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Aims Forensic Medicine Organization has an effective role in establishing the divine limits. 
There are several factors and indicators in the full implementation of the policy. Identifying 
these factors is especially important for implementation of the policy efficient. The aim of this 
study was to provide a model of factors related to the implementation of the country’s forensic 
medicine policies based on the Islamic value system.
Materials & Methods The present study is descriptive and correlational, which was performed 
by survey method. The statistical population of the study was 225 people of medical and non-
medical experts in Ardabil, Chaharmahal and Bakhtiari, Tehran, Ilam, South Khorasan provinces 
who were selected by cluster sampling method. The research instruments were questionnaires 
of factors related to the implementation of the policy, the implementation of the policy and 
the Islamic value system. Data were analyzed using single-sample t-test, confirmatory factor 
analysis and structural equations.
Findings There was a significant relationship between the factors related with the 
implementation rate of the Forensic Medicine Organization’s policy, this relationship was of 
the incremental (direct) type. The components of the factors related to the implementation 
of the policies did not have the same rank; Dimensions of clear targeting and correct wording 
of the policy, support from legal authorities, behavioral and personality characteristics of 
the executives, expertise and skill of the executives, target groups and users and efficient 
administrative and bureaucratic system were at a level more than satisfactory, and selection of 
appropriate tools and resources was at a satisfactory level. 
Conclusion The model of factors related with the implementation of forensic medicine policies 
in the country based on the Islamic value system has a good fit.
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 یهایمشخط یاجرا زانیعوامل مرتبط با م نییتب
 یبر نظام ارزش یکشور مبتن یقانون یپزشک
  مدل مطلوب هیو ارا یاسالم
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  چکيده
در مسیر  .نقش موثری در اقامه حدود الهی دارد سازمان پزشکی قانونی اهداف:

های متعددی وجود دارند. شناسایی مشی، عوامل و شاخصاجرای كامل خط
ای دارد. هدف مشی، اهمیت ویژهمنظور كارآمدنمودن اجرای خطبهاین عوامل، 

های پزشکی مشیمیزان اجرای خطعوامل مرتبط با این پژوهش، ارایه مدل 
  قانونی کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسالمی بود.

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش  ها:مواد و روش
نفر از کارشناسان پزشک و  ۲۲۵، پژوهش آماری . جامعهپیمایشی انجام شد
 ایالم و خراسانبختیاری، تهران،  و اردبیل، چهارمحال هایغیرپزشک استان

ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، گیری خوشهبودند که به روش نمونه جنوبی
مشی و نظام ارزشی مشی، اجرای خطنامه عوامل مرتبط با اجرای خطپرسش

ای، نمونهتک Tهای آماری ها با استفاده از آزموناسالمی بود. تحلیل داده
  ورت گرفت.تحلیل عاملی تاییدی و معادالت ساختاری ص

 سازمان پزشكی قانونی مشیاجرای خط میزانعوامل مرتبط با بین  ها:یافته
های عوامل مرتبط مولفه اشت.ددار از نوع افزایشی (مستقیم) وجود رابطه معنی

گذاری روشن و تدوین هدفابعاد  ها رتبه یکسانی نداشتند؛یمشخطبا اجرای 
های رفتاری و قانونی و حقوقی، ویژگیمشی، حمایت از سوی مراجع صحیح خط

های هدف و شخصیتی مجریان، تخصص و مهارت مجریان، گروه
در سطح بیش از  رآمدکنندگان و نظام اداری و بوروكراسی کااستفاده
قرار  بخشتیرضادر سطح  انتخاب ابزار مناسب و منابع الزمُبعد  بخش ورضایت
  گرفتند.
های پزشکی قانونی مشیبا میزان اجرای خطعوامل مرتبط مدل  گیری:نتیجه

  کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسالمی از برازش خوبی برخوردار است.
  پزشکی قانونی، نظام ارزشی اسالمی ،مدل مشی،خط ها:کلیدواژه
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  a.manzari@iauk.ac.irنويسنده مسئول: *
  

   مقدمه
 انجام زا عبارتند های خود کهپزشکی قانونی فعالیت سازمان امروزه
 و تشخیصی امور انجام ،بالینی یهاکارشناسی و پزشکی امور

 ازگیری بهره بارا  پژوهشی و آموزشی هایآزمایشگاهی و فعالیت
، نوین یهافناوری از استفاده با متخصص و كارآمد یهانیرو

 و عدالت به نیل برای علمی اصول با سرعت و منطبق، دقت صحت،
  .]1[نمایدمی ارایه مردم تکریم

فرآیند  مراحلترین بغرنج از یکی عمومی مشیخط اجرای
 یک پیامدهای و اثرات حقیقت در. است عمومی گذاریمشیخط
 نامناسب اجرای و پیونددمی وقوع به آن اجرای واسطهبه مشیخط
 انتظار مورد اثرات به رسیدن برای را امیدها تمام مشی،خط
   .]2[بردمی بین از شدهتدوین مشیخط

 و دارد وجود مشیخط یک اجرای راه سر بر مختلفی هایچالش
 موفق اجرای بر موثر عوامل بهتر چه هر با رعایتها سازمان
 اجرای از موانع باید دارد امکان که آنجا تا هامشیخط
  جویند. دوری عمومی هایمشیخط
 اب اجرا مرحله در از تصویب پس شده،تدوین هایمشیخط از برخی
 و ناقص طوربه را آنها از بسیاری و مجریان، شده مواجه ناکامی

 اجرای .کنندعملیاتی نمی اصالً  را آن از بخشی یا کرده ناکارآمد اجرا
 در .نیست بخشرضایت و بوده ناموفق موارد ها در برخیمشیخط
 و اساسی تفاوت شده تدوین آنچه با اجرایی مشیخط موارد، برخی
 و عوامل مشیخط اجرای نامناسب چرخه براساس دارد. داریمعنی
 پیامد شود،می به آن توسل به منجر که گریمداخله شرایط و بستر
 اعتبار دیدنآسیب و عمومی اعتماد مشی، سلبخط ناموفق اجرای
   .]3[است مجری و گذارمشیخط

ساز تاریخ حیات ترین دین الهی، سرنوشتکاملعنوان اسالم به
بشری بوده و هست. در این راستا موضوع مدیریت اسالمی از 

ای برخوردار است که بررسی دقیق و جایگاه و اهمیت ویژه
دلیل گستردگی ابعاد و ماهیت آن، کار ساده و آسانی جانبه بههمه

مدیریت خواهند در مسند نیست. این موضوع برای کسانی که می
کار کنند بسیار مهم و دشوارتر است؛ چرا که مدیریت از دیدگاه 

عنوان عنوان امانت الهی مطرح است و مدیران بایستی بهاسالم به
  .]4[اهللا به انجام امور بپردازندخلیفة

نظریات و قواعد مکتب مدیریت اسالمی زیربنا و سیستم قانونی یا 
دهند. هنر وبنا را تشکیل میها و رسازمان علمی حاکم بر مدیریت

مدیر اسالمی هم بر این است که بتواند این توازن و تعادل بین 
سازمان چه در درون و  تعالی و تولید را در صحنه زندگی اجتماعی

چه در بیرون حفظ کند. در حقیقت مدیریت مکتبی (اسالمی)، 
مل سازمان در جهت تعالی و تکا ها در درونمدیریتی بر نوع انسان

  .  ]5[معنوی آنان است
عنوان نظامی جامع که ریشه در فطرت انسان دارد و از اسالم به

نگرد و شود، به انسان با دید عمیق میسرچشمه وحی سیراب می
ای است که سعادت و کمال انسان را دارای نظام ارزشی ویژه

  .]6[نمایدتضمین می
است که کلیه ها استوار شده هر نظامی بر پایه یک سلسله ارزش

گیرد های مورد نظر شکل میها در آن نظام، بر محور ارزشفعالیت
کند. نخست باید به و بار الزم تقدس و مطلوبیت را پیدا می

ها و نظام ارزشی، آگاهی کامل داشت تا بتوان با تطبیق افراد ارزش
نظام ارزشی  ها، مقدار مطلوبیت را تعیین کرد.و افعال بر آن ارزش

همچون فراگیری و شمول، انسجام درونی و  یهایاز مالک اسالم
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ها، حسن فاعلی و پذیری عقالنی، ترکیبی از مالکثبات، تبیین
 .]7[داشتن برخوردار استفعلی و مراتب

 امور انجام و علمی یها، همکاریسازمان تشکیل در قانون
 ، برای)۴ماده ( آموزشی ریزیو برنامه )۵ ماده( پژوهشی و آموزشی
 مبتنی و مستدل قانونی پزشکی نظر ، اظهارسازمان اهداف پیشبرد

 .است گرفته قرار نظر علمی مد مالحظات و مدارک بر
ای، حرفه اخالق قانونی، رعایت پزشكیسازمان  هایدر ارزش
 و مستمر كیفیت، ابتكار كاری، ارتقای وجدان وپذیری مسئولیت

 مقررات و قوانین رعایتاسالمی،  اخالق و شئونات نوآوری، رعایت
 استانداردهای محوری، رعایترجوع، عدالتارباب اداری، تكریم
كاركنان،  و مسئوالن میان شایسته جهانی، ارتباط علمی، رویكرد

ممكن،  زمانترین كوتاه در خدمات كاركنان، ارایه علمی ارتقای
ای، حرفه ایمن، مصونیت و صمیمی سالم، کاری محیط
 بخشیبرون و بخشیدرون یهاهمكاری ارتقای ساالری وشایسته

  .است گرفته قرار نظر مد
 ) ارتقای نظام۱۳۹۶-۱۴۰۰قضایی ( توسعه چهارم برنامه در فصول
ن، کارکنا محوری، توانمندسازیدانش، برنامه مدیریت و پژوهش
مالی،  و منابع بودجه و مصرف تخصیص و تامین نظام بهبود
 کارآمدسازی و مدیریت توسعه قانونی، پزشکی خدمات ارایه بهبود
 ارتقای مدیریت انسانی، سرمایه مدیریت اداری، ارتقای نظام نظام
 هایارزش و دینی فرهنگ تعمیق و مالی، تحکیم منابع و اموال

 گرفته قرار نظر مد مقررات و قوانین کیفیت اسالمی و ارتقای
  .]8 ,9[است
 کلیه سازیفعال و شرایط تامین مقاومتی، اقتصاد هایسیاست در

 کشور و علمی و انسانی هایسرمایه و مالی منابع و امکانات
  .]10[است گرفته قرار نظر مد کار نیروی توانمندسازی
 توانمندسازی، نهم) كشوری (فصل خدمات مدیریت در قانون

 هایدستگاه اثربخشی و كارآیی سطح ارتقای )،۵۸ كارمندان (ماده
 اجرایی و هایدستگاه كارمندان آموزش نظام اجرایی،
نظر  مد شغل با كارمندان نگرش و مهارت دانش، ساختنمتناسب
  .]11 ,12[است

 یسازمان فرهنگسازی اداری، نهادینه نظام کلی هایدر سیاست
 به نهادنارج و انسانی کرامت و اسالمی هایارزش بر مبتنی
 روزآمدی و معیارها اجتماعی، بهبود و انسانی هایسرمایه
 انسانی نیروی جذب منظوربه انسانی منابع گزینش هایروش

 هاینگرش وها نظریتنگ از پرهیز و شایسته و متعهد توانمند،
 بر مبتنی ساالریشایسته و گراییای، دانشای و غیرحرفهسلیقه
 معنوی رشد زمینه مدیران، ایجاد ارتقای و نصب در اسالمی اخالق
 و تخصص دانش، سطح ارتقای و بهسازی و انسانی منابع
 با یسازمان و اداری تمرکز عدم وپذیری آنان، انعطاف هایمهارت
کشوری،  خدمات کیفیت و سرعت اثربخشی، افزایش رویکرد
 منظوربه آن الزامات آوردنفراهم و الکترونیک اداری نظام توسعه
 انضباط کاری، وجدانسازی عمومی، نهادینه خدمات مطلوب ارایه

 جویی،صرفه داری،امانت خودکنترلی، فرهنگ اجتماعی،

 رشد و اداری نظام سالمت المال، ارتقایبیت حفظ و زیستیساده
 و قانونی فرآیندهای اصالح طریق از آن در اخالقی هایارزش
 فرهنگ اشاعه گرایی،فرهنگی، قانون امکانات ازگیری بهره اداری،

 برخورد از اجتناب و پاسخگویی اعی،اجتم و اداریپذیری مسئولیت
 اداری نظام کردنبنیانها، دانشفعالیت کلیه در فردی ای وسلیقه
 اطالعاتسازی یکپارچه و دانش مدیریت اصول کارگیریبه طریق از
 در کارآیی و اثربخشی به اسالمی، توجه هایارزش بر ابتنا با

 ارایه در تسهیل و تسریع منظوربه اداری هایروش و فرآیندها
 و تنظیم در روزآمدی و شفافیت محوری،کشوری، عدالت خدمات
  نظر است. مد اداری مقررات و قوانین تنقیح

 متعددی عوامل مشی،خط حوزه در نظرانصاحب در مطالعات
 و عابیرت با عمومی، هایمشیخط اجرای در موثر عنوان عواملبه

 اهمیت حائز بسیار .اندشده بندیدسته و شناسایی تفاسیر مختلف
 این مجموعه به توجه و آگاهی ضمن، مشیخط مجریان که است
 شانس و فرصت عوامل، این تحقق طریق از تا نمایند تالش عوامل،
همچنین باید مجریان . دهند افزایش را مشیخط یک موفق اجرای

ها و نظام ارزشی داشته باشند تا بتوانند با آگاهی کامل به ارزش
ها، مقدار مطلوبیت را تعیین بیق افراد و افعال بر آن ارزشتط

 در عوامل، این از یک هر که است این اساسی مسالهنمایند. 
 برخوردار اولویت و اهمیت اندازهچه  از مشیخط اجرای یک
 مجموعه از برای هر یک باید مجریان دیگر، عبارت به هستند؟
 از آنها اهمیت یا شوند قائل برابر و اهمیتی شأن موثر، عوامل
 در است؟ متفاوت مشیخط یک موفق اجرای اثرگذاری در حیث

 و عوامل های سازمان پزشکی قانونی،مشیخط كامل مسیر اجرای
با ها آن كه شناسایی و ارتباط دارند وجود متعددی هایشاخص

 آنها اهمیت دنكارآمدنمو منظورها بهمشیمیزان اجرای خط
گذاری در مشیزمینه خط در ضرورت، این رغمعلی .ای داردویژه

تبیین و تحلیل اجرای  حوزه در ویژهبه سازمان پزشکی قانونی
 زیادی آنها تحقیقات مرتبط با میزان اجرای عوامل و هامشیخط
 اجرا مرحله بر اصلی تمركز این پژوهش، است. در نشده انجام

عوامل مرتبط با  با هدف بررسی حاضر پژوهش بنابراین،است. 
های پزشکی قانونی کشور مبتنی بر نظام مشیمیزان اجرای خط

  ارزشی اسالمی و ارایه مدل مطلوب انجام شد.
  

  هامواد و روش
پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است که در سال 

و  تخصصی هایمشیخط مجریانبه روش پیمایشی در بین  ١٣٩٨
انجام نفر  ۳۰۴۵به تعداد  کشور کل قانونی پزشکیسازمان  عمومی
 ای انتخابخوشه صورتبه نفر ۱۴۷۲تعداد  این بین از ابتدا .شد

 ۶۸۴ و پزشک پیمانی -رسمی نفر کارشناس ۷۸۸ شامل شدند که
 نفر ۳۰۹ سپس غیرپزشک بودند. پیمانی -رسمی کارشناس نفر

 و های اردبیل، چهارمحالاستان از غیرپزشک و پزشک کارشناس
 کسب در برتر استان ۵جنوبی ( بختیاری، تهران، ایالم و خراسان

 در اختصاصی و عمومی یهاشاخص امتیازات مجموع در امتیاز



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهبینج هیحور ۱۲

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                    یپزشكی قانون علمی مجله

 و اداریسازمان  منتخب ۱۳۹۷سال  شهید رجایی جشنواره
آوردن حجم نمونه از رابطه دستاستخدامی) انتخاب شدند. برای به

  کوکران استفاده شد.
نامه عوامل ی مورد نیاز از سه پرسشهاداده آوریمنظور جمعبه

مشی و نظام ارزشی اسالمی مشی، اجرای خطمرتبط با اجرای خط
عوامل  نامهپرسشای لیکرت استفاده شد. گزینهبراساس طیف پنج
مولفه  ۷مشتمل بر سئوال و  ۴۱دارای  مشیمرتبط با اجرای خط

مشی، حمایت از سوی گذاری روشن و تدوین صحیح خطهدف
های رفتاری و شخصیتی مجریان، مراجع قانونی و حقوقی، ویژگی

کنندگان، های هدف و استفادهتخصص و مهارت مجریان، گروه
نظام اداری و بروکراسی کارآمد و انتخاب ابزار مناسب و منابع 

و  السئو ۲۴دارای  مشیخطساخته اجرای محقق نامهپرسش الزم،
های عمومی و اجرای مشیمولفه اجرای خط ۲ مشتمل بر

عنوان به اسالمی نظام ارزشی نامهپرسشهای تخصصی و مشیخط
مولفه  ۸ مشتمل برو سئوال  ۳۴گر دارای متغیر تعدیل

بودن، احترام به طلبی، صادقجویی و رقابتپذیری، برتریمسئولیت
هنجارها، عدالت و انصاف، همدردی و وفاداری ها و دیگران، ارزش

 یتموجود یزانو م یتاهم یزانبراساس م یرکه هر متغبود 
   .آن مورد سنجش قرار گرفت عملکرد

و مدارك  با مطالعه اسناد ،مرحله اولدر ها نامهبرای تهیه پرسش
 هاییهبراساس نظر یزو ن یات،ها و نشردر مجالت، کتاب موجود

 ،مشیخط ینظران در امر اجراصاحب یه از سوشدمختلف ارایه
مشی خط یبر اجرا یرگذارتاث یطاز عوامل و شرا یابتدا فهرست
(منابع ارزشی مورد بررسی شامل کتب و مقاالتی بود شد  استخراج

استفاده از  با که توسط خبرگان به آنها استناد شده بود). همزمان
شد. در  ینای تدونامه خبرهپرسش یکرت،ل یففهرست و ط ینا
 یهامشیامر خط نظران دراز خبرگان و صاحب ،نامهپرسش ینا

 هر یتاهم یزانخواسته شد که نسبت به م یعموم و یتخصص
 مشی اظهار نظرخط یبر اجرا یرگذارتاث یطاز عوامل و شرا یک
 مدیرانمرحله،  یننامه، در اپرسش یندهندگان به ا. پاسخیندنما
 یو برخ انونیق یدر سازمان پزشک یعموم و یتخصص یهازهحو

 یناز ا ینهمچنند. بود یریتمدآگاه به موضوع نظران صاحب
از آنچه  یرغرا، به یگرید یطاگر عوامل و شرا خبرگان خواسته شد

دانند، به ها موثر میمشیخط یآمده است، در اجرا هایهکه در نظر
مصاحبه خبرگی با دو هدف انجام  .ینداضافه نما یفهرست قبل

شده ناشی از های استخراجگرفت؛ هدف نخست، ارایه ابعاد و مولفه
ای به خبرگان و نظرخواهی از آنها در خصوص مطالعات کتابخانه
هایی بود که در شده و شناسایی ابعاد و مولفهابعاد استخراج

دیگر اند و هدف ای مورد لحاظ قرار نگرفتهمطالعات کتابخانه
بندی مناسب آنها مصاحبه خبرگی، درک بهتر متغیرها برای دسته

استفاده شد  یدلف روشاطالعات از  یآور جمع یبرا بود.
 یک، پس از ابراز نظرات خود درباره نظرانو صاحب متخصصان(

این ابعاد و . یابند)اجماع دست می یکمساله مشخص، به 
توسط  یزن هانامهسشپر  ییرواها به تایید آنها رسید و مولفه

   گرفت. قرار ییدنظر مورد تاصاحب یداسات
منظور تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شد (نظر به

ها با درصد باالیی به تایید نامهمتخصصان) و روایی این پرسش
ها نیز از روش آلفای نامهرسید. برای سنجش پایایی پرسش

محاسبه شد و  ٧/٠باالتر از  ر پایاییمقداکرونباخ استفاده شد که 
   ت.ها مورد تایید قرار گرفپایایی درونی تمامی ُبعد

 یل،و پس از تکمجامعه آماری ارسال  یها، برانامهپرسش
نامه پرسش ۲۲۵که در نهایت  دشتحلیل  و یبندجمع آوری،جمع

  تکمیل شدند. 
 شد AMOS 23و  SPSS 23 افزارشده وارد نرمآوریجمع یهاداده

ای، تحلیل عاملی نمونهتک Tهای آماری و با استفاده از آزمون
  تاییدی و معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

  

  هایافته
ابعاد  شامل هامشیخطهای عوامل مرتبط با اجرای مولفه
مشی، حمایت از سوی گذاری روشن و تدوین صحیح خطهدف

های رفتاری و شخصیتی مجریان، حقوقی، ویژگیمراجع قانونی و 
کنندگان و های هدف و استفادهتخصص و مهارت مجریان، گروه
 بخش ودر سطح بیش از رضایت نظام اداری و بوروكراسی کارآمد

قرار  بخشتیرضادر سطح  انتخاب ابزار مناسب و منابع الزمُبعد 
های مشیخط اجرایُبعد  شاملی مشخطهای اجرای مولفهگرفتند. 

های مشیُبعد اجرای خط بخش وعمومی در سطح بیش از رضایت
می های نظام ارزشی اسالمولفهخوب بودند. تخصصی در سطح 

 ،طلبیجویی و رقابتبرتری ،پذیریمسئولیتابعاد  شامل
 و همدردی ،ها و هنجارهاارزش ،احترام به دیگران ،بودنصادق
در سطح بسیار  عدالت و انصافدر سطح قوی و ُبعد نیز  وفاداری

 ).١قوی قرار گرفتند (جدول 
  

  میانگین آماری نمرات مربوط به متغیرهای پژوهش )۱جدول 
  نمرات  متغیرها

  مشیعوامل مرتبط با اجرای خط
  ۴۷/۳±۵۲/۰  مشیگذاری روشن و تدوین صحیح خطهدف

  ۱۵/۳±۷۲/۰  حمایت از سوی مراجع قانونی و حقوقی
  ۴۳/۳±۷۶/۰  رفتاری و شخصیتی مجریانهای ویژگی

  ۳۴/۳±۷۵/۰  تخصص و مهارت مجریان
  ۰۸/۳±۸۱/۰  کنندگانهای هدف و استفادهگروه

  ۳۴/۳±۷۲/۰  نظام اداری و بروکراسی کارآمد
  ۹۵/۲±۷۸/۰  انتخاب ابزار مناسب و منابع الزم

  مشیاجرای خط
  ۳۶/۳±۸۰/۰  های عمومیمشیاجرای خط
  ۸۹/۳±۷۷/۰  تخصصیهای مشیاجرای خط

  نظام ارزشی اسالمی
  ۲۱/۴±۶۱/۰  پذیریمسئولیت
  ۰۳/۴±۶۵/۰  طلبیجویی و رقابتبرتری
  ۳۹/۴±۶۲/۰  بودنصادق

  ۲۸/۴±۶۵/۰  احترام به دیگران
  ۳۱/۴±۶۶/۰  ها و هنجارهاارزش

  ۵۵/۴±۶۰/۰  عدالت و انصاف
  ۵۱/۴±۵۹/۰  همدردی
  ۴۰/۴±۶۳/۰  وفاداری



 ۱۳... بر یبتنکشور م یقانون یپزشک یهایمشخط یاجرا زانیعوامل مرتبط با م نییتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مشیاجرای خطبا  مشیاجرای خطعوامل مرتبط با بین 
). با p>٠٥/٠دار وجود داشت (رابطه معنی سازمان پزشكی قانونی

)، این رابطه از نوع ٨٣٦/٠بودن ضریب مسیر (توجه به مثبت
در  بهبودافزایش و افزایشی (مستقیم) است؛ بدین معنی که با 

اجرای ، زمینه مشیعوامل مرتبط با اجرای خطاجرای 
شود. بیشتر فراهم می های سازمان پزشكی قانونیمشیخط

اجرای تغییرات  %٧٠، )2R(براساس مقدار ضریب تعیین 
عوامل مرتبط با اجرای توسط  های سازمان پزشكی قانونیمشیخط
 نظام ارزشی اسالمیتاثیر متغیر شد. همچنین تبیین می مشیخط
توان تایید نمود که یدیگر معبارت؛ بهدگر تایید شعنوان تعدیلبه

عوامل مرتبط با اجرای ، رابطه میان نظام ارزشی اسالمیمتغیر 
را از میزان  های سازمان پزشكی قانونیمشیاجرای خط مشی وخط
 ).٢(جدول  کندتعدیل می ۲۵۰/۰به مقدار  ۸۳۶/۰

های پزشکی مشیعوامل مرتبط با میزان اجرای خطدر نهایت، مدل 
بر نظام ارزشی اسالمی از برازش خوبی قانونی کشور مبتنی 

  ).۱و نمودار  ۳برخوردار بود (جدول 
 منظور بررسی و تعیین اثربخشی الگوی پیشنهادی پژوهش، مدلبه

نفر از  ۳۰مفهومی و نتایج حاصل از آزمون بررسی مدل در اختیار 
نفر  ۲۹خبرگانی که در ساخت الگو مشارکت داشتند قرار گرفت که 

 .رگان اثربخشی الگو را تایید کردند) از خب۹۶٫۷%(
  

  نتیجه آزمون بررسی مدل) ٢جدول 
  داریسطح معنی	tآماره 	ضریب مسیر  مسیرهای مدل

  ٠٠١/٠ ١٣٨/١٧ ٨٣٦/٠  هامشیاجرای خط ←مشیعوامل مرتبط با اجرای خط

 ٠٠١/٠ ٦٧٣/٦  ٢٥٠/٠  )نظام ارزشی اسالمیگری (با تعدیل هامشیاجرای خط ←مشیعوامل مرتبط با اجرای خط

 ٠٠٥/٠ ٧٩٧/٢  ١٠٠/٠ هامشیاجرای خط ←نظام ارزشی اسالمی×مشیعوامل مرتبط با اجرای خط

  

  های برازش الگوی پیشنهادی پژوهششاخص) ۳جدول 
 شدهمقدار گزارش قبولحد قابل  هاشاخص

 ٥٩٩/١ ٣تر از برابر یا کوچک	(CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجارشده 

)GFI(شاخص نيكويی برازش 
  

 ٩٨٠/٠  ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

)AGFI(شده شاخص نيكويی برازش اصالح
  

 ٩٥٩/٠  ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

)NFI(شاخص برازش هنجارشده 
  

  ٩٨٩/٠  ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

)IFI(شاخص برازش افزایشی 
  

  ٩٩٦/٠ ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

)TLI(لوئيس  - شاخص تاكر
  

  ٩٩٣/٠  ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

)CFI(شاخص برازش تطبیقی 
  

  ٩٩٦/٠  ٩/٠تر از برابر یا بزرگ

  ٠٣٩/٠  ٠٨/٠تر از برابر یا کوچک  (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

  

  
  همراه ضرایب مسیربه اسالمی ارزشی نظام بر مبتنی کشور قانونی پزشکی هایمشیخط اجرای میزان با مرتبط عوامل مدل )۱نمودار 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زادهبینج هیحور ۱۴

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                    یپزشكی قانون علمی مجله

	بحث 
عوامل مرتبط با میزان اجرای  با هدف بررسی حاضر پژوهش
های پزشکی قانونی کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسالمی مشیخط

  و ارایه مدل مطلوب انجام شد.
 و رفتاری هایویژگی آمده از تحقیق حاضر، بیندستطبق نتایج به
 قانونی پزشکی سازمان هایمشیخط اجرای با مجریان شخصیتی
داشت  وجود رابطه اسالمی ارزشی نظام گرتعدیل نقش به با توجه

جرای ابر های رفتاری و شخصیتی مجریان ویژگیو متغیر 
های سازمان پزشكی قانونی تاثیر افزایشی (مستقیم) مشیخط

 هایسیاست، اداری نظام کلی هایسیاستنتیجه با داشت. این 
 هایكشوری، ارزش خدمات مدیریت قانون ،مقاومتی اقتصاد

 توسعه هایبرنامه ،سازمان تشکیل قانونی، قانون پزشكیسازمان 
 و اجتماعی، اقتصادی توسعه هایبرنامه هایسیاست قضایی،
 ضرغامپژوهش همچنین ، ]13-16[ایران اسالمی جمهوری فرهنگی
 هایمشیخط اجرای بر موثر در مورد عوامل بذرافشانو  بروجنی
 در مورد کالنتری طاهرپورو  معمارزاده، پژوهش ]17[گردشگری

، ]18[ایران در مالیاتی هایمشیخط اجرای بر موثر عوامل و شرایط
 اجرای موانع بررسی و همکاران در زمینه رنگریزمطالعه 

 روش از استفاده با دولتی یهاسازمان در عمومی هایمشیخط
 جدید سیستم وضعیتدر مورد  یو و پژوهش مروری ]19[فراترکیب
  همخوانی دارد.  ]20[جنوبی کره معلمان ارزیابی

های سازمان مشیبین تخصص و مهارت مجریان با اجرای خط
گر نظام ارزشی اسالمی پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیل

اضر، آمده از تحقیق حدستطبق نتایج بهرابطه وجود داشت و 
های سازمان مشیبر اجرای خطتخصص و مهارت مجریان متغیر 

نتایج حاصل با  ایشی (مستقیم) داشت.پزشكی قانونی تاثیر افز 
 و اجتماعی، اقتصادی دوم سالهپنج برنامه، ]21[اول سالهپنج رنامهب

 سالهنجپ برنامه، برنامه این ٥٨ تبصره در ]13[)١٣٧٤-٧٨( فرهنگی
 اقتصاد هایسیاست، ١٤٠٤ اندازچشم ، سند]9 ,14[چهارم و سوم

، ٥٨ ماده ،نهم فصل، ]10[كشوری خدمات مدیریت قانون مقاومتی
 ، قانون]9[قضایی توسعه هایبرنامه اداری، نظام کلی هایسیاست
، اقتصادی توسعه هایبرنامه هایسیاست ،]1[سازمان تشکیل
همچنین با ، ]13-16[ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی
و  معمارزاده، پژوهش ]17[بذرافشانو  بروجنی ضرغامپژوهش 
و همکاران در مورد  پورضابط پژوهشو  ]18[کالنتری طاهرپور
 اجرای بر موثر و ساززمینه عوامل بندیاولویت و شناسایی

 همخوانی دارد.  ]22[ایران عالی آموزش هایمشیخط
های مشیكنندگان با اجرای خطهای هدف و استفادهبین گروه

گر نظام ارزشی سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیل
آمده، متغیر دستطبق نتایج بهی رابطه وجود داشت و اسالم
های سازمان مشیبر اجرای خطكنندگان های هدف و استفادهگروه

نتایج حاصل با . پزشكی قانونی تاثیر افزایشی (مستقیم) داشت
سازمان  های؛ ارزش١٤٠٤ اندازچشم سند دوم؛ سالهپنج برنامه
 هایبرنامه اداری؛ فصول نظام کلی هایقانونی؛ سیاست پزشكی

و  بروجنی ضرغام پژوهش همچنین، ]9[قضایی توسعه
و همکاران با عنوان بررسی  پورشیخ ، پژوهش]17[بذرافشان
 عمومی هایمشیخط اجرای میزان و رسمی یابیمساله وضعیت
 ، پژوهش]23[اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت: مطالعه مورد

 مدیریت قانون اجرای در و همکاران در زمینه مشکالت مرتضوی
 پیش هایبا عنوان چالش ییاومونی ، مطالعه]24[کشوری خدمات
با عنوان اجرای  رحمتمطالعه  و ]25[آفریقا در سیاست اجرای روی
 از مختلفی موضوعات که به ]26[مشی: فرآیندها و مشکالتخط
 فساد عمومی، مشارکت ،نهادی طراحی، هماهنگی، ارتباطات جمله
پرداخته  هندوستان در مشیخط اجرای موانع عنوانغیره به و

  است، همخوانی دارد. 
  

های سازمان مشیبین نظام اداری و بوروكراسی با اجرای خط
گر نظام ارزشی اسالمی پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیل

نظام اداری و آمده متغیر دستطبق نتایج به رابطه وجود داشت و
های مشیتاثیر افزایشی (مستقیم) بر اجرای خطبوروكراسی 

 اندازچشم سند نتایج حاصل با سازمان پزشكی قانونی داشت.
، ]9[قضایی توسعه هایبرنامه اداری؛ نظام کلی هایسیاست، ١٤٠٤

 فرهنگی و اجتماعی، توسعه اقتصادی هایبرنامه هایسیاست
و  چیانه حیدری، همچنین مطالعه ]13-61[ایران اسالمی جمهوری

 با عمومی مشیخط اجرای تنگناهای بررسی همکاران با عنوان
 ،]27[غیرانتفاعی هایدر سازمان مشیخط اجرای جدید مدل رویکرد
 موثر بر عوامل و همکاران با عنوان شناسایی باقرنژاد پژوهش
 بنیاندانش موسسات و هاشرکت از حمایت مشیخط موفق اجرای

و  مرتضوی ، پژوهش]28[اختراعات و نوآوریسازی تجاری و
 ، پژوهش]17[بذرافشانو  بروجنی ضرغام . پژوهش]24[همکاران
مدل  با عنوان آزمون ابدالی ، پژوهش]22[و همکاران پورضابط
 تنگناهای یافتن برای دولتی یهاسازمانمدیران  بین در ولتها

 و مطالعه ]29[دولتی یهاسازمان در عمومی هایمشیخط اجرای
 هایمشیخط اجرای برای مدلی ارایه عنوان و همکاران با پورقلی

  همخوانی دارد.  ]30[قم استان در موردی مطالعه صنعتی؛
  

مشی با اجرای بین هدفگذاری روشن و تدوین صحیح خط
گر های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیلمشیخط

آمده دستطبق نتایج بهنظام ارزشی اسالمی رابطه وجود داشت و 
تاثیر افزایشی مشی هدفگذاری روشن و تدوین صحیح خطمتغیر 

قانونی داشت. های سازمان پزشكی مشی(مستقیم) بر اجرای خط
 کلی هایسیاست ،]9[قضایی توسعه هایبرنامه نتایج حاصل با

 توسعه هایبرنامه هایسیاست ؛١٤٠٤ اندازچشم اداری؛ سند نظام
، ]13-16[ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی
، ]13[فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم سالهپنج برنامه

و  رنگریز، مطالعه ]17[بذرافشانو  بروجنی ضرغام همچنین پژوهش
و  پورشیخ پژوهش، ]22[و همکاران پورضابط ، پژوهش]19[همکاران
 اجرای موانع عنوان با و همکاران پورکیانی، پژوهش  ]23[همکاران
 قانون موردی مطالعه( متمرکز گروه روش از استفاده با سیاست
و  چیانه حیدری، مطالعه ]31[کشوری) خدمات مدیریت
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 و وان مشکالتبا عن سانوسیو  کامورا، پژوهش ]27[همکاران
و  پورحاجی، پژوهش ]32[نیجریه در سیاست اجرای هایچالش

 مشیخط اجرای شناسیآسیب الگوی طراحیهمکاران با عنوان 
 همخوانی دارد.  ]25[ییاومونی مطالعه و ]3[ایران در عمومی

حقوقی با اجرای بین حمایت از سوی مراجع قانونی و 
گر های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیلمشیخط

آمده دستطبق نتایج به نظام ارزشی اسالمی رابطه وجود داشت و
تاثیر افزایشی حمایت از سوی مراجع قانونی و حقوقی  متغیر

 های سازمان پزشكی قانونی داشت.مشی(مستقیم) بر اجرای خط
 هایبرنامه قانونی؛ پزشکیسازمان  یهاتژیاسترا نتایج حاصل با

 سند ؛]13-16[فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی توسعه سالهپنج
 هایستسیا دوم؛ سالهپنج برنامه و اول سالهپنج برنامه انداز؛چشم
، همچنین ]9[قضایی توسعه هایبرنامه اداری؛ فصول نظام کلی

و  رنگریز، مطالعه ]17[بذرافشانو  بروجنی ضرغام پژوهش
  همخوانی دارد.  ]22[و همکاران پورضابط و پژوهش ]19[همکاران

های مشیبین انتخاب ابزار مناسب و منابع الزم با اجرای خط
گر نظام ارزشی سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیل

آمده از تحقیق دستطبق نتایج بهای وجود نداشت و اسالمی رابطه
بر اجرای انتخاب ابزار مناسب و منابع الزم  حاضر، عامل

نتایج  داری نداشت.معنیاثر  شكی قانونیهای سازمان پز مشیخط
و  بروجنی ضرغام ، پژوهش]19[و همکاران رنگریزمطالعه حاصل با 
 رزقیو  اعرابی ، پژوهش]33[الوانی، پژوهش ]17[بذرافشان
و  باقرنژاد ، پژوهش]22[و همکاران پورضابط ، پژوهش]34[رستمی
 و همکاران در زمینه پورمقدس، پژوهش ]28[همکاران

 در کلیدی عوامل واکاوی عنوان با کشور مالیاتی هایمشیخط
 جمهوری اسالمی در عمومی هایمشیخط برخی موفقیت عدم
های مقاله تناقض دارد و با یافته ]25[ییاومونیو پژوهش  ]35[ایران

همخوان  ]32[سیاست در نیجریههای اجرای مشکالت و چالش
 است. 

های عمومی در مشیاجرای خطُبعد های پژوهش، براساس یافته
های تخصصی مشیُبعد اجرای خط بخش وسطح بیش از رضایت

  خوب قرار گرفتند.در سطح 
، رابطه میان نظام ارزشی اسالمیهمچنین نتایج نشان داد متغیر 

 هایمشیاجرای خط مشی وعوامل مرتبط با اجرای خطابعاد 
این نتیجه با پژوهش کند. را تعدیل می سازمان پزشكی قانونی

 كه است امانتی مدیریت اسالم دیدگاه که نشان داد از ]36[عالیی
 توانایی، باید مدیر اسالمی، نظام در سپرده شود و آن اهل به باید

 كافی آگاهی دانش و از و باشد داشته را الزم شایستگی و كفایت
 از پس اسالمی مدیریت فرآیند در همچنین باشد، برخوردار نیز

خواست،  مدد الهی درگاه از و كرد توكل خدا به باید اتخاذ تصمیم
  همسو است.

براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادات کاربردی ذیل ارایه 
  شود:می

های رفتاری و شخصیتی مجریان با بین ویژگی با توجه به رابطه

سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش  هایمشیخطاجرای 
شود در سازمان پزشکی گر نظام ارزشی اسالمی، پیشنهاد میتعدیل
 فرهنگ ارتقای، اجرایی کارکنان و مجری افراد انتخاب به قانونی
 ،سازمان در همکاری و همدلی افراد، جو نگرش و یسازمان
  توجه شود. جریانپذیری متمایالت، تعهد و مسئولیت ،انگیزش

بین تخصص و مهارت مجریان با اجرای  با توجه به رابطه
گر سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیل هایمشیخط

پزشکی قانونی  شود در سازماننظام ارزشی اسالمی، پیشنهاد می
میان مجریان رواج یابد. تحقق این امر نیز منوط به ایجاد  یتخالق

های بینی دورهپیش محیط مناسب یادگیری از سوی مدیران است.
تخصصی در سطح مدیران و کارشناسان از طریق نیازسنجی 

ها در بدو استخدام یا کردن این دورهآموزشی و الزام آنها به سپری
پزشکی  ی سازمانهامشیر خطتواند برای اجرای بهتهنگام کار می

  .کمک خوبی باشدقانونی 
كنندگان با اجرای های هدف و استفادهبین گروه با توجه به رابطه

گر های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیلمشیخط
با تا تالش کرد باید پزشکی قانونی  سازمان نظام ارزشی اسالمی، در

ها، مشیعوامل بازدارنده اجرای خطتنگناها و ، کارگیری تدابیریبه
از ضعف و تهدید به قوت و فرصت تبدیل شود تا از این طریق 

با  رجوعکریم اربابدر راستای ت های تحول اداریمشیاجرای خط
 تقویت و افزایشدر این زمینه به موفقیت بیشتری همراه شود. 

 آماری و اطالعاتی نظام تقویت و کاربردی مطالعات و هاپژوهش
 "وجود شاخص با حدودی تا را آن توانمی است که شده اشاره
 همراستا کنندگان"استفاده العملعکس به توجه و بازخورد نظام

 آن پذیرش برای جامعه شرایط دارد ضرورت همچنین دانست.
 نمایند. بررسی هم را مشیخط

بین نظام اداری و بوروكراسی با اجرای  با توجه به رابطه
گر های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش تعدیلمشیخط

 وجودپزشکی قانونی  سازمان دراز آنجا که نظام ارزشی اسالمی، 
 رایاج در بازدارنده عنوان عاملیبه ،گذاریقانون متعدد مراجع
 شودپیشنهاد می شود،می تلقی هامشیخط اثربخش

 اجرای و توسعه امکان تا شود متمرکز جا یک در گذاریمشیطخ
 فراهم قانونی پزشکیسازمان  هایمشیخط هماهنگ و یکپارچه
 اجرای روند تسریع برای دشومی همچنین پیشنهاد. شود
 و شفافیتسازمان  وظایف، قانونی پزشکیسازمان های مشیخط

قوانین پزشکی قانونی،  سازمان در کند، پیدا بیشتری تفکیک
 ،اجرا دقیق مراحل تعیین کامل، اداری کنترل اعمال، منطقی
 فرهنگ به توجه و یسازمان رهبری ،قوانین و هاسیاست شفافیت
ها بهترین تکنیک قانونگذاری ایجاد شود، امر در مشارکت و جامعه
های بوروکراتیک ارایه شود، انتقال رساندن گرایشحداقلبرای به

طور کامل از مکرر مجریان نیز باید کاهش یابد تا مجریان بتوانند به
مند شوند و از تجربیات ها بهرهمشیسازی خطهای پیادهبرنامه
	های هدف نیز استفاده شود.گروه

مشی اری روشن و تدوین صحیح خطبین هدفگذ با توجه به رابطه
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های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش مشیبا اجرای خط
پزشکی  سازمان شود درگر نظام ارزشی اسالمی، پیشنهاد میتعدیل

 نادرست تدوین به منجر که الزم اطالعات فقدان یا کمبودقانونی 
 اساس این بر. شود برطرف شودمی آن ناموفق اجرای و مشیخط

ایجاد  و حوزه این در تحلیلی ظرفیت ایجاد در دشومی پیشنهاد
 شواهد بر مبتنی هایمشیخط تدوین برای مناسب وکارهایساز
 همچنین. گیرد صورت بیشتری اهتمام، موثق اطالعات و علمی
 پیش ،پزشکی قانونی سازمان گذارمشیخط نهادهای دارد ضرورت

 آمادگی و اجتماعی شرایط، خاصای زمینه در مشیخط تدوین از
باید  نمایند. بررسی هم را مشیخط آن پذیرش برای جامعه عمومی

را  پزشکی قانونی سازمان در هامشیدیدگاه طراحان و مجریان خط
های اجرایی بین آنان و درباره مفاهیم و روشرد به هم نزدیک ک

	.زبان مفاهمه برقرار شود
بین حمایت از سوی مراجع قانونی و حقوقی با  با توجه به رابطه

های سازمان پزشکی قانونی با توجه به نقش مشیاجرای خط
پزشکی  سازمان شود درنهاد میگر نظام ارزشی اسالمی، پیشتعدیل

صورت حمایت صریح، قاطع و مستمر مدیران، از الزامات قانونی 
که در محیط کار . باید مجریان را یاری کرد تا بر عوامل مهمی گیرد

به توجه خاصی نیاز دارند، تاکید کنند و بدین ترتیب از مشکالت 
اجتناب نمایند، آنها را به حداقل برسانند یا آنها را حل کنند. در این 

 مناسب، نظارتی سیستم اجرا، و اداره مناسب راستا تعامل
 پشتیبانی حمایتی و قانونی و تقویت عوامل ،کافی هماهنگی
  دارد.ضرورت 

های مشیاجرای خطمشی، ُبعد در خصوص مولفه اجرای خط
های مشیُبعد اجرای خط بخش وعمومی در سطح بیش از رضایت

است که نیاز به توجه در  خوب قرار گرفتهتخصصی در سطح 
  های تخصصی است.مشیخصوص اجرای خط

 سازمان در های اسالمی، مجریانگر ارزشبا توجه به نقش تعدیل
 به. توكل کنند خدا به باید مشی،اتخاذ خط از ، پسکی قانونیپزش

 مبنای الهی، كرانبی نیروی بر توكل و آخرت به توجه، دیگر عبارت
 در واقع، در. است اسالمی مدیریت درها گیریتصمیم همه اصلی
غیرمادی مورد توجه قرار  و معنوی ، دیدگاهپزشکی قانونی سازمان

 ،پذیریمسئولیت( های اسالمیارزش گیرد. ایمان و توجه به
ها ارزش ،اناحترام به دیگر  ،بودنصادق ،طلبیجویی و رقابتبرتری

عدالت و در سطح قوی و ُبعد  وفاداری و همدردی ،و هنجارها
های ارزشهای خود پیشه خود کنند و در هدف اجرا را در )انصاف
قصود م پزشکی قانونی سازمان درنظر داشته باشند.  را مد اسالمی

نهایی کسب رضایت خداوند باشد و خدمت به خلق را نوعی عبادت 
 ،طلبیجویی و رقابتبرتری ،پذیریمسئولیتابعاد  بدانند.
 و همدردی ،ها و هنجارهاارزش ،احترام به دیگران ،بودنصادق
مورد  گر آنهابا توجه به نقش تعدیل عدالت و انصاف، وفاداری

  توجه بسیار قرار گیرند.
 فرآیند بربودنتوان به زمانمیهای این مطالعه از محدودیت

اطالعات،  نمودنو فراهم گردآوری برای اندک و فرصت پژوهش

نامه، پرسش تکمیل به نسبت برخی عالقه عدم و کاریمحافظه
 یا دولتی و کمبود هایسازمان در پژوهشگری فرهنگ بودنپایین
  دسترس اشاره کرد. قابل علمی منابع فقدان

 موانع در مطالعات آتی، موضوعاتی نظیر شناخت شودپیشنهاد می
 به دستیابی امکان ها ومشیخط اجرای بومی تنگناهای و

دیگر  عوامل قانونی، واکاوی پزشکی سازمان در بومی هاییمدل
 قانونی، بررسی عوامل مرتبط با پزشکی سازمان در اجرا بر موثر
و  قانونی پزشکی سازمان در مشیخط ارزیابی و تدوین مراحل
مجریان و  دیدگاه از مشیخط اجرای با مرتبط عوامل
 پژوهشی در هامشیخط اجرای موفقیت کنندگان و میزانتدوین
 هایگیرد. همچنین انجام پژوهش قرار بررسی مورد کمی

 کشور هایدیگر استان هایدیگر و نمونه هایبا سازمان ایمقایسه
  شود.پیشنهاد می

  

 گیرینتیجه
های پزشکی قانونی مشیعوامل مرتبط با میزان اجرای خطمدل 

   کشور مبتنی بر نظام ارزشی اسالمی از برازش خوبی برخوردار است.
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