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چكیدُ
ٞسف وّي پػٞٚف تطضؾي چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس
اضزؾتاٖ تٛز .پػٞٚف واضتطزي تٛز ٚ ٜاظ ضٚـ تٛنيفي -پيٕايكي اؾتفاز ٜقس .تٙٔ ٝظٛض ٌطزآٚضي اعالػات
اظ پطؾكٙأٔ ٝحمك ؾاذت ٝاؾتفاز ٜقس .ضطية پايايي پطؾكٙأ ٝزض ؾغح آِفاي وطا٘ثاخ  ./86تطآٚضز قس.
پػٞٚف زض قف فطضي ٝت ٝتطضؾي ٔيعاٖ ؾاػات ٔكاضوت زض فؼاِيتٞاي ٚضظقي ،اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا،
ٔكاضوت زض فؼاِيتٞاي ٙٞطئ ،غاِؼٔ ،ٝيعاٖ ضضايتٔٙسي اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ اٚلات فطاغت ٔ ٚكاضوت
زض فؼاِيتٞاي قغّي تٙٔ ٝظٛض وؿة زضآٔس پطزاذت٘ .تايج ٘كاٖ زاز تٟٙا فطضيٞٝا ز ٚ ْٚقكٓ يؼٙي اؾتفازٜ

اظ ضؾا٘ٞٝاي تّٛيعي ،ٖٛضازئ ٚ ٛكاضوت زض فؼاِيتٞاي قغّي تٙٔ ٝظٛض وؿة زضآٔس تأييس قس.
کلید ٍاصُ :اٚلات فطاغت ،زا٘كج ،ٛزا٘كٍا ٜآظازٚ ،احساضزؾتاٖ.

* تاريخ وصول9911/9/91 :

تاريخ پذيزش9911/99/12 :

 - 9استاديار علوم تزبیتی دانشگاه آساد اسالمی واحداردستان ،اردستان ،ايزان farzaneh_vasefian@yahoo.com
 - 1مزبی گزوه کشاورسی دانشگاه آساد اسالمی واحد اردستان ،اردستان ،ايزان Delsokhtegan@chmail.ir
 - 9مزبی گزوه عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه آساد اسالمی واحد اردستان ،اردستان ،ايزان
 -4کارشناس مشاوره و آموسگار دوره ابتدايی خمینی شهز ،خمینیشهز ،ايزان
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 -6طزح هسألِ

إٞيت جٛا٘اٖ زض تٕاْ جٛأغ تكطي تمسضي اؾت و ٝآٟ٘ا ضا ؾطٔايٞٝاي انّي  ٚتٙيازيٗ ٞط
جأؼٔ ٝحؿٛب ٔيوٙٙس .اٌط اظ ايٗ ؾطٔاي ٝت٘ ٝحٔ ٛغّٛب اؾتفاز ٜقٛز ؾؼازت ،زض غيط ايٗ
نٛضت ا٘حغاط جأؼ ٝضا تٕٞٝطا ٜذٛاٞسزاقت .ت ٝػثاضتي تيكتطيٗ نسٔاتي ؤٕ ٝىٗ اؾت تطاي
جٛا٘اٖ آؾيةٞاي عٛال٘ي ٔست ضا زض تطزاقت ٝتاقس تطٌطفت ٝاظ اٚلاتي اؾت و ٝايٗ لكط ػظيٓ
اجتٕاع زضآٖ ِحظات ٞيچٍ ٝ٘ٛتىّيف يا واض ٔٛظفي ضا ػٟسٜزاض ٘ثٛزٔ ٚ ٜايُ اؾت تطاؾاؼ ػاللٝ
ذٛز اٚلات ٔصوٛض ضا ؾپطي ٕ٘ايس(افطٚظ.)22،1370،
تس ٖٚتطزيس ظٔا٘ي و ٝاظ اٚلات فطاغت تحث تٔ ٝياٖ ٔيآيسٙٔ ،حٙي اظ اضظقٕٙسي ايٗ اٚلات
اؾتٍٙٞ .أٝي تؿياض حؿاؼ  ٚپطٔؼٙا ،اٚلاتي ؾط٘ٛقتؾاظ اظ وتاب ظ٘سٌي و٘ ٝياظٔٙس اضازٜٞايي
اؾتٛاض  ٚا٘سيكٞٝايي ذالق اؾت .زض چٙيٗ ٔٛلؼيتي ٞط ٘ٛع فؼاِيتي و ٝتتٛا٘س زضنسي حتي ا٘سن
اظ قٛضٞ ،يجاٖ  ٚا٘طغي اػضاء ذا٘ٛاز ٜتاألذم جٛا٘اٖ ضا اضضا  ٚترّيٕ٘ ٝايس وٕه تعضٌي زض
وٙتطَ  ٚپيكٍيطي اظ وجطٚيٞا  ٚا٘حطافات اجتٕاػي ت ٝقٕاض ٔيآيس.
تيقه جٛا٘اٖ و ٝاظ حؿاؾتطيٗ الكاض جأؼٔ ٝحؿٛب ٔيق٘ٛس زض ٔهاف تا ايٗ زقٛاضيٞا
زچاض آؾيةپصيطي تيكتطي ٔيٌطز٘س  ٚت ٝتثغ ايٗ آؾيةٞا ٘ ٚأاليٕاتٛٞ ،يت فطٍٙٞي  ٚا٘ؿا٘ي
آٟ٘ا ٔٛضز تٟسيس لطاض ٔيٌيطز .اٚلات فطاغت ٔحه َٛزٚضاٖ ٘ٛا٘سيكي ا٘ؿاٖ زض ٔٛضز ؾط٘ٛقت
ذٛيف  ٚزٚضاٖ ضٞايي اظ فؼاِيتٞاي يسي  ٚجٕؼي ٔيتاقس .أطٚظ ٜزيٍط اٚلات فطاغت يه
پسيس ٜجا٘ثي ٘يؿت تّى ٝيىي اظ حٛظٜٞاي ٔ ٟٓتٕسٖ جسيس اؾت و ٝتا ٌؿتطـ ذٛز ،وٓ  ٚويف
تِٛيس فطٍٙٞي ضا  ٓٞزٌطٌ ٖٛؾاذت ٝاؾت(تٙس ٘ٛيؽ.)54،1381،
ٔؿأ ِ ٝاٚلات فطاغت جٛا٘اٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ يىي اظ ٔٛضٛػات ٕٟٔي اؾت وٕٞ ٝيكٛٔ ٝضز
تٛج ٝػّٕاي تؼّيٓ  ٚتطتيت ،جأؼ ٝقٙاؾاٖ  ٚضٚا٘كٙاؾاٖ تٛزٜاؾت .اٚلات فطاغت ٔٛضٛع ضٚقٗ
 ٚآقىاضياؾت و ٝت ٝػٛٙاٖ يه ػٙهط اؾاؾي ٘ ٚياظ ا٘ؿا٘ي زض ظ٘سٌي ٔيّياضزٞا ا٘ؿاٖ زض جٟاٖ تٝ
قٕاض ٔيآيس  ٚت ٝػٛٙاٖ يه پسيس ٜفطٍٙٞي ،اجتٕاػي ،التهازي  ٚحتي ؾياؾي ٔٛضٛع ٔكتطن
تيٗ تٕأي لكطٞاي جأؼ ٝاؾت  ٚت ٝزِيُ إٞيت ٚ ٚيػٌي و ٝزاضز تٛج ٝػٕسٜاي ضا ت ٝذٛز جّة
ٕ٘ٛزٜاؾت.
زض حميمت آ٘چٛٔ ٝضٛع فطاغت ضا ٔ ٚ ٟٓتأثيط آٖ ضا تا إٞيت ٔيؾاظز پطزاذتٗ زاٚعّثا٘ٚ ٝ
ذاضج اظ اِعاْ ت ٝواضي اؾت و ٝتاػث ضضايت زض٘ٚي فطز ٔيقٛز .تيكتط اذتطاػات  ٚاوتكافات
تكطي و ٝتٛؾيّ ٝزا٘كٕٙساٖ ٔ ٚتفىطاٖ نٛضت ٌطفت ٝاؾت ٔحه َٛتفىط  ٚل ٜٛاتتىاض  ٚذالليتي
اؾت و ٝزض ظٔاٖ فطاغت حانُ آٔسٜاؾت  ٚتيكتط جطائٓ  ٚتعٞىاضيٞا ٘يع زض اٚلات فطاغت
نٛضت ٔيٌيطز .اٌط ا٘ؿاٖ تطاي اٚلات فطاغت ذٛز تط٘أ ٝيا فؼاِيتي ٘ساقت ٝتاقس آٍ٘ا ٜاٚلات
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فطاغت ت ٝتيىاضي تثسيُ ٔيقٛز  ٚتيىاضي ٘يع ػٕٔٛاً ؾثة افت  ٚجطْ ٔيقٛز ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛتي-
تٛجٟي  ٚؾُٟاٍ٘اضي تاألذم زض ٔٛضز اٚلات فطاغت جٛا٘اٖ زا٘كج ٛو ٝلكط ػٕسِٛٔ ٚ ٜس
جأؼٔ ٝا ضا تكىيُ ٔيزٙٞس ٔيتٛا٘س تأثيطات ٘ ٚتايج جثطاٖ٘اپصيطي ضا ٘ ٝتٟٙا تطاي جٛا٘اٖ ،زض ٚالغ
زض وّي ٝجٙثٞٝاي جأؼ ٝتجاي ٌصاضز.
اظ آ٘جايي و ٝجٛا٘اٖ  ٚتاألذم زا٘كجٛياٖ لكطػظيٕي اظ جٕؼيتوكٛض ضا ت ٝذٛز اذتهال
زاز ٜو ٝزض ٚالغ آيٙسٜؾاظاٖ جأؼٔ ٝحؿٛب ٔيٌطز٘س ِصا الظْ اؾت ت ٝاٚلات فطاغت آ٘اٖ و٘ ٝمف
ٕٟٔي ضا زض ؾالٔت ضٚح  ٚجؿٓ آٟ٘ا زاضز تٛجٕٛ٘ ٝز ٚ ٜايٗ ٔؿأِ ٝزض ٔٛضز زا٘كجٛيا٘ي و ٝزض
ٔحيظٞايي تا أىا٘ات ٔحسٚزتط تحهيُ ٔيٕ٘ايٙس ،ػال ٜٚتط ٔؿايّي چ ٖٛزٚض تٛزٖ اظ ٔحيظ
ذا٘ٛاز ٚ ٜتفاٚتٞاي فطٍٙٞي و ٝتؼضاً تؿياض ٔيتٛا٘س ػٛأُ تكسيس وٙٙسٔ ٚ ٜؤثطتط زض ت ٝا٘حغاط
وكيسٖ جٛا٘اٖ ضا ؾثة ٌطزز إٞيتي ٔضاػف ٔيياتس .تط ايٗ اؾاؼ پػٞٚف حاضط زض ٘ظط زاضز تٝ
تطضؾي چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس اضزؾتاٖ تپطزاظز.
-2رٍش تحقیق
پػٞٚف حاضط اظ ٘ٛع «واضتطزي» اؾت .تا تٛج ٝتٔ ٝاٞيت ٔٛضٛع ٞ ٚسفٞاي پػٞٚف اظ
ضٚـ تحميك «تٛنيفي -پيٕايكي» اؾتفاز ٜقسٜاؾت .جأؼ ٝآٔاضي ايٗ پػٞٚف وّيٝي زا٘كجٛياٖ
زا٘كٍا ٜآظازاؾالٔي ٚاحس اضزؾتاٖ زض ؾاَ تحهيّي 89-90ؤ ٝكتُٕ تط ٘ 2029فط ٔيتاقٙس .تطاي
تطآٚضز ٚاضيا٘ؽ جأؼ ٚ ٝتؼييٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاتتسا يه ٌط٘ 30 ٜٚفطي اظ پاؾرٍٛياٖ ت ٝنٛضت
تهازفي ا٘ترابقسٚ ٜاظ عطيك تٛظيغ پطؾكٙأ ٝزض تيٗ آٟ٘ا ٚاضيا٘ؽ ٔحاؾث ٝقس .تط اؾاؼ
ٚاضيا٘ؽ  ٚفطٔ َٛحجٓ ٕ٘(ٝ٘ٛؾطٔس ٚتاظضٌاٖ )115 ،1374 ،حجٓ ٕ٘٘ 146 ٝ٘ٛفط تطآٚضز قس .اظ
آ٘جا ؤ ٝمايؿ٘ ٝظطات پاؾرٍٛياٖ تا تٛج ٝت ٝجٙؿيتٔ ،حُ ؾى٘ٛت ٌ ٚط ٜٚتحهيّي اظ اٞساف
ايٗ پػٞٚف تٛز ،اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تهازفي عثمٝاي ٔتٙاؾة تا حجٓ اؾتفازٜقس.
-9ابشار تحقیق
تا تٛج ٝت ٝاٞساف پػٞٚف ،اتعاض جٕغ آٚضي اعالػات پطؾكٙأٔ ٝحمك ؾاذت ٝتٛزٜاؾت(و ٝتط
اؾاؼ ٔغاِؼات تغثثيمي  ٚاؾٙازي  ٚتا تٛج ٝت ٝاٞساف پػٞٚف تسٚيٗ قس .)ٜؾؤاالت پػٞٚف
ٔكتُٕ تط  112ؾؤاَ تؿت ٝپاؾد  ٚوٛت ٝپاؾد زض قف زؾتٔ ٝيتاقس ٞط زؾت ٝاظ ؾؤاالت
پطؾكٙأ ٝتركي اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضاٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس اضزؾتاٖ
ضا ؾٙجيسٜاؾت .ضطية پايايي پطؾكٙأ٘ ٝيع اظ عطيك آِفاي وط٘ٚثاخ  0/86تسؾت آٔس و ٝزض ؾغح
آِفاي ٔ %1ؼٙازاض ٔيتاقس  ٚحاوي اظ اػتثاض تاالي اتعاض ا٘ساظٌ ٜيطي اؾت.
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تحّيُ زازٜٞاي پػٞٚفحاضط زض ز ٚؾغح آٔاضتٛنيفي  ٚاؾتٙثاعي  ٚتا اؾتفاز ٜاظ ٘طْ افعاض
 SPSS16ا٘جاْ قس .زض ؾغح آٔاض تٛنيفي تا اؾتفاز ٜاظ ٔكرهٞٝاي آٔاضي ٔياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف
ٔؼياض ت ٝتٛنيف زازٞ ٜاي پػٞٚف پطزاذت ٝقس ٚ ٜزض ؾغح آٔاض اؾتٙثاعي ٘يع اظ آظٖٔٞٛاي  tته
ٔتغيط ،ٜتحّيُ ٚاضيا٘ؽ چٙس ٔتغيط (ٜتحّيُ ٔا٘ٛآ) ،آظٔ LSD ٖٛاؾتفاز ٜقس.
 -4يافتِّا
فطضي ٝا :َٚتيٗ ٔيعاٖ ؾاػات پطزاذتٗ ت ٝفؼاِيتٞاي ٚضظقي زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت
زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط تفاٚت ٚجٛز زاضز.
جدٍل( )6هیاًگیي ساعات پزداختي داًشجَياى بِ فعالیتّای ٍرسشي
ا٘حطاف
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تط اؾاؼ يافتٞٝاي جسٔ t)1(َٚكاٞس ٜقس ٜاظ ٔمساض تحطا٘ي جس َٚزض ؾغح ذغاي پٙج زضنس
تعضٌتط ٔيتاقس .تٙاتطايٗ تيٗ زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت ؾاػاتي و ٝنطف
فؼاِيتٞاي ٚضظقي ٔيوٙٙس تفاٚت ٔؼٙازاضي ٚجٛز ٘ساضزٕٞ .چٙيٗ ؾايط تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز،
تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ زذتط ٚضظـٞاي ٚاِيثاَ  ٚوٕتطيٗ فؼاِيتٞاي ٚضظقي تٙيؽ،
تٛوؽ  ٚفٛتؿاَ ٔيتاقسٕٞ .چٙيٗ تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ پؿط ٚضظـ فٛتثاَ تا
 ٚ 27/8وٕتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي ٔطتٛط تٚ ٝضظـٞاي تؿىتثاَ ،وكتي  ٚوثسي ٔيتاقس.
٘تايج ٔمايؿ ٝفؼاِيتٞاي ٚضظقي زا٘كجٛياٖ تط حؿة ٌطٜٞٚاي تحهيّئ ،مغغ ،ؾٗ ٔ ٚحُ
ؾى٘ٛت ٘يع ٘كاٖزاز ،تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ ٌطٔ ٜٚؼٕاضي  ٚوكاٚضظي نطف ٚضظـ

تسٖ ؾاظي  ٚتيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ ٌط ٜٚفٙيٟٙٔ -سؾي نطف ٚضظـ فٛتثاَ ٔي-

قٛز .تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ ٔمغغ واضزا٘ي ٚاِيثاَ  ٚفٛتثاَ ،تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي
زا٘كجٛياٖ ٔمغغ واضقٙاؾيٚواضقٙاؾياضقس تسٖؾاظي ٔيتاقس .تيكتطيٗفؼاِيتٚضظقي زا٘كجٛياٖ
تٔٛي ٚضظـ فٛتثاَ ،زا٘كجٛياٖ غيطتٔٛي تسٖؾاظي ٔيتاقس .تيكتطيٗ فؼاِيت ٚضظقي زا٘كجٛياٖ
وّيٝي ٌطٜٞٚاي ؾٙي ٚضظـ تسٖ ؾاظي ٔيتاقس.
فطضي ٝز :ْٚتيٗ ٔيعاٖ ؾاػات اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ زذتط ٚ
پؿط تفاٚت ٚجٛز زاضز.
ٔمايؿٔ ٝياٍ٘يٗ  ٚا٘حطاف ٔؼياض ٕ٘طات ؾاػات اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت
زا٘كجٛياٖ ٘كاٖ زاز .تيف اظ  90زضنس زا٘كجٛياٖ اظ ضؾا٘ٞٝاي ٔرتّف زض اٚلات فطاغت اؾتفازٜ
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ٔيوٙٙس و ٝتيكتطيٗ زضنس اؾتفازٔ ٜطتٛط ت ٝزا٘كجٛياٖ ذٛاتٍاٞي تا  93زضنس ،زا٘كجٛياٖ ٌطٜٚ
ؾٙي ٚ 26تاالتط تا  100زضنس  ٚزا٘كجٛياٖ واضقٙاؾي اضقس تا  95/2زضنس ٔيتاقسٕٞ .چٙيٗ ٘تايج
ٔمايؿٕ٘ ٝطات ؾاػات اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝاي ٔرتّف ٘كاٖ زاز زا٘كجٛياٖ پؿط تيف اظ زا٘كجٛياٖ
زذتط ؾاػات تيكتطي ضا نطف تٕاقاي تط٘أٞٝاي تّٛيعي ٚ ٖٛاؾتفاز ٜاظ ؾيزي ٔيوٙٙس.
ٕٞچٙيٗ ٘تايح ٔمايؿٞٝا ٘كاٖ زاز ،تيكتطيٗ اِٛٚيت ٔطتٛط ت ٝتط٘أٞٝاي ػّٕي-آٔٛظقي ٚ
ييكتطيٗاِٛيت ٔطتٛط ت ٝاؾتفاز ٜاظ ؾيزي ٔٛؾيميٞاي زاذّي تٛؾظ زا٘كجٛياٖ ٌط ٜٚفٙي-
ٟٔٙسؾي ٔيتاقس .زا٘كجٛياٖ زذتط تيف اظ زا٘كجٛياٖ پؿط اظ تط٘أٞٝاي ضازي ٛاؾتفازٔ ٜيوٙٙس أا
تيكتطيٗ اِٛيت اؾتفاز ٜاظ تط٘أٞٝاي ٔٛؾيمي ضازيٛيي تٛؾظ زا٘كجٛياٖ پؿط ٌط ٜٚفٙيٟٙٔ -سؾي
اؾت .تيكتطيٗ اِٛيت اؾتفاز ٜاظ جؿتجٞٛاي ايٙتط٘تي-ػّٕي زض ؾايتٞاي زاذّي ٔطتٛط تٝ
زا٘كجٛياٖ پؿط ٌط ٜٚفٙيٟٙٔ-سؾي  ٚتيكتطيٗ اِٛيت تٕاقاي فيّٓٞاي ؾيٕٙايي ٔاٛٞاض ٜتٛؾظ
زا٘كجٛياٖ زذتط ٌط ٜٚوكاٚضظي اؾت .زض ازأ ٝتطذي اظ جسا َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت.
جدٍل( )2تَسيع فزاٍاًي ٍ درصد استفادُ داًشجَياى اس رساًِّا
اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞ ٝا

جٙؿيت

تّٝ
ظٖ

فطاٚا٘ي
57

زضنس
90/5

ٔطز
جٕغ

74
131

90/2
90/3

جٕغ

ذيط
فطاٚا٘ي زضنس
9/5
6
8
14

9/8
9/7

فطاٚا٘ي
63

زضنس
100

82
45

100
100

٘تايج جس٘ )2(َٚكأٖيزٞس تيفاظ 90زضنس زا٘كجٛياٖ زذتطٚپؿط اظ ضؾا٘ٞٝا اؾتفازٔ ٜيوٙٙس.
جدٍل( )9هقايسِ هیاًگیي ًوزات ساعات استفادُ داًشجَياى اس رساًِّا
ضؾا٘ٞٝا

جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطافٔؼياض

t

P

n

تّٛيعيٖٛ

زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط

6/37
13/73
4/74
8/45
6/96
8/19
13/5
15/4
2/48
1/35

6/4
15/4
7/5
11/6
14/56
12/69
15/19
16/8
8/44
2/01

-3/3

0/001

-2/06

0/041

-0/4

0/6

-0/6

0/8

1/03

0/03

57
79
57
69
41
61
57
74
46
63

ؾيٕٙا

زذتط
پؿط

1/3
2/6

1/8
7/2

-1/1

0/07

41
62

ؾيزي
ٔاٛٞاضٜ
وأپيٛتط
ضازيٛ
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تط اؾاؼ يافتٞٝاي جسٔ t)3(َٚكاٞس ٜقس ٜزض ذهٛل اؾتفاز ٜاظ تّٛيعي ،ٖٛؾيزي ،ضازيٛ
 ٚؾيٕٙا اظ ٔمساض تحطا٘ي جس َٚزض ؾغح ذغاي پٙج زضنس وٛچىتط ٔي تاقس تٙاتطايٗ اظ ٘ظط
زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض ؾاػات اؾتفاز ٜاظ تط٘أٞٝاي ٔصوٛض زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت تفاٚت
ٔؼٙازاضي ٚجٛز زاضز.
ٔمايؿٔ ٝياٍ٘يٗ ؾاػات ٘كاٖ ٔيزٞس زا٘كجٛياٖ پؿط تيكتط اظ زا٘كجٛياٖ زذتط زض ظٔاٖ
اٚلات فطاغت ذٛز اظ تط٘أٞٝاي تّٛيعي ٚ ٖٛؾيزي اؾتفازٔ ٜيوٙٙس.
زض ذهٛل اؾتفاز ٜاظ ٔاٛٞاض ٚ ٜوأپيٛتط ٔ tكاٞس ٜقس ٜاظ ٔمساض تحطا٘ي جس َٚزض ؾغح
ذغاي پٙج زضنس تعضٌتط ٔي تاقس تٙاتطايٗ اظ ٘ظط زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط ٔيعاٖ ؾاػات اؾتفاز ٜاظ
تط٘أٞٝاي ٔاٛٞاض ٚ ٜوأپيٛتط تفاٚت ٔؼٙازاضي ٚجٛز ٘ساضز .ت ٝػثاضتي زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض
اٚلات فطاغت ت ٝيه ٘ؿثت اظ تط٘أٞٝاي ٔاٛٞاض ٚ ٜوأپيٛتط اؾتفازٔ ٜيوٙٙس.
فطضي ٝؾ :ْٛتيٗ ٔيعاٖ ؾاػات پطزاذتٗ ت ٝفؼاِيتٞاي ٙٞطي زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت
زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط تفاٚت ٚجٛز زاضز.
جدٍل( )4هیاًگیي ًوزات ساعات شزکت در فعالیتّای ٌّزی
جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

t

P

n

زذتط

3/17

3/6

0/8

0/3

17

پؿط

2/13

1/7

11

تط اؾاؼ يافتٞٝاي جس )4(َٚزا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت ت ٝيه ٘ؿثت زض
فؼاِيتٞاي ٙٞطي قطوت ٔيوٙٙس ٚ ،زا٘كجٛياٖ ٔؼٕاضي تيف اظ ؾايط ٌطٜٞٚا ؾاػاتي اظ اٚلات
فطاغت ذٛز ضا نطف فؼاِيتٞاي ٙٞطي ٔيوٙٙس.
فطضيٝچٟاضْ :تيٗٔيعاٖ ؾاػاتٔغاِؼٝزا٘كجٛياٖ زض ظٔاٖاٚلاتفطاغت تفاٚت ٚجٛز زاضز.
زض ٔمايؿٔ ٝياٍ٘يٗ ٕ٘طات ؾاػات نطف ٔغاِؼٔ ٝجالت ،ضٚظ٘أٞٝا  ٚوتة تيٗ زا٘كجٛياٖ زذتط
 ٚپؿط زض ٌطٜٞٚاي تحهيّي ٔرتّف تفاٚت ٔؼٙازاضي ٔكاٞس٘ ٜكسٕٞ .چٙيٗ ؾايط ٘تايج حاوي
اؾت و ٝزا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط ٌط ٜٚفٙيٟٙٔ -سؾي تيكتطيٗ ظٔاٖ ضا نطف ٔغاِؼٔ ٝيوٙٙس ٚ
تيكتطيٗ اِٛٚيت زذتطاٖ ٔغاِؼٔ ٝجالت ،ضٚظ٘أٞٝاي اجتٕاػي  ٚذا٘ٛازٌي  ٚتيكتطيٗ اِٛيت
زا٘كجٛياٖ پؿط ٔغاِؼٔ ٝجالت ٚضظقي  ٚضٚظ٘أٞٝاي التهازي ٔيتاقس.
جدٍل( )5هقايسِ هیاًگیي ًوزات هیشاى ساعات هطالعِ هجالت در سهاى اٍقات فزاغت داًشجَياى
بز حسب جٌسیت
جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

t

P

n

زذتط

3/82

6/9

0/8

0/9

51

پؿط

2/8

6/3

69
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تط اؾاؼ يافتٞٝاي جس )5(َٚزا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض اٚلات فطاغت ت ٝيه ٘ؿثت ظٔاٖ
نطف ٔغاِؼٔ ٝجالت ٔيوٙٙس.
جدٍل( )6هیاًگیي ًوزات ساعات هطالعِ داًشجَياى
ٔٙاتغ ٔغاِؼاتي

جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

t

P

n

ضٚظ٘أٞٝا

زذتط

2/18

1/08

-0/65

0/6

44

پؿط

2/33

1/08

زذتط

3/82

6/9

پؿط

2/8

6/3

زذتط

3/5

1/63

پؿط

2/4

1/53

ٔجالت
وتة

45
0/8

51

0/9

69
2/8

29

0/7

38

تطاؾاؼ يافتٞٝاي جس )6(َٚزا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض اٚلات فطاغت ت ٝيه ٘ؿثت ظٔاٖ
نطف ٔغاِؼٔ ٝيوٙٙس.
فطضي ٝپٙجٓ :تيٗ ٔيعاٖ ضضايتٔٙسي زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ اٚلات
فطاغت ذٛز تفاٚت ٚجٛز زاضز.
جدٍل()7هیاًگیي هیشاى رضايت اس چگًَگي گذراًدى اٍقات فزاغت
جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

t

P

n

زذتط

2/95

1/18

0/07

0/9

49

پؿط

2/94

1/28

70

تطاؾاؼ يافتٞٝاي جسٔ)7(َٚيعاٖ ضضايت ٔٙسي زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ
اٚلات فطاغت ذٛز يىؿاٖ اؾت
فطضي ٝقكٓ :تيٗ ٔيعاٖؾاػات نطف فؼاِيت ٞاي قغّي تٙٔ ٝظٛض وؿة زضآٔس زض ظٔاٖ اٚلات
فطاغت زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط تفاٚت ٚجٛز زاضز.
جدٍل( )8هیاًگیي ساعات صزف فعالیتّای شغلي بِ هٌظَر کسب درآهد بز حسب جٌسیت
جٙؿيت

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

t

P

n

زذتط

1/7

0/42

2/8

0/000

44

پؿط

1/5

0/5

74

تطاؾاؼ يافتٞٝاي جس )8(َٚاظ ٘ظط زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط ؾاػات نطف فؼاِيتٞاي قغّي تٝ
ٔٙظٛض وؿة زضآٔس زض اٚلات فطاغت تفاٚت ٔؼٙازاضي ٚجٛز زاضزٔ .مايؿٔ ٝياٍ٘يٗ ٕ٘طات ٘كاٖ
ٔيزٞس زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ زذتط تيف اظ زا٘كجٛياٖ پؿط ت ٝفؼاِيتٞاي قغّي تٝ
ٔٙظٛض وؿة زضآٔس ٔيپطزاظ٘س.
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پػٞٚف زض قف فطضي ٝتٝتطضؾي تفاٚت ٘ظطات زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض ٔيعاٖ ؾاػات
ٔكاضوت زض فؼاِيتٞاي ٚضظقي ،اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝا(تّٛيعي،ٖٛؾيٕٙا ،ؾيزي ،ضازي ،ٛوأپيٛتط ٚ
ٔاٛٞاضٔ ،)ٜكاضوت زض فؼاِيتٞاي ٙٞطئ ،غاِؼٔ(ٝجالت ،ضٚظ٘أٞٝا  ٚوتة)ٔ ،يعاٖ ضضايتٔٙسي
اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖاٚلات فطاغت ٔ ٚكاضوت زض فؼاِيتٞايقغّي تٙٔٝظٛض وؿة زضآٔس پطزاذت.
٘تايج حانُ اظ تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز تٟٙا فطضيٞٝاي ز ٚ ْٚقكٓ يؼٙي اؾتفاز ٜاظ ضؾا٘ٞٝاي
تّٛيعي ٚ ٖٛضازئ ٚ ٛكاضوت زض فؼاِيتٞاي قغّي تٙٔ ٝظٛض وؿة زضآٔس زض ؾغح ذغاي پٙج
زضنس تأييس قسٕٞ .چٙيٗ ؾايط تطضؾيٞا ٘كاٖ زاز زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت پؿطاٖ تيكتط اظ زذتطاٖ
اظ تّٛيعي ٚ ٖٛزذتطاٖ تيف اظ پؿطاٖ اظ ضازي ٛاؾتفازٔ ٜيوٙٙس .زذتطاٖ  ٚپؿطاٖ ٌطٔ ٜٚؼٕاضي تيف

اظ ؾايط ٌطٜٞٚا زض ظٔاٖ الات فطاغت زض فؼاِيتٞاي قغّي تٙٔ ٝظٛض وؿة زضآٔس ٔكاضوت ٔي-
ٕ٘ايٙس.
ٕٞچٙيٗ ؾايط ٘تايج حاوي اظ آٖ اؾت و ٝتيف اظ ٞفتاز زضنس زا٘كجٛياٖ زض فؼاِيتٞاي
ٚضظقي ٔكاضوت ٔيوٙٙس  ٚتٟٙا زض ٚضظـٞاي فٛتثاَ  ٚتسٖ ؾاظي تيؿت زضنس زا٘كجٛياٖ تٝ
نٛضت حطفٝاي ػُٕ ٔيوٙٙس  ٚتيف اظ پٙجا ٜزضنس تٟٙا تٙٔ ٝظٛض ٌصضاٖ ٚلت  ٚتفطيح ٚضظـ
ٔيوٙٙس .زذتطاٖ تيكتط ٚضظـ ٚاِيثاَ  ٚپؿطاٖ فٛتثاَ ضا تطجيح ٔيزٙٞس.
تيفاظ ٘ٛز زضنس زا٘كجٛياٖ اظ ضؾا٘ٞٝااؾتفازٜٔيوٙٙس  ٚايٗ زضنس زض زا٘كجٛياٖ ذٛاتٍاٞي،
ٔمغغاضقس ٌ ٚطٜٚؾٙي 26ت ٝتاال تيف اظ ؾايطيٗ ٔيتاقس .تيكتطيٗ اِٛيت زذتطاٖ فيّٓٞاي ؾيٕٙايي
 ٚتيكتطيٗ اِٛيت پؿطاٖ ذثطٞا  ٚضٚيسازٞا ٔيتاقس .زذتطاٖ ٌط ٜٚوكاٚضظي  ٚپؿطاٖ ٌط ٜٚفٙي-
ٟٔٙسؾي تا ٔياٍ٘يٗ يه تا پٙج ؾاػت زض ٞفت ٝتيف اظ ؾايطيٗ ت ٝتٕاقاي فيّٓ زض ؾيٕٙا ٔيپطزاظ٘س.
زذتطاٖ  ٚپؿطاٖ ٌط ٜٚوكاٚضظي تا ٔياٍ٘يٗ يه تا پٙج ؾاػت زض ٞفت ٚ ٝپؿطاٖ ٌطٔ ٜٚؼٕاضي تيف
اظ زٜؾاػت زضٞفت ٝتيكتط اظ ؾايط زا٘كجٛياٖ اظ ؾيزي اؾتفازٔ ٜيوٙٙس .تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ
زذتط  ٚپؿط زض اؾتفاز ٜاظ ؾيزي ٔٛؾيميٞاي زاذّي اؾتٕٞ .چٙيٗ تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ
زذتط  ٚپؿط ٘يع اؾتفاز ٜاظ تط٘أٞٝاي ٔٛؾيمي ضازيٛيي اؾت.
زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط ٌطٔ ٜٚؼٕاضي تيف اظ ز ٜؾاػت زض ٞفت ٝتا وأپيٛتط واض ٔيوٙٙس ٚ
تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط زض جؿتجٞٛاي ايٙتط٘تي -ػّٕي زض ؾايتٞاي زاذّي
اؾت .تيف اظ قهت زضنس زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚتيف اظ ؾي زضنس زا٘كجٛياٖ پؿط وٕتط اظ زٜ
ؾاػت زض ٞفت ٝاظ تط٘أٞٝاي ٔاٛٞاض ٜاؾتفازٔ ٜيوٙٙس ٔ ٚاتمي تيٗ ز ٜتا تيؿت ؾاػت زض ٞفت ٝاظ
تط٘أٞٝاي ٔاٛٞاض ٜاؾتفازٔ ٜيوٙٙس  ٚتيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ زذتط زيسٖ فيّٓٞاي ؾيٕٙايي ٚ
زا٘كجٛياٖ پؿط ػال ٜٚتط فيّٓٞاي ؾيٕٙايي ،تط٘أٞٝاي ػّٕي -آٔٛظقي اؾت .زا٘كجٛياٖ زذتط
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ٌطٔ ٜٚؼٕاضي ز ٚتا ؾ ٝضٚظ زض ٞفت ٚ ٝيه ؾاػت زض ضٚظ  ٚپؿطاٖ ٔؼٕاضي يه ضٚظ زض ٞفتٚ ٝ
يه تا ز ٚؾاػت زض ضٚظ تيف اظ ؾايط زا٘كجٛياٖ زض ظٔاٖ اٚلات فطاغت زض فؼاِيتٞاي ٙٞطي
قطوت ٔيوٙٙس  ٚتيكتطيٗ فؼاِيت ٙٞطي زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط ٌطٔ ٜٚؼٕاضي  ٚوكاٚضظي
عطاحي ٘ ٚماقي اؾت.
تيف اظ ٘يٕي اظ زا٘كجٛياٖ تٕايّي تٔ ٝغاِؼٔ ٝجالت ٘ساض٘س  ٚتٟٙا زا٘كجٛياٖ زذتط ٌطٜٚ
ٟٔٙسؾي تيف اظ ز ٚؾاػت زض ٞفت ٚ ٝپؿط وكاٚضظي وٕتط اظ يه ؾاػت زض ٞفت ٝتيف اظ ؾايطيٗ
تٔ ٝغاِؼٔ ٝجالت ٔيپطزاظ٘س .تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ زذتط ٔجالت ػّٕي-آٔٛظقي  ٚتيكتطيٗ
اِٛيت پؿطاٖ ٔجالت ٚضظقي اؾت.
تيف اظ پٙجا ٜزضنس زا٘كجٛياٖ زذتط ٚچ ُٟزضنس زا٘كجٛياٖ پؿط وٕتط اظ يه ؾاػت زض ٞفتٝ
تٔ ٝغاِؼ ٝضظ٘ٚأٔ ٝيپطزاظ٘س .تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ زذتط ٔغاِؼ ٝضٚظ٘أٞٝاي اجتٕاػي ٚ
ذا٘ٛازٌي  ٚتيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖ پؿط ٔغاِؼ ٝضٚظ٘أٞٝاي التهازي اؾت .تيف اظ قهت
زضنس زا٘كجٛياٖ زذتط يه تا ؾ ٝؾاػت زض ٞفت ٚ ٝتيف اظ ٞفتاز زضنس زا٘كجٛياٖ پؿط تيف اظ
٘ ٝؾاػت زض ٞفت ٝتٔ ٝغاِؼ ٝوتة ٔي پطزاظ٘س.
تيكتطيٗ اِٛيت زا٘كجٛياٖزذتط  ٚپؿط ٔغاِؼٝوتة زضؾياؾت .تيف اظ قهت زضنس
زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚپؿط اظ چٍٍ٘ٛي ٌصضا٘سٖ اٚلات فطاغت ذٛز ٘اضاضي ٞؿتٙس .تيفاظ ؾي
زضنس زا٘كجٛياٖ زذتط  ٚتيف اظ قهت زضنس زا٘كجٛياٖ پؿط ٌطٔ ٜٚؼٕاضي تٙٔ ٝظٛض وؿة
زضآٔس ؾاػاتي اظ اٚلات فطاغت ذٛز ضا نطف فؼاِيتٞاي قغّي ٔيوٙٙس.
٘تايج ايٗ تحميك تا تحميمات ٔتؼسزي اظ جّٕٔ ٌُ:ٝحٕسي( ،)1383ضحٕا٘ي ٚ
ٕٞىاضاٖ( ،)1385حؿيٙي( ،)1377فتحي ( ،)1385اؾٕاػيّي(٘ ،)1385ؼٕتي( ،)1379قجاع
اِسيٗ(،)1370ؾاظٔاٖ

3

ّٔي

4

جٛا٘اٖ(،)1383ظيػي

ٚزيٍطاٖ،)2000(1چطيؿتُ

ٚواضيٗ،)2003(2تط٘اضز (ٚ ٚ )2003اً٘ (ٕٞ )2002ؿٔ ٛيتاقس .چٙا٘چ ٝقجاعاِسيٗ زض پػٞٚكي
ت ٝتطضؾي ٘حٌ ٜٛصضا٘سٖ اٚلات فطاغت واضٔٙساٖ ازاضات آٔٛظـ  ٚپطٚضـ تٟطاٖ تا تأويس تط ٘مف
تطتيت تس٘ي پطزاذت ٝاؾت تط اؾاؼ ٘تايج حانُ اظ تحميك ٚي تفطيح ٌ ٚصضا٘سٖ اٚلات فطاغت تا
اقىاَ ٔفيس آٖ وٕتطيٗ جايٍا ٜضا زض ٔياٖ واضٔٙساٖ زاضا ٔيتاقس .تطاؾاؼ آٔاض وؿة قس ٜزض عطح
تحميمي ا٘جاْ قس 50/5 ٜزضنس واضوٙاٖ اٚلات فطاغت ذٛز ضا نطف ضؾيسٌي ت ٝأٛض ذا٘ٛازٚ ٜ
1 Zeiji & et al
2 Christel & Karin
3 Bernard
4 Kwang
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 34زضنس نطف ا٘جاْ قغُ زٟ٘ ٚ ْٚايتاً  32زضنس اٚلات فطاغت ذٛز ضا نطف تٕاقاي تّٛيعيٖٛ
ٔيوٙٙس.
اؾٕاػيّي زض تطضؾي چٍٍ٘ٛي ٌصضاٖ اٚلات فطاغت زا٘ف آٔٛظاٖ پؿط زٚض ٜاتتسايي ٔٙغم ٝيه
لٓ تط ضٚي ٌط٘ 100 ٜٚفطي اػالْ زاقت ،زا٘ف آٔٛظاٖ زض اياْ فطاغت زض ع َٛؾاَ تحهيّي تا
اذتهالزازٖ ظٔاٖٞاي ٔتفاٚت زض ٞفت ،ٝاٚلات فطاغت ذٛز ضا تا تط٘أٞٝاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛپط ٔيوٙٙس.
تغٛضيىٚ ٝضظـ تا  ،%98تٕاقاي تّٛيعي ٖٛتا ٛ٘ ٚ %97يؿٙسٌي تا  %28زض اِٛٚيتٞاي ٔرتّف لطاض
زاض٘س .حؿيٙي چٍٍ٘ٛي پطتاضوطزٖ اٚلات فطاغت زا٘فآٔٛظاٖ پؿط اتتسايي اظ زيسٌأ ٜؼّٕيٗ ٔطز
زٚض ٜاتتسايي ٔٙغم ٝز ٚلٓ ضا ٔٛضز تطضؾي لطاض زاز٘ .تايج ٘كاٖ زاز ؤ ٝؼّٕيٗٔ ،سيطاٖ ٔسضؾٚ ٝ
ٚاِسيٗ تايؿتي ت ٝزا٘فآٔٛظاٖ وٕه وٙٙس تا آٟ٘ا تتٛا٘ٙس تطاي چٍٍ٘ٛي ٌصضاٖ اٚلات فطاغت ذٛز
تط٘أٝضيعي زليكتط زاقت ٝتاقٙس 86 .زضنس ٔؼّٕيٗ ٔؼتمس٘س زا٘فآٔٛظاٖ ٘ؿثت ت ٝفؼاِيتٞاي
پطٚضقي  14 ٚزضنس ٔؼتمس٘س و ٝزا٘فآٔٛظاٖ ٘ؿثت ت ٝفؼاِيتٞاي آٔٛظقي ػالل ٚ ٝتٕايُ
تيكتطي زاض٘س .زض ٔياٖ تأثيط فؼاِيتٞاي ٔرتّف زض اٚلات فطاغت زا٘فآٔٛظأٖ %92 ،ؼّٕيٗ
ٔؼتمس٘س و ٝفؼاِيتٞاي جؿٕا٘ي تايؿتي جعء تط٘أٞٝاي ٕٞيكٍي زا٘فآٔٛظاٖ ٔٙظٛض ٌطزز.
ضحٕا٘ي ٕٞ ٚىاضاٖ زض تحميمي تا ػٛٙاٖ تطضؾي جايٍا ٜتطتيت تس٘ي ٚ ٚضظـ زض ٌصضاٖ
اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ پؿط زا٘كٍا ٜظ٘جاٖ آٚضز ٜاؾتٌ :طايف جأؼ ٝتحميك ت ٝتطتيت تس٘ي ٚ
ٚضظـ ت ٝػٛٙاٖ يىي اظ ضٚـٞاي ٌصضاٖ اٚلات فطاغت ،اظ ٔيعاٖ تااليي تطذٛضزاض ٔيتاقس.
ٔكىالت تطتيت تس٘ي ٚ ٚضظـ زا٘كٍا ٜظ٘جاٖ ضا تط٘أ ٝضيعي ٘أٛفك ،ػسْ أىا٘ات  ٚتأؾيؿات
الظْ ،وٓ تٛجٟي ٔؿؤٚالٖٔ ،كىالت تٛزج ٚ ٝاػتثاضات ٔاِي شوط وطز ٜتٛز٘سٕٞ ،چٙيٗ زض ضاتغ ٝتا
جايٍا ٜتطتيت تس٘ي آٚضز ٜاؾت و 74/5 ٝزضنس زا٘كجٛياٖ ػاللٕٙسي ذٛز ضا ٘ؿثت تٚ ٝضظـ زض
اٚلات فطاغت اػالْ زاقت ٝا٘س وٚ ٝضظـ تا وؿة  13/2زضنس جايٍا ٜچٟاضْ ضا زض تيٗ فؼاِيتٞاي
فطاغتي زا٘كجٛياٖ زاقت ٝاؾت.
ٌُٔحٕسي زض پػٞٚكي تا ػٛٙاٖ «آؾية قٙاؾي اٚلات فطاغت ٘ٛجٛا٘اٖ  12تا  17ؾاِ ٝاؾتاٖ
ِطؾتاٖ» زضيافت وٛ٘ :ٝجٛا٘اٖ  12تا  17ؾاِ ٝاٚلات فطاغت ذٛز ضا ت ٝفؼاِيتٞاي فطٍٙٞي ،تفطيح،
ٔغاِؼ ٝآظاز ،فؼاِيتٞاي ٔصٞثئٟ ،اضتيٚ ،لت ٌصضا٘ي(ٔغّٛب ٘ ٚأغّٛب) ٚ ٚضظـ ٔيٌصضا٘ٙس ٚ
ػٕس ٜتطيٗ آؾيةٞاي اٚلات فطاغت ايٗ ٘ٛجٛا٘اٖ ،ػأُ ؾاذتاضي ؾاظٔا٘ي ،ػٛأُ فطٍٙٞي ،ػسْ
ٔكاضوت ٔطزٔي ،قطايظ ٘أغّٛب التهازي ،ػسْ اعالع ضؾا٘ي زضؾت ٘ ٚثٛز اٍ٘يعٔ ٜيتاقس.
تٙس٘ٛيؽ ٘يع زض پػٞٚكي زضيافت و 82/6 ٝزضنس زا٘كجٛياٖ ضٚظا٘ ٝتّٛيعي ٖٛتٕاقا ٔيوٙٙس ٚ
زض يافتٞٝاي ايٗ پػٞٚف شوط قس ٜو ٝاِٚيٗ فؼاِيت فطاغتي تطاي زا٘كجٛياٖ  21زا٘كٍا ٜاظ 25
زا٘كٍا ٜتعضي وكٛض تٕاقاي تّٛيعي ٖٛتٛزٜاؾت  ٚتا وؿة  16/2زضنس اظ وُ أتياظات زض تيٗ
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 19فؼاِيت فطاغتي ٔماْ ٘رؿت ضا وؿة وطزٜاؾت .زا٘كجٛياٖ زذتط تيكتط اظ زا٘كجٛياٖ پؿط تٝ
تٕاقاي تّٛيعئ ٖٛيپطزاظ٘س  ٚزض تؼغيالت تاتؿتاٖ تٕاقاي تّٛيعي ٖٛتطاي زا٘كجٛياٖ زذتط ٚ
پؿط اِٚيٗ فؼاِيت فطاغتي تّمي ٔيقٛز .تٕاقاي فيّٓٞاي ؾيٕٙايي  ٚؾطياَٞاي تّٛيعي٘ٛي ضتثٝ
ا َٚزض ٔجٕٛػ ٝتط٘أٞٝاي تّٛيعي ٖٛضا ت ٝذٛز اذتهال ٔيزٞس  ٚپؽ اظ آٖ ت ٝتطتية اذثاض،
تط٘أٞٝاي ؾياؾيٌ ،عاضـٞاي ٚضظقي  ٚغيطٔ ٜيتاقس(.ؾاظٔاٖ ّٔي جٛا٘اٖ.)181،1383،
ظيػي  ٚزيٍطاٖ زض ضاتغ ٝتا اٚلات فطاغت ٘كاٖ زاز٘س وٛ٘ ٝجٛا٘اٖ تيف اظ آٖ وٚ ٝلت ذٛز ضا
نطف ٌصضاٖ تا ذا٘ٛاز ٜوٙٙس يا ت ٝا٘جاْ تىاِيف زضؾي تپطزاظ٘س ٚلت ذٛز ضا نطف نحثت تا
ٕٞؿاالٖ ٔيوٙٙس.
چطيؿتُ  ٚواضيٗ عثك تحميمي و ٝضٚي  555زا٘ف آٔٛظ زذتط  ٚپؿط ٔساضؼ ٔرتّف زض ظٔيٝٙ
قطوت آ٘اٖ زض اٚلات فطاغت و ٝقأُ فؼاِيتٞاي تس٘ي(ٚضظـ ،تٕطيٗ)  ٚفؼاِيتٞاي ٙٞطي تٛز
ٕٞ ٚچٙيٗ تأثيط ٔحطوٟاي اجتٕاػي ضٚي تكٛيك  ٚيا جٌّٛيطي اظ قطوت زض فؼاِيتٞاي ظٔاٖ
اٚلات فطاغت ا٘جاْ زازٜتٛز٘س زضيافتٙس و :ٝزذتطاٖ وٕتط زض فؼاِيتٞاي تس٘ي زض ظٔاٖ اٚلات
فطاغت قطوت ٔيوٙٙس  ٚپؿطاٖ تيكتط زض ايٗ فؼاِيتٞا زض ٞط ز ٚحٛظٙٞ(ٜطٚ ٚضظـ) زض اٚلات
فطاغت قطوت ٔيوٙٙس  ٚپؿطاٖ زضن تيكتطي اظ لاتّيت ضلاتت زاض٘س٘ .تايج تسؾت آٔس ٜزالِت تط
ايٗ زاقت ؤ ٝكاضوت جٛا٘اٖ زض فؼاِيتٞاي اٚلات فطاغت تيكتط تحتتأثيط ٔتغيط ٔحطنٞاي
اجتٕاػي لطاضٔيٌيطز  ٚتٙاتطايٗ ٔطتياٖ ٔجطب تايس تطاي افعايف قطوتجٛا٘اٖ زض فؼاِيتٞاي ؾآِ
اٚلات فطاغت آ٘اٖ ضا ضإٙٞايي وٙٙس.
ٚاً٘ زضتحميمي ٛ٘ 904جٛاٖ ضا و ٝتأثيط پصيطي ايٗ ٘ٛجٛا٘اٖ اظ اِٚياء  ٚزٚؾتاٖ  ٚؾغح
آٌاٞي ذٛزقاٖ اظ فؼاِيتٞاي تس٘ي زض اٚلات فطاغت ٔٛضز ٔغاِؼ ٝلطاض زاز .تطضؾي پاؾدٞا ٘كاٖ
زاز و ٝاٌطچ ٝيىي اظ زٌ ٚط ٜٚاِٚياء  ٚزٚؾت تأثيط تيكتطي اظ زيٍطي ٘ساضز ِٚي فؼاِيت تس٘ي
اِٚياء  ٚزٚؾتاٖ تأثيط تمٛيتي ضٚي فؼاِيت تس٘ي افطاز تاِغ زاضز.
فْزست هٌابع:
 -1اؾٕاػيّي ،ضضا،1385 ،جايٍا ٜتفطيح  ٚاٚلات فطاغت زض جٛا٘اٖ ،فهّٙأ ٝپػٞٚكي فطٍٙٞي،
ٙٞطي فط ًٙٞانفٟاٖ ،ـ .32
 -2افطٚظ ،غالٔؼّيٍٙٞ ،1370،أٞٝاي فطاغتظٔيٝٙؾاظ تٟساقتضٚا٘ي  ٚتؿتط ذالليتٞأ ،اٙٞأٝ
پي٘ٛس ،ا٘تكاضات ا٘جٕٗ اِٚياء ٔ ٚطتياٖ ٚظاضت آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،ـ .143
 -3تٙس٘ٛيؽ ،فطيس ،1381،ٖٚجايٍاٚ ٜضظـ زض اٚلات فطاغت ظ٘اٖ ايطأٖ ،جّ ٝحطوت.
 -4حؿيٙي ،ظٞطا ،1377،فطاغت ،واض  ٚتٟطٚ ٜضئ ،جّ ٝواض  ٚجأؼٚ ٝظاضت واض.
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 -5ضحٕا٘ي ،احٕس ٕٞ ٚىاضاٖ ،1385،تطضؾي ٔ ٚمايؿ٘ ٝحٌ ٜٛصضا٘سٖ اٚلات فطاغت زا٘كجٛياٖ
زا٘كٍاٜٞاي ظ٘جاٖ تا تأويس تط ٘مف تطتيت تس٘ي ٚ ٚضظـٔ ،جّ ٝزا٘كٍا ٜػّ ْٛپعقىي
ضفؿٙجاٖ ،زٚض ٜپٙجٓ ،ـ .3
 -6ؾاظٔاٖ ّٔي جٛا٘اٖ ،1383،جٛا٘اٖ ٌ ٚصضا٘سٖ اٚلات فطاغت ،ا٘تكاضات ؾاظٔاٖ ّٔي جٛا٘اٖ.
 -7قجاع اِسيٗ ،نسضاِسيٗ ،1370،تطضؾي ٘حٌ ٜٛصضا٘سٖ اٚلات فطاغت واضٔٙساٖ ازاضات آٔٛظـ
 ٚپطٚـ تٟطاٖ تا تأويس تط ٘مف تطتيت تس٘ي ،پاياٖ ٘أ ٝواضقٙاؾي اضقس ،زا٘كٍا ٜتطتيت ٔؼّٓ
تٟطاٖ.
ٔ ٌُ -8حٕسي ،حؿيٗ،1383،آؾية قٙاؾي اٚلات فطاغت جٛا٘اٖ زض ايطاٖ٘ ،كطي ٝضأ ٜطزْ.
٘ -9ؼٕتي ،ػّيطضا ،1379،قيٜٞٛاي ٌصضا٘سٖ اٚلات فطاغت ٔؼّٕاٖ اؾتاٖ ظ٘جاٖ ،پاياٖ٘أٝ
واضقٙاؾي اضقس ،زا٘كٍا ٜتثطيع.
10- Bernard, C . )2003(. Comparing Time. IATUR Conference 2003, VAB
Brucsseles 17-19 September.
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