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 چكیذٌ

 پَیایی ٍ تحزن هَخة وِ زاًغت ّایی هْارت ًگزػ ّا ٍ تیٌؼ، زاًؼ، تَاى هی را سااؽتغال ّای هْارت

 زر حل ًَآٍری ٍ گزٍّی ّای فؼالیت زر حضَر هؤثز زیگز، ؽغل تِ ؽغلی اس هَفك اًتمال زیگزاى، تا زر رٍاتظ زازاف

 زر تَعؼِ هداسی ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهًِمؼ ؽًَس. لذا پضٍّؼ حاضز تا ّسف تزرعی  هغائل هی

اًدام ؽس. پضٍّؼ حاضز  ٌزعتاى ّای وار زاًؼّ زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت
خاهؼِ آهاری ؽاهل ولیِ زتیزاى  .هی تاؽس اس ًظز ّسف وارتززی، اس ًظز هاّیت تَفیفی ٍ اس ًظز رٍػ سهیٌِ یاتی

تَز وِ تؼساز  1400-01زر عال تحقیلی  عاریؽْزعتاى  2ٍ  1ًَاحی  ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ آهَسػ ٍ پزٍرػ
عاذتِ تَز وِ رٍایی آى تا  گیزی زر زعتزط اًتراب ؽسًس. اتشار پضٍّؼ پزعؾٌاهِ هحمك ًًِفز تِ رٍػ ًوَ 123

ًظز هترققاى ٍ اعاتیس زاًؾگاّی تاییس ؽس. ّن چٌیي، تِ رٍػ ّوغاًی زرًٍی ٍ هحاعثِ ضزیة آلفای وزًٍثاخ 
ذی زٍ اًدام ؽس. زر عغح   آسهَى ًاپاراهتزی ّا تا تدشیِ ٍ تحلیل زازُحافل گززیس.  82/0همسار پایایی تزاتز 

یؼٌی  هداسی ٍ اتؼاز آى ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهِیافتِ ّا ًؾاى زاز ( α;  05/0زرفس ) 95اعویٌاى 
 ّای هْارت زر تَعؼِ ایوٌی ٍ ػولی تَزى، اعتمالل خغزافیایی ٍ اعتمالل سهاًی اًؼغاف پذیزی،، عَْلت اعتفازُ

 >  α=  05/0)ًمؼ هثثت زارًس، سیزا  ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ ر تزًاهِ ّای زرعیز وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای
P .)ٌّزعتاى ّای وار  زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت ًتیدِ ایي وِ زر آهَسػ

 هداسی ًیش اعتفازُ ؽَز. ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهِ اس زاًؼ،

 .زاًؼ ، واروار تاسار اؽتغال سا، ّای هداسی، هْارت ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی هِتزًا ياشگان کلیذي:                         
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 مقذمٍ 

 تِ ػٌَاى یه عَ، اس وِ اعت تَعؼِ حال زر ٍ ًیافتِ تَعؼِ وؾَرّای زر ًاپغٌس پیاهسّای تشرگتزیي اس یىی ،1تیىاری

ذَز  ٍ گزفتِ لزار  تَعؼِ ٍ پیؾزفت وؾَرّا راُ زع تز تشري هاًؼی ّن چَى عَ، زیگز اس ٍ ًیافتگی تَعؼِ اس هؾىل ًاؽی

 ّای (. هْارت1391اعت )ؽوؾاز ٍ ّوىاراى،  فزٌّگی ٍ اختواػی التقازی، ّای ًاٌّداری ٍ هؾىالت اس تغیاری عزآغاس

 اًتمال ،زیگزاى تا زر رٍاتظ افزاز پَیایی ٍ تحزن هَخة وِ زاًغت ّایی هْارت ًگزػ ّا ٍ تیٌؼ، زاًؼ، تَاى هی را سا اؽتغال

 ای گًَِ تِ تایس رٍ، ایي اس ؽًَس. هغائل هی زر حل ًَآٍری ٍ گزٍّی ّای فؼالیت زر حضَر هؤثز زیگز، ؽغل تِ ؽغلی اس هَفك

 ؽسُ ایداز ّای پاعرگَی زگزگًَی ّن ٍ تاؽس هٌغدن ّن وِ زرعی پززاذت ّای تزًاهِ تِ زّی خْت ٍ تاسًگزی تِ افالح،

 ذَز هحقَالت وِ فٌایؼی هسیزاى (.1391هْوَیی ٍ ّوىاراى،  )هؤهٌیعغح هلی ٍ خْاًی تاؽس وار زر  زًیای تحَالت خولِ اس

 رلاتت زر هَفمیت تزای ػٌَاى ػاهل تغیار هْوی تِ سا اؽتغال ّای هْارت وِ هؼتمس ّغتٌس وٌٌس، هی خْاًی ارائِ تاسارّای تِ را

 اعتمثال تا زازُ اًس ذَز پزٍرػ زر را ّا هْارت ایي اس االتزیت عغَح وِ اس ایي رٍ، زاًؼ آهَذتگاًی .اعت تأویس هَرز خْاًی

 التحقیالى، فارؽ وِ هؼتمسًس ٍخَز، وارفزهایاى ایي تا. ّغتٌس رٍ تِ رٍ ّای ؽاى عاسهاى زر ٍ اعترسام خذب تزای وارفزهایاى

 وار تاسار سای اؽتغال ّای هْارت ٍ تَاًوٌسی ّا زر تیؾتز آى ّا ٍ تزذَرزار ّغتٌس ّا هْارت ایي اس ووتزی هیشاى تِ هؼوَالا

 ٍ اعتزاتضیه ػوسُ فؼالیت ّای وِ اعت التقازی ،2ؽسُ خْاًی (. اس یه عَ، التقاز1388ػوزاى،  ّغتٌس )فالحی زارای ضؼف

 وِ هغزح گززیسُ خْاًی وار تاسار هلی، ٍ هحلی وار تِ خای تاسار حالتی چٌیي زر ؽَز. هی اًدام ذاوی وزُ ایي گغتزُ زر آى

 ای هؾاغل، چٌس ٍظیفِ اًؼغاف پذیزی ذاؿ، هىاى تِ یه پایثٌسی تسٍى وار آساز وار، تحزن هاّیت ٍ هؾاغل تغییز هَخة

 لثلی ًیاسهٌس ّای هْارت تا هتفاٍت هْارت ّایی تِ وار تز ایي اعاط، ًیزٍی تاؽس. هی ایي تغییزات ػوسُ اس وار ٍ غیزُ تَزى

آى زر ّوگام ؽسى تا تغییزات خْاًی تیؾتز اس گذؽتِ احغاط هی ؽَز  عی ٍ چگًَگیزر ًمؼ تزًاهِ ّای اعت. تِ ّویي عثة،

 تَزُ رعوی آهَسػ اّساف ًظام اس یىی ّوَارُ اؽتغال، تزای خَاًاى عاسی اس زیگز عَ، آهازُ (.1390هْوَئی،  )وزهی ٍ هَهٌی

 زر خْاًی آهَسػ رٍیىززّای وٌس. هی ووه غخَاه التقازی تِ تَعؼِ افزاز ّای هْارت ٍ ًگزػ زاًؼ، ارتمای تا سیزا اعت.

 اس آهَسؽی رعالت هؤعغات ، تز3یًَغىَ ّای اخالط ّای ًاهِ تَفیِ تزای هثال، اعت. هغلة ّویي هؤیس ًیش اذیز ّای زِّ

تز  ًٌَیو ػوسُ اًتمازات اس یىی ،سهیٌِ ایي اًس. زر زاؽتِ تأویس هٌاعة ؽغل احزاس فزز خْت عاسی آهازُ تزای ػالی تا اتتسایی

 ایي اهز ٍ عاسز ًوی آهازُ وار زًیای تِ ٍرٍز تزای تایس، وِ آى چٌاى را فزاگیزاى وِ اعت ایي وؾَر ها آهَسؽی عیغتن ّای

آهَسؽی )آهَسػ ٍ پزٍرػ  زازّای ًظام زرٍى ضؼیف ویفیت اس ًاؽی تَاًس وِ هی اعت آهَسػ زر ویفیت واّؼ ًَػی ًوایاًگز

ًگزػ ّا،  تَاًس ًوی وِ تاؽس ًاهٌاعة زرعی ّای ولی تزًاهِ عَر تِ ٍ یازگیزی فزآیٌسّای ٍ هحتَا خولِ اس ٍ آهَسػ ػالی(

 زر سیازی تغییزات تٌاتزایي، اهزٍسُ وِ (.1391هْوَیی ٍ ّوىاراى،  )هؤهٌی ًوایس تمَیت آًاى زر را السم ّای هْارت ٍ ّا زاًؼ

 تأثیز ّا تز سًسگی تؾز ٍ تِ ذقَؿ وغة ٍ وار ٍ وارگاُ م ٍ هغتوزآٍری تِ عَر هساٍ اعت ٍ في افتازُ اتفاق خْاى پیزاهَى ها

 تاسار ٍ وارگزاى اس را تیؾتزی اًتظارات ؽسى خْاًی ٍ اعت زازُ تغییز را وار ّای هحیظ ٍ خَاهغ ّا، وارگاُ چْزُ ٍ گذاؽتِ اعت

 ّای چالؼ تا وٌٌس، آهازُ ّا وارگاُ زر یسخس ّای ًمؼ ایفای تزای را یازگیزًسگاى ایٌىِ تزای وارفزهایاى ٍ هؼلواى زارز، وار

لزى  ّای وارگاُ ًیاسّای تَاًس هی عیغتن ایي چگًَِ وِ ایي ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ًظام تزرعی اس ّویي رٍ،. ّغتٌس رٍتزٍ سیازی

 ًظیز ییّاچالؼ زٍلتی ٍ ذقَفی ترؼ تغییزات تزای عاسز، اس اّویت تغیار سیازی تزذَرزار اعت. اهزٍسُ، هْیا تْتز را 21

. را فزاّن عاذتِ اعت ؽغلی تَعؼِ تزای ػازی ٍ هؤثز ّای فزفت تَعؼِ ٍ پیؾزفتِ ٍ اٍلیِ عغَح زر آهَسؽی پیاهسّای افالح

 تَاًس هی ٍ زارز ّوزاُ تِ ؽغلی خغتدَی سهیٌِ زر را ارسؽی تا یازگیزی تدارب وار، ًیزٍی تزای ػلوی گززػ ریشی، تزًاهِ سهاى
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 زازُ رتظ ٍالؼی زًیای هَلؼیت تِ والعی ی تزًاهِ هثال ػٌَاى تِ. تاؽس زاؽتِ ّوزاُ تِ سیازی ی ًؾسُ یتیٌ پیؼ فَایس ٍ هشایا

 رفتاری، هسیزیت هثاحث ؽاهل وِ آٍرز هی ٍخَز تِ هثاحثی هؼلّواى ٍ آهَساى زاًؼ تزای ًاتَاًی، تا افزاز ػلوی گززػ. ؽَز هی

-في تَعیلِ تَاًس هی وِ اعت ؽغلی ؽٌاعایی اتشارّای اس یىی هداسی یػلو گززػ. تاؽس هی آهازگی هَضَع ٍ فزآیٌسّا تحث

 وار ًیزٍی تزتیت ٍ آهَسػ زر ػظین تغییزاتی ایداز تاػث ٍ زازُ ها تِ را ای تالمَُ تَاى اذیز عال10 زر آٍری في. یاتس ارتما آٍری

 ػلوی گززػ تَعؼِ اس تَاًٌس هی والعی هَلؼیت زر هؼلواى یازگیزی، تَزى هؤثز ٍ اثزترؾی ٍ تْثَز تزای تٌاتزایي، .اعت ؽسُ

 تزًاهِ ٍیضُ، آهَسؽی ًیاسّای خَاتگَی تَاًس ایي ؽیَُ هی. وٌٌس اعتفازُ اعت، ٍب ففحات تز ؽغلی هؼزفی تز هثٌی وِ هداسی

 ارسؽی تا گیزییاز تدزتِ ػلوی، گززػ تاؽس. اس ّویي رٍ، ذاؿ ًیش یازگیزًسگاى ٍیضُ ّای ًیاس تا وار ًیزٍی عاسی آهازُ زرعی

ّن  تِ فَرت وٌس. هی اًس، ووه والط زرط یاز گزفتِ زر وِ زرن هفاّیوی زر آهَساى زاًؼ تِ وِ اعت خغتدَی ؽغلی زر

 ّوِ عاذتي هَاخِ زر فؼالیت همسهاتی ػٌَاى تِ هی تَاًس ػلوی گززػ وار، عاسی ًیزٍی آهازُ زر زرعی ریشی تزًاهِ تا سهاى

ٍ  زر ػٌاٍیي اًتظاری فَایس غیزلاتل هی تَاًس ػلوی تگیزز، گززػ لزار اعتفازُ هَرز آیٌسُ وار سترؼ ّایی ا تا زاًؼ آهَساى

ٍ  اٍج رعاًسى تِ زر هی تَاًس هزتَط عاسز، ٍالؼی زًیای را تِ آى ّا ٍ تاؽس زاؽتِ هی ؽَز، هغزح زرط زر والط وِ هثاحثی

 اعت هوىي اعت، هفیس هؤثز ٍ ؽغلی، وززى تدارب فزاّن زر یػلو گززػ اگزچِ .تاؽس هؤثز آهَساى زاًؼ آهَذتِ ّای تحىین

 ًثَز ٍ ّشیٌِ ّا ًظارتی، تزتیثات ٍ ًمل، حول ًثَز ّایی ؽاهل هحسٍزیت وٌس. ایداز ٍ زاًؼ آهَس هؼلن تزای ّایی هحسٍزیت

 ذقَفا لوی،ػ گززػ تزای خای هٌاعة ًثَزى زر زعتزط ٍ هسرعِ اس ذزٍج ّای سهاى ذقَؿ زر ٍ ترؾٌاهِ زعتَرالؼول

 زر هماتل، گززػ (.2006، 1ًاتَاًی ّای ذاؿ خغواًی )ایلَى ٍ ّوىاراى تا افزاز هؼلَل ٍ یا رٍعتایی، ًَاحی زاًؼ آهَساى تزای

 خایی زر فضا یه آهَساى اخاسُ هی زّس زاًؼ تِ وِ اعت رایاًِ اعاط تز ػلوی ٍالؼی گززػ اس ؽثیِ عاسی یه هداسی ػلوی

فٌاٍری ّای  تَعظ وِ سهاى اعت تز ؽغلی هثتٌی خغتدَی اتشارّای اس ًوًَِ یه هداسی گززػ ػلوی وٌٌس. تدزتِ را زلرَاُ

ؽاهل  وِ افشارّا ٍ ًزم عرت افشارّا تَعؼِ ٍ پیؾزفت تا اعت، تِ عَری وِ یافتِ ٍ گغتزػ آهسُ تِ ٍخَز اعالػاتی ٍ ارتثاعی

 زر ایي تزًاهِ، ّن چٌیي ؽسُ اعت. تز پیچیسُ یازگیزی ّای اعت، تزًاهِ عثیؼی ستاى زرن ٍ فسا تؾریـ هقٌَػی، َّػ

 (. گززػ2004، 2هی وٌس )وارٍلی ٍ پاًیظ ووه تؼاهل ٍ ؽرقی زاًؼ پیؾزفت ذَزآهَسی ٍ تِ ذقَفی تسریظ عیغتن ّای

یه  تِ هحسٍز گززؽگزی ٍب اعت. گاّی ففحات ذاؿ هیاى یه هَضَع زرتارُ ٍ یافتِ عاسهاى خغتدَیی هداسی ػلوی

آى،  ًَع زر تْتزیي هی وٌٌس، حزوت گززػ یه عی زر ٍ ولیسّایی ّسایت گزّا تا زیگز تؼضی حالی وِ زر ّغتٌس، بٍ ففحِ

 تا هی ؽًَس اًتراب هتَالی تِ فَرت ٍ هؼلن ٍعیلِ تِ ففحات زر گززػ یه ؽسُ اعت. ًَیغی ٍ حاؽیِ راٌّوایی گززػ،

 فزفتی فزاّن زاًؼ آهَس ٍ هؼلن تزای هداسی حمیمت، گززػ ػلوی وٌس. زر زًثال ٍب تِ ٍب ففحِ ففحِ تِ را اى زاًؼ آهَس

 ذَتی عزاحی تِ را اخشا ّوِ اس ایي رٍ، آًاى تایس وٌٌس. تدزتِ تزن والط، تسٍى را ػولی عفز یه ّای خٌثِ تا ّن، تا هی وٌس

وٌٌس )ایلَى ٍ  فزاّن را آٍرًس هی تسعت تقَیزی یا ففحات چاپی خشٍُ اس یه آهَساى زاًؼ وِ آى چِ اس فزاتز ٍ تدارتی وٌٌس

 فٌؼت،  سهیٌِ عِ ؽاهل پزٍرػ، ٍ آهَسػ  زٍم هتَعغِ تحقیلی همغغ زر وارزاًؼ  ؽاذِ عَ، یه اس(. 2006ّوىاراى، 

 آهَساًی زاًؼ ؽًَس. هی ًاهیسُ زاًؼ وار ٌّزعتاى ؽاذِ، ایي تِ هزتَط آهَسؽی ّای ٍاحس ٍ هزاوش اعت. وؾاٍرسی ٍ ذسهات

 ٍ تَاًایی وِ آهَساًی زاًؼ زعتِ آى الثتِ، ؽًَس. هی ّسایت ؽاذِ ایي تِ ؽًَس وار تاسار خذب تز عزیغ چِ ّز زارًس لقس وِ

 زارًس، هْارتی ٍ ػولی هؾاغل اًدام تِ تیؾتزی توایل ٍ زارًس هحَر حافظِ ٍ ًظزی زرٍط یازگیزی تزای ووتزی حَفلِ

 تا آهَساى زاًؼ وِ اعت آى وارزاًؼ، تحقیلی ؽاذِ اس فّس عَ، زیگز اس ّغتٌس. هٌاعة ؽاذِ ایي زر تحقیل تزای

 ایي اس ّسف ٍالغ، زر ؽًَس. وار تاسار خذب اعتازوار یا هاّز هاّز، ًیوِ وار ًیزٍی ػٌَاى تِ هْارتی، ّای زٍرُ گذراًسى

                                                      
1
. Elleven et al. 

2
. Karoly & Panis 
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اعت. زر  ؽغلی یفٍظا هحسٍزُ زر وار هغلَب تز اًدام ٍ زرن افزاز لسرت ٍ هْارت ّای زاًؾی، تَاًایی افشایؼ آهَسػ ّا،

ایداز  ٍ آهَسػ زلیل تِ ًیش ٍ وؾَر التقازی اٍضاع ٍ وار تاسار ّای ذقیقِ اس گزفتِ ًؾأت اًؼغاف پذیزی عثة تِ ٍالغ،

 ذاؿ ّن هْارت ّای آهَسػ ّا ایي زارز. اؽتغال زر عشایی تِ ًمؼ هؾاغل، احزاس زر تَاًایی تزای افزاز زر السم هْارت ّای

 تیىاری تاالذـ تیىاری تا هماتلِ تزای اتشاری ػٌَاى تِ ٍ عاسز هی فزاّن را وار تاسار ػوَهی هْارت ّای ّن ٍ فٌؼت ًیاس هَرز

ًَػی پزٍرػ  آهَسػ ّا، ایي ذقیقِ ٍالغ ؽَز. زر هی ًگزیغتِ تاؽس، خْاًی هی التقاز زر تغییزات اس ًاؽی عاذتاری وِ

 ؽغلی فزفت ّای وِ تَز لازر ذَاٌّس فٌی، زاًؼ ترقـ ٍ هْارت وغة اس پظ افزاز وِ هؼٌی ایي تِ اعت، وارآفزیٌی

تا تَخِ تِ ایي وِ ّسایت تحقیلی، اًتراب رؽتِ تحقیلی ٍ   .ًوایٌس ایداز ؽغلی فزفت ًْایت زر یا ٍ آٍرًس زعت تِ را هٌاعثی

ؼس حتی زر اًتراب رؽتِ تِ اًتراب ؽغل زر آیٌسُ، یىی اس زغسغِ ّای اوثز زاًؼ آهَساى اس پایِ ًْن زر همغغ هتَعغِ اٍل تِ ت

ٌّگام لثَلی زر وٌىَر عزاعزی ٍ ٍرٍز تِ آهَسػ ػالی اعت، تا خایی وِ زر تغیاری اس هَارز، تزذی اًتراب ّای اؽتثاُ هاًغ اس 

گززیسُ اعت ٍ اس آى خا وِ ًمؼ تزًاهِ زرعی زر ؽىَفایی اعتؼسازّای زاًؼ آهَساى ٍ حتی تاػث عزذَرزگی ٍ تحمیز آى ّا 

-افشایؼ زاًؼ ٍ آگاّی زاًؼ آهَساى تزای اًتراب رؽتِ تحقیلی زلرَاُ ٍ وغة آهازگی السم تزای فزاگیزی هْارت ّای اؽتغال

 زرعی تزًاهِؼ ًمزعتیاتی تِ  سای هَرز ًیاس تاسار وار ذقَفا زر ؽاذِ ّای فٌی ٍ حزفِ ای ٍ وار ٍ زاًؼ، اًىار ًاپذیز اعت،

ٌّزعتاى ّای وار  زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت زر تَعؼِ هداسی ػلوی گززػ تز هثتٌی

 زرعی تا ایي ٍفف، عَال افلی وِ زر ایي پضٍّؼ هغزح اعت، آیا تزًاهِ .اس هْن تزیي زغسغِ ّای پضٍّؼ حاضز اعت زاًؼ

زاًؼ وار ّای ٌّزعتاى زرعی ّای تزًاهِ زر وار تاسار ًیاس هَرز سای اؽتغال ّای هْارت تَعؼِ زر هداسی ػلوی گززػ تز هثتٌی

 تاثیزگذار اعت؟

 ريش 

. خاهؼِ آهاری ػثارت پیوایؾی( اعتپضٍّؼ حاضز اس ًظز ّسف وارتززی، اس ًظز هاّیت تَفیفی ٍ اس ًظز رٍػ سهیٌِ یاتی )

وِ تِ  1400-01زر عال تحقیلی  عاریؽْزعتاى  2ٍ  1ًَاحی  ؼ آهَسػ ٍ پزٍرػٌّزعتاى ّای وار زاًتَز اس ولیِ زتیزاى 

ّا همالِِ عاذتِ تَز وِ تز اعاط هغالؼ . اتشار پضٍّؼ پزعؾٌاهِ هحمك ًسًفز اًتراب ؽس 123، تؼساز زر زعتزطرٍػ ًوًَِ گیزی 

ٍ تز  گَیِ 25زر لالة هداسی  ػلوی گززػ تز هثتٌی تزًاهِ زرعیی اؽتغال ساهْارت ّای  ّای هرتلف زر سهیًٌِاهٍِ پایاى

  ( تٌظین ؽس. ت5ِ( تا ذیلی سیاز )1گشیٌِ ای تا زاهٌِ تغییزات اس ذیلی ون ) 5لیىزت ای ٍ عیف ًگزػ عٌح اعاط همیاط فافلِ

-اًظ، زر حَسًُفز اس هترققاى ٍ اعاتیس زاًؾگاّی تا زرخِ زوتزا ٍ فَق لیغ 5هٌظَر تاییس رٍایی فَری ٍ هحتَایی، اس لضاٍت 

ًفز( اعتفازُ ؽس  1ًفز(، ٍ هسیزیت آهَسؽی ) 2آهَسؽی ) تىٌَلَصیًفز(،  2ریشی آهَسؽی )ًفز(، تزًاهِ 2ریشی زرعی )ّای تزًاهِ

وِ پظ اس حذف ٍ اضافِ ّای السم، رٍایی آى هَرز تاییس لزار گزفت. ّن چٌیي، همسار پایایی، تِ رٍػ ّوغاًی زرًٍی ٍ ضزیة 

ٌّزعتاى ّای وار  پزعؾٌاهِ زر اذتیار گزٍّی اس زتیزاى 30هحاعثِ ؽس. اس ایي رٍ، تِ فَرت اخزای آسهایؾی، تؼساز  آلفای وزًٍثاخ

اعترزاج ٍ تا ًزم افشار  ،ؽْزعتاى آهل لزار گزفت. عپظ، خْت هحاعثِ پایایی، اعالػات پزعؾٌاهِ ّای تىویل ؽسُ زاًؼ
1
SPSS23 ّا  تدشیِ ٍ تحلیل زازُرٍػ  پزعؾٌاهِ تَز.گززیس وِ تیاًگز پایایی هغلَب  حافل 82/0، ضزیة آلفای وزًٍثاخ تزاتز

( 2ذی زٍ  آسهَى ًاپاراهتزیتا اعتفازُ اس آهار تَفیفی )هحاعثِ فزاٍاًی ٍ زرفس فزاٍاًی، هیاًگیي ٍ اًحزاف اعتاًسارز( ٍ اعتٌثاعی )

 اًدام گززیس.

 

 

                                                      
1

 . Statistical Package for Social Science 
2

 . Chi-squared test 



 

 5/... یاضتغبل زا یوسعه ههبرت هبهجبزی در ت یبر گردش علو یهبتن ینقص برنبهه درس  

 

 َایافتٍ

 رز تزرعی زر ایي پضٍّؼ را ًؾاى هی زّس.، ٍیضگی ّای آسهَزًی ّای ه1َخسٍل ؽوارُ 

 : مطخصات ومًوٍ آماري تر حسة جىسیت، سه ي سطح تحصیالت1جذيل 

 زرفس فزاٍاًی سیز همیاط هتغیز

 
 خٌغیت

  62 76 هزز
  38 47 سى

 
 عي

35 - 26 31 25 
45 - 36 39 32 

55 - 46 53 43 

 
 عغح تحقیالت

  63 77 لیغاًظ

  37 46 فَق لیغاًظ

 45الی  36زرفس  32عال،  35تا  26زرفس  25زرفس زیگز سى هی تاؽٌس،  38زرفس هزز ٍ  62، خٌغیت زازًؾاى  1خسٍل     

 زرفس زیگز فَق لیغاًظ هی تاؽس. 37زرفس آى ّا  لیغاًظ ٍ  63عال عي زارًس. عغح تحقیالت  55الی  46زرفس  43عال ٍ 

زر  هداسی ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهًِمؼ را زر ذقَؿ ای وار زاًؼ ٌّزعتاى ّ، زیسگاُ زتیزاى 2خسٍل ؽوارُ      

 ًؾاى هی زّس. ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ، زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت تَعؼِ

 َاي مُارت در تًسعٍ مجازي علمی گردش تر مثتىی درسی تروامٍوقص : دیذگاٌ پاسخگًیان در خصًظ 2جذيل 

 تا اوتخاب گسیىٍ َاي زیاد ي خیلی زیادَىرستان َاي کار داوص  در تروامٍ َاي درسی کار تازار مًرد ویاز اضتغال زاي

 

 هتغیزّا

تؼساز 

 گَیِ

 ول

 پاعد ّا

 فزاٍاًی

 هؾاّسُ ؽسُ

 فزاٍاًی

 هَرز اًتظار

 زرفس

 هَافمت

 % 52 123 317 615 5 عَْلت اعتفازُ

 % 69 123 423 615 5 اًؼغاف پذیزی

 % 49 123 300 615 5 ایوٌی ٍ ػولی تَزى

 % 75 123 461 615 5 اعتمالل خغزافیایی

 % 62 123 383 615 5 اعتمالل سهاًی

 % 61 615 1884 3075 25 (هداسی ػلوی گززػول )

خغزافیایی ٍ اعتمالل  عَْلت اعتفازُ، اًؼغاف پذیزی، ایوٌی ٍ ػولی تَزى، اعتماللتِ ًظز پاعرگَیاى، ًمؼ  زازًؾاى  2خسٍل    

 زر تزًاهاِ ّاای زرعای    واار  تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت زر تَعؼِ هداسی ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهِسهاًی 

 ػلوای  گاززػ  تاز  هثتٌای  زرعی تزًاهًِمؼ  ،اعت. زر هدوَعزرفس  62ٍ  75، 49، 69، 52تِ تزتیة  ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ

 ّاای آهَسػ هْاارت  ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای رتهْا زر تَعؼِ هداسی

 زرفس اعت. 61وار ًیش  تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای
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 زر تَعؼِ هداسی ٍ اتؼاز آى ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهًِمؼ را زرتارُ  (، ًتایح آسهَى وای اعىَئز )ذی ز3ٍخسٍل 

ٌّزعتاى ّای وار ، اس زیسگاُ زتیزاى ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای ارتهْ

 ، ًؾاى هی زّس.زاًؼ

 (: آزمًن کاي اسكًئر )خی دي3جذيل 

 عغح هؼٌازاری زرخِ آسازی ذی زٍ هحاعثِ ؽسُ هتغیزّا

 000/0 4 57/52 عَْلت اعتفازُ

 000/0 4 87/275 اًؼغاف پذیزی

 000/0 4 21/178 ایوٌی ٍ ػولی تَزى

 000/0 4 15/511 اعتمالل خغزافیایی

 000/0 4 20/354 اعتمالل سهاًی

 000/0 4 48/1075 (هداسی ػلوی گززػول )

ؾاّسُ ( هی تَاى ازػا ًوَز وِ تفاٍت هؼٌازاری تیي فزاٍاًی ّای هα;  05/0زرفس ) 95زر عغح اعویٌاى  زازًؾاى  3خسٍل 

 ، وَچىتز اعت.α=05/0(، اس همسار .Sigؽسُ ٍ هَرز اًتظار ٍخَز زارز، چزا وِ همسار تِ زعت آهسُ تزای عغح هؼٌازاری )

 

 وتیجٍ گیريتحث ي 

عَْلت ) هداسی ٍ اتؼاز آى ػلوی گززػ تز هثتٌی زرعی تزًاهِ ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ،یافتِ ّا ًؾاى زاز، اس ًظز زتیزاى 

 هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت ( زر تَعؼِایوٌی ٍ ػولی تَزى، اعتمالل خغزافیایی ٍ اعتمالل سهاًی اف پذیزی،اًؼغ، اعتفازُ

 گززػ تز هثتٌی زرعی ًمؼ زارز. زر ٍالغ، یافتِ ّا تز ًمؼ هثثت تزًاهِ ٌّزعتاى ّای وار زاًؼ زر تزًاهِ ّای زرعی وار تاسار

تاویس زارًس. زر ّویي راعتا ٍ ّوغَ تا ًتایح پضٍّؼ  وار تاسار هَرز ًیاس اؽتغال سای ّای هْارت زر تَعؼِ هداسی ٍ اتؼاز آى ػلوی

تِ فَرتی پایسار زر زعتَر وار اعتزاتضیه آهَسػ  سا اؽتغال( ًؾاى زاز وِ تَعؼِ هْارت ّای 2014حاضز، پضٍّؼ خىغَى )

اؽتغال سایی،  لاتلیت ّای ؽىل گیزی زر ًؾاى زاز وِ ( ًیش1393ػالی زر عزاعز خْاى لزار زارز ٍ پضٍّؼ آلاپَر ٍ زیگزاى )

 هْارت وغة اّویت زارًس وِ زر ایي هیاى وار، ًمؾی ٍ فززی، هْارت ّای آوازهیه ٍ هْارت ّای وغة هْارت ّای تَعؼِ

 ٍ زاىػو (، فالحی2015هحوس ) ٍ اعت. تز ذالف ًتایح حافلِ، پضٍّؼ اعواػیل زیگز هْارت زٍ اس تیؾتز وار ٍ وغة تَعؼِ

زر تزًاهِ زرعی ووتز اس  سا اؽتغال( ًؾاى زاز وِ ًمؼ آهَسػ هْارت ّای 1390ٍ عْواعثی ) ( ٍ اًتظاریاى1389یغوَری )

لازر  فٌی، زاًؼ ترقـ ٍ هْارت وغة اس پظ افزاز ( ًیش ًؾاى زازًس و1392ٍِ زیگزاى ) آتازی تاجهتَعظ اعت. تا ایي حال، 

 ٍ فٌی آهَسػ اس ایي رٍ، ًوایٌس. ایداز ؽغلی فزفت ًْایت زر یا ٍ آٍرًس زعت تِ را عثیهٌا ؽغلی فزفت ّای وِ تَز ذَاٌّس

. تا تَخِ ترؾس ارتماء را وارآفزیٌی تماضای عغح ٍ تاسار ؽسُ ّای فزفت افشایؼ تاػث افشایی، زاًؼ عزیك اس تَاًس هی ای حزفِ

 آهَسػ تا آهَسػ ػالی حزفِ ای، ٍ فٌی آهَسػ پزٍرػ، ٍ آهَسػ اس ها وؾَر آهَسؽی هزاوش زر اوثز تِ ایي وِ تزًاهِ زرعی

یی هَرز ًیاس فزاگیزاى ذَز را زارز. تِ سا اؽتغالووتز تَاى پزٍرػ هْارت ّای  اعت، هَضَع هحَر عاسهاًی، تیؾتز ذسهت ضوي

ؽایغتگی تیؼ اس  هثتٌی تز زرعی تزًاهِ عزاحی هَضَع هحَری تِ اس زرعی تزًاهِ عزاحی رٍیىزز تغییز ّویي زلیل، ضزٍرت

احغاط هی ؽَز. زر ّویي راعتا، تزًاهِ زرعی هثتٌی تز گززػ ػلوی هداسی هی تَاًس تدارب یازگیزی تا ارسؽی را زر رًٍس  پیؼ

خغتدَی ؽغلی تِ ّوزاُ زاؽتِ تاؽس. هی تَاًس تِ زاًؼ آهَساى ووه وٌس تا زرن تْتزی اس ًیاسهٌسی ّای زًیای ٍالؼی وار 

هداسی، یىی اس اتشارّای خغتدَی ؽغلی )خغتدَ زر ففحات ٍب( هَفمیت آهیش اعت وِ تِ  وِ گززػ ػلویزاؽتِ تاؽٌس. چزا 
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هدوَػِ ای عاسهاى یافتِ اس لیٌه ّا ٍ ارتثاعات اعت وِ تا  ٍعیلِ فٌأٍری تَعؼِ یافتِ اعت. زر ٍالغ، گززػ ػلوی هداسی،

تا خٌثِ ّای هرتلف هحیظ وار را تسٍى تزن والط زرعی  هَضَػات ذاؿ ٍ تزای هزتی ٍ یازگیزًسُ فزفتی فزاّن هی آٍرز

خغتدَ وٌٌس. یؼٌی، گززػ ػلوی هداسی تسارن زیسُ ؽسُ هثتٌی تز تزًاهِ زرعی، تِ ٍعیلِ هزتی ٍ زر ّواٌّگی تا هؾاغل ٍ 

 را تزای زاًؼ آهَساى فزاّن وٌس. "تِ رٍس"هٌاتغ تْیِ ؽسُ اعت ٍ هی تَاًس اعالػات ؽغلی ٍ حزفِ ای 
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