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 چکيدٌ
 

ای ثالب هسهگال    زاثطه اخالق  رسهاله   ثسزغی ،هدف این پطوهؽ

ثالالش    آنالالششؼ و پالالسوزؼ ؾالالاس ه الالداد کبزکگالالبد  ز غالالبشنب ی

پالالطوهؽ اش اظالالبف هالالدف، کالالبزثس ی و اش اظالالبف زوؼ ا  الالب ،  

ه الین نگوالشز،    تشقیفی پی بیؿی، اش  شع ه جػتگی اغت  ثاله 

 فس اش کبزکگبد ا ازه کل آنششؼ و پسوزؼ ؾاس ه داد ثه  111

هب اش  و ة ؾد د  جات گس آوزی  ا هعگشاد   ش ه آنبزی ا تخب

زاثیگالص   ندل ثس اغبظ غبشنب ی هسهگ  غبختهنظقق پسغؿگبنه

 اغالقنی اغالتفب ه ؾالد     اخق  ندل ثس اغبظ ایرسهه و اخق 

 ز نالالشز  هسهگالال   ءنیالالب گین  یالالدگبه اع الالب تالالبین  ؿالالبد  ا  

غالالبشنب ی ثالالس رػالالت جگػالالیت، وخالالمیت اغالالتخدانی و غالالبثقه 

انب این تفبوت ثس رػت زؾته تظكالییی    جش ؛ از نمگی ،خدنت

(  نیب گین  یدگبه اع ب  ز نشز  اخق  140/15p از ثش  )نمگی

 ؾالگبختی هالبی ج میالت  کدا  اش ؾبخف ای ثس رػت هیچرسهه

( و 01/4افالاله هسهگالال  غالالبشنب ی )ؤنیالالب گین ن  جالالش    ازنمگالالی

نیالب گین   ثالش   رالد نتشغال     ش( ثالبتتس ا 00/4ای )اخق  رسهاله 

ا ازه کل آنالششؼ و پالسوزؼ ؾالاس    سهگ  غبشنب ی هبی هافهؤن

ثالبتتس اش رالد    ،ای کبزکگالبد هبی اخالق  رسهاله  افهؤو ن ه داد

نسثالش  ثاله    ،نتشغ  ثش   ثبتتسین نیالب گین هسهگال  غالبشنب ی   

نسثش  ثاله   ،ایو  ز اخق  رسهه (02/4) افه ثجبت ثب نیب گینؤن

 تالبین   ثالش    (02/4) وزشی ثب نیب گینهبی عداات و انب تافهؤن

 02ا ػالب ی ثاله تگاالبیی،     کسانالت  ه چگین  ؿبد  ا  که رفظ

 زقد اش نتغیس هسهگ  غالبشنب ی زا   0عداات،   زقد و ثسقسازی

   بیگد ثیگی نیپیؽ
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the 
relationship between professional ethics and 

employee organizational culture in Hamedan city. 

The research is applied in terms of purpose and in 
terms of descriptive survey method, it is a 

correlation type. To this end, 110 employees of 

the General Directorate of Education in Hamedan 
were selected as the statistical sample. Data were 

gathered using two questionnaires of the 

organizational culture constructed based on 
Robbins model and professional ethics based on 

Islamic ethics model. The average of members' 

perceptions about organizational culture based on 
gender, employment status and service record was 

not meaningful, but this difference was significant 

in terms of field of study (p=0.046). The average 
members' opinion about professional ethics was 

not meaningful in terms of any of the 

demographic indicators. The average component 
of organizational culture (4.20) and professional 

ethics (4.22) was higher than average. The 

average components of organizational culture of 
Hamadan General Education Department and the 

components of professional ethics of employees 

were higher than average. The highest mean of 
organizational culture was related to the stability 

component with the mean (4.28) and in the 

professional ethics related to the components of 
justice and lending with the average (4.27). The 

results also showed that preserving human dignity 

alone would predict 28 percent and justice of 6 

percent of the organizational culture variable. 
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 مقدمٍ

ؾگبغالبد یالت تمسیالا کبنالل اش هسهگال  ازا اله       نفاش  هسهگ  ثب پیچیدگی و اثاب  ه ساه اغت  ا ػبد

ثه جبی یت تمسیا وارد، ثب تمدا  شیب ی اش تمالبزیا نتگالشع نشاجاله هػالتیي ثالدین       ا د؛ ثگبثساین دا ه

آوز  یػت که  زثبزه هسهگ  غبشنب ی  یص تمبزیا شیب ی وجش   از   ثالسای ناالبل ویییالب     جات تم ت

هالب و  کگد کاله ازشؼ هبیی تمسیا نیهب، تؿسیفبت و اهػب ههسهگ  غبشنب ی زا ثه عگشاد غ جل 1اوچی

( 1934) 9(  زاثیگالص 0،1934 هد )هالشی و نیػال ل  ااؿبع قساز نیغبشنبد و کبزکگبد زا تظتاعتقب ات 

نمتقد اغت  ه ویطگی وجش   از  که  ز ن  شع، نمسف و   بیب گس عكبزه هسهگ  غالبشنب ی هػالتگد    

پالریسی، زهجالسی، ی رالبزچگی، ر بیالت نالدیسیت،      این  ه ویطگی عجبزتگد اش4 خققیت هالس ی، زیػالت  

هب زوی طیفالی  غیػتي پب اؼ، غبشؼ ثب پدیده تمبزل و ااگشهبی ازتجبطی  این ویطگی کگتسل، هشیت،

، هسهگال  زا  4ؾالش   ا گالبز ؾالبین   گیس د که  انگه آد اش کي تب شیب  )ثػیبز شیالب ( کؿالیده نالی   قساز نی

هالبی غالبشگبزی ثیسو الی و     ا گالد کاله ثالس اثالس ا الدوختن اش  ؾالشازی      ااگشیی اش نفسوخبت ثگیب ین نالی 

 زو الی اش غالشی گسوهالی نمالین، آهسیالده، کؿالا و یالب پالسوز ه ؾالده اغالت )ثاله  قالل اش              ی ربزچگی

هالبی  ( هالسل 1 هالد4  (  ا گبز  ؾبین غطشح هسهگ  غبشنب ی زا  ز غه غطح قساز نالی 1939طشغی،

( 0خ گی )نبهیت طجیمت ا ػب ی، نبهیت زواث  ا ػب ی، نبهیت طجیمت و واقمیت، زاثطه ثب نظی (؛ 

( هگ بزهب )اش ه  بزاد خش  ر بیالت کگیالد، اش   9زگسوهی، ه  بزی، ق ی یت(؛ هب )ثبشثش د، کبازشؼ

آنالششاد ک الت اخالبهی کگیالد، و     ندیس ا تقب    گید، نؿ قت ا  جبطی خش  زا رل کگیالد، ثاله  ا الؽ   

 ه  بزاد خش  زا ثؿگبغید( 

ای ه چگین ی ی اش   بت اغبغی  ز هس غبشنب ی پع اش هسهگ  ربکي ثس غبشنبد، اخالق  رسهاله  

ای اش غالشی نمی البد،   ثبؾد   ز غبشنبد آنششؼ و پسوزؼ، زعبیالت اخالق  رسهاله    کبزکگبد غبشنبد نی

ثػیبز ناي اغت؛ شیسا تسثیت  یسوی ا ػب ی زا ثسعاده  از   ارا اش این  گبه، اخالق  واثػالته ثاله ؾالغل     

خالق   اغت و تگشع کبزثس ی  از 4 اخق  پصؾ ی، اخق  ناگدغی، اخق  ندیسیت، اخق  نمی الی، ا 

پطوهؽ، اخق  خجس گبزی، اخق  ت بزت، اخق  ق بوت، اخالق  وکباالت و    اگالس نبهیالت اخالق  زا      

تالشاد تكالشز کالس  کاله کػالی      ثبؾگد؛ یمگی نیثدا یي، نقشتت اخققی، نػتقل اش ی دیگس نی« زهتبز»

 ( 1934  طا ،ای او نطیشة ثبؾد )ثاب زیاخق  هس ی نطیشثی  داؾته ثبؾد، وای اخق  رسهه

 ز هسهگ   یگی و اغقنی، نمی ی ثه نگصاه ؾغل ا جیب اغت و آنششؼ و تدزیع، هسآیگدی اغت  

هب و آثبز نسثیالبد  هبی نختیا ثه ک بل ثسغد  تأنیی  ز ا دیؿهتشا د اش جگجهکه اش طسیق آد آ نی نی

 انگه ثظال    ثصزگ تمییي و تسثیت  ز کؿشزهبی اغقنی، نؤید این نطیت اغت؛ انب  ز ن بنع عی ی،

 والساد شیالب ی  ز ایالن    ثه طشز جدی نطسح و قبرت 31هبی  هه ثػتسهبی اخققی تدزیع  ز غبل

                                                           
1. Owchi viliam 

2. Hovi & miscel 
3. Robbins 

4. Edgard Shine 
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( نمتقد اغت که نطباماله کالبزثس  اخالق ، یالت عگكالس      1330) 1ا د  تکشهػ یرششه، وزو  پیدا کس ه

 ز نمی بد کبزگیسی اقشل اخققی  ای اغت  ثسای ثهریبتی  ز آنب ه کس د و تشغمه آنششؾگساد رسهه

 ( 0110، 0هب ند وس قساز گیس  )کبز یو اغتب اد ثبید این اقشل  ز آنششؼ و ثباگدگی عی ی آد

اخق  آنششؾی  ازای اثمب  نختیفی اغت و تشغ  ثسخی قبرجگوساد نالشز  تشجاله قالساز گسهتاله      

ه اقالل  ( اؾبزه کس  که  1330و ه  بزاد )9تشاد ثه اقشل نطسح ؾده تشغ  نشزایاغت  اش ج یه نی

ای ثه نمگبی اخالق  کالبز و اخالق     ا د   ز اثتدا نفاش  اخق  رسههزا ثسای تدزیع اخققی ثیبد کس ه

ای اش نمگالبی  خػالتین ایالن     ای اش  شیػالگدگبد اخالق  رسهاله   زهت و انسوش  یص عدهنؿبغل ثه کبز نی

سوشی آد عجالبزت  ای  ز نفاالش  انال  هبی اخق  رسهاله کگگد  ویطگینفاش  ثسای تمسیا آد اغتفب ه نی

ای، ثالشنی و واثػالته   ای رسهاله اغت اش هشیت عیي و  ا ؽ  اؾتن،  قؿی کبزثس ی  اؾتن، ازا ه قجغه

ثش د ثه هسهگ ، واثػتگی ثه یت  وب  اخققی، ازا ه  ا ؽ ا ػب ی و  ازا ثش د شثبد زوؾن ا گیصؾالی  

گالسوه ثاله ایالده ج مالی،  ز     ، نتماد ؾدد ا سضی ذهگی، زوا ی و هیصی ی هس  یالب  ایاغت  اخق  رسهه

جات اخر قشا و اغتمدا   زو ی اغت  گسوه اش نػئشایت هس   ز قجبل زهتبز خش  ثه عگشاد هس  ا ػب ی 

کگد؛ ثی اله اش نػالئشایت غالبشنبد یالب ثگگالبه ثاله       و رتی نػئشایت هس   ز قجبل زهتبز ؾغیی ثظ    ی

کگالد  تالدوین نگؿالشز    ظ  نیعگشاد یت وارد رقشقی  ز قجبل ه ه عگبقس نظی   اخیی و خبزجی ث

هبی هسهگگی جبنمه و اخققیبت نشز   والس غالبشنبد ثبؾالد، اش    اخققی کبزکگبد که  ز ثسگیس ده ازشؼ

هبی نطسح ؾده  ز این خكشـ اغت  ثساغبظ آد، اع بی غبشنبد اش یت غسنؿق و زهگ الش   شنیگه

وجالش  آوز الد ) یالبشی،    کیی اخققی و ازشؾی تجمیت کس ه و هسهگگی نگػ ي و قشی  ز غالبشنبد ثاله   

1931 ) 

گسایالی،  گسایالی، نالس    پریسی،  تی ههبی هسهگ  غبشنب ی ) شآوزی، زیػت ز این پطوهؽ، نؤافه

پالریسی، نیصا الی اغالت کاله     اغبظ ندل زاثیگص ثش   نگوشز اش  الشآوزی و زیػالت   گسایی و ثجبت( ثستیي

گسایی، ندیسیت ثه جبی تشجاله  تی هپریس ثبؾگد   ز  کگد تب  شآوز و زیػتهسهگ  اهسا  زا تؿشیق نی

گسایالی، نؿالبزکت  ا د اهالسا   ز    کگالد  نالس    آوز هب تشجه نیهب و زههب و هسآیگدهب، ثه  تی هثه زوؼ

هالبی  گسایی، ا  ب  انشز تشغ   یگساد اغت و نیصا ی که غبشنبد  ز همبایتهبغت و تیيگیسیتك یي

ای ای  یالص ثالس اغالبظ عقبیالد رسهاله     ق  رسهاله هبی اخال خش  ثه   جبل رفظ وخع نشجش  اغت  نؤافه

اقشل زاهجس ی این نقک عجالبزت اش رفالظ کسانالت ا ػالب ی، زعبیالت آشا ی،       نیتس اغقنی اغت  ناي

هالب نؿالتسک اغالت    وزشی اغت  اقشل نگؿشز اخققی  ز اغق   ز ه ه رسهاله ثسقسازی عداات و انب ت

 ( 1931آید ) یبشی،  ػب ی ثه  غت نیهب  ز هسوع اغت و اقشای که اش نگبثع اوای تفبوت رسهه

کسانت، جبیگبه و نگصاتی اغت که ا ػبد زا  ز  الص  ه گشعالبد خالش ، وات و ثالب ؾخكالیت نمسهالی       

کگد   ز جشانع ثؿسی  یص ارتسا   اب د ثه ه گشعبد و ا ػب یت اهسا  ا ػب ی، ثدود ایگ ه نگالبهع و   نی

                                                           
1. Luckowski 
2. Cardy 

3. Murray 
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زو ؛ چالسا کاله   ، اش وظبیا اخققی ثاله ؾال بز نالی   نیبد ثبؾد هب ثسایؿبد  زهبیی  ز پع ت سیي آدخسز

طجق نشاشین اغقنی هیچ هس ی رق خسز و شیبد زغب دد ثه  یگسی زا  داز   ثس اغبظ ایالن  یالدگبه،   

ای، هیچ عبنیی  جبید آشا ی هس یت اش اهسا  و اع بی غبشنبد زا شیس غؤال ثجس   ثاله  هبی رسهه ز ؾغل

تالشجای ثاله   سخی اش کبزنگداد اغالتخدانی،  جبیالد نشجالت ثالی    ای ثعگشاد نابل، تمادات غبشنبد رسهه

هب ؾش   نفاش  عداات ثه نمگبی قساز  ا د هس انسی  ز نشخع و جبیگبه واقمی آد اغت کاله  آشا ی آد

ای، اه یت هساواد  از   عداات  ز غبشنبد ثه نمگی اغتفب ه ؾبیػته اش نگبثع طجیمالی   ز اخق  رسهه

پالریسی  ه تجع آد، وجش   وب  جبنع و عی ی ا تكبة و ازتقب و نػالئشایت غبتزی و ثو ا ػب ی؛ ؾبیػته

 ( 1921ثب وجش  تماد و تخكف تش  اغت )رسعبنیی، 

ای ای  ز تشغمه هس غبشنبد، تش  اغت نیصاد آنششؼ اخق  رسههثب تشجه ثه اه یت اخق  رسهه

دیساد و کبزکگالبد  ز غالبشنبد،   نال هالب و اقالدانبت    ز غبشنبد، نشز  تشجه قساز گیس   ثػالیبزی اش زهتالبز  

هالب،  ز  تشجای ثه اخالق  کالبز  ز غالبشنبد   ای  از   ثیهبی اخققی ثش ه و زیؿه  ز اخق  رسهه ازشؼ

هالبی  هبی اخققی غگی ثش ه و اش غشی  یگس ثالب کؿالشز  جشانمی نب گد ایساد که اش یت غش  ازای ازشؼ

هب ثاله وجالش  آوز   اخالق     ثصزگ ثسای غبشنبدتشا د نم قتی پیؿسهته، هبقیه قبثل تشجای  از د، نی

تشا الد ثالس ع ی الس     ای خمیا، ثس  گسؼ اهسا   ػجت ثه ؾغل، غبشنبد و ندیساد، نؤثس ثش ه و نیرسهه

ی اش هسهگ  غالبشنب ی اع البی   ای ناجت،  بؾهس ی، گسوهی و غبشنب ی اثس ثگراز   وجش  اخق  رسهه

 ( 1931هب و ثبوزهب( اغت ) یبشی، )ازشؼغبشنبد

 هد که هسهگ  قشی نگ س ثه ای ب  ارػبظ ثاتس کبزکگبد و ا  ب  ثاتس کبزهب تظقیقبت  ؿبد نی

غشیی نیالبد  ؾش   ه چگین هسهگ  قشی غبشنبد نشجت اهصایؽ تماد اهسا  ثه غبشنبد و ای ب  هينی

هالبی  ؾش   ه چگین هسهگ  غبشنب ی ثب ا گیصؼ و اؾتیب  ؾغیی و زهتالبز اهداف هس ی و غبشنب ی نی

 ازی  از   هسهگ  ثس تدوین اهالداف، اغالتساتطی، زهتالبز هالس ی، ع ی الس        شآوزا ه، زاثطه ناجت نمگی

گیسی و نیصاد نؿبزکت کبزکگالبد  غبشنب ی، ا گیصؼ و زخبیت ؾغیی، خققیت و  شآوزی،  ظشه تك یي

تأثیسی که ثس  گراز   هسهگ  غبشنب ی ثه  ایلکشؾی تأثیس نی ز انشز، نیصاد هداکبزی، تماد و غخت

هالبیی ثالب زهتالبز    وزی و اثسثخؿی غالبشنبد نالؤثس اغالت  غالبشنب ی    ا زاک و زهتبز کبزکگبد  از ،  ز ثاسه

قب قب ه هػتگد، ؾب ع نشهقیالت  اخققی و غیسهبیی که  ازای زهتبز غیساخققی،  ز نقبیػه ثب غبشنبد

هالبی قالشی   ثالب ازشؼ  غالش هالب  ازای هسهگگالی هػالتگد کاله هالي     تالسین غالبشنبد  ثیؿتسی  از الد  نشهالق  

 ( 1921 )رسعبنیی،ا د اخققی

طجق تظقیقبت گرؾته ثین اثمب  هسهگ  غبشنب ی و زهتبز اخققی کبزکگبد، زاثطاله ناجالت وجالش     

( زاثطه ثین هسهگ  غبشنب ی و اخق  زا نالشز  تأییالد قالساز  ا ه اغالت  اش  والس      1339)1 از   غیگ یس

  غبشنب ی و زهتبز اخققی کبزکگبد، زاثطاله ناجالت و   (  یص ثین هسهگ  اخق0114)0آنرشهش و ه  بزاد

                                                           
1. Sinclair 

2. Ampofo 
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گیسی اخققی کبزکگالبد، تالأثیس    ازی وجش   از   ه چگین هسهگ  اخققی غبشنبد زوی تك یينمگی

کاله ثالین اغالتب داز هبی اخالق       کگالد ( گالصازؼ نالی  0111) 1ناجت  از    خمی، ؾسیمتی و کبووغی

( ثالب ثسزغالی اخالق  کالبز     1322) 0وجش   از   عییپریسی اجت بعی، زاثطه نگفی ای و نػئشایت رسهه

هب  ؿبد  ا  که اخق  ثس رػت غن، جگػیت، غطشح غالبشنب ی و نیالصاد   هب و آنسی بییثین کب ب ایی

 ازی ثالین   هد کاله زاثطاله نمگالی   (  ؿبد نی1322) 9تظكیقت، نتفبوت اغت  وی تیگت و ه  بزاد

د اغت که اخق  کبزی ندیساد شد و نس  ثه طشز اخق  کبزی و نیصاد تظكیقت وجش   از   او نمتق

 ازی ثب هالي  از الد  اش   ای ثب هي ؾجبهت  از د، انب اخق  ؾخكی  و گسوه، اختقف نمگیقبثل نقروه

 011هبیی ثب ثیؽ اش  وس عیی، غطشح ندیسیتی ثس اخق  کبز، تأثیسگراز اغت  ندیسا ی که  ز غبشنبد

کگالد کاله ثالین    د  زا دل  ز نطبامه کبزنگداد  ا ؿگبه گالصازؼ نالی  نظشزتس  کگگد، خش کبزنگد کبز نی

 اخق  کبز و تماد غبشنب ی، ازتجب  وجش   از  

هسهگ  غبشنب ی نشخشعی اغت که ثه تبشگی  ز  ا ؽ ندیسیت و  ز قی السو زهتالبز غالبشنب ی زاه     

ه یالت  یبهته اغالت  ثاله   جالبل  وسیالبت و تظقیقالبت جدیالد  ز نالدیسیت، هسهگال  غالبشنب ی  ازای ا         

ؾگبغالبد،   زوشاهصو ی ؾده و ی ی اش نجبر  اقیی و کب ش ی نالدیسیت زا تؿال یل  ا ه اغالت  ج میالت    

ؾگبغبد و رتی اقتكب  ا بد تشجه خبقی ثاله ایالن نجظال   الش و ناالي  ز       ؾگبغبد و اخیساً زواد جبنمه

   ا ه هبی ثػالیبزی ا  الب    هب، پطوهؽ ا د؛  ز ؾگبغبیی  قؽ و اه یت آد  وسیه ندیسیت نجرول  اؾته

ا د  ثب ثسزغی که تشغ  گسوهی اش ا دیؿ گداد عیي  و  ز رل نػب ل و نؿ قت ندیسیت ثه کبز گسهته

عگشاد ی ی اش نؤثستسین عشانل پیؿسهت و تشغمه کؿشزهب   ع ل آنده، هسهگ  غبشنب ی ثه  ندیسیت ثه

ن  ز قالگمت و  که ثػیبزی اش پطوهؿگساد نمتقد د نشهقیالت کؿالشز ضاپال    طشزی  ؾگبخته ؾده اغت  ثه

 ه اغالت  ی الی اش نا تالسین و    هالب ثاله هسهگال  غالبشنب ی ثالش     ندیسیت، ی الی اش عیالل ناالي تشجاله آد    

هبی اجت بعی،  وب  آنششؼ و پسوزؼ اغت که نشخشع و نظشز اقالیی همبایالت آد،   تسین  وب  پیچیده

 تقالبل  ثبؾد   وبنی کاله کبزکس هالبی نتمالد ی  از  اش ج یاله4 ا تخالبة و ا     ا ػبد و تمییي و تسثیت نی

عگبقس هسهگگی، آ اة و زغش ، عیش  و هگشد،  ین و شثبد، ک ت ثه زؾد ؾخكیت کش کبد،  شجشا البد  

هالبی    ز اثمب  جػ ب ی، عبطفی، اخققی، عقق ی و تسثیت و تالأنین  یالسوی ا ػالب ی جبنماله  ز ثخالؽ     

 ( 1931قگمت، خدنبت و کؿبوزشی )ؾسهی، 

 هگد، هسهگ  خبـ خش  زا  از د  اه یالت  نیهب زا تؿ یل هبی آنششؾی که اغبظ غبشنبدن بد

هبی اخیس، نظققبد ندیسیت آنششؾالی  هبی آنششؾی ثه ردی اغت که  ز غبل هسهگ  غبشنب ی ن بد

هالبی آنششؾالی، ا ػالبد    هبیی غش   ا ه اغت  غتب ه و ثبش ه غبشنبد زا  ز این قظگه ثه ا  ب  پطوهؽ

 از ، نفاالش  هسهگال  غالبشنب ی اه یالت      هبی آنششؾی کاله زواثال  ا ػالب ی اه یالت    اغت   ز غبشنبد

تشا د ثب یت هسهگ  غبشنب ی نگبغت، یت ندزغه زا اش ندزغه کگد  ندیس ندزغه نیثیؿتسی پیدا نی

                                                           
1. Nakhaie, Shariat, & Kavousi 
2. Ali 

3. Wijting 
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تشا الد اقالبات خالش  زا رفالظ      یگس نت بیص کگد  ثدین تستیت، هسهگال  غالبشنب ی خالبـ ندزغاله نالی     

تشاد ثب ثسزغی ثه ردی اغت که نی(  تأثیس هسهگ  غبشنب ی ثس اع بی غبشنبد 1931  بید)نوفسی، 

ثالس  و واکالگؽ   هب و  گسؼ اع بی غبشنبد پیشوایبی آد،  ػجت ثه چگش گی زهتبز، ارػبغبت،  یدگبه

(  اخق  1930ثیگی و هدایت کس  )ااشا ی،  هب زا  ز قجبل تظشتت نشز   وس، ازشیبثی، پیؽ ارت بای آد

غت   ز ربل ربخس، نتأغالفب ه  ز جبنماله نالب  ز    ای، ی ی اش نػب ل اغبغی ه ه جشانع ثؿسی ا رسهه

هالبی   ؾش    ز رالبای کاله  ز غالسة غال شتز،  ز  ا الؽ      ای تشجه نی نظی  کبز، ک تس ثه اخق  رسهه

ای وجش   از ؛ وای  ز جبنماله  یگالی نالب     ای ثب عگشاد اخق  رسهه نسثش  ثه ندیسیت و غبشنبد، ؾبخه

هالبی اخققالی و    ای ثاله نػالب ل و پسغالؽ    ق  رسهه ز ندیسیت، ثه اخق ، تشجه کبهی  ؿده اغت  اخ

ای  پالس اش  و  البظس ثالس اخالق   ز نظالی  رسهاله       ای نالی  هبی اخققی یالت  والب  رسهاله    اقشل و ازشؼ

 ( 1939اغت)قسانی ی، 

هالب تظالت تالأثیس    ای  ز غالبشنبد ؾش  که اخالق  رسهاله  گش ه اغتگجب  نی هب این اش ثسزغی پطوهؽ

هالبی  هبی ا  ب  ؾده، ک تس  ز نظی  خسوزی اغت که پطوهؽهسهگ  غبشنب ی اغت  ذکس این   ته 

آنششؾی، ثه خكشـ غبشنبد آنششؼ و پسوزؼ ثش ه اغت  ثب  ز  وس گسهتن این   بت و ثالب تشجاله ثاله    

ویطه  ز آنششؼ و پسوزؼ، پطوهؽ ربخس ثب هدف ثسزغی زاثطه ثالین هسهگال     اه یت این نشخشع، ثه

ثب تشجاله ثاله نالسوز    آنششؼ و پسوزؼ ؾاس ه داد ا  ب  ؾد   ای کبزکگبد ا ازهغبشنب ی و اخق  رسهه

گالس   کاله  ز   ؾش ، نؿالخف نالی   هب  ز ا انه آوز ه نیپیؿیگه پطوهؽ که چگد نشز  اش نا تسین آد

 زغد هبی ثیؿتسی، خسوزی ثه  وس نیاین شنیگه، خما پطوهؿی وجش   از  و اصو  ا  ب  پطوهؽ

(  ز پطوهؿی ثب عگشاد تأثیس عشانل غبشنب ی ثس زؾالد  1931پشز )شا ه، نظ دقب قی و اثساهیي ثیت

هبی  فتی نبش دزاد ا  ب   ا  د   تبین، ثیالب گس آد  ای کبزکگبد ؾسکت نیی پخؽ هساوز هاخق  رسهه

زغالب ی ثالس زؾالد اخالق      اغت که غبختبز غبشنب ی، هسهگ  غبشنب ی، آنششؼ کبزکگبد و  وب  اطالقع 

هالساوز ه غالسة اغالتبد نبش الدزاد تالأثیس  از    ی گالبنی و        ؾالسکت نیالی پخالؽ    ای کبزکگالبد  ز رسهه

نالدازظ   نالدیساد  تشا  گالدی  ا زاک ثب غبشنب ی هسهگ  ثین ( پطوهؿی ثب عگشاد زاثطه1930)ه  بزاد

تشا  گالدی،   ا زاک و هسهگال  غالبشنب ی   ثین که  ا  د  ؿبد هبه داد ا  ب   ا  د  یبهته ؾاس نتشغطه

 ثاله  تشجاله  جص ثه غبشنب ی هسهگ  هبیؾبخف ثین  ز ه چگین   از  وجش   ازینمگی زاثطه ناجت و

 . اؾالتگد  تشا  گالدی  ا زاک ثالب   ازینمگالی  و ناجالت  هب، زاثطهؾبخف غبیس زهجسی،  شع غجت و اع بء

ای پطوهؿالگساد، جالدوای اش   (  ز یت پطوهؽ اغالتقسایی، پیسانالشد اخالق  رسهاله    1939اؿ سثیشکی )

این جدول،  ه گسوه ذیگفمبد ثب پگن نسریه نطسح  ز هسآیگد  تمادات اخققی زا تدوین کس ه اغت   ز

نقشاه اخققی زا ثه وجش  آوز ه اغت  چالبزچشة ازا اله    11یت پطوهؽ، ت بزة غطس و غتش ی کس ه، 

هب  یص قبثل غبشنبد پطوهؿی تدوین ؾده، ثسای غبیس رسهه 91ؾده تشغ  وی که ثب اغتفب ه اش اغگب  

یت تظقیق پی بیؿی پیسانشد تأثیسگرازی تالدوین و تالسوین اخالق      1334ثس ازی اغت   ز غبل ثاسه

هبی این پطوهؽ ای  ز نیبد کبزکگبد و ندیساد تمدا ی اش قگبیع گش بگشد، قشزت گسهت  یبهتهرسهه
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هبیی که ثالسای کالدهبی اخققالی ثاالبیی قب الل      نگد کبزکگبد غبشنبد  ؿبد  ا  که ثین زهتبزهبی اخق 

 تشجای ؾده ثش ، تفبوت آؾ بز و نمگب ازی وجش   اؾته اغت هب ثیکه ثه آد هبییا د و غبشنبدؾده

(  ز پطوهؿالالی ثالالب عگالالشاد نیالالصاد تشجالاله کتبثالالدازاد  1934زیالالصی )پالالشز، اؾالالسهی طالالبهسی، کالالبظي

ای ثالس اغالبظ اقالشل     هبی  ا ؿگبه عیش  پصؾ ی اقفابد و  ا ؿگبه اقفابد ثه اخالق  رسهاله   کتبثخب ه

تالسین   کگد که نايایساد ا  ب  گسهت   ز این نقباه ثه این   ته اؾبزه نی اخققی کتبثدازاد  ا ؿگبهی

زغب ی، خالدنت   کتبثدازی و اطقع  ثبؾد  نبهیت رسهه نتغیس  ز نشهقیت هس غبشنبد، زعبیت اخق  نی

ای، تش  و خسوزی اغت  اش  وس کتبثالدازاد ؾالبغل  ز    زو تشجه ثه اخق  رسهه ثه کبزثساد اغت؛ اش این

هبی  ا ؿگبه عیش  پصؾ ی اقفابد و  ا ؿگبه اقفابد، ثبتتسین نیصاد تشجه ثه عگبقس اخق    هکتبثخب

ای ثس اغبظ اقشل اخققی کتبثدازاد  ا ؿگبهی ایساد، ثه تستیت ؾبنل ثسقسازی ازتجب  ناجت ثالب   رسهه

و تالقؼ  ز  نساجمالبد    ه  بزاد  ز  اخل و خبزج اش غبشنبد، زهتبز نگبغت و تشأ  ثب ارتالسا  ثالب ه اله   

چگد نیصاد تشجه  ز ثیؿتس نشاز ، ثالبتتس اش   ثبؾد  هس ای نی هبی اجت بعی و رسهه ؾگبغبیی نػئشایت

ای، کاله  ز   گفت  جبید اش غالبیس اقالشل اخالق  رسهاله     هبی پیؽ رد نتشغ  اغت؛ انب ندیساد کتبثخب ه

ای ثالسای     رسهاله تس هػتگد، غبهل ؾش د  این انس، خسوزت آنششؼ نداو  اخالق  غطح نتشغ  و پبیین

 طیجد  کتبثدازاد  ا ؿگبهی زا نی

ای زا ثاله ت الدد   (  ز ن  شعه نقبتتی که گس آوزی کس ه، پیؿیگه اخق  رسهاله 1931قسانی ی )

زغب د  این زو د ثب ظاالشز ا یالبد آغال ب ی، خكشقالبً     غبل قجل نی 9111ایساد ثبغتبد و رتی ثیؽ اش 

هالبی تخككالی و ناالبزتی، ی الی اش      ز هس یت اش رسهاله  ؾش   انسوشهاغق  ثب جاؽ ثصزگی ه ساه نی

(  جبنمه نالب  یبشنگالد آد   1931تسین نجبر ، اخق  نگبغت آد رسهه اغت )ثه  قل اش عصیصی، نطسح

ای نب گد  اجػتگی ثه کبز، زوریه نؿبزکت و اعت ب ، ای ب  تمبنل ثب  هبی اخق  رسهه اغت که ویطگی

غبشی ؾش   انسوشه ثػالیبزی اش کؿالشزهب  ز جاالبد     آد، هسهگ ی دیگس و    تمسیا ؾده و ثسای تظقق 

هالب و تماالدات    اعتگبیی ثاله نػالب ل اخققالی و هالساز اش نػالئشایت      ا د که ثی قگمتی ثه این ثیشغ زغیده

هبی نشهق ثالسای تالدوین    ا  بند؛ ثه ه ین  ایل، ثػیبزی اش ؾسکت اجت بعی ثه اش ثین زهتن ثگگبه نی

ا د که ثبید  ز غبشنبد، یت هسهگ  نجتگی  کس ه، و ثه این ثبوز زغیده اغتساتطی اخققی، ارػبظ  یبش

ای ثدهگالد    ای، جبیگبه ویطه ا د ثه تظقیقبت  زثبزه اخق  رسهه زو، کشؾیده ثس اخق  زغشخ کگد؛ اش این

ای نمی بد، خسوزت ا  ب  ایالن  ثگبثساین ثبتشجه ثب اه یت هسهگ  غبشنب ی و  قؽ آد  ز اخق  رسهه

ای، یت انس خسوزی ثه  والس  تظت عگشاد تظییل هسهگ  غبشنب ی و زاثطه آد ثب اخق  رسهه پطوهؽ،

 زغد نی

( پطوهؿی ثب نظشزیت  قؽ و تأثیس هسهگ  غبشنب ی نمی بد ثس زوی 0110)1هبزتشک و ویگػتگیی

 آنششاد کقظ غش  و چابز  ا  ب   ا  د و ثه این  تی ه زغید د که هسهگ  غالبشنب ی پیؿسهت  ا ؽ

 ؾش  آنششاد، ثیؿتس هساهي نیتس و ثبتتس زو ، نشججبت پیؿسهت  ا ؽ نمی بد هسچه قشی

                                                           
1. Johanson 
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 هبی پطوهؽ عجبزتگد اش4هسخیه

ای  ز کبزکگبد ا ازه کالل آنالششؼ و پالسوزؼ ؾالاس     4 ثین هسهگ  غبشنب ی و اخق  رسهه1هسخیه

  ازی وجش   از  ه داد، زاثطه نمگی

 ثیگی کگد ا د هسهگ  غبشنب ی زا پیؽتشای نی4 اثمب  اخق  رسهه0هسخیه

 

 شىاسی ريش

این پطوهؽ اش اظبف هدف، کبزثس ی و اش اظبف زوؼ ا  ب ، تشقیفی پی بیؿالی و اش  الشع ه جػالتگی    

 فس اش کبزکگبد ا ازه کالل آنالششؼ و پالسوزؼ ؾالاس ه الداد ثاله عگالشاد   ش اله، ثاله زوؼ           111اغت  

 فالس اش اهالسا     91زیب ع جبنمه آنبزی  بنمیش  ثش ،گیسی  ز  غتسظ ا تخبة ؾد د  اش آ  ب که وا   ش ه

هب تششیع ؾد  پع اش اغالتخساج  هب ثین آد بنهجبنمه آنبزی ثه قشزت تكب هی ا تخبة ؾد د و پسغؽ

 فس ثاله  غالت آنالد  اش     111هب و پیؽ ثسآوز  وازیب ع، ر ي   ش ه ثب اغتفب ه اش هسنشل کشکساد،  ا ه

، 23/1ؿگبنه، ثسگؿت  ا ه ؾد که ثب تشجاله ثاله  السخ ثبشگؿالت     پسغ 32 بنه تششیع ؾده، پسغؽ 111

ثسآوز  ؾالد کاله نگبغالت ثالش   اش  و      22/1تشاد آنبزی پع اش تظییل نقدنبتی، نظبغجه و کفبیت آد 

 بناله  هالب اغالتفب ه ؾالد  پسغالؽ    آوزی  ا های ثالسای ج الع   بنه هسهگ  غبشنب ی و اخق  رسههپسغؽ

غؤال،  11نؤافه  شآوزی ) 2غؤال  ز  01زاثیگص  ز قبات  غبخته هسهگ  غبشنب ی ثساغبظ ندل نظقق

21/15a؛ زیػت)( 5  30/1غؤال،  3پریسیa؛  تی ه) ( 5  22/1غالؤال،   4گسایالیa   ؛ نالس) ( 1گسایالی 

غالؤال،   3(؛ و جالبه طیجالی )  31/15aغالؤال،  1(؛ ثجبت )22/15aغؤال،  2گسایی )(؛ تیي5a 31/1غؤال، 

22/1  5aای ست طساری ؾد که پع اش اجالسای نطبامالبت نقالدنبتی و     ای( ثس رػت طیا پگن  زجه

ای ثساغالبظ   بنه اخق  رسهاله غؤال، تقییل  ا ه ؾد  پسغؽ 11( ثه 5a 31/1تمیین زوایی و پبیبیی )

 11نؤافاله رفالظ کسانالت ا ػالب ی )     4غالؤال  ز   11(  ز قبات 1921ندل اخق  اغقنی )رسعبنیی، 

(؛ و 22/15aغالالؤال،  11(؛ ثسقالالسازی عالالداات )5a  31/1غالالؤال،  11(؛ زعبیالالت آشا ی )30/15aغالالؤال، 

ای ای ست طساری ؾد که پع اش اجالسای  ( ثسرػت طیا پگن  زجه31/15aغؤال،  11زعبیت انب ت )

غؤال، تقییل  ا ه ؾد  ثاله نگوالشز تمیالین     41( ثه 31/15aنطبامه نقدنبتی و تمیین زوایی و پبیبیی )

 فس اش نتخككبد قساز گسهت و  11 بنه  ز اختیبز سغؽزوایی قشزی و نظتشایی این پطوهؽ، هس  و پ

هب ا  ب  ؾد  ثب تشجه ثاله ایگ اله نقیالبظ     بنههب، اققربت خسوزی  ز پسغؽ ثمد اش  زیبهت  وسات آد

 ز  والس گسهالت     9ای ای ست ثش ، نظقق نجگالبی نتشغال  زا     زجه 1 بنه، نقیبظ  گیسی پسغؽا داشه

 بنه کتجی اجسای طسح اخر  کگگدگبد زخبیته، اش ت بنی ؾسکتپع اش کػت اجبشه اش نػئشتد نسثشط

هب ثدود  ب  و نظسنب ه هػالتگد و  تالبین  ز ا تاالب ثاله     ؾد و ثه ایؿبد اط یگبد  ا ه ؾد که پسغؿگبنه

 بناله و ازا اله   هب اعق  خشاهد ؾد  ثب  ز  وس گالسهتن نالدت شنالبد نگبغالت ثالسای پسکالس د پسغالؽ       آد

 ز  آوزی ؾالد  هب تششیالع و ثقهبقالیه ثمالد اش ت  یالل، ج الع     ین   ش ههب ثتشخیظبت کبهی، پسغؽ  بنه
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هبی آنالبز تشقالیفی و اغالتگجبطی، نیالب گین،   الش از، خالسیت ه جػالتگی و        هب اش ؾبخفتظییل  ا ه

 زگسغیشد اغتفب ه ؾد 

 َایافتٍ

 01تالب   11%(  ازای غالبثقه خالدنت   3/40 فس ) 40%( نس ، 0/00 فس اش کبزکگبد ) 01 ز این پطوهؽ، 

غبل ثش  د  نیب گین  یدگبه اع ب  ز نشز  هسهگ  غبشنب ی ثس رػت جگػیت، وخمیت اغالتخدانی و  

(  140/15p از ثالش  )  از  جش ؛ انب این تفبوت ثالس رػالت زؾالته تظكالییی، نمگالی     غبثقه خدنت، نمگی

هبی ج میالت ؾالگبختی،   کدا  اش ؾبخف ای ثس رػت هیچنیب گین  یدگبه اع ب  ز نشز  اخق  رسهه

  از  جش    ینمگ
 ای َای فرَىگ سازماوی ي اخالق حرفٍ مياوگيه َر یک از مؤلفٍ (1)جديل 

 مياوگيه حًزٌ ي مؤلفٍ

 11/4  شآوزی

 01/4 پریسی زیػت

 00/4 گسایی  تی ه

 04/4 گسایی نس  

 00/4 گسایی تیي

 02/4 ثجبت

 09/4 جبه طیجی

 01/4 فرَىگ سازماوی

 00/4 رفظ کسانت ا ػب ی

 00/4 آشا ی زعبیت

 02/4 ثسقسازی عداات

 02/4 وزشی انب ت

 00/4 ای اخالق حرفٍ

 

رالالد نتشغالال   اش( ثالالبتتس 00/4ای )( و اخالالق  رسهالاله01/4نیالالب گین نؤافالاله هسهگالال  غالالبشنب ی )

آنالششؼ و پالسوزؼ ؾالاس ه الداد و     هالبی هسهگال  غالبشنب ی ا ازه کالل     (  نیب گین نؤافه1)جدول ثش 

گبد، ثبتتس اش رد نتشغال  ثالش   ثالبتتسین نیالب گین هسهگال  غالبشنب ی       ای کبزکهبی اخق  رسهه نؤافه

وزشی  هبی عداات و انب تای نسثش  ثه نؤافهو  ز اخق  رسهه 02/4نسثش  ثه نؤافه ثجبت ثب نیب گین 

 ثش   02/4ثب نیب گین 
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داد، ای  ز کبزکگبد ا ازه کل آنششؼ و پسوزؼ ؾاس ه 4 ثین هسهگ  غبشنب ی و اخق  رسهه1هسخیه

 زاثطه وجش   از  
 ماتریس َمبستگی بيه متغيرَا (2)جديل 

 سطح معىاداری ضریب َمبستگی متغيرَا

 991/15r 111/15p ایهسهگ  غبشنب ی و اخق  رسهه

 

 از ای، نمگیؾش  که زاثطه ثین هسهگ  غبشنب ی و اخق  رسههنؿخف نی (0)ثبتشجه ثه جدول 

 ( >1111/1pو  5r  99/1اغت )

 ثیگی کگد تشا د هسهگ  غبشنب ی زا پیؽای نی4 اثمب  اخق  رسهه0ههسخی

کگگده هسهگ  غبشنب ی اش زگسغیشد گب  ثه گالب  اغالتفب ه گس یالد    ثیگی ز ثسزغی نتغیسهبی پیؽ

 ، ذکس ؾده اغت (9)که  تبین این ثسزغی  ز جدول 

 هگ  غبشنب یای ثسای پیؽ ثیگی هس   خققه ااگشی زگسغیشد اثمب  اخق  رسهه9جدول 

 

 هسهگال   کگگالده ثیگالی هالبی پالیؽ   هبی نتغیسربکی اش آد اغت که  ز ثسزغی اواشیت( 9)جدول 

ثیگی زا  اؾته اغت، این نتغیس ثه تگاالبیی  غبشنب ی،  ز گب  اول، رفظ کسانت ا ػب ی، ثیؿتسین پیؽ

ثیگی   بید و  ز گب   و ، ثسقالسازی عالداات  یالص     زقد تغییسات هسهگ  غبشنب ی زا پیؽ 02تشا ػته 

ات هسهگال    زقالد تغییالس   94ا الد   ثیگی ؾده اغت  این  و نتغیس ثب ه دیگس تشا ػتهواز  ااگشی پیؽ

 زقالد ثاله نیالصاد     0ثیگی   بیگد، یمگی نتغیس ثسقسازی عداات ثاله تگاالبیی تشا ػالته    غبشنب ی زا پیؽ

زگسغالیشد،    هد که  ز نمب االه ثیگی نتغیس قجیی اخبهه کگد  خسیت ثتبی اغتب داز   یص  ؿبد نیپیؽ

زای خالسیت ثتالبی   و نتغیس ثسقالسازی عالداات،  ا   11/1نتغیس رفظ کسانت ا ػب ی،  ازای خسیت ثتبی 

 ثبؾگد  نی 01/1

 

 گيریبحث ي وتيجٍ

هبی نسثش  ثه تظقیق،  ؿبد  ا  که ثالین  و نتغیالس هسهگال  غالبشنب ی و اخالق       تظییل یبهتهت صیه 

ای  یالص  ای، زاثطه نػتقیي و نمگب ازی وجش   از  و ثب ثبت زهتن هسهگ  غبشنب ی، اخالق  رسهاله  رسهه

خالشا ی  از   وی  ز ایالن   ( هالي 1922ثالب  تالبین پالطوهؽ نقی الی )    ین این هسخیه یبثد   تباهصایؽ نی

 R R2 نتغیس گب 
F β t sig 

 111/1 01/2 19/1 04/10 02/1 19/1 رفظ کسانت ا ػب ی 1

0 
رفظ کسانت ا ػب ی + 

 ثسقسازی عداات

12/1 
 

94/1 
04/10 

03/19 

11/1 

01/1 

92/2 

04/9 

111/1 
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ثبؾالد  ه چگالین ثالب    گراز هسهگ  غالبشنب ی نالی  ای، پبیهپطوهؽ، ثه این  تی ه زغید که اخق  رسهه

هب  ؿبد  ا  ثین هسهگ  غالبشنب ی و   ( نطبثقت  از    تبین پطوهؽ آد1923تظقیق قگدعیی یشغفی )

 از و ناجت وجش   از  و ثین کییاله اثمالب  هسهگال  غالبشنب ی     ی% زاثطه نمگ33وجداد کبزی  ز غطح 

 ازی وجالش   از   ه چگالین  تالبین ایالن     کبزی، زاثطه ناجالت و نمگالی  جص ثمد خطسپریسی ثب وجداد ثه

هالب   ( نطبثقت  از   تگبین پطوهؽ آد1931شا ه، قب قی، و اثساهیي پشز ) پطوهؽ ثب  تبین پطوهؽ ثیت

زغب ی ثالس زؾالد   نب ی، هسهگ  غبشنب ی، آنششؼ کبزکگبد و  وب  اطقعثیب گس آد اغت که غبختبز غبش

 ؾسکت نیی پخؽ هساوز ه غسة اغتبد نبش دزاد تأثیس  از   ای کبزکگبد  زاخق  رسهه

هسهگ  غبشنب ی ثس زهتبز هس ی، ع ی س  غبشنب ی، ا گیصؼ ؾالغیی، خققیالت و  الشآوزی، تماالد و     

ثاله   هالب  هالبی انالسوشی، تجالدیل ؾالدد آد    اي نشهقیالت غالبشنبد  گراز   عبنل نای تأثیس نیاخق  رسهه

هبی اخققی اغت  زوی س  جبنع  ز این شنیگه، اؾالبعه هسهگال  غالبشنب ی اخققالی اغالت کاله       غبشنبد

هب، ع ی س ، غش آوزی و غبیس نشخشعبت اغتساتطیت، تشناله  گیسیزعبیت نقروبت اخققی  ز تك یي

کالع   هالبی ثؿالسی، ثالس هالیچ    گیسی ت ددهب و  یص ؾ لآد اغت   قؽ ثب اه یت آنششؼ تمبای ا ػبد

خكشـ نساکص  ا ؿالگبهی ثالب تشجاله ثاله ایگ اله       پشؾیده  یػت   ز این ثین، نساکص آنششؾی جبنمه، ثه

ای  ز جشانع نختیا ؾش د، اش  قؽ ویطههبی ثمدی نیهب خش  نتشای آنششؼ  ػلتسثیت یبهتگبد آد

خكشـ  ز نمب ی اخالق    ای ثهؾش  که نقشاه اخق  رسههثسخشز از هػتگد  این جبیگبه وات ثبع  نی

هالبی  یگالی،    والساد عسقاله  غبشنبد و اخق  کبز  ز این غبشنبد، نشز  تشجاله ا دیؿال گداد و قالبرت   

هسهگگی و اخققی جشا ع نختیا قساز گیس    ز ایساد  یص ثب تشجه ثه ثسخشز ازی اش  ین نتمبای اغق ، 

 د آد، نشز  عگبیت خبقی قساز گسهته اغت ای و نجبر  پیسانشاخق  رسهه

گسو تكشز ا ػبد اش هسهگال  غالبشنب ی آد    ای  ز غبشنبد آنشزؼ و پسوزؼ،  زتسوین اخق  رسهه

 ی خالش ، نظتالبج تالسوین نػالت س و     غبشی اخالق   ز هسهگال  غالبشنب   اغت  این غبشنبد ثسای  اب یگه

ایالن  االب  نب گالد هالس غالبشنبد  یگالس       ثخؽ اخق   ز ه ه ازکبد غبشنبد اغت  خسوزت اخق   ز اثس

هبی تخككی غبشنبد ای، نمطشف ثه شنیگهگسو غه گب  ع ده اغت4 اول ایگ ه،  ا ؽ اخق  رسهه  ز

ثبؾد؛  و ، گسایؽ  زو ی و خش ا گیختگی غالبشنبد، نالدیساد و نگالبثع ا ػالب ی آد  ز جاالت تظقالق       

بد  ز اجسای اقشل اخققالی ثبؾالد    هبی اخققی  ز غبشنبد ثبؾد؛ و غش ، نابزت غبشناخق  و ازشؼ

هالبی زهتالبز   هب و هگشد تسوین اخق   ز هسهگال  غالبشنب ی )نب گالد ناالبزت     ز گب  غش ، هسآیگد، زوؼ

ویطه تشا بیی نشاجه ؾدد ثب تمبزل اخققالی( نالشز     ازتجب  و نابزت تؿخیف و رل نػب ل اخققی ثه

 .گیس ثظ  قساز نی

آنششؼ و پسوزؼ، انسی کییدی  ز  وس گسهته ؾالش  و   ؾش  هسهگ  ربکي ثس غبشنبدپیؿگاب  نی

ثسای اهصایؽ غگبی هسهگ  این غبشنبد،  یسوهبیی جرة ؾش د کاله  ازای عققاله و تماالد  ػالجت ثاله      

رسهه خش  ثش ه و ندازک عی ی و نمیشنبت ثبتیی  ز زاثطه ثب ؾغل خش   اؾالته ثبؾالگد؛  ز گالصیگؽ    

غی ربتت زوری و زوا ی کبزکگبد  یص نشز  تأکید قالساز  کبزکگبد، عقوه ثس نػب ل  یگی و نرهجی، ثسز
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، کبهؽ ندیسیت نت سکص و ؾبدگیس ؛  ز ا ازه کل آنششؼ و پسوزؼ ؾاس ه داد  ز ریطه نػئشایت

وزی هس یالت اش کبزکگالبد، تشجاله    هب، و ثاسه؛ ثه پب اؼ و پس اختتدوین ثس بنه اغتساتطیت اهصایؽ یبثد

خكشـ ثب اختكالبـ  ا د ثش جاله و اختیالبزات     هبی آنششؾی، ثهگسوه وزیویطه ؾش ؛ ثه اهصایؽ ثاسه

هب تشجه ؾش ؛ ثه ثاجالش  و گػالتسؼ غالسیع ان ب البت پطوهؿالی )ثاله خكالشـ         گش ه گسوه ثیؿتس ثه این

ای، ایگتس الت و غیالسه( تشجاله ؾالش ؛  والبزت و ازشیالبثی نػالت س اش ع ی الس          هب، ان ب بت یبزا هکتبثخب ه

ؾالش   هب قشزت گیس ؛ ه چگین پیؿالگاب  نالی  شز  نداو  و نػت س ثه آدکبزکگبد ثه نگوشز  ا د ثبشخ

ای  ز نظی  کبز  ز ثمد رفظ و کسانالت ا ػالب ی،   کبزکگبد این غبشنبد، ثه نگوشز زعبیت اخق  رسهه

؛ تمبنقت  ص یت ثب  یگالس اهالسا  ثالب هالدف     اظابز  وسهبی ه  بزاد و ه چگین ازثبة زجشع زا ثؿگش د

؛ ثه زهع نؿال قت ازثالبة زجالشع، تشجاله   بیگالد؛ و  گالبه       طسهین  اؾته ثبؾگدزؾد ه بیل اخققی  ز 

وزشی ثه عاد و پی بد خشیؽ ثالب  یگالس اهالسا     ؛  ز ثمد انب تهب  اؾته ثبؾگدی ػبد  ػجت ثه ه ه آد

؛  ز قجبل نمی البد و غالبیس   هب  ز ا  ب  انشز غبشنب ی تقؼ   بیگد آوزی؛  ز جات ازا ه  شوهب از ثبؾگد

هبی هالس ی، پبغالخگش ثالش ه و ثاله اهالداف و      پریس ثبؾگد؛  ز قجبل اؾتجبها  ذیسث  ثب ا ازه، نػئشایتاهس

هبی غبشنبد پبیجگالد ثبؾالگد؛  ز ثمالد زعبیالت آشا ی، اظاالبز وس نگطقالی  ز نالشز  تماالدات         نؿیخ 

د هگگالب   ای  اؾته ثبؾگد؛ اش تف س ا تقب ی  ز ا ازه اغتقجبل کگگد؛ اش  وسات ه  البزا غبشنب ی و رسهه

گیسی اغتقجبل کگگد؛ ثس  وسات غیسکبزؾگبغی خشیؽ اقساز  شزش د؛  ز ثمد ثسقالسازی عالداات،   تك یي

پالریسی  ع ی س  خشیؽ زا ثدود جب جدازی ازشیبثی   بیگد؛ و  ز تمبنقت ثالب  یگالس ه  البزاد، ا مطالبف    

  اؾته ثبؾگد 

ب   ز والس گسهتاله ؾالده    تسین نظدو یت پطوهؽ این اغت که  تبین آد هق   ز چبزچشة اثمال ناي

ای، قبثل تفػیس و تمجیس اغت و جبنمه آنبزی این پطوهؽ قالسهبً  ثسای هسهگ  غبشنب ی و اخق  رسهه

ثبؾد، ارا تم یي  تبین ثه غبیس جشانع،  نظدو  ثه کبزکگبد ا ازه کل آنششؼ و پسوزؼ ؾاس ه داد نی

 ثاتس اغت ثب ارتیب  قشزت گیس  

 

 مىابع

هكیگبنه عی ی   «ای ناگدغبد جبیگبه اخق  ناگدغی  زؾبیػتگی هبی رسهه»  (1934ثاب زی  طا ، نادی )
  124-3،011و  2، ؾ بزه و پطوهؿی زاهجس  هسهگ 

ای تأثیس عشانل غبشنب ی ثس زؾد اخق  رسهاله »  (1931پشز،  اوو  )شا ه، نظ د؛ قب قی، نظ د؛ و اثساهیيثیت

 100(، 0)2، هكیگبنه اخق   ز عیش  و هگبوزی  « دزادهبی  فتی نبشکبزکگبد ؾسکت نیی پخؽ هساوز ه

 ثیسوت4 ا تؿبزات  ازااای   وغب ل ااؿیمه  (1921رسعبنیی )

غػاله عی الی هسهگگالی    ؤتاساد4 ن ،نادی 4 شازع،تسج ه ،زهتبز غبشنب ی  (1934زاثیگص، اغتیفن، جبج، تی شتی )

  كس 

  تاساد4  ؿسپگ سه  تسثیت اغقنی  (1931ؾسهی، نظ دزخب )
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هالبی  ا ؿالگبه    نیصاد تشجه کتبثدازاد کتبثخب ه»  (1934زیصی، رػن )پشز، شهسا؛ اؾسهیطبهسی، ثا ت؛ کبظي

ای ثس اغبظ اقشل اخققی کتبثالدازاد  ا ؿالگبهی    عیش  پصؾ ی اقفابد و  ا ؿگبه اقفابد ثه اخق  رسهه

  21-29(، 0) 2 ،ن یه ندیسیت اطقعبت غقنت  «ایساد

 تاساد4 نسکص آنششؼ ندیسیت  واتی   هسهگ  غبشنب ی  (1939طشغی، نظ دعیی )

  129-011(، 3) 2، ن یه زاهجس  هسهگ   «ای  ز آنششؼ عبایاخق  رسهه»  (1931اهلل )عصیصی،  م ت

  03-92(، 10) 11، ا دیؿه رششه  «ای ه بهگ جبنمه  یگی، جبنمه»  (1939قسانی ی، هسانسش )

 تاساد4  ؿس نؤاا   ایرسههاخق    (1931قسانی ی، هسانسش )

 کبزکگالبد نگالبطق   ثالین   ز کبزی وجداد و غبشنب ی هسهگ  زاثطه ثسزغی»  (1923قگدعیی یشغفی، ناگشؼ )

 01، 99  ن یه  ا ؿ ده ا ثیبت ،آثب اد  «جگشة خیص فت

هالبی  هالبی زهجالسی  ز  ا ؿالگبه   ثسزغی زاثطه هسهگ  غالبشنب ی و غالجت  »  (1931نوفسی، انین و ه  بزاد )

  42، ؾ بزه آنششؼ عبای زیصی  زهكیگبنه پطوهؽ و ثس بنه  «سادای

  09(، 12)1  هسهگ  ندیسیت ،«اخق  غبشنب ی، جشهسه هسهگ  غبشنب ی کبزاند»  (1922نقی ی، نظ د )

ثسزغی اخق  ا ازی  ز ثاجالش  انالشز غالبشنب ی  ز ا ازات آنالششؼ و پالسوزؼ اغالتبد       »  (1931 یبشی، ار د )

  14(، 02) 0، ندیسیت  واتیهكیگبنه   «گیقد

  «ای نمی بد آنششؼ ع شنی و ازا ه چبزچشة ا زاکی نگبغتهبی رسههققریت»  (1930 ی گبنی، نكطفی )

  09،00،  ا ؿگبه آشا  اقفابد، ؾ بزه زیصی  زغیتسثیتی و ثس بنهن یه  ا ؽ و پطوهؽ  ز عیش 

ازونیه4  ا ؿالگبه    نیسنظ د ،شا هعجبظغیدي، نتسج، ندیسیت آنششؾی، تئشزی، ع ل  (1934هشی و نیػ ل )
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