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چكيدٌ
عمض فغيع مثىٞٝاي فايثغي صا٘نزٛياٖ عا تا اطالعات  ٚتغ٘أٞٝاي ٔتٛٙعي عٚت ٝع ٚفااست ٚ ٝتييياغات ٌ٘ٛااٌ٘ٛي صع عغىاٞٝااي ٔشتّا
ػ٘ضٌي آ٘اٖ ايزاص وغص ٜافت و ٝتض ٖٚتغصيض يىي اػ دٛػٜٞاي تأحيغ پظيغ آٖٛٞ ،يت  ٚفغٙٞاً افاتِ .اظا ٞاضا اىاّي اػ ا٘زااْ پاؾٞٚل،
تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ افت .عٚك تذمياك اػ ٘اٛپ پيٕايناي ٔايتاماض  ٚرأعا ٝآٔااعي ماأُ وّياٝ
صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىفٟاٖ ٔني َٛت ٝتذييُ صع فاَ  1390-91تٛص و ٝاػ ٔياٖ آٟ٘ا ٘ 200فغ ت ٝىٛعت سٛمٝاي تياصفي تا ٝعٙاٛاٖ ٕ٘٘ٛاٝ
آٔاعي ا٘تشاب مض٘ض .اطالعات الػْ اػ طغيك پغفنٙأٔ ٝذممك فاست ٝو ٝصاعاي فؤاَٞايي ٔغتٛط تٔ ٝتييغٞاي تذميك تٛص  ٚعٚاياي  ٚپاياايي
آٖ تأييض مض ،ت ٝصفت آٔض .اطالعات ٔٙضعد صع پغفنٙأ ٝاػ طغيك آٔاع تٛىيفي  ٚافتٙثاطي تا افتفاص ٜاػ ٘غْافؼاع  Spssتزؼيا ٚ ٝتذّياُ ماض.
٘تايذ ت ٝصفت آٔض٘ ٜناٖ صاص و ٝتيٗ ٔيؼاٖ ،اٍ٘يؼك  ٚاٞضاا افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي ٛٞ ٚيات فغٍٙٞاي صا٘نازٛياٖ عاتمأ ٝعٙايصاعي
ٚرٛص صاعص ٕٟٔ .تغيٗ اٞضاا افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي اٞضاا ارتٕاعي ،اعتثاطي ،فغصي  ٚفغٍٙٞي تٛص ٜافاتٕٞ .چٙايٗ ،تايٗ افاتفاص ٜاػ
مثىٞٝاي فايثغي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي تغ افاؿ ٔتييغٞاي رٙـٔ،ممع تذييّي  ٚفٗ صا٘نزٛياٖ عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صامت.
ياصٌَاي كليدي :مثىٞٝاي فايثغيٛٞ ،يت ،فغ ،ًٙٞصا٘نزٛياٖ
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مقدمٍ

چٍٔ ٝ٘ٛا مضيٓٞ .اغ ٌاغ ٜٚارتٕااعي صاعاي تااعيز ،طاٛات

أغٚػ ٜصع عيغي ػ٘ضٌي ٔي وٙيٓ و ٝتا پيضايل فٙااٚعي ٞااي

سٛينا٘ٚضي ،مي ٜٛالتياصئ ،مغعاتٙٔ ،افه اعتماصي ،ػتاٖ،

اطالعاااتي  ٚاعتثاااطي (٘ظيااغ مااثىٞٝاااي ايٙتغ٘تاائ ،اااٛٞاع،ٜ

اصتيات ٙٞ ٚغ ٔشتو تا ٝساٛص افات وا ٝاياٗ سيٛىايات،

ٔٛتايُ) تيييغات عظيٕي عا صع عغىٞٝاي التياصي ،ارتٕااعي

فغ ًٙٞيه رأع ٝعا اػ رٛأع صيٍغ ٔتٕايؼ فااستٔ ٚ ٝعاغا

 ٚفغٍٙٞي ماٞض ٞقاتيٓ .ماثىٞٝااي اطالعااتي صع فهااٞاي

مٙافٙأ ٝفغٍٙٞي آٖ رأعا ٝافات ( ِياٛٞ .)21: 1378 ،ٖٛيات

فايثغي ت ٝتذ ٚ َٛمضت ٔياؼاٖ اعتثااط ا٘قااٖٞاا صع الياي

فغٍٙٞي ادقاؿ تعّك ٕٞ ٚثقتٍي تا ٝرأعا ٚ ٝفغٙٞاً آٖ

٘ماط رٟاٖ ٔٙزغ مض ٚ ٜتذِٛي ويفي صع ٘ذ ٜٛاعتثاط ا٘قاٖٞا

افت؛ تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝصع عفتاع افغاص تأحيغ ٌظاعص  ٚايٗ عفتااع صع

تا يىضيٍغ ايزاص وغص ٜافت؛ تضيٗ ىٛعت وا ٝتاا دهاٛع صع

ٔماتُ ٙٞزاعٞا  ٚاعػكٞاي رأع ٝادقااؿ تعٟاض  ٚتىّيا

فهاي ٔزاػي أىاٖ تٟغٌٜيغي اػ ا٘ثٞٛي اطالعات صع وٕتغيٗ

وٙض  ٚصع أٛع ٔشتّ

ػٔاٖ ٕٔىٗ  ٚتغلغاعي اعتثاط ٌفتاعيٛ٘ -متاعي -صيضاعي تاا

اػ سٛص پافز صٞض  ٚصع ٔٛالع تذغا٘ي فغ٘ٛمت رأع ٚ ٝغّثٝ

ٞؼي٘ ٝٙقثتاً وٓ فغا ٓٞآٔض ٜافت

آٖ ٔناعوت رٛيض .ا٘تظاعات رأعا ٝعا

تغ تذغاٖ تاغاي فاغص ٟٔآ تاماضٛٞ .يات فغٍٙٞاي دااوي اػ

(وافتّؼ)34 : 1380 ،

اػ ِذاظ ِيٛي صع فغًٞٙٞاي ٔشتّ  ،فايثغ 1تأ ٝعٙاي

ٔٛرٛصيت ٔعٛٙي رأع ٚ ٝپٛيايي آٖ افات  ٚوٛمال تاغاي

ٔزاػي  ٚغياغ ّٕٔاٛؿ افات .فهااي فاايثغي ياه ٔذاي

دفظ ٛٞيت فغٍٙٞي ،فعي صع ٍٟ٘ضاعي  ٚا٘تماَ ٔيغاحي افت

ٔزاػي صع فهاي مثىٞٝاي تيٗإِّّي افت و ٝصع ايٗ ٔذاي

وٞ ٝغ ٘قُ اػ آٖ تا ٝعٙاٛاٖ فاىٛي پاغك افاتفاصٔ ٜايوٙاض

تٕاْ اطالعات صعتاع ٜعٚات افغاص ،فغًٞٙٞأّ ،اُ  ٚتا ٝطاٛع

(رٛاصي  ٚيٍا٘)186 :1387 ،ٝ

وّيٞ ،غ آ٘چ ٝصع وغ ٜساوي ت ٝىٛعت فيؼيىاي ٚراٛص صاعص،

صع پؾٞٚل داطغ ٛٞيات فغٍٙٞاي تا ٝعٙاٛاٖ پضياضٜاي

صع يه فهاي ٔزاػي ت ٝمىُ صيزيتاَ اعائ ٝمض ٚ ٜاػ طغياك

رٟاٖ مٕ َٛتغاي  ٕٝٞعٙاىغ ارتٕاعي ،الٛاْ ّٔ ٚاُ صع ٘ظاغ

عايا٘ ،ٝارؼاي آٖ  ٚمثى ٝايٙتغ٘ت تٔ ٓٞ ٝاغتث ٞقاتٙض .اياٗ

ٌغفت ٝمض ٚ ٜتذت تأحيغ فهاي فايثغي أغٚػ تغعفي ٔيمٛص.

فها عثاعت افت اػ ٔذي اِىتغ٘ٚيىي ٚالعاي وا ٝاعتثاطاات

ايٗ ٔتييغ صع لاِة عٛأّي چٔ ٖٛياؼاٖ عاللا ٚ ٝپايثٙاضي تاٝ

ا٘قا٘ي ت ٝميٜٛاي فغيع فغاتغ اػ ٔغػٞاي ريغافيايي  ٚتا اتاؼاع

ف ٚ ٗٙعفّٔ ْٛيٌ ،غايلٞاي  ٚاعتماصات ٔاظٞثي ،ادقااؿ

ساه سٛص ت ٝىٛعت ٔقتميٓ  ٚػ٘اض ٜعٚي ٔايصٞاض .چٙايٗ

تعّك ساطغ ت ٝػتأٖ ،يغاث فغٍٙٞي ٌ ٚظعا٘ضٖ اٚلات فغاغت

فهايي ،لّٕغٚي ٚفيع  ٚتضيع افت وا ٝتاغاي فااوٙاٖ ساٛص

ٔماتك تا فغ ًٙٞرأع ٝصفتٝتٙضي ماض ٜافات وا ٝاوخاغ اياٗ

أىا٘ات ،آػاصيٞا ،فغىاتٞاا ،آفايةٞاا ٔ ٚذاضٚصيتٞااي

عٛأُ عا ٔيتٛاٖ صع ظغا ٔيغا (چٔ ٝاصي  ٚچأ ٝعٙاٛي)

ػ٘اضٌي افاغاص

راي صاص  ٚآٟ٘ا عا ٔيتٛاٖ تا تٛر ٝت ٝفغايٙاض رٟاا٘ي ماضٖ ٚ

تأحيغٌظاع افت .يىي اػ رٙثٞ ٝاي ٕٟٔي و ٝاػ ايٗ فهاا تاأحيغ

ٌقتغك فهاٞاي ٔزاػي  ٚتأحيغ آٟ٘ا عا تغعفي واغص .فهااي

(فااٞا،

فايثغ صع ٔمايق ٝتا تعأاُ ع ٚصع ع ٚفغىاتٞااي تقاياعي عا

ٛٞ .)45: 2009يت فغٍٙٞي عا ٔيتاٛاٖ ٔزٕٛعا ٝياا ٘ظاأي اػ

تغاي تعثيغ ،تفقيغ ،پٙضاع  ٚپٙضامتٞاي ص ٚطغا تعأُ فغآٞ

تاٚعٞا ،اعػكٞا ،عف ٚ ْٛعفتاعي صا٘قت وا ٝاعهااي رأعاٝ

ٔيوٙض .مغوت صع ارتٕاعاات ٔزااػي اػ فنااعٞاي ٘اماي اػ

ت ٝواع ٔي تٙض٘ض تا سٛص عا تاا رٟااٖ ساٛص ٘ ٚياؼ تاا يىاضيٍغ

ٚفك صاصٖ سٛص تا ا٘تظاعات ٌغٞٚي صع ص٘ياي ٚالعي ٔيواٞض ٚ

فاػٌاع وٙٙض .صع ايٗ رغياٖ يىاي اػ ٔقاائّي وا ٝتاٛٞ ٝيات

آػاصي تينتغي عا صع رٟت تذماك ساٛص اياضٜآَ  ٚتعأاُ تاا

فغٍٙٞي تغٔي ٌغصص ،پافز ت ٝايٗ پغفل افت ؤ ٝا ويقتيٓ ٚ

صيٍغاٖ ت ٝفغص ٔيصٞض (ٌٛصيٕٗٞ .)107 :2004 ،چٙيٗٔ ،ايتٛا٘اض

٘ٛيٙي عا تٕٞ ٝغا ٜصاعص  ٚصع رٙثٞٝاي ٔشتّا

ٔي پظيغصٛٞ ،يت افغاص تٛيؾٛٞ ٜيت فغٍٙٞي افغاص افت

ت ٝپايضاعي يا تيييغ اعػكٞا ٙٞ ٚزاعٞاي ارتٕاعي وٕه وٙض.
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تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىٟاٖ فاَ تذييّي 1390-91

ِظا فهاي فايثغي  ٚاتؼاعٞاي آٖ ٕ٘اٛص تااعػ اػ صفاتاٚعصٞاي

آٚعصٛٞ ،ٜيت عا صع ٚطعيت تاػٜاي لغاع ٔيصٞض و ٝتقاياع تاا

رٟا٘ي مضٖ ٞقتٙض  ٚتأحيغ غيغ لاتُ ا٘ىاعي تغ افىااعٛٞ ،يات

ٌظمااتٔ ٝتفاااٚت  ٚدتااي ٌاااٞي ٔيااايغ افااتٛٞ .ياات صع

ٙٞ ٚزاعٞا  ٚفغ٘ ًٙٞقُ رٛاٖ صاع٘ض و ٝصع پاؾٞٚل داطاغ

ارتٕاعات فايثغي صع ٔقيغ فغأّيتي ماضٖ دغوات ٔايوٙاض.

صع لاِة ٛٞيت فغٍٙٞي ت ٝعٛٙاٖ ٔتييغ ٚاتقات ٝتغعفاي لاغاع

رأع ٝاطالعاتي رضياض ٔثايٗ ٛٞيات تايحثاات ،تيييغپاظيغ ٚ
ٔٙعم

ٔيم٘ٛض.

ا٘قاٖ افت .صع ايٗ فها صيٍغ ٘ؼصياه تاٛصٖ افاغاص اػ

ِذاظ ٔىا٘ي ٘نااٖصٙٞاض ٜىإيٕيت آٟ٘اا ٘يقات  ٚافاغاص صع
ٔيتٛا٘ٙض تا ٞآ اعتثااط صامات ٚ ٝادقااؿ

تيان مغألٍ

ونٛعٞاي ٔشتّ

ظٟٛع مثىٞٝااي فاايثغي صٌغٌا٘ٛي تٙيااصي عا صع اعتثاطاات

٘ؼصيه تٛصٖ ٛٞ ٚيت يىقاٖ صامت ٝتامٙض .صع چٙيٗ فهاٞايي

ا٘قا٘ي ايزاص وغص ٜافت .وافتّؼ ٔعتمض افت اػ آ٘زا و ٝا٘تمااَ

ٔعٕٛالً افغاص دضالُ صع يه چيؼ امتغان صاع٘ض  ٚآٖ عالئاك ٚ

 ٚرغياٖ فغ ًٙٞاػ طغيك اعتثاطات ىٛعت ٔايٌياغص ،داٛػٜ

ٔٙافعي افت و ٝآٟ٘ا عا صٚع  ٓٞرٕع ٔيوٙاض .اياٗ ٔٙاافع واٝ

فغ ًٙٞو٘ ٝظاْٞايي اػ عمايض  ٚعفتاعٞا عا مأُ ٔايماٛص تاا

ٕٞاٖ صفتغفي ت ٝاطالعات افاتٛٞ ،يات آٟ٘اا عا ٔايفااػص.

ظٟٛع تىِٛٛٙؽيٞاي رضياض  ٚعفاا٘ٞٝااي ٘ا ٛظٟاٛع ،صچااع

ٛٞيتي ؤ ٝضاْ صع داَ تيييغ ٘ ٚاپايضاع افتٛٞ .يت افاغاص صع

صٌغٌ٘ٛي تٙياصيٗ ٔيٌغصص (وافتّؼ  .)34 : 1380تُ ٔعتماض افات

فهاٞاي فايثغي "ٛٞيتي صيزيتااَ" افات  ٚفاغػٔيٗ ،ػتااٖ

رٟاٖ ٔزاػي  ٚأىاٖ تغلغاعي اعتثاطات ٕٞؼٔااٖ  ٚتينإاع،

تٔٛي ّٔ ٚي ،ونٛع ،فغّٔ ًٙٞي ٘ ٚؾاص ٛٞيت افغاص عا صع ايٗ

ٔٙنااأ ظٟااٛع فغٙٞااًٞاااي آ٘ااي  ٚتاا ٝص٘ثاااَ آٖ ٛٞيااتٞاااي

ارتٕاعات تعييٗ ٕ٘يوٙض ،تّىٙٔ ٝاافع ٔممعائ ،ذاضٚص  ٚصع

سّكاِقاع ٝمض ٜافت و ٝصع صٚعٔ ٜذضٚصي مىُ ٌغفت ٚ ٝتاا

افغاص عا صٚع  ٓٞرٕع وغصٛٞ ،ٜيات

دٛػٛٔ ٜطٛعات ٔشتّ

(ىاثٛعي

آٟ٘ا عا ٔايفااػصِ .اظا صع چٙايٗ ارتٕاعاات ٔزااػي ٛٞيات

سقغٚماٞي  ٚآطعٌاٚ .)35 : 1392 ،ٖٛيؾٌي اعتثاطات اِىتغ٘ٚيىاي

فغٍٙٞااي ّٔ ٚااي افااغاص تاا ٝمااضت تٟضيااض مااضٕٞ ٚ ٜچٙاايٗ،

صع فهاي فايثغي مغايمي ٔتفاٚت تا عٚات ع ٚصع ع ٚعا تغاي

ٔٛرثات اػ ٞآ پامايضٌي ماثىٞٝااي فاٙتي عٚاتا ماضٚ ٜ

واعتغاٖ فغأ ٓٞايفااػص .فاغعت عٕاُ٘ ،اماٙاؿ تاٛصٖ .. ٚ

ٛٞيتٞاي رضا اػ رٟااٖ ٚالعاي تاغاي افاغاص ايزااص ٔايوٙاض

فهاي يىقاٖ ٔ ٚناتٟي عا فاعغ اػ اِؼأااتي چا :ٖٛرٙقايت،

(٘ٛاتشل ٕٞ ٚىاعاٖ.)146 : 1384 ،

ظٟٛع ٛٞيتٞاي رضيض ت ٝفغعت اػ تايٗ ٔايع٘ٚاض

طثم ،ٝل٘ ،ْٛؾاص ٔ ٚىاٖ فغأ ٓٞيوٙض و ٝتزااعب ٔتفااٚتي عا

صع رأع ٝأغٚػ ايغاٖ مثىٞٝاي فايثغي ٚطعيت رضياضي

تغاي واعتغاٖ ايزاص وغص ٜافت .تعأالتي و ٝصع اياٗ فهاا عر

عا تااغاي واااعتغاٖ فااغا ٓٞوااغصٔ ٚ ٜغػٞاااي تاااػٜاي عا صع

ٔيصٞض ،تغاي افغاص طٙٞيت ٌ ٚاغايلٞااي رضياضي عا ايزااص

مىٌُيغي سغص ٜفغًٞٙٞا ،اعػكٞا ٛٞ ٚيات رٛا٘ااٖ پضياض

وغص ٜؤ ٝيتٛا٘ض صع عفتاع  ٚتعأالت آٟ٘اا صع ص٘يااي دميماي،

آٚعصٜا٘ضٌٕٙ .أي ،فغعت اعتثاطات  ٚفاياَ تاٛصٖ ماثىٞٝاا،

تيييغاتي ٞغ چٙض رؼيي ايزاص وٙض .اعتثاطات فايثغي ٔيتٛا٘اض

پيأضٞاي ٌقتغصٜاي عا تغاي اٍِٞٛاي اعتثاطي رٛا٘ااٖ صاماتٝ

اٍ٘يؼ ٜتينتغي عا تغاي واعتغاٖ صع تاػي تاا ٛٞيات ،عفتاعٞااي

افت .اعتثاطات صع فهاي فاايثغي طإٗ آ٘ىا ٝعٚاتا غياغ

(٘ٛعٔذٕاضي،

ٚاتقت ٝت ٝػٔااٖ ٔ ٚىااٖ عا تمٛيات واغص ،ٜتأ ٝذّٕاي تاغاي

ٔ .)23 :1388اعن پافتغ ٔعتمض افت صع صٚع ٜرضيض و ٝايٙتغ٘ت

رقتز ٚ ٛاعطاي وٙزىاٚيٞاي رٛا٘اٖ ٘يؼ تثضيُ مض ٜافات

 ٚمثىٞٝاي ٔزاػي صع رأع ٝفيمغ ٜصاعص ،صاصٜٞا  ٚاطالعات

(طوااايي .)3-2: 1383 ،صا٘ناازٛياٖ صع ػٔااغ ٜتؼعٌتااغيٗ طياا

 ٚارتٕاعات ٔزاػي ٞقتٙض وٛٞ ٝيت افغاص عا ٔيفاػ٘ض؛ چاغا

ٔشاطثاٖ  ٚفعاالٖ صع فهاي فايثغي ت ٝمٕاع ٔيآيٙض .آٟ٘اا صع

و ٝايٗ عفا٘ٞٝا تيييغاتي عا صع تغصاماتٞااي فاغص تاٚ ٝراٛص

فهاي صا٘ناٍا ٜتا ٝعّات ٚراٛص أىا٘اات تاغاي افاتفاص ٜاػ

آػٔايني  ٚاعائ ٝتيٛيغي غيغ ٚالعي فغا ٓٞفااػص

رأعٝمٙافي واعتغصي ،فاَ تيقت  ٚپٙزٓ ،مٕاع ٜپياپي ( ،)54مٕاع ٜص ،ْٚتاتقتاٖ 1393
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ايٙتغ٘ت تا فهاي فايثغي آمٙا مض ،ٜايٗ فها رٟتٌيغيٞااي

اعػك ٞاي سا٘ٛاصٌي -صيٙاي  ٚارتٕااعي رٛا٘ااٖ ٘نااٖ صاص.

مٙاستي ،عاطفي ،فغٍٙٞي  ٚعّٕي آٟ٘ا عا تذاتاِناعاپ ساٛص

عثافي لاصي ( )1386ت ٝتغعفي عاتما ٝافاتفاص ٜاػ ايٙتغ٘ات ٚ

لغاع ٔيصٞض و٘ ٝتيزا ٚ ٝپيأاض آٖ تاأحيغ عٚي تٕااْ رٛا٘اة

ٛٞيت صيٙي واعتغاٖ پغصاست ٝافت٘ .تايذ عاتمٔ ٝعٙااصاعي تايٗ

ػ٘ضٌي اػ رّٕٛٞ ٝيت افغاص افت .چٙيٗ فهايي ٔٛرة ماضٜ

ٔضت افاتفاص ٜوااعتغاٖ اػ ايٙتغ٘اتٔ ،ياؼاٖ افاتفاص ،ٜاٍ٘ياؼٚ ٜ

افت تا صع اٚطاپ و٘ٛٙي پغصاستٗ تٛٔ ٝطٛپ ٛٞيت فغٍٙٞاي

ٞااضا واااعتغأٖ ،يااؼاٖ ٔناااعوت  ٚفعاااَ تااٛصٖ واااعتغاٖ صع

صا٘نزٛياٖ واعتغ فهاٞاي فايثغي تٛٔ ٝطٛعي صع سٛع تٛرٝ

افتفاص ٜاػ ايٙتغ٘تٚ ،العي تّماي واغصٖ ٔذتاٛاي فاايتٞااي

ٔثضَ مٛص .صع اعتثاط تا ٘مل مثىٞٝاي فايثغي صع دٛػٜٞاي

ايٙتغ٘تي ٚ ٚيؾٌيٞاي فغصي ،ارتٕاعي واعتغاٖ تا ٛٞيت صيٙاي

ٌ٘ٛاٌ ،ٖٛاػ رّٕ ٝفغ ًٙٞتذميمات تقياع ا٘ضوي ا٘زااْ ماضٜ

٘ناٖ صاصِٚ ،ي تيٗ ٘ٛپ افتفاص ٜوااعتغاٖ اػ ايٙتغ٘ات ٛٞ ٚيات

افت .تا ٔغٚع تذميمات ا٘زااْ ماض ٜتاا افاتفاص ٜاػ اتؼاعٞااي

صيٙي آٟ٘ا عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٔناٞض٘ ٜنض.

رقتزٛي صيزيتاَ ٙٔ ٚاتع چاپئ ،نشو مض وا ٝصع ديماٝ

عفعترا ٚ ٜمىٛعي ( )1387تأحيغ ايٙتغ٘ت تاغ تغساي اػ

٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي تذميمات ٔٙقزٓ ٚ

اتعاااص ٛٞياات ،اػ رّٕااٛٞ ٝياات صيٙااي ،لاأٛي ،سااا٘ٛاصٌي ٚ

واعتغصي تا و ٖٛٙا٘زاْ ٘نض ٜافت  ٚاػ اياٗ رٟات ،پاؾٞٚل

مشيي عا صع صٌ ٚاغ ٜٚاػ صستاغاٖ صع ماٟغ فاٙٙضد تغعفاي

داطغ واعي ٘ ٚ ٛتاػ ٜافتِٚ ،ي صع تغسي اػ پاؾٞٚلٞاا تاٝ

وغص٘ااض٘ .تااايذ ٘ناااٖ صاص ٛٞياات صيٙااي ،لاأٛي ،سااا٘ٛاصٌي ٚ

تغعفي تأحيغ ٘ ٚمل عفا٘ٞٝاي ٘ٛظٟٛع صع فهاٞاي ٔزاػي تغ

مشيي افغاصي و ٝاػ ايٙتغ٘ت افاتفاصٔ ٜايوغص٘اض٘ ،قاثت تاٝ

ػ٘ضٌي پغصاست ٝماض ٜافات  .تاأحيغ تزغتاٝ

وقا٘ي و ٝاػ ايٙتغ٘ات افاتفاصٕ٘ ٜايوغص٘اض ،اػ لاٛت وٕتاغي

فهاي فايثغ٘تيه تغ ٛٞيت ارتٕاعي صع فا ٝفامخ ساا٘ٛاص،ٜ

تغسٛعصاع افت  ٚافتفاص ٜاػ ايٙتغ٘ت تغ اتعااص ٔشتّا

ٛٞيات

ٌغٞٚي ٕٞقاالٖ  ٚرأع ٝتٛف تٟؼاص صٚعاٖ ( )1382تغعفي

افغاصي و ٝاػ ايٙتغ٘ت افتفاص ٜوغص ٜتٛص٘ض ،تاأحيغ صامات ٝافات.

مض ٜافت٘ .تايذ ايٗ پاؾٞٚل عاتمأ ٝعٙااصاعي ٔيااٖ فهااي

الً٘ ٕٞ ٚىاعاٖ (  )2007صع تغعفي ساٛص تاا عٙاٛاٖ «تاأحيغ

فايثغ٘تيه ٞ ٚغ يه اػ ف ٝفامخ ٛٞيات ارتٕااعي (ٛٞيات

ايٙتغ٘ت تغ عمض سٛص ٛٞيتي رٛا٘اٖ» تا ٝتاأحيغات ايٙتغ٘ات صع

سا٘ٛاصٌيٕٞ ،قاالٖ ٛٞ ٚيت ّٔاي) پافاشٍٛياٖ عا ٔناشو

مىٌُيغي ٛٞيت فغصي ٘ٛرٛا٘اٖ چيٙاي پغصاستاٝا٘اض٘ .تاايذ

فاست ٘ ٚناٖ صاص و ٝافتفاص ٜاػ فهااي فاايثغي تاغ ٛٞيات

٘ناٖ صاص ٜافت و ٝواعتغص ايٙتغ٘ت ٘ ٝتٟٙا تغ چٟاع تعض اػ عمض

ارتٕاااعي پافاازصٙٞااضٌاٖ تااأحيغي ٘ضاماات ٝافاات .آطيااٗ ٚ

ٛٞياات تااأحيغ ٌظاماات ،ٝتّىاا ٝماايٜٞٛاااي رضيااضي اػ صعن

پيغٔذٕضي (٘ )1388مل عفا٘ٞ ٝاي ٘ٛيٗ تا تأويض تغ ٔااٛٞاعٜ

ىٛعتتٙضي مضٛٞ ٜيت ٘يؼ صع ٔياٖ آ٘اٖ ٔناٞض ٜمض ٜافات.

 ٚايٙتغ٘ت تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عا تغعفاي واغصٜا٘اض.

رّيّي فيغٚػآتاصي ( )1385ت ٝتغعفي تاػٕ٘ايي ٛٞيت صيٙي صع

٘تايذ ايٗ پؾٞٚل ٘ناٖ صاص و ٝعاتمأ ٝعٙااصاعي تايٗ ٛٞيات

فهاي ٔزاػي پغصاست ٝافت٘ .تايذ ٘ناٖ صاص ٜافت و ٝطاع

فغٍٙٞي  ٚافتفاص ٜاػ عفا٘ٞٝااي ٘اٛيٗ تاا ٔتييغٞااي راٙـ،

يا لٛت عّٕىغص ٟ٘اصٞاي صيٙاي صع فهااي ٚالعاي ،صع ٔياؼاٖ

ٚطعيت ارتٕاعي ،التياصي ،اٍ٘يؼ ٜافتفاص ٜاػ عفاا٘ٔ ٚ ٝياؼاٖ

ٌغايل رٛا٘اٖ ت ٝافتفاص ٜاػ فهاي ٔزاػي تأحيغٌظاع افت .اػ

پايثٙضي تٛٔ ٝاػيٗ افالٔي ٚرٛص صاعصٛ٘ .اتشلٞ ،امآ ػاصٚ ٜ

آ٘زا و ٝصع فهاي ٔزاػي فاست اعتثاطات صيٙي تينتغ الٙاعي

حٓ پٛع ( )1380صع پؾٞٚني ت ٝتغعفي آحاع ايٙتغ٘ات ٛٔ ٚتاياُ

 ٚاٍِٛي اعتثاطي ٌؼيٙني افت ،دظا دهٛع فيؼيىي فاثة

صع تيييغ ٛٞيت رٛا٘اٖ  15-29فااِ ٝافاتاٖ ٔاػ٘اضعاٖ ا٘زااْ

ٔيمٛص اعتثاط صيٙي اػ اعتثاطي عٕٛصي ت ٝاعتثاطي افمي تثضيُ

صاص٘ض٘ .تايذ عاتمٔ ٝعٙاصاعي عا تيٗ ٌغايل رٛا٘اٖ تا ٝافاتفاصٜ

مٛص  ٚتضيٗ تغتية ،فاست اعتثاطاات فاٙتي افاغاص عا تذات

اػ ايٙتغ٘ت ٛٔ ٚتايُ صع تيييغ ٛٞيت فغصيٌ -غٞٚاي  ٚتييياغ

تأحيغ لغاع ٔيصٞضٌ .ضاػٌغ ٛٔ ٚفٛيپٛع (٘ )1383يؼ تاأحيغات

رٙثٞٝاي ٔشتّ

تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىٟاٖ فاَ تذييّي 1390-91

ايٙتغ٘ت تغ ٘قثي ٍ٘غي ٙٞزاعي  ٚرٟااٖ ٍ٘اغي صا٘نازٛياٖ
صا٘نٍا ٜتثغيؼ عا تغعفي وغص٘ض٘ .تايذ ٘ناٖ صاص و ٝتيٗ واعتغاٖ

تيٗ اٍ٘يؼ ٜافتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي
صا٘نزٛياٖ عاتمٚ ٝرٛص صاعص.

ايٙتغ٘تي  ٚغيغايٙتغ٘تي استالا ٔعٙاصاعي صع ٔٛعص ٘قثيٍ٘اغي
ٙٞزاعي تفاٚت ٚرٛص صاعص  ٚواعتغاٖ ايٙتغ٘تاي ٘قاثي ٍ٘غتاغ
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تاايٗ اٞااضاا افااتفاص ٜاػ مااثىٞٝاااي فااايثغي ٛٞ ٚياات
فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عاتمٚ ٝرٛص صاعص.

تٛص٘ااض .صع پااؾٞٚل ادٕااضپٛع  ٚلاااصعػاص )1389( ٜتعأااُ صع

تااايٗ ٔتييغٞااااي (فاااٗ ،راااٙـٔ ،مماااع تذيااايّي)

فهاي فايثغ  ٚتأحيغ آٖ تغ ٛٞيت صيٙي رٛا٘ااٖ تغعفاي ماضٜ

افااتفاصٜوٙٙااضٌاٖ مااثىٞٝاااي فااايثغي ٛٞ ٚياات فغٍٙٞااي

افت٘ .تايذ ٘ناٖ صاص وٛٞ ٝيات صيٙاي وااعتغاٖ صع تعأاُ تاا

صا٘نزٛياٖ عاتمٚ ٝرٛص صاعص.

فهاي فايثغ تهعي

ٔيمٛص  ٚتاا افاؼايل ٔياؼاٖ ٔياغا ٚ

صفتغفي ت ٝايٙتغ٘ت اػ تغ رقاتٍي ٛٞيات صيٙاي صا٘نازٛياٖ

چارچًب وظزي پضيَؼ

وافتٔ ٝيمٛص .اتغاٞيٓآتاصي ( )1388ت ٝتغعفي اٍِٛي افتفاصٜ

٘ظغيات ٔتعضصي صع عاتم ٝتا آحاع ٘ ٚمل عفا٘ٞٝا  ٚپيأاضٞاي

اػ ايٙتغ٘اات ٔ ٚذااي ياااصٌيغي ،تافاات فغٍٙٞااي  ٚارتٕاااعي

فغصي  ٚارتٕاعي آٟ٘ا تيااٖ ماض ٜافات .صع ياه رٕاعتٙاضي

پغصاست ٝافت٘ .تايذ پؾٞٚل ٚي ٘ناٖ صاص و ٝافتفاص ٜتايل اػ

ٔيتٛاٖ ايٗ ٘ظغياات عا تاغ ٔثٙااي تاأحيغي وا ٝفٙااٚعيٞااي

ا٘ضاػ ٚ ٜغيغٔعٕ َٛاػ ايٙتغ٘ت تا ياصٌيغي  ٚپينغفت تذييّي

اعتثاطي  ٚاطالعاتي ،سيٛىاً ماثىٞ ٝااي فاايثغي تاغ افاغاص

عاتمٔ ٝعىٛؿ صاعصٕٞ .چٙيٗ ،واٞل ػٔاٖ افاتفاص ٜفغاغتاي ٚ

رأعاأ ٝاايٌظاع٘ااض ،تاا ٝص ٚصفاات٘ ٝظغيااات تمقاايٓ وااغص.

افؼايل افتفاص ٜعّٕي اػ مثىٞٝاي ايٙتغ٘تي ،تايل اػ آ٘ىا ٝتاٝ

عٚيىغصٞاي تىِٛٛٙؽيه و٘ ٝمال فٙااٚعيٞاا عا صع عٚاتا ٚ

عالل ٝيا تيعاللٍي افغاص ٔاغتث تاماض ،تاا را ٚ ٛػٔيٙاٞٝااي

تثعات ارتٕاعي آٖ تعييٗوٙٙضٔ ٜيصا٘ٙض  ٚآٟ٘ا عا ماىُصٙٞاضٜ

فغٍٙٞاااي  ٚارتٕااااعي ػ٘اااضٌي٘ ،ذااأ ٚ ٜٛياااؼاٖ دهاااٛع

عٚات ارتٕاعي  ٚىٛعت ٞاي تذ َٛآٖ ٔيصا٘ٙض ٘ ٚظغيٞٝاي

ياصٌيغ٘ااضٌاٖ صع مااثىٔ ٚ ٝذتااٛا  ٚويفياات ياااصٌيغي فهاااي

تعأّي  ٚاعتثاطي و ٝا٘قاٖ عا ت ٝعٛٙاٖ عأُ فعاِي صع فغايٙاض

ٔزاػي اعتثاط صاعص.

اعتثاطي اعػياتي وغص ،ٜرايٍا ٜساىي تغاي آٖ لائُ ٔايما٘ٛض

ِظا تا تٛر ٝت٘ ٝتايذ تذيمات ا٘زاْ مض٘ ٚ ٜمل ٔذاٛعي

(آطيٗ .)156 :1387 ،صع ػٔغ ٜاياٗ ٘ظغياات ٔايتاٛاٖ تا٘ ٝظغياٝ

مثىٞٝاي فايثغي صع ايزااص تييياغات ٞاٛيتي ،تاٛيؾٛٞ ٜيات

صٞىض ٜرٟا٘ي اماع ٜوغص و ٝتياٖوٙٙض ٜايٗ ٘ىتا ٝافات وا ٝصع

فغٍٙٞي صع رٛا٘أٖ ،قأِ ٝاىّي صع پؾٞٚل داطاغ آٖ افات

پغت ٛفٙاٚعيٞااي ٘اٛيٗ اعتثااطي  ٚاطالعااتي ،ا٘قااٖٞاا تاٝ

و ٝت ٝتغعفي عاتم ٝتيٗ افتفاص ٜاػ فهاي فاايثغي تاغ ٛٞيات

يىضيٍغ ٘ؼصيه مض ،ٜصع لاِة يه ارتٕاپ رٟا٘ي ٔٛرٛصيات

فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىفٟاٖ تپغصاػصٕٞ .چٙايٗ ،عاتماٝ

يافتٔ ٚ ٝقأِ ٝفاىّٞٝا ٔ ٚقادتٞا اػ تيٗ ٔيعٚص  ٚتاعاج اػ

تيٗ اٍ٘يؼٜٞا  ٚاٞضاا افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيات

صفت عفتٗ ٛٞيت فغٍٙٞي رٛأع ٔيمٛص .صع تٛىاي

اياٗ

فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ ٘يؼ تغععفي ٔيمٛص.

٘ظغياأ ٝااهِٞٛاااٖ ٔعتمااض افاات صع پغتاأ ٛقااايُ اعتثاااطي
اِىتغ٘ٚيىي رٟت واع  ٚػ٘ضٌي ارتٕاعي صٌغٌٔ ٖٛايما٘ٛض،

فزضيات تحقيق

رٛأااع ّٔ ٚااتٞااا تااٞ ٝاآ ٘ؼصيااه ٔاايٌغص٘ااض  ٚصع ٟ٘اياات

پؾٞٚل داطغ صع تالك تغاي پافاشٍٛيي تا ٝفغطايات ػياغ

صٞىضٜاي ت ٝپٟٙاي وغ ٜػٔايٗ پضياض ٔايآياض .ا ٚصع تذاٛالت

افت:

آيٙض ٜػ٘ضٌي تنغي تاغاي ٚفاايُ اِىتغ٘ٚياه صع ػٔيٙاٞٝااي

تيٗ ٔيؼاٖ افتفاص ٜاػ مثىٞ ٝاي فايثغي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي
صا٘نزٛياٖ عاتمٚ ٝرٛص صاعص.

ٔشتّ

ىٙعتي ،آٔٛػمي  ٚفغٍٙٞي ٘مل تعييٗوٙٙضٜاي لائاُ

افت .ا ٚتذغاٖ ٞاي صا٘نٍاٞي ٔٛرٛص رٟاٖ عا ٘امي اػ عاضْ

رأعٝمٙافي واعتغصي ،فاَ تيقت  ٚپٙزٓ ،مٕاع ٜپياپي ( ،)54مٕاع ٜص ،ْٚتاتقتاٖ 1393

164

ا٘مثاق ٘ظاْ آٔٛػمي تا مغاي اعتثاط اِىتغ٘ٚيىي ٔيصا٘ض  ٚصع

ايٗ افاؿ ،تعأُ ٔغصْ تا عفا٘ٞٝا اغّة ٔيتٛا٘ض اػ عا ٜواعتغص

ايٗ ػٔي ٝٙتٛىئ ٝيوٙض و ٝتغاي تأٔيٗ ٘ياػٔٙضيٞااي رٛأاع

 ٚافتفاصٜٞايي و ٝاػ عفا٘ٞٝا ٔيتغ٘ض يا سنٛٙصي ِ ٚاظتي واٝ

و٘ٛٙي ،الػْ افت صع عٚكٞا  ٚتغ٘أٞٝااي آٔٛػماي تزضياض

ت ٝصفت ٔيآٚع٘ض ،تٛطيخ صاص ٜمٛص .تاغ افااؿ اياٗ ٘ظغيا،ٝ

٘ظغ ٌغصص (صاصٌغاٖ.)97-96 : 1377 ،

مثىٞٝاي ارتٕاعي فايثغي ٘ياػٞاي ٔتٙاٛپ رٛا٘ااٖ عا ٔغتفاع

اِتظاص آحاع فغصي عفا٘ٞٝا عا ٔض

فاست ٚ ٝواعتغاٖ تغ افاؿ ٘ياػ سٛص ت ٝعهٛيت يىي اػ مثىٝ

ٕٞچٙيٗ٘ ،ظغي ٝافتفاصٜ

٘ظاغ لاغاع ٔايصٞاض  ٚتاغ ٔياؼاٖ افاتفاص ٜاػ آٟ٘اا تاغاي عفااع

صع آٔض ،ٜفعاال٘ا ٝاػ آٖ تٟاغٔ ٜايٌيغ٘اض .اػ اياٗ ع ،ٚعٚيىاغص

٘ياػٞايناٖ تأحيغ ٔيٌظاعص (عٚتيٗ  ٚپاعوغ٘ .)2002 ،ظغي ٝافتفاص-ٜ

افتفاص -ٜاِتظاط ٔيتٛا٘ض تثييٗوٙٙض ٜوٙلٞاي واعتغاٖ صع تقاتغ

اِتظاط ت ٝتغعفي چٍٍ٘ٛي رظب ٔشاطة اػ طغيك ا٘ٛاپ عفا٘ٝ

تعأالت مثىٝاي تاماض  ٚتاا عفاع ٔذاضٚصيتٞااي ػٔاا٘ي ٚ

ٔ ٚذتٛايي و٘ ٝياػ افغاص عا تغآٚعصٔ ٜيفاػصٔ ،ايپاغصاػص .اياٗ

ٔىا٘ي ،افغاص عا صع اليي ٘ماط رٟاٖ ت ٝيىضيٍغ ٘ؼصيه واغصٜ

عٚيىغص ٔشاطثاٖ عا تا ٝرااي افاغاصي ٔٙفعاُ  ٚتذات تاأحيغ

 ٚتا وٕغً٘ فاستٗ ٚاتقتٍيٞااي لأٛي٘ ،اؾاصي تايٗ آٟ٘اا،

عفا٘ ،ٝافغاصي فعاَ ٔيصا٘اض وا ٝاػ ٔفٟأ ٚ ْٛذتاٛاي عفاا٘ٝ

ٔف ْٟٛصٞىض ٜرٟا٘ي عا ٔتذمك فاست ٝافتِ .ظا تاا تٛرا ٝتاٝ

افتفاصٔ ٜيوٙٙض ٔ ٚشاطة تا دض ػياصي ٔقؤ َٚا٘تشاب عفا٘ٝ

ٔاٞيت ايٗ ص٘ ٚظغي ٝو ٝت ٝتغعفي آحاع عفا٘ٞٝا تغ رٙثاٞٝااي

تغاي عفع ٘ياػ افت ،ادتياراتل عا ٔيمٙافض ٔ ٚيصا٘ض آٟ٘ا عا

ٔشتّ

رأع ،ٝاػ رّٕ ٝاتعاص ٛٞيت سيٛىا ٛٞيت فغٍٙٞي

چٍ ٝ٘ٛتغآٚعص ٜوٙض .عفاا٘ٞٝاا تٟٙاا عا ٜعفاع ٘ياػٞااي فاغصي

ٔيپغصاػ٘ض ،صع پاؾٞٚل داطاغ اػ ٘ظغيا ٝافاتفاص - ٜاِتاظاص ٚ

ٔذقٛب ٔيم٘ٛض  ٚافاغاص ٕٔىاٗ افات ٘ياػٞااي ساٛص عا اػ

صٞىض ٜرٟا٘ي ت ٝعٛٙاٖ چاعچٛب ٘ظغي افتفاص ٜمض.

طغيك عفا٘ٞ ٝا يا عٚك صيٍغي عفاع وٙٙاض (آطياٗ.)159 :1387 ،
ايٗ ٘ظغي ٝصع سيٛه ا٘ٛاپ ٔشتّا

عفاا٘ٞٝاا ٔ ٚذتٛاٞااي

ريػؽىاعي پضيَؼ

عفا٘ٝاي ت ٝواع ٌغفت ٝمض ٚ ٜصع فاَٞاي اسيغ تاغاي افاتفاصٜ

عٚك تذميك صع ايٗ پؾٞٚل تٛىيفي -پيٕايني افت .رأعٝ

اػ ايٙتغ٘اات (ٌغا٘اات2005 ،؛ عٚتاايٗ2002 ،؛ عاٌغيياا ،)2000 ،ٛتّفااٗ

آٔاعي وّي ٝصا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىفٟاٖ ٔني َٛت ٝتذييُ صع

ٕٞغاٌ( ٜغا٘ت  ٚص٘ٚاٞيٚ ،)2007 ،تاليٞا  ٚمثىٞٝاي ارتٕااعي

فاااَ  90-91تٛص٘ااض واا ٝاػ تاايٗ آٖا تااا افااتفاص ٜاػ عٚك

ٔزاػي ٘يؼ افتفاص ٜمض ٜافت (ٞأيّت2003 ،ٖٛ؛ ويا.)2005 ،

ٌٕ٘ٝ٘ٛيغي سٛمٝاي تياصفي تعضاص ٘ 200فغ ت ٝعٙاٛاٖ ٕ٘٘ٛاٝ

عاتيٗ (ٔ )2000عتمض افت و ٝظٟٛع عفا٘ٞ ٝاي رضيض ،تٝ

آٔاعي ا٘تشاب مض٘ض؛ تضيٗ تغتية وا ٝاتتاضا واُ صا٘نازٛياٖ

سيٛه ايٙتغ٘ت  ٚفهاٞاي ٔزاػي ت ٝعّت ٔاٞيت تعاأّي،

صا٘نٍا ٜاىفٟاٖ صع ف ٝصا٘نىضٟٙٔ ٜضفي ،عّ ْٛا٘قا٘ي  ٚپايٝ

٘ظغي ٝافتفاص-ٜاِتاظاص عا تا ٝعٚػ واغص ٚ ٜرااٖ تااػٜاي تا ٝآٖ

تمقيٓ ماض ٚ ٜاػ تايٗ ٞاغ واضاْ اػ صا٘ناىضٜٞاا تا ٝىاٛعت

تشنيض ٜافت عاٌغيي )2000( ٛتياٖ ٔيوٙض صع تقاتغ ايٙتغ٘ات

تياصفي افغاصي تاغاي پافاشٍٛيي تا ٝفاؤاَٞااي پغفناٙأٝ

ٔفاٞيٕي ٔا٘ٙض فعاِيات  ٚتعأأُ ،اٞيات ٔشاطثااٖ تاغس ٚ

ا٘تشاب مض٘ض .صع ٔزٕٛپ ٘ 200فاغ اػ تايٗ فا ٝصا٘ناىض ٜتاٝ

٘إٞؼٔا٘ي ٘ياػٔٙض تاػمٙافي افت .ت ٝطٛع ساه ماثىٞٝااي

عٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاعي ا٘تشاب مض٘ض.

ارتٕاعي ٔزاػي تا ٚيؾٌيٞاي سٛص مىُ تاػٜاي اػ عفاا٘ ٝعا

اتؼاع پؾٞٚل افتفاص ٜاػ پغفنٙأٔ ٝذمك فااستٔ ٝناتُٕ

تٙا ٟ٘اصٜا٘ض و ٝلاتُ تغعفي تا افتفاص ٜاػ ٘ظغي ٝافتفاص -ٜاِتاظاص

تغ ف ٝتشل تٛص و ٝتشل ا َٚاطالعات صٌٔٛغافياه ،تشال

افت .ايٗ عٚيىغص تغ ايٗ فغطيٞٝا و ٝافغاص فعاال٘ ٝصع رقات

صٔ ْٚغتٛط ت ٝاٍ٘يؼ ،ٜاٞضاا ٔ ٚياؼاٖ افاتفاص ٜاػ ماثىٞٝااي

 ٚر ٚ ٛا٘تشاب عفا٘ٝا٘ض ،افتفاص ٜاػ عفاا٘ٞٝاا ٞاضا تاٛصٚ ٜ

فايثغي  ٚتشل ف ْٛفؤاَٞايي صع سيٛه ٛٞيت فغٍٙٞي

ٌقتغٔ ٜتٛٙعي اػ ٘ياػٞا عا تغطغا ٔيفاػص ،افتٛاع افات .تاغ

تٛص ٜافت و ٝصع تيٗ صا٘نزٛياٖ ف ٝصا٘ناىض ٜطواغ ماض ،ٜتاٝ

تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىٟاٖ فاَ تذييّي 1390-91

ىٛعت تيااصفي تٛػياع ماض  ٚتٛطايذاتي صع ٔاٛعص ٘ذاٜٛ
پافشٍٛيي ت ٝفؤاَٞااي پغفناٙأ ٝتا ٝىاٛعت مافاٞي تاٝ
پافزصٙٞضٌاٖ لثُ اػ پافشٍٛيي صاص ٜمض.
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 spssآِفاي وغ٘ٚثار وّي آٖ ٔ %89ذافث ٝمض.
صاصٜٞاي رٕعآٚعي مض ٜتٚ ٝفيّ٘ ٝاغْافاؼاع  spss 18صع
ص ٚفمخ تٛىيفي  ٚافتٙثاطي تزؼي ٚ ٝتذّيُ مض.

فؤاَٞاي تشل ص ْٚپغفنٙأ ٝؤ ٝغتٛط تا ٝافاتفاص ٜاػ
فهاي فاتيغي صع تيٗ صا٘نزٛياٖ تٛص ،تا تٛرا ٝتا ٝص٘ ٚظغياٝ
صٞىض ٜرٟا٘ي  ٚافتفاصٜ

تجشيٍ ي تحليل دادٌَا

اِتظاص ت ٝعٙاٛاٖ چااعچٛب ٘ظاغي

پؾٞٚل  ٚتا پياغٚي اػ ٔماِعاات تزغتاي ٔيتاٛؿ  ٚافاچغاْ

جديل  -9حجم ومًوٍ تٍ تفكيك عه ،جىظ ،رؽتٍ تحصيلي

(ٔ ،)2003غاٞاااٖ  ٚافااچأچغ (ٙٔ ،)2003تظغلااائٓ (،)1378

جىظ

فزاياوي

درصد

طوااايي  ٚسميثااي ( ،)1385صٚعاٖ ( ،)1380تااا ٔزٕٛعااٝاي اػ

صستغ

100

%50

پقغ

100

%50

 ٚاٍ٘يؼ ٜافتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي عّٕياتي  ٚا٘اضاػٌٜياغي

فٗ

فغاٚا٘ي

صعىض

18-23

120

./60

مض .صع ٔؤِفٔ ٝيؼاٖ افتفاص ،ٜماسوٞايي چا ٖٛطأ َٛاضت

24-29

60

0/30

افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي ٔزاػي صع مثا٘ ٝعٚػ ،فِٟٛت صفتغفاي

 30ت ٝتاال

20

./10

تا ٝايٙتغ٘ات ،فاغعت ايٙتغ٘اتٔ ،ياؼاٖ ٟٔااعت صع افااتفاص ٜاػ

عمت ٝتذييّي

فغاٚا٘ي

صعىض

عّ ْٛا٘قا٘ي

70

./35

فٙي ٟٔٙضفي

65

32/5

پايٝ

65

32/5

ماسوٞا ٔ ٚؤِفٞٝاي ٔغتث ت ٓٞ ٝصع ف ٝتعض اٞضاأ ،يؼاٖ

ايٙتغ٘ت 4( ،فؤاَ) صع ٔؤِفا ٝاٞاضاا افاتفاص ٜاػ ماثىٞٝااي
فايثغي ،مااسوٞاايي چا ٖٛاٞاضاا آٔٛػماي -پؾٞٚناي،
اعتثاطي ،فغٍٙٞي ،ارتٕاعي ،فيافي ،فغصي ،عٚدي -عٚا٘اي ٚ
اتؼاعٞاي ٔاٛعص افاتفاص ٜصع رٟات تذماك اٞاضاا فاٛق (15
فؤاَ)  ٚصع تعض اٍ٘يؼٔ ٜيؼاٖ ٍ٘اغك افاغاص تاغاي افاتفاص ٜاػ
مثىٞٝاي فايثغي ( 5فؤاَ)  ٚتاا طيا

رض 1 َٚاطالعات صٌٔٛغافيه ٌغ( ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚفٗ ،راٙـ ٚ
عمت ٝتذييّي) عا ٘ناٖ ٔيصٞض.

 5صعراٝاي ِيىاغت

(اػسيّي ٔٛافك تا سيّي ٔشاِ ) افاتفاص ٜماض .لقإت فاْٛ

جديل  -0ميشان اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي تًعط داوؾجًيان در

پغفنٙأ ،ٝماسوٞايي چٔ ٖٛيؼاٖ عالل ٚ ٝپايثٙضي ت ٝفاٗٙ

َفتٍ

 ٚعفّٔ ْٛيٌ ،غايلٞا  ٚاعتمااصات ٔاظٞثي ،ادقااؿ تعّاك
ساطغ ت ٝػتاأٖ ،ياغاث فغٍٙٞاي ٌ ٚظعا٘اضٖ اٚلاات فغاغات
ٔماتك تا فغ ًٙٞرأع ٝؤ ٝغتٛط ت ٝاتعاص ٔ ٚؤِفٞٝاي ٛٞيات
فغٍٙٞي افت تا  15فاؤاَ طغاداي ماض .تاٙٔ ٝظاٛع تغعفاي
عٚايي پغفنٙأ ٝاػ عٚاياي ىاٛعي ٔذتاٛايي افاتفاص ٜماض ٚ
پغفنٙأ ٝاِٚي ٝصع استياع ٘ 10فغ اػ افاتيض ٔتشيو صع ديمٝ
ٔٛطٛپ ٔٛعص پؾٞٚل لاغاع ٌغفات ٘ ٚظاغات اىاالدي آٟ٘اا
اعٕاَ مض.
تٙٔ ٝظٛع تغعفاي پاياايي ،پغفناٙأ ٝتاغ عٚي ٕ٘٘ٛا30 ٝ
٘فغي غيغ اػ افغاص ٌغ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚارغا مض  ٚتا افتفاص ٜاػ ٘غْافؼاع

ميشان اعتفادٌ

درصد

فزاياوي

وٕتغ اػ  1فاعت

62

./31

تيٗ  1تا  2فاعت

67

33/5

تيٗ  2تا  4فاعت

37

18/5

تينتغ اػ  4فاعت

34

./17

اطالعات رض٘ 2 َٚناٖ ٔايصٞاض وا ٝتيناتغيٗ افاتفاصٜ
صا٘نزٛياٖ اػ مثىٞٝاي فايثغي تيٗ  1تاا  2فااعت صع ٞفتاٝ
تٛص ٜافت.
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جديل  -9اَداف اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي تًعط داوؾجًيان
اَداف

اجتماػي

فزَىگي

ػلمي-پضيَؾي

عياعي

مذَثي

ارتثاطي

فزدي

ريحي -رياوي

فغاٚا٘ي

46

30

10

10

15

44

35

12

صعىض

./23

./15

./5

./5

7/5

./22

17/5

./5

ارتٕاعي ،اعتثاطي ،فغصي  ٚفغٍٙٞي تٛص ٜافت.

اطالعات رض٘ 3 َٚناٖ ٔايصٞاض وا ٝتيناتغيٗ اٞاضاا
افتفاص ٜصا٘نزٛياٖ اػ مثىٞٝااي فاايثغي تا ٝتغتياة اٞاضاا

جديل  -1آسمًن مؼىاداري اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي تز ًَيت فزَىگي داوؾجًيان
متغيز

متغيز
افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي

ٛٞيت فغٍٙٞي

ضزية َمثغتگي
0/125

٘تايذ رض٘ 4 َٚناٖ ٔيصٞض و ٝتا تٛر ٝت ٝفمخ ٔعٙااصاع

تؼداد

عطح مؼىاداري

200

0/08

عاتمٚ ٝرٛص صاعص  ٚافتفاص ٜاػ مثىٞٝااي فاايثغي تاا ٛٞيات
فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عاتمٔ ٝعٙاصاعي صاعص.

 0/08تيٗ افتفاص ٜاػ ماثىٞٝااي فاايثغي ٛٞ ٚيات فغٍٙٞاي

جديل  -9آسمًن مؼىاداري اوگيشٌ اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي تز ًَيت فزَىگي داوؾجًيان
متغيز

متغيز

ضزية َمثغتگي

عطح مؼىاداري

تؼداد

اٍ٘يؼ ٜافتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي

ٛٞيت فغٍٙٞي

0/128

0/000

200

فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صاعص.

رض٘ 5 َٚناٖ ٔي صٞض و ٝتا تٛرا ٝتا ٝفامخ ٔعٙااصاعي
 0/000تيٗ اٍ٘ياؼ ٜافاتفاص ٜاػ ماثىٞٝااي فاايثغي ٛٞ ٚيات

جديل  -6آسمًن مؼىاداري اَداف اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي تز ًَيت فزَىگي داوؾجًيان
متغيز

متغيز
اٞضاا افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي

ٛٞيت فغٍٙٞي

ضزية َمثغتگي
0/458

تؼداد

عطح مؼىاداري
200

0/02

رض٘ 6 َٚناٖ ٔي صٞض و ٝتا تٛرا ٝتا ٝفامخ ٔعٙااصاعي

تغعفي صع پؾٞٚل فٛق ارتٕاعي ،فغٍٙٞي ،عّٕي ،پؾٞٚناي،

 0/02تثييٗ اٞضاا افاتفاص ٜاػ ماثىٞٝااي فاايثغي ٛٞ ٚيات

فيافئ ،ظٞثي ،اعتثاطي فاغصي  ٚعٚداي -عٚا٘اي تاٛص ٜواٝ

فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صاعص .اٞضاا ٔاٛعص

اطالعات آٖ صع تشل ا َٚآٔض ٜافت.

جديل  -7تحليل يارياوظ چىد راٍَ ومزٌَاي اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي ي ًَيت فزَىگي تزاعاط متغيزَاي جىظ ،عه ي مقطغ تحصيلي
مىثغ

درجٍ آسادي

مجمًع مجذيرات

مياوگيه مجذيرات

F

عطح مؼىاداري

رٙـ

0/248

1

0/248

0/451

0/002

ٔممع تذييّي

12/173

2

4/058

7/383

0/001

فٗ

10/523

2

2/105

3/829

0/002

تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىٟاٖ فاَ تذييّي 1390-91

٘تااايذ ٔناااٞض ٜمااض ٜصع رااض٘ 7 َٚناااٖ ٔاايصٞااض وااٝ
ٕ٘غٜٞاي ٔيؼاٖ افتفاص ٜصا٘نزٛياٖ اػ ماثىٞٝااي فاايثغي تاغ
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افت .آػٔٞ ٖٛاي تعميثي صع رضٔ 9 ٚ 8 َٚتفاٚت تيٗ ٌغٜٞٚا
عا ٔنشو ٔيوٙض.

دقة ٔتييغٞاي رٙـ ،فٗ ٔ ٚممع تذييّي ٔعٙايصاع تاٛصٜ
جديل  -8آسمًن سيجي اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي عايثزي ي ًَيت فزَىگي داوؾجًيان تز حغة مقطغ تحصيلي
مقطغ

مقطغ تحصيلي
واعمٙافي

()2/389

صوتغي

(2/729

واعمٙافياعمض

(2/337

صوتغي

()2/729

٘تايذ رض٘ 8 َٚناٖ ٔيصٞض و ٝتيٗ افتفاص ٜاػ مثىٞٝااي
ارتٕاعي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي صا٘نازٛياٖ واعمٙافاي  ٚصوتاغي

عطح مؼىاداري

تفايت مياوگيه
-0/34

0/006

-0/392

0/001

تا صا٘نزٛياٖ صوتاغي  ٚواعمٙافاياعماض تفااٚت ٔعٙايصاعي
ٚرٛص صاعص.

جديل  -9آسمًن سيجي اعتفادٌ ميشان اعتفادٌ اس ؽثكٍَاي اجتماػي ي ًَيت فزَىگي تز حغة عه
عه

عه
18-23

()20/49

24-29

()2/513

8-23

()0/468

 30ت ٝتاال

()2/832

تفايت مياوگيه

عطح مؼىاداري

-0/465

0/004

-0/784

0/001

٘تايذ رض٘ 9 َٚناٖ ٔيصٞض و ٝتيٗ افتفاص ٜاػ مثىٞٝااي

ايٗ مغاي وا ٝاتعااص ٛٞيات تذات تاأحيغ عٛأاُ يااص ماض،ٜ

ارتٕاعي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ تا فاٗ  18-23فااَ ٚ

صفتشٛك تيييغات ٚفيع  ٚفغيع ٔيمٛص ،پؾٞٚل داطاغ تاا

فااٙيٗ  30تاا ٝتاااال تفاااٚت ٔعٙاايصاعي ٚرااٛص صاعص  ٚفااٗ

ٞضا تغعفي ٘مل افتفاص ٜاػ مثىٞٝااي فاايثغي تاغ ٛٞيات

صا٘ناازٛياٖ صع افااتفاص ٜاػ مااثىٞٝاااي ارتٕاااعي ٛٞ ٚياات

فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ ا٘زاْ ٌغفات٘ .تاايذ داىاُ اػ تزؼياٚ ٝ

فغٍٙٞي عاتمٚ ٝرٛص صاعص.

تذّيااُ تٛىاايفي ٘ناااٖ صاص ٔتٛف ا افااتفاص ٜصا٘ناازٛياٖ اػ
فهاٞاي فايثغي تيٗ  1تا  2فاعت صع ٞفت ٝافت .صع تغعفاي

تحث ي وتيجٍگيزي

ٞااضا افااتفاص ٜاػ مااثىٞٝاااي فااايثغي ،اٞااضاا ارتٕاااعي،

يىي اػ ػٔيٞٝٙاي تأحيغپظيغ اػ فهاٞاي فايثغي ،تذ َٛصع ٔعٙا

اعتثاطي ،فغصي  ٚفغٍٙٞي اػ فٛي صا٘نزٛياٖ تينتغيٗ صعىض

ٔ ٚفٛٞ ْٟٛيت اػ يهفٛٞ ٚ ٛيت فغٍٙٞي رٛا٘ااٖ اػ فاٛي

عا ت ٝسٛص استياه صاص ٜتٛص .صع تزؼيا ٚ ٝتذّياُ افاتٙثاطي

صيٍغ افت؛ تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝصع ػٔاٖ داطغ ٛٞيت ٔعٙا ٔ ٚفْٟٛ

صاصٜٞا ٔنشو مض و ٝتيٗ ٔيؼاٖ افتفاص ٜاػ مثىٞٝاي فايثغي

ٌظمت ٝسٛص عا اػ صفت صاص ٜافت  ٚصأ ٝٙتيييغات ٞاٛيتي صع

ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صاعص و ٝتا

٘قُٞاي رضيض ت ٝا٘ضاػٜاي افت و ٝصع تغسي ٔٛاعص چاِلٞاا

٘تايذ تذميمات آطيٗ  ٚپيغٔذٕضي (ٛ٘ )1388اتشل ٞامٓػاصٜ

 ٚتذغاٖٞاي ٛٞيتي صع ٘قُٞاي رضيض پضيض آٚعص ٜافات .صع

 ٚػاص ٜحٓپٛع ( ،)1380عفعترا ٚ ٜماىٛعي ( ،)1387عثافاي
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رأعٝمٙافي واعتغصي ،فاَ تيقت  ٚپٙزٓ ،مٕاع ٜپياپي ( ،)54مٕاع ٜص ،ْٚتاتقتاٖ 1393

لاااصي ( )1386اتااغاٞيٓآتاااصي ( ،)1388ادٕااضپٛع  ٚلاااصعػاصٜ

فيغٚػآتاصي (ٕٞ )1385قٛيي صاعص .صع عاتم ٝافتفاص ٜاػ فهاي

( ٚ )1389الً٘ (ٕٞ )2007قٛيي صامتِٚ ،ٝي تا ٘تيز ٝتذميك

فايثغي ٛٞ ٚيت فغٍٙٞي تا افتفاص ٜاػ ٔتييغٞاي صٌٔٛغافياه

صٚعاٖ (ٕٞ )1382قٛيي ٘ضامت ٝافت و ٝايٗ ٘تيز ٝعا ٔيتٛاٖ

(فٗ ،رٙـ ٔ ٚممع تذييّي) ٘يؼ عاتمأ ٝعٙااصاعي ٔنااٞضٜ

ايٌٗ ٝ٘ٛتفقيغ وغص و ٝأغٚػ ٜتاا آٔاضٖ ماثىٞٝااي فاايثغي،

مض و ٝتا ٘تايذ تذميك آطيٗ  ٚپيغٔذٕاضي ( ٚ )1388عثافاي

مىُ رضيضي اػ ػ٘ضٌي صع فهاي ٔزاػي پضيض آٔض ٚ ٜعٚات

لاصي (ٕٞ )1386قٛيي صاعص.

ٔياٖ افغاص تا ماىُ فاٙتي آٖ تفااٚت واغص ٚ ٜتاأحيغ غيغلاتاُ

تا آٔضٖ مثىٞٝاي فايثغي ،مىُ رضياضي اػ ػ٘اضٌي صع

ا٘ىاعي تغ عٚات ارتٕاعي افغاص تغرااي ٌظامات ٝافات .اياٗ

فهاي ٔزاػي مىُ ٌغفت  ٚعٚات ٔياٖ افغاص تا مىُ فاٙتي

مثىٞٝا يىي اػ پغطغفضاعتغيٗ عفا٘ٞٝا ٞقاتٙض وأ ٝشاطثااٖ

آٖ تفاٚت وغص  ٚتأحيغ غيغلاتُ ا٘ىاعي تغ عٚات ارتٕاعي افغاص

تقياعي ت ٝسيٛه اػ لنغ رٛاٖ صاع٘ضٚ .يؾٌيٞاي تعأّي ٚ

تغراي ٌظامت .ايٗ مثىٞٝا يىي اػ پغطغفضاعتغيٗ عفاا٘ٞٝاا

ايزاص تقتغ تغاي ايزاص عٚات ارتٕاعي اػ صاليُ ٔٛعص افاتمثاَ

ٞقتٙض ؤ ٝشاطثاٖ تقياعي ت ٝسيٛه اػ لنغ راٛاٖ صاع٘اض.

ٚالع مضٖ مثىٞٝاي فايثغي افت .افاغاص صع فهااي فاايثغي

ٚيؾٌيٞاي تعأّي  ٚايزاص تقتغ تغاي ايزاص عٚاتا ارتٕااعي

ٔيتٛا٘ٙض ٛٞيتي وأالً صِشٛا ٜصامات ٝتاماٙض  ٚتاغ پايإٞ ٝااٖ

اػ صاليُ ٔٛعص افتمثاَ ٚالع مضٖ ماثىٞٝااي فاايثغي افات.

ٛٞيت صِشٛا ٜاعتثاط ٔزاػي سٛص عا تا صيٍغاٖ ٌقتغك صٙٞض.

افغاص صع فهاي فايثغي ٔيتٛا٘ٙض ٛٞيتي واأالً صِشاٛا ٜصاماتٝ

أغٚػ ٜتيييغات فغٍٙٞي ٔٛرة مض ٜؤ ٝغصْ تغريخ صٙٞض صع

تامٙض  ٚتغ پايٕٞ ٝاٖ ٛٞيت صِشٛا،ٜاعتثاط ٔزاػي ساٛص عا تاا

عيٗ تٟٙايي ،اعتثاطات ٌقتغصٜاي  ٓٞتا رٟااٖ پيغأا ٖٛساٛص

صيٍغاٖ ٌقتغك صٙٞض .أغٚػ ٜتيييغات فغٍٙٞي ٔٛراة ماضٜ

صامت ٝتامٙض و ٝمثىٞٝاي ارتٕاعي ايٗ سٛافت ٝعا فغا ٓٞوغصٜ

ؤ ٝغصْ تغريخ صٙٞض صع عيٗ تٟٙايي ،اعتثاطات ٌقتغصٜاي ٓٞ

افت (أيغ تاعا٘ي .)1391 ،يافت ٝصيٍغ پؾٞٚل ٘نااٖ صاص وا ٝتايٗ

تا رٟاٖ پيغأ ٖٛسٛص صامت ٝتامٙض و ٝمثىٞٝاي ارتٕاعي اياٗ

اٞااضاا افااتفاص ٜاػ مااثىٞٝاااي فااايثغي ٛٞ ٚياات فغٍٙٞااي

سٛافت ٝعا فغا ٓٞوغص ٜافت (أيغ تاعا٘ي. )1391 ،

صا٘نزٛياٖ ٘يؼ عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صاعص وا ٝاياٗ ٘تيزا ٝتاا

ٚيؾٌيٞااي اعتثاطاات اِىتغ٘ٚيىاي صع فهااي فاايثغي

تذميمات آطيٗ  ٚپيغٔذٕضي ( ،)1388عثافاي لااصي ()1386

مغايمي ٔتفاٚت تا عٚاتا ع ٚصع ع ٚعا تاغاي وااعتغاٖ فاغآٞ

ٕٞقٛيي صامتِٚ ،ي تا ٘تاايذ تذمياك اتاغاٞيٓآتااصي()1388

وغص ٜافت .فغعت عُٕ٘ ،امٙاؿ ٔا٘ضٖ  ...ٚفهاي يىقااٖ ٚ

ٕٞقٛيي ٘ضامتٕٞ .اٖطٛع و ٝطوغ مض ،مثىٞٝاي فايثغي تاا

ٔناتٟي عا فاعغ اػ اِؼأاتي ،چ :ٖٛرٙقيت ،طثم ،ٝل٘ ،ْٛاؾاص ٚ

فغٚيـٞا  ٚسضٔات ٔشتّفي و ٝصع استياع واتغاٖ ساٛص لاغاع

ٔىاٖ فغا ٚ ٓٞتزاعب ٔتفاٚتي عا تاغاي وااعتغاٖ ايزااص واغصٜ

ٔيصٙٞضٛٔ ،رة تأحيغٌظاعي تينتغ عٚي ػ٘ضٌي آٟ٘ا  ٚرأعاٝ

افت .تعأالتي و ٝصع ايٗ فها اتفاق ٔايافتاض ،وااعتغاٖ عا تاا

 ٚعفتاعٞاي ارتٕاعي ٔايما٘ٛض؛ تاضيٗ ٔعٙاي وا ٝأاغٚػ ٜتاا

طٙٞيت ٌ ٚغايل رضيضي ٔٛارا ٝواغصٔ ٚ ٜايتٛا٘اض عفتااع ٚ

دهٛع صع مثىٞٝاي فايثغي أىاٖ تٟغٌٜيغي اػ اطالعاات صع

تعأالت آٟ٘ا عا صع ص٘ياي دميماي تيييغاتاي ٞاغ چٙاض رؼئاي

وٕتغيٗ ػٔاٖ ٕٔىاٗ ٚ ،تاا اٞاضاا ٔتعاضصي چا ٖٛتغلاغاعي

تضٞض .فهااٞاي فااتيغي ٔايتٛا٘اض اٍ٘ياؼ ٜتيناتغي عا تاغاي

اعتثاط ٌفتاعيٛ٘ ،متاعي  ٚصيضاعي تا ٞؼيٝٙاي ٘قثتاً وٓ فغآٞ

واااعتغاٖ صع تاااػي تااا ٛٞياات ،عفتاعٞاااي آػٔاينااي  ٚاعائااٝ

آٔض ٜافت (آطيٗ٘ .)155 : 1388 ،تايذ ٕٞچٙيٗ ٘ناٖ صاص و ٝتايٗ

تيٛيغي غيغ ٚالعي فاغا ٓٞفااػص (ٔغتهاي ٘ٛعٔذٕاضي.)1383 ،

اٍ٘يؼ ٜافتفاص ٜاػ مثىٞ ٝااي فاايثغي ٛٞ ٚيات فغٍٙٞاي ٘ياؼ

چٙاايٗ فهااايي صع عاايٗ صامااتٗ تٟضيااضٞا ٔ ٚذااضٚصيتٞااا،

عاتمٔ ٝعٙاصاعي ٚرٛص صاعص و ٝتاا ٘تاايذ تذميماات ٌاضاػٌغ ٚ

فغىتٞا  ٚلاتّيتٞاي ػياصي عا تٕٞ ٝاغا ٜصاعصِ .اظا پيناٟٙاص

ٔٛفاااٛيپاااٛع ( ،)1383اتاااغاٞيٓآتااااصي ( ٚ )1388رّيّاااي

ٔيمٛص تغ٘أٝعيؼاٖ ٔ ٚاضيغاٖ ٘ياػٞااي رٛا٘ااٖ عا تا ٝساٛتي

تغعفي ٘مل مثىٞٝاي فايثغي تغ ٛٞيت فغٍٙٞي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜاىٟاٖ فاَ تذييّي 1390-91

مٙافايي وغص ٚ ٜتا ٔضيغيت ٔٙافة ايٗ فها  ٚتِٛيض ٔذتاٛاي
ٔٙافة  ٚفآِ صع لاِةٞاي رظاب ٔ ٚتٙافة تا ٘يااػ رٛا٘ااٖ
صع مثىٞٝاي ٔزاػي تغآيٙاضٕٞ .چٙايٗ ،تاياض تاا ايزااص تقاتغ
فغٍٙٞي ٔٙافة ػٔيٞٝٙاي افتفاص ٜىذيخ رٛا٘اٖ اػ مثىٞٝاي
فايثغي صع رٟت اٞضاا ٚاالتغي ايزاص مٛص.
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صٚعاٖ ،تٟااؼاص .)1380( .تااأحيغ فهاااي فااايثغ٘تيه تااغ ٛٞياات
ارتٕاعي ،پاياٖ٘أ ٝصوتغي صا٘نٍا ٜتغتيت ٔضعؿ.
طوايئ ،ذٕض فاعيض« .)1383( .رٛا٘ااٖ  ٚفغاغات ٔزااػي»،
فيّٙأٔ ٝماِعات رٛا٘اٖ ،ك  ،6ه.18
طوايئ،ذٕض فعيض؛ فاسغ ،ٜسميثي« .)1384( .عاتم ٝدهٛع صع
فهاااي ٔزاااػي ٛٞ ٚياات ٔااضعٖ پؾٞٚنااي صع تاايٗ

مىاتغ

واااعتغاٖ ايٙتغ٘تااي رااٛاٖ ايغا٘ااي» ،فيااّٙأ ٝعّااْٛ

اتغاٞيٓ آتاصي ،دقيٗ« .)1388( .اٍِاٛي افاتفاص ٜاػ ايٙتغ٘ات،

ارتٕاعي ،ك ،33ه.25-23

ٔذااي ياااصٌيغي  ٚتافاات فغٍٙٞااي  ٚارتٕاااعي»،

عفعت رأ ،ٜغيٓ؛ مىٛعي ،عّي« .)1387( .ايٙتغ٘ات ٛٞ ٚيات

فيّٙأ ٝتذميمات فغٍٙٞي ،ك ،55ه .9 -2

ارتٕاعي»ٔ ،زّ ٝرٟا٘ي عفا٘ ،ٝك ،5ه .20

ادٕضپٛع ٔ،غيٓ؛ لااصعػاص ،ٜأياض« .)1389( .تعأاُ صع فهااي

ىااثٛعي سقغٚماااٞي ،رثيااة؛ آطعٌاا٘ ،ٖٛقااغيٗ.)1392( .

فايثغ  ٚتأحيغ آٖ تاغ ٛٞيات صيٙاي رٛا٘ااٖ (تذّيّاي

«فهاي ٔزاػي ٛٞ ٚيت رٟا٘ي» ،فياّٙأٔ ٝماِعاات

صعتاع٘ ٜتاايذ ياه پيٕاايل صع صا٘ناٍا ٜوغصفاتاٖ)»،

عاٞثغصي رٟا٘ي مضٖ ،ك ،4ه.28-1

فياّٙأ ٝعّٕاي تشيياي پاؾٞٚل رٛا٘اااٖ

عثافيلاصئ ،زتثي .)1386( .تغعفي عاتم ٝافتفاص ٜاػ ايٙتغ٘ت
ٛٞ ٚيت صيٙي واعتغاٖ ،طغح پؾٞٚل صفتغ ٔماِعاات

فغ ٚ ًٙٞرأع ،ٝك  ،5ه .79-75
آطيااٗ ،ادٕااض؛ پيغٔذٕااضي ،وثااغي« .)1387( .تغعفااي ٘ماال

 ٚتٛفع ٝعفا٘ٞٝا.

عفا٘ٞٝاي ٘ٛيٗ تا تأوياض تاغ ٔااٛٞاع ٚ ٜايٙتغ٘ات تاغ

وافتّؼٔ ،ا٘ٛئُ .)1380( .رأع ٝماثىٝاي  ٚعياغ اطالعاات،

ٛٞياات فغٍٙٞااي صا٘ناازٛياٖ» ،پااؾٞٚل٘أاا ٝعّااْٛ

تغرٕ :ٝاداض عميّيااٖ  ٚافنايٗ ساوثااػ ،رّاض ا،َٚ

ارتٕاعي ،ك ،2ه .157-139

ا٘تناعات طغح ٘.ٛ

تاعا٘ي ،أيغ .)1391( .مثىٞٝاي ارتٕاعي يا مثىٛٞ ٝيتٞااي

ٌااضاػٌغ ،دقاايٗ؛ ٔٛفااٛيپااٛع ،عّيٕااغاص« .)1383( .تغعفااي

http:// www

تأحيغات ايٙتغ٘ت تغ ٘قثي ٍ٘اغي ٙٞزااعي  ٚرٟاا٘ي

رعّايٚ ،تاالي رٛسا ٝا٘ضيناٞٝاا.

.jangandisheha.blogfa.com/post/35

رّيّي فيغٚػآتاصي ،ممايك .)1385( .تاػٕ٘ايي ٛٞيت صيٙاي صع
فهاي ٔزاػي ،پاياٖ ٘أ ٝواعمٙافي اعماض صا٘ناىضٜ
عّ ْٛارتٕاعي عالٔ ٝطثاطثايي.
رٛاصي يٍا٘ٔ ،ٝذٕضعطاا؛ عؼياؼي ،رّياُٛٞ« .)1387(.يات
فغٍٙٞي  ٚارتٕاعي صع تيٗ رٛا٘اٖ مٟغ ميغاػ تا تٛرٝ
ت ٝعأُ عفا٘ ،»ٝفيّٙأ ٝتذميمات فغٍٙٞاي ،ك،3-1
ه .186
سا٘يىيٞ ،اصي« .)1381( .عفا٘ٞ ٝا ٛٞ ٚيت صفاتشٛك تييياغ
رٛا٘اٖ» ،فيّٙأ ٝعفا٘ ،ٝك  ،13ه .5
صاصٌغأٖ ،ذٕضٔ .)1377( .ثا٘ي اعتثاطات رٕعي ،تٟغاٖ٘ :ناغ
فيغٚػ.ٜ

ٍ٘غي صا٘نزٛياٖ صا٘نٍا ٜتثغيؼ»ٔ ،زّ ٝعّ ْٛتغتيتاي
صا٘نٍا ٜفغصٚفي ٔنٟض ،ك ،3ه.1

ٌغٌي ،عّي« .)1385( .ايٙتغ٘ت ٛٞ ٚيت» ،فياّٙأٔ ٝماِعاات
عّٕي ،ك ،7ه.25
ٔٙتظغ لائٟٓٔ ،ضي؛ عثضاِعؼيؼ ،تاتاع« .)1384( .ايٙتغ٘ت ،فغٔايٝ

ارتٕاعي ٌ ٚاغٜٞٚااي ساأٛك» ،فياّٙأ ٝا٘زٕاٗ
ايغا٘ي ٔماِعات فغٍٙٞي  ٚاعتثاطات ،ك  ،1ه..8
٘ٛاتشلٟٔ ،غصاص؛ ٞامٓ ػاص ،ٜفاطٕٝ؛ ػاصحٓ پٛعٚ ،ديض.)1384( .
«تغعفااي آحاااع ايٙتغ٘اات ٛٔ ٚتايااُ صع تيييااغ ٛٞياات

رٛا٘اااٖ ( )15-29فاااِ ٝافااتاٖ ٔاػ٘ااضعاٖ»ٔ ،زّااٝ
تشييي رأعٝمٙافي ،ك  ،1ىو.170-145

1393 ٖ تاتقتا،ْٚ صٜ مٕاع،)54(  پياپيٜ مٕاع،ٓزٙ پٚ  فاَ تيقت،افي واعتغصيٙمٝرأع
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يت صعٛٞ ٚ ًٙٞاي فغٞ چاِل.)1383( . ٔغتهي،عٔذٕضيٛ٘
ٖٛفهاي ٔزاػي فايت عافش
http://www.rasekhoon.net/Article/Print49193.aspx
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