنی ابتکسرات  میفقهت،  زیرا.  را نشسن می دام

 .  (53،52،23،22) اتت کسرکنسن محهطی رفتسراس  وابسته به
 

 گیرینتیجه
 منوسفع  کوه  سییرفتسرا،  می تیان گات  طیرکلیبطبق نتسیج این پژوا   

الزمووه آن ایثووسر و از ، منوودر اولییووت قوورار مووی دا را محهطووی زیسووت
اتت مسننم تیقف پروژه اس  تویدآور اموس زیوسن آور بورا    خیدگذشتگی

قمرت اخالقی ی  عسمل مه   و ، می تیان گات، براینبنس حه  زیست.م 
بورا  تیتوعه قومرت ، در نهسیوت و   میثر بر رفتسر توبز کسرکنوسن اتوت

 برگزار  جلسست گاتمسن اخالقوی  شنهسد می شید بهی کسرکنسن پهاخالق
 آمیزشوی  اوس   اتوتاسده از تکنهو ،  القویبرا  آشنسیی بس معضالت اخ

اعمسل تهست  پسداش ، تجزیه و تحلهل میرد   روشبه    اخالقی  اتتمالل
 و  برا  تشییق کسرکنسن به رفتسراس  اخالقوی مسننوم مسوئیلهت پوذیر 

 .زمسنگذار  آتی تسامف در کسرکنسن مشسرکت
 

 های اخالقیمالحظه
تسیر اصویل اخالقوی   دار  علمی واصل اخالقی امسنتدر این پژوا   

 .علمی امچین رازدار  و رضسیت آگساسنه رعسیت شمه اتت.
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 ه نام واژه
 Ethics .1 اخالق

 moral sensitivity .2 حسستهت اخالقی 

 moral judgment .3 قضسوت اخالقی 
 moral motivation .4 انگهزه اخالقی 

 moral action .5 اخالقی عمل 

 Moral potency.6 قمرت اخالقی 
 moral ownership.7 مسلکهت اخالقی 

 moral efficacy.8 کسرآمم  اخالقی 

 moral courage.9 شجسعت اخالقی 

 Working Sustainably.10 عمل پسیمار 

 Avoiding Harm.11 ب از آتهب اجتنس 

 Conserving.12 مراقبت 

 Influencing Others.13 ذ بر دیگران ینا

 Taking Initiative.14 ابتکسر عمل 

 humanly .15 انسسنهت 

 neutrality .16 بی طرفی 

 impartiality .17 بی غرضی 

 independence .18 نماشتن وابستگی 

 voluntary service .19 خممست داوطلبسنه 

 unity .20 یگسنگی 

 universality .21 جهسن شمیلی 
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