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 چکیدٌ

ّسف پژٍّص حبضز همبیسِ سجه سًسگی اسالهی زر وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ ثیزًٍی ثَزُ است. ثِ ایي هٌظَر 

 ّبی ًوزُزر زستزس اًتربة ٍ ثز اسبس  گیزی ًوًًَِفز اس وبرهٌساى ازارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى زاراة ثب رٍش  34تؼساز 

هٌجغ وٌتزل راتز ثِ زٍ گزٍُ زارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ ثیزًٍی تمسین ضسًس ٍ ثزای سٌدص همیبس سجه سًسگی  همیبس

ثَز وِ خْت  ای همبیسِ –اسالهی وبرهٌساى اس پزسطٌبهِ سجه سًسگی اسالهی سبذتِ وبٍیبًی استفبزُ ضس. رٍش تحمیك، ػلی 

فبزُ ضس. ًتبیح ًطبى زاز وِ ثیي هیبًگیي زٍ گزٍُ زارای هٌجغ وٌتزل یبفتي پبسد پزسص پژٍّص اس تحلیل ٍاریبًس آًٍَا است

ایي تفبٍت ثِ سَز وبرهٌساى زارای هٌجغ  ٍ ؛ٍخَز زارز زاری هؼٌیهتغیز سجه سًسگی اسالهی تفبٍت  اسًظززرًٍی ٍ ثیزًٍی 

اس وبرهٌساى زارای هٌجغ  تز لَیوٌتزل زرًٍی است. عجك ایي یبفتِ سجه سًسگی اسالهی وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی 

 وٌتزل ثیزًٍی است.

 

 وٌتزل هٌجغ اسالهی، سًسگی سجهَای کلیدی:  ياژٌ
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 مقدمٍ 

هغلَة ّوَارُ آرسٍی ثطز ثَزُ ٍ ّست ٍ زر عی سبلیبى هتوبزی یبفتي هفَْم سًسگی ذَة ٍ  ثبویفیتزاضتي یه سًسگی 

هؼغَف زاضتِ است. زر عَل سهبى آزهی ثِ زًجبل راّی ثزای وٌتزل  چگًَگی زست یبفتي ثِ آى، افىبر ٍ هغبلؼبت را ثِ ذَز

ذَز را ثِ ػَاهل  ّبی ضىستٍ  ّب هَفمیتٍ زر ایي راستب  ثبضس هیرفتبرّب ٍ اتفبلبت سًسگی ذَز ثزای رسیسى ثِ حس هغلَة 

 تأثیزسبى را تغییز زّس؛ تحت چگًَگی ٍ ضیَُ سًسگی اً تَاًس هی. اػتمبز ثِ ّز یه اس ایي ػَاهل وِ زّس هیگًَبگًَی ًسجت 

 .ثبضس هیاٍ  1هٌجغ وٌتزل

 زر وِ است ای یبفتِ تؼوین اًتظبر (، ثیبًگز1967)رٍتز، 2اختوبػی رٍتز یبزگیزی اس ًظزیِ ثرطی ػٌَاى ثِ وٌتزل هٌجغ هفَْم

 ضیَُ ٍ هحیظ زر تاعالػب خستدَی چگًَگی وٌتزل هٌجغ. زارز ٍخَز اًسبى سًسگی زر تٌجیِ ٍ پبزاش ثز هؤثز ػَاهل هَرز

 .(3،1982لٍَاست ) سًسگی هسبئل ٍ ٍلبیغ ثب زر راثغِ اعالػبت پززاسش

 زر فزز تأثیز سْن ٍ ًمص ٍ هَلؼیت ٍ هحیظ اس فْن ٍ ازران آى اس هٌظَر ٍ است تطریػی هتغیز یه وٌتزل هٌجغ 

 :هیطًَس تمسین زستِ زٍ ثِ فزازا تئَری ایي اسبس ثز .(1381ضبزهْز،)است  سًسگی زر ضىست ٍ آهیش هَفمیت پیطبهسّبی

 ضزایظ ٍ رفتبر احسبسبت، ثز را ذَز ثَزُ، هتىی ذَز ّبی تَاًبیی ٍ ّب تَاًوٌسی ثِ وِ زرًٍی وٌتزل هٌجغ زارای افزاز یىی، 

 ذَز زرًٍی ػَاهل ثِ را ذَز ّبی ضىست ٍ ّب هَفمیت ٍ وَضٌس هی فؼبالًِ آى اغالح ٍ تغییز زر ٍ زاًستِ هسلظ ذَز سًسگی

 ثیطتزی ًفس ثِ اػتوبز زارای ٍ ثزذَرزارًس تزی فؼبالًِ ٍ ثزتز هَضغ اس سًسگی رٍیسازّبی همبثل زر افزاز ایي. هی زٌّس سجتً

 (.1382هی وٌٌس )وزیوی، همبثلِ رذسازّب ٍ ّب تٌص ثب ثْتز ٍ ضسُ تٌص زچبر ووتز رٍیسازّب زر ّستٌس،

 ثِ را ذَز سًسگی حَازث ٍ ًساًستِ سًسگی رٍیسازّبی ٍ ضزایظ ثز ظهسل را ذَز وِ ثیزًٍی وٌتزل هٌجغ زارای افزاز زٍم،

 تالش ٍ ّب تَاًوٌسی ثِ افزاز ایي وِ هی رسس ًظز ثِ. هی زٌّس ًسجت زیگزاى لسرت ٍ سزًَضت ضبًس، لجیل اس ثیزًٍی ػَاهل

ایي . ثزذَرزارًس پذیزتز اًفؼبل هَضؼی اس سًسگی رٍیسازّبی همبثل زر ٍ تز پبییي ًفس ثِ اػتوبز اس ٍ ًیستٌس هتىی ذَز ّبی

 ثْجَز ثزای وَضص زر ًتیدِ زر ًسارز، اثزی زارًس هی زریبفت وِ ّبیی تمَیت زر آًْب ّبی هْبرت یب رفتبرّب افزاز هؼتمسًس

 .(1386غبلحی،)ًسارًس  چٌساًی ثبٍر آیٌسُ یب حبل سهبى زر ذَز سًسگی وٌتزل هٌجغ ثِ آًْب. ثیٌٌس ًوی ای فبیسُ ذَز هَلؼیت

ثب تَخِ ثِ هَارز فَق هی تَاى هٌجغ وٌتزل را، هیشاى وٌتزل یب ػسم وٌتزل اًسبى ثز رفتبرّبیی وِ اس ٍی سز هی سًس ٍ خٌجِ 

، زاًست. آهَسُ ّبی زیٌی، ًگزش ّبی هذّجی ٍ سجه سًسگی اس خولِ هَلفِ زّس هیلزار  تأثیزّبی هرتلف سًسگی اٍ را تحت 

 ّستٌس.گذار ثز ًَع رفتبر فزز  تأثیزّبی 

را هغزح وزز. اس زیسگبُ آزلز ریطِ ّبی سجه سًسگی، ػجبرتٌس اس: سالهتی  5( اغغالح سجه سًسگی1922) 4اٍلیي ثبر آلفزز آزلز

 (.1388)وبٍیبًی، خٌسیتی التػبزی ذبًَازُ، ًگزش ّبی فزسًسپزٍری، ًظبم ذبًَازُ ٍ ًمص-ٍ ظبّز، ٍضؼیت اختوبػی

 ًظز زر ضىل ثْتزیي ثِ را اًسبى رفتبری ٍ ضٌبذتی ّبی هَلفِ ّوِ وِ است السم الگَیی سًسگی، سجه ًَع ثْتزیي یبفتي ثزای

 اس یه ّیچ اس ٍ ثجیٌس ّن وٌبر زر را آذزت ٍ زًیب ّوچٌیي ٍ ًجبضس هربلف ػلوی هسلن ّبی یبفتِ ثب زیگز عزف اس ٍ ثگیزز

ثزای اٍلیي ( 1388) وبٍیبًی .است گًَِ ایي 6اسالهی سًسگی سجه وِ وزز ازػب تَاى هی. ًطَز غبفل اًسبى هؼٌَی ٍ هبزی اثؼبز

 (.1394را زر سجه سًسگی اسالهی هَرز ثزرسی لزار زاز )سلن آثبزی، ثبر چگًَگی تؼبهل رفتبرّب ٍ ًگزش ّب زر سًسگی رٍساًِ

اهب سجه سًسگی زر سجه سًسگی اس سبیز زیسگبُ ّب، فمظ ثِ رفتبر تَخِ هی ضَز ٍ فىز ٍ ًیت اًدبم رفتبر ثزرسی ًوی ضَز؛ 

ًسجت ثِ ًیت ّب ثی تفبٍت ثبضس، زر حبلی وِ تبویس آى رٍی رفتبر است؛ ثِ حسالل ػَاعف ٍ ضٌبذت ّبی  تَاًس ویاسالهی ً

 (.1388ًیش ًظز زارز )وبٍیبًی،
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سجىی اس اهزٍسُ، ایي هفَْم هَرز تَخِ ثسیبری اس غبحجٌظزاى ٍ پژٍّطگزاى ػلَم اًسبًی لزارگزفتِ است ٍ اضبرُ ثِ ضیَُ ٍ 

 سًسگی زارز وِ هٌجغ اغلی استرزاج آى وتبة الْی است ٍ یب ثِ تؼجیز ػالهِ هدلسی سًسگی اسالهی زر سًسگی لزآًی هؼٌب هی

(. لذا زر سجه سًسگی اسالهی، غبیت آهَسُ ّبی زیٌی رّبیی اس سجه سًسگی غیز اسالهی ٍ رسیسى ثِ 1392)ذغیجی، یبثس

ًچِ سجه سًسگی اسالهی ٍ سبیز سجىْبی سًسگی را اس ّن هتوبیش هیىٌس، چبرچَة ولی (. آ1391حیبت عیجِ است )رخت ًژاز،

سجه سًسگی اًسبى است وِ آزهی ثز اسبس آى، هسیز ذَیص ثِ سَی ّسف ًْبیی ٍ سؼبزت پبیسار را تؼمیت هیٌوبیس؛ زر ٍالغ 

خب وِ ذساًٍس  ز ٍخَزی اٍست ٍ اس آىایي چبرچَة ولی، اس سَی پزٍرزگبری تزسین ضسُ است وِ ذبلك آزم ٍ آگبُ ثِ اثؼب

ایي سجه سًسگی است ٍ ثِ راس ٍ رهشّبی زرًٍی اٍ آگبُ ٍ ثِ ًیبسّب ٍ ذَاستِ ّبی اٍ ٍالف است پس حىوت  ىٍوزین، هس

ذساًٍس حىین التضب هیىٌس وِ ًیبسّبی اًسبى زر توبم اثؼبز زر ایي سجه سًسگی لحبػ ضسُ ثبضس. اس ایي رٍ، سجه سًسگی زر 

 .(1392سهیٌِ سبس اّساف ٍ راُ ٍ رٍش ثطز زر سًسگی ثِ ضوبر هی آیس )فبئشی، ُ اسالمزیسگب

ضیَُ  (2ثبیسّب ٍ ًجبیسّبی هَرز لجَل زر سًسگی.  (1ثزای زاضتي یه سجه سًسگی هغلَة، زٍ ًَع خْت گیزی السم است: 

است ٍ خْت گیزی زٍم هجتٌی ثز ارسش ّبی اخزا ٍ ثِ ػیٌیت رسبًسى آى. خْت گیزی اٍل ثِ عَر غبلت ارسضی ٍ اذاللی 

 (.1392)ضزیؼتی، ّبی ػولی است ٍ ایي هسبیل ّز زٍ زر سجه سًسگی اسالهی زیسُ ضسُ است

 پززاذتٌس. ًتبیح وٌتزل هٌجغ ٍ هذّجی ًگزش ارتجبط زر خٌسیت ًمص ( زر پژٍّطی ثِ ثزرسی1385هحوسی ٍ هْزاثی سازُ )

 ّوچٌیي است؛ تز لَی راثغِ ایي سًبى زر وِ زارز ٍخَز هثجت راثغِ زرًٍی وٌتزل هٌجغ هذّجی ٍ ًگزضْبی ثیي وِ زاز ًطبى

 است. هززاى اس ثبالتز سًبى زر هذّجی ًوزُ ًگزش هیبًگیي

 ًگزضْبی ثیي وِ زازًس ًطبى هذّجی ًگزش ٍ وٌتزل هٌجغ ذَز، حزهت ثیي راثغِ ( زر ثزرسی1388هدسیبى ٍ سلیوی )

 زارز. ٍخَز هؼٌبزار هثجت ّوجستگی ذَز تحزه ٍ زرًٍی هٌجغ وٌتزل هذّجی،

 ٍ استزس هٌجغ وٌتزل، ًفس، ػشت ثب سًسگی ویفیت ثیي راثغِ ثزرسی ( ثیبى وززًس وِ زر1385لبسوی ساز ٍ ّوىبراى )

 هؼٌی زار ٍ ٍ هثجت ّوجستگی اختوبػی حوبیت ٍ وٌتزل هٌجغ ًفس، ػشت سًسگی، ویفیت ثیي هتغیزّبی اختوبػی؛ حوبیت

 زاضت. ٍخَز هؼٌی زار ٍ هٌفی راثغِ استزس ٍ سًسگی ویفیت بیهتغیزّ ثیي

 ٍ زارز ٍخَز هؼىَس ٍ هؼٌبزار راثغِ وٌتزل، هٌجغ ثب ػبعفی ضٌبذتی ًگزش ثیي وِ ( ًطبى زازًس1389وَضىی ٍ ذلیلی فز )

 .است وٌتزل هٌجغ وٌٌسُ تجییي هْن ػَاهل اس یىی هذّجی ًگزش

 حبضز پژٍّص زر سهیٌِ، ایي زر ضسُ اًدبم ّبی پژٍّص ثَزى ون ٍ اسالهی سًسگی سجه ٍ وٌتزل هٌجغ ثیي ارتجبط ثِ تَخِ ثب

 ایي اس. گیزز لزار همبیسِ هَرز زرًٍی ٍ ثیزًٍی وٌتزل هٌجغ زارای وبرهٌساى زر اسالهی سًسگی سجه تب است ثَزُ آى ثز سؼی

 :وِ ّستین سَال ایي پبسد یبفتي زًجبل ثِ حبضز پژٍّص زر رٍ

 زرًٍی وٌتزل هٌجغ زارای وبرهٌساى اسالهی سًسگی سجه ثب ثیزًٍی وٌتزل هٌجغ زارای وبروٌبى اسالهی سگیسً سجه آیب

 هتفبٍت است؟

 

 ريش تحقیق

تي اس وبرهٌساى ازارُ آهَسش ٍ پزٍرش  34. ثِ ایي هٌظَر تؼساز ثبضس هی ای همبیسِ –هغبلؼِ حبضز تَغیفی ٍ اس ًَع ػلی 

وست ضسُ زر همیبس هٌجغ وٌتزل ثِ زٍ گزٍُ ثب هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی  ّبی ًوزُضْزستبى زاراة ثز اسبس 

 ًفز زر گزٍُ ثب هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی لزار گزفتٌس. 17ًفز زر گزٍُ ثب هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ  17تمسین ضسًس. ثز ایي اسبس 

(، پزسطٌبهِ سجه سًسگی اسالهی 1966) 1اثشارّبی هَرز استفبزُ زر پژٍّص حبضز ػجبرت ثَز اس پزسطٌبهِ هٌجغ وٌتزل راتز

 ( وِ زر ازاهِ هطرػبت ّز یه ارائِ هی گززز.1388وبٍیبًی )
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ي پزسطٌبهِ زارای ( استفبزُ ضس. ای1966ثزای سٌدص هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ ثیزًٍی اس پزسطٌبهِ هٌجغ وٌتزل، سبذتِ راتز )

. زر ایي پزسطٌبهِ اس آسهَزًی ذَاستِ هی ضَز ثیي ثبضس هیّز هبزُ زارای یه خفت سَال )الف ٍ ة(  ؛ وِثبضس هیهبزُ  29

ثزای هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی ٍ ًوزات  9ّز خفت سَال یه هبزُ، یىی را اًتربة وٌس ٍ ػالهت ثشًس. زر ایي همیبس ًوزات ثبالتز اس 

 ثزای هٌجغ وٌتزل زرًٍی زر ًظز گزفتِ ضسُ است. راتز پبییي تز اس آى

گشارش  83/0تب  48/0ٍ پبیبیی آى را ثب استفبزُ اس رٍش ثبس آسهبیی زر فبغلِ سهبًی زٍ هبُ  84/0ٍ  49/0رٍایی ایي پزسطٌبهِ را 

 (.1394وززُ است )سلن آثبزی ٍ ّوىبراى، 

 هحبسجِ ضس. 55/0ثِ تزتیت  پبیبیی ثِ رٍش آلفبی وزًٍجبخ ضزیتزر پژٍّص حبضز  

( استفبزُ ضس. ایي 1388سبذتِ وبٍیبًی )خْت سٌدص سجه سًسگی اسالهی اس پزسطٌبهِ سٌدص سجه سًسگی اسالهی، 

وِ زر ایي پژٍّص اس فزم وَتبُ آى استفبزُ ضس.  ثبضس هی( یسَال 75سَالی( ٍ فزم وَتبُ ) 135پزسطٌبهِ زارای زٍ فزم ثلٌس )

هَزًی ثبیس ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت فؼلی سًسگی ذَز ثِ ّز آیتن زر یه عیف چْبر زرخِ ای اس ذیلی ون تب زر ایي پزسطٌبهِ آس

. ضبذع اختوبػی، ػجبزی، ثبٍرّب، اذالق، هبلی، ذبًَازُ، ثبضس هیذززُ همیبس  10ذیلی سیبز پبسد زّس. آسهَى فَق ضبهل 

 .زفبػی ٍ سهبى ضٌبسی را هی سٌدس-سالهتی، تفىز ٍ ػلن، اهٌیتی

ًتبیح تحلیل ػَاهل رٍایی ٍ سبذتبر ػبهلی هٌبسجی ثزای آى ًطبى زاز. رٍایی ّوشهبى آسهَى سجه سًسگی اسالهی ثب آسهَى 

 هحبسجِ 71/0ثِ زست آهس. ضزیت پبیبیی ول ثب استفبزُ اس رٍش آلفبی وزًٍجبخ  64/0خْت گیزی هذّجی 

گشارش  87/0پبیبیی پزسطٌبهِ ثب استفبزُ اس رٍش آلفبی وزًٍجبخ ( ضزیت 1394(. سلن آثبزی ٍ ّوىبراى )1390ضس )وبٍیبًی، 

 وززًس.

 هحبسجِ ضس. 93/0زر پژٍّص حبضز ضزیت پبیبیی ثزای ول پزسطٌبهِ ثب استفبزُ اس رٍش آلفبی وزًٍجبخ 

ٌجبعی، خْت تحلیل زازُ ّب زر لسوت تَغیفی، آهبرّبی تَغیفی هیبًگیي ٍ اًحزاف استبًسارز هحبسجِ ضس ٍ زر لسوت است

خْت آسهَى فزضیِ پژٍّص اس تحلیل ٍاریبًس آًٍَا استفبزُ ضس. تدشیِ ٍ تحلیل آهبری ایي پژٍّص ثب استفبزُ اس ًزم افشار 

spss .ٍیزایص ثیست ٍ یه اًدبم گزفت 

 

 یافتٍ َا

ًٍی زر پزسطٌبهِ وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی ٍ ثیز ّبی ًوزُزر ثرص تَغیفی هیبًگیي، اًحزاف استبًسارز ٍ تؼساز 

 ارائِ ضسُ است. 1سجه سًسگی اسالهی هحبسجِ ٍ زر خسٍل

 

کارمىدان دارای مىبع کىتزل دريوی ي بیزيوی در متغیز  َای ومزٌمیاوگیه، اوحزاف استاودارد ي تعداد  -1جديل

 پژيَص

 تعداد اوحزاف استاودارد میاوگیه گزيٌ متغیز

سبک سودگی 

 اسالمی

 

 17 51.08 443.72 زرًٍی

 17 32.69 407.07 ثیزًٍی

 

خْت ثزرسی پزسص پژٍّص، هیبًگیي زٍ گزٍُ ثِ ٍسیلِ تحلیل ٍاریبًس آًٍَا هَرز همبیسِ لزار گزفت. لجل اس اًدبم ایي 

ثٌْدبری ته هتغیزُ ٍ ّوسبًی ٍاراًس ّب ترغی هطرػی  اسًظزتحلیل، هفزٍضِ ّبی تحلیل ٍاریبًس آًٍَا ثزرسی ضس وِ 

 ارائِ ضسُ است. 2تحلیل آًٍَا زر خسٍل هطبّسُ ًطس. ًتیدِ
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 وتایج تحلیل ياریاوس آوًيا ريی میاوگیه متغیز پژيَص در دي گزيٌ -2جديل

مجمًع  

 مجذيرات

میاوگیه  درجٍ آسادی

 مجذيرات

F  سطح معىاداری

(p) 

 0.018 6.209 11419.22 1 11419.22 ياریاوی بیه گزيَی

ياریاوس درين گزيَی 

 )خطا(

58856.64 32 1839.27 

  34 6223006.22 ياریاوس کل

 

. ایي ثسیي هؼٌی ثبضس هیهؼٌی زار  =018/0pاست وِ زر سغح  209/6هطبّسُ ضسُ  Fعجك هٌسرخبت خسٍل فَق، همسار 

 ٍخَز زارز. زاری هؼٌیاست وِ ثیي زٍ گزٍُ زر هتغیز سجه سًسگی اسالهی تفبٍت 

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ

ز همبیسِ سجه سًسگی اسالهی زر وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی ٍ زرًٍی ثَز. ًتبیح ًطبى زاز ّسف اس اًدبم پژٍّص حبض

زارز ٍ ایي تفبٍت ثِ سَز  زاری هؼٌیوِ سجه سًسگی اسالهی زر ثیي وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی ٍ زرًٍی تفبٍت 

 هی زر وبرهٌساىوبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی است. زرٍالغ سجه سًسگی اسال

اس وبرهٌساى زارای هٌجغ وٌتزل ثیزًٍی است. ایي یبفتِ ثب ًتبیح پژٍّص ّبی هحوسی ٍ  تز لَیزارای هٌجغ وٌتزل زرًٍی 

 ( ّوسَ است.1389( ٍ وَضىی ٍ ذلیلی فز )1385هْزاثی سازُ )

س آى، هسیز ذَز را زر رسیسى ثِ سجه سًسگی اسالهی چبرچَة ولی سًسگی اًسبى را هطرع هی وٌس. زر ًتیدِ افزاز ثز اسب

اس حوبیت  ٍ ؛ّسف ًْبیی ٍ سؼبزت پبیسار زًجبل هی وٌٌس. ایي افزاز هؼتمس ّستٌس وِ زر رٍیسازّب ٍ حَازث سًسگی تٌْب ًیستٌس

یی ّبی آى ّب زر رسیسى ثِ اّسافطبى ًیزٍ هی ثرطس. زر ًتیدِ ثب اتىب ثِ تَاًب ٍ پطتیجبًی ذساًٍس ثزذَرزارًس. ایي اػتمبز ثِ

 ذَز ٍ تَول ثز ذسا زر رسیسى ثِ اّساف ذَز گبم ثز هی زارًس.
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