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پػٍّف حبيط ثب ّسف قٌبذت ضاثُِ تمؿین وبض ٍ هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض فًبی ذبًَازُ زض
قْط ظاّساى اًدبم گطفتِ اؾت .زضایي پػٍّف ؾٗی قسُ اؾت هسلی ثطای تجییي تمؿین وبض ٍ هسیطیت
احؿبؼ ظًبى قبغل زض ذبًَازُ اضائِ قَز .ایي هسل یه اًسیكِ ولی ضا هُطح هیوٌس وِ ٖجبضت اؾت اظ:
ضاثُِ اًَأ تمؿین وبض زض ذبًَازُ ثب هسیطیت احؿبؼ ٍ وبض احؿبؾی ظًبى زض ذبًَزاُ .ثِ هٌَٓض آظهَى
تدطثی هسل هصوَض پؽ اظ تٗطیف ٍ تجییي اثٗبز ٍ قبذمّبی ّطیه اظ هتغییطّبی تحمیك ،لبثلیت
اٖتوبز ٍ اٖتجبض همیبؼّب هَضز ثطضؾی لطاض گطفتّ .وچٌیي ضٍایی ّط یه اظ هؤلفِّبی هسیطیت احؿبؼ،
تمؿینوبض ٍ ؾبیط همیبؼ ثب اؾتفبزُ اظ يطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبؾجِقسُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ،يطیت
آلفبی وطًٍجبخ ثطای تمؿین وبض ( ٍ )0/76هسیطیت احؿبؼ ( )0/904هحبؾجِ قسُ اؾت .زازُّبی پػٍّف
ثب ضٍـ پیوبیكی اظ ًوًَِای ثب حدن ً 368فط اظ هیبى ظًبى قبغل ازاضات قْط ظاّساى ثب ضٍـ
ًوًَِگیطی تهبزفی ؾبزُ خوٕآٍضی گطزیسً .تبیح ًكبى زاز وِ ثیي تمؿین وبض ٍ هسیطیت احؿبؼ ،تمؿین
وبض تفىیىی ٍ خٌؿیتی ٍ وبض احؿبؾی خؿوی ،وبض احؿبؾی زض ذبًَازُ ٍ ضيبیت اظ ظًسگی ،تمؿین وبض ثب
حوبیت اختوبٖی ،ؾبٖت وبضی ،ضيبیت اظ وبض ،حوبیت اًٖبی ذبًَازُ ،تٗسا فطظًساى ٍ ؾي ضاثُِ
هٌٗیزاضی ٍخَز زاضز ٍ ثیي تمؿین وبض تفىیىی ٍ خٌؿیتی ٍ وبض احؿبؾی قٌبذتی ٍ وبض احؿبؾی
تَنیفی ضاثُِ هٌٗیزاضی ٍخَز ًساضز.
ٍاژگاى کلیدی :تمؿین وبض ،هسیطیت احؿبؼ ،وبض احؿبؾی ،ظًبى قبغل.

 -1زاًكدَی زوتطی خبهِٗ قٌبؾی گطٍُ ّبی اختوبٖیٍ ،احس ٖلَم ٍ تحمیمبت ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی،تْطاى ،ایطاى.
 -2اؾتبزیبض ٍ ًَٖ ّیبت ٖلوی گطٍُ خبهِٗقٌبؾیٍ ،احس تْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى (ًَیؿٌسُ هؿئَل).
ft134033@gmail.com

 -3اؾتبز ٍ ًَٖ ّیبت ٖلوی گطٍُ خبهِٗقٌبؾیٍ ،احس ٖلَم ٍ تحمیمبت ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
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مقدمه

خبًَادُ بِ عٌَاى یکی اص بٌیبدیي ًْبدّبی اختوبعیّ ،وبًٌذ سبیش پذیذُّبی اختوبعی ،دس عَل ت بسیخ
بش اثش عَاهل گًَبگَى دستخَش تغییش ضذُ است .اص خولِ عَاهل هؤثش دس تحَالت اقتص بدی -اختو بعی
خَاهع ،هطبسکت فضآیٌذُ صًبى دس فعبلیتّبی اختوبعی ٍ اقتصبدی ٍ ٍسٍد آىّب بِ عشص ِ عو َهی ب َدُ
است کِ اثشات بسیبسی بشسبخت خبًَادُ ٍ دگشگًَی دس الگَّبی سٍاب ظ خ بًَادگی (ب ِ خص َظ ک ٌص
هتقببل صى ٍ ضَّش) ٍ تغییش دس هفَْم ًقص صى بِخبی گزاضتِ است .کبس بیشٍى اص خبً ٍِ ،ا بیر سٍصاً ِ
صًبى سا بِ چْبس بخص )1 :کبس بشای دسیبفت هضد  )2خبًِداسی  )3پشٍسش ک َد ٍ )4ا بیر صًبض َیی ٍ
ّوسشداسی ،تبذیل سبختِ است (کبستلض .)176: 1381 ،ایي ًق ص خذی ذ خبیگ بُ ٍ هَقعی ت صً بى سا دس
خبًَادُ تغییش دادُ است .اٍلیي پیبهذ هطبسکت صًبى دس هطبغل دسآهذصا ،اّویت یبفتي سْن اقتصبدی صً بى
دس بَدخِ خبًَادُ ٍ بِ تبع آى افضایص قذست صًبى دس اهَس خبًَادُ است .سیش تغییشات ایدبدضذُ دس خبًَادُ
اص ضکل سٌتی بِسَی هذسى دس حشکت است .دس خبًَادُ سٌتی ،هشد بِ علت ق شاس گ شفتي دس س ه ّ شم
قذست خبًَادُ بِ عٌَاى تٌْب ًبىآٍس ٍ تأهیي کٌٌذُ هٌببع اقتصبدی اص ق ذست ب بالیی دس اتخ بر تص ویوبت
هشبَط بِ اهَس خبًَادُ بشخَسداس است .قشاس گشفتي صى دس قبعذُ ّشم قذست خبًَادُ ٍ داض تي ًق صّ بی
عبعفی ٍ احسبسی ،سْن بسیبس اًذکی سا دس اتخبر تصویوبت هْن صًذگی بِ ٍی بخطیذُ اس ت .اص خول ِ
پیبهذّبی تفکیک ًقص ّب بش اسبه خٌسیت افشاد دس خبًَادُ ،عذم هطبسکت ضَّش دس کبسّ بی خ بًگی ٍ
سْن اًذ صًبى دس تصوینگیشی ّبی هْن دس خبًَادُ است .دس هقببل دس خبًَادُ هذسى ،ت ب ح ذی ض بّذ
اضتشا ٍ بشابشی صٍخیي دس اًدبم ٍابیر ٍ هسئَلیت هشبَط بِ اهَس خبًَادُ ّستین .ب ِع َسیک ِ تٌْ ب
ًقص صى؛ خبًِداسیّ ،وسش داسی ٍ بچِداسی ٍ تٌْب ٍایفِ هشد؛ ًبى آٍسی ٍ تأهیي دسآهذ خبًَادُ ًیس ت،
(هْذیصادُ ٍ صبلحی.)171 :1386 ،
دس گزضتِّبی دٍس ٍابیر صى ٍ هشد بب هشصی بسیبس دقیقتش اص اهشٍص تعییيضذُ بَد .هشدّب بیشٍى اص
خبًِ کبس هیکشدًذ ٍ صًبى داخل خبًِ .اهب اهشٍص دسصذ ببالیی اص صًبى دس خبسج اص خبًِ فعبلیت داسًذ ٍ
ضبغل ّستٌذ .اص عشفی اهشٍص دیگش کبسخبًِ بشای هشدّب غشیب ًیست ٍ ایي تفکش کِ کبسخبًِ فقظ ٍایفِ
صى است اص بیي سفتِ است ،اهب ٌَّص بسیبسی اص هشدّب فکش هیکٌٌذ کِ کبسخبًِ ٍایفِ صى است،
دسحبلیکِ ٍقتی هشدی صًی سا بِ ّوسشی خَد بشهیگضیٌذٍ ،ایفِ داسد هبیحتبج صًذگی اٍ سا تأهیي کٌذ،
پسکبس بیشٍى ٍایفِ هشد است .ببایيحبل ببصّن گبّی صى ٍ ضَّشّب ًویتَاًٌذ دس اهش تقسینکبس بِ تَافق
عبدالًِای بشسٌذ ( .)Soctt, 2000: 128اص لحبػ تبسیخی ،کبس ٍ خبًَادُ داسای حَصُ خٌسیتی ضذُاًذ،
بِعَسی کِ هشداى بِ عَس سٌتی تحت سلغِ ًقص کبس ٍصًبى بِ عَس سٌتی تحت سلغِ ًقص خبًَادُ
هیببضٌذ .تقببل هیبى کبس ٍ خبًَادُ یکی اص هَضَعبت هَسد تَخِ بسیبسی اص پژٍّصّب دس  25سبل
گزضتِ بَدُ است ( .)Bailyn & Fletcher: 2005تعبسض کبس -خبًَادُ اص خولِ عَاهل استشهآٍس ًبضی اص
ًقص است ،چشاکِ ایي تعبسض گَیبی ًبّوخَاًی ٍ تضبد بیي الضاهبت ٍ خَاستِّبی دٍ ًقص هتفبٍت
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است ( .)Kahn & et al, 1964اص سَی دیگش صًبى دس خَاهع دس حبل تَسعِ تببع سٌتّبی سایح ٍ
فشٌّگّبی هحلی ّستٌذ کِ تقسینکبس سٌتی ٍ اخببسی سا بش آًبى تحویل کشدُ است .خبهعِ دس حبل
تَسعِ ًیض اص ایي قبعذُ هستثٌی ًیست ٍ فشٌّگ هشدسبالسی دس توبم عشصِّبی خبًَادگی ٍ اختوبعی
قببل هطبّذُ است.
تقسین ًقص خٌسیتی ٍ تفکیک حَصُّبی صًبًِ ٍ هشداًِ اص یکذیگش ،اًعغبفًبپزیش بَدى ایي تقسین
ًقص ٍ عذم اهکبى خببِخبیی هیبى صى ٍ هشد دس اًدبم ٍابیر ٍ قبَل هسئَلیت خبًگی اص خولِ
ًطبًِّبی فشٌّگ هشدسبالس ّستٌذً .قغِ هقببل تقسین ًقص تفکیکی ،تقسین ًقص اضتشاکی است کِ
تحقق آى دس خبًَادُّب ،هشص هیبى حَصُّبی هشداًِ ٍ صًبًِ سا هحَ هیکٌذ ٍ بِ صًبى ٍ هشداى اهکبى
هیدّذ تب بش اسبه تَاًبییّب ٍ عالیق خَدً ،قصّبی هتفبٍتی سا دس خبًَادُ ایفب کٌٌذ .ایي ٍضعیت
گشدش ٍابیر ٍ هسئَلیتّبی خبًگی هیبى صى ٍ هشد سا تسْیل هیکٌذ (Lively & et al, 2004: 7-
.)364
تعبسض کبس -خبًَادُ تحت عٌَاى ًبسبصگبسی بیي ًقصّبی کبسی ٍ خبًَادگی تَصیر هیضَد کِ اص
فطبسّبی ًبسبصگبساًِ ًقصّبی خبًَادگی ٍ ضغلی بِ ٍخَد هیآیذ ( )Yildirim & Aycan: 2008ثٌبثطایي
ّطگبُ افطاز لبزض ثِ اًدبم ّوعهبى ٍْبیف ٍ هؿئَلیتّبی ّط زٍ ًمف ذبًگی ٍ قغلی ذَز ًجبقٌس ٍ
ٍْبیف ًبقی اظ ًمف ذبًَازگیقبى ثب ٍْبیف ًبقی اظ تْٗسات قغلی آىّب تساذل وٌس یب ثطٖىؽ،
ثِگًَِای وِ آىّب زض ایفبی ٍْبیف قغلی ٍ ذبًَازگی ذَز زچبض فكبض ٍ زقَاضی گطزًس ٍ ًتَاًس اظ ْٖسُ
العاهبت ّطزٍ ًمف ثِذَثی ثطآیٌس ،گَیین وِ آىّب زچبض تٗبضو ثیي ًمفّبی قغلی -ذبًَازگی قسُاًس
(احوسی فطاظ ٍ ّوىبضاى.)137 :1393،
تٗبضو ًمفّبی وبض -ذبًَازُ ثط ًبضيبیتّب زض ضٍاثٍ ذبًَازگی هیافعایس ٍ حتی هوىي اؾت ثِ
ًبؾبظگبضی ٍ خسایی هٌدط گطزز .ظیطا زض ایي فًب اگط تمؿینوبض اٖن اظ هؿئَلیتی ٍ احؿبؾی ٖبزالًِ ًجبقس
ٍ وبض احؿبؾی تٌْب ثِ ظى وِ ثیفتط زچبض ایي تٗبضو اؾت تحویل گطزز هحَض ذبًَازُ ،ظى زچبض تعلعل
زض حفّ ذبًَازُ ذَاّس قس .اگطچِ وبض احؿبؾی لعٍهبً ذبل خٌؿیتی ًیؿت ،اوثط لطیت ثِ اتفبق هُبلٗبت
ًكبى هیزٌّس وِ ظًبى ّن وبض احؿبؾی ثیفتط زاقتِ ٍ ّن ثیفتط زض هٗطو اًتٓبضات اًدبم چٌیي
وبضّبیی ّؿتٌس .ایي ثب تَخِ ثِ اذتالف ذلك قسُ زض هؿئَلیتّبی ذبًَازگی ضٍی هیزّس .اگطچِ ّیچ
لًبٍت فیعیَلَغیىی ثطای ایيوِ یه خٌؽ یب خٌؽ زیگط هیتَاًس چٌیي ٍْبیفی ضا اًدبم زّس ٍخَز
ًساضز ،هرهَنبً زضثبضُ هطالجت اظ افطاز هؿي ،اهب ظًبى هیتَاًٌس هطالجت ثیفتطی ضا زض ذبًَازُ ًكبى
زٌّس.
هكبضوت ظًبى ثِ ٌَٖاى ًیوى اظ پیىط خبهِٗ زض فٗبلیتّبى التهبزى ،اظ خولِ انَل اؾبؾى ٍ
اختٌبةًبپصیط اّساف تَؾِٗ زض ثطًبهِّبى التهبزى ،اختوبٖى ٍ فطٌّگى زض توبهى خَاهٕ ثكطى ثِ قوبض
هىضٍز ٍ ایي اهط زض قْطی چَى ظاّساى وِ اظ قْطّبی هطظی ثكوبض هىضٍز اظ اّویت ثیفتطى
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ثطذَضزاض اؾت .ثسیي هٌَٓض زض ایي تحمیكٍ ،يٗیت اقتغبل ظًبى زض ظاّساى ٍ ضاثُِ ًَٔ تمؿین وبض ٍ
هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض ذبًَاُ ثطضؾى قسُ اؾت.
ایي تحمیك اظ یه خْت اظ آًدبوِ ثِ یه هؿئلِ اختوبٖی هیپطزاظز وبضثطزی اؾت ٍ اظ آًدبوِ ثِ
تئَضیعُ وطزى ضاثُِ تمؿینوبض ٍ هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض فًبی ذبًَازُ هیپطزاظزّ .سفی ثٌیبزی
ضا زًجبل هیوٌس ،لصا ّسف ولی ایي تحمیك وبضثطزی -ثٌیبزی اؾتّ .سف انلی ایي پػٍّف ،قٌبذت
ضاثُِ تمؿینوبض ٍ هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض فًبی ذبًَازُ زض قْط ظاّساى اؾت .وِ ثب ضؾیسى ثِ
اّساف خعئی هكطٍحِ ظیط لهس ضؾیسى ثِ آى ضازاضز:
 -1قٌبذت ًَٔ تمؿینوبض زض فًبی ذبًَازُّبی قْط ظاّساى
 -2قٌبؾبیی ًَٔ هسیطیت احؿبؼ زض ذبًَازُّبی قْط ظاّساى
 -3قٌبؾبیی َٖاهل هؤثط زض ًَٔ تمؿینوبض زض ذبًَازُ (اقتغبل ظى ،پبیگبُ اختوبٖی ٍ التهبزی،
تحهیالت ظٍخیيَ ،جمِ اختوبٖی ،قجىِ اختوبٖی ،هٌعلت قغلی ظى ،زضآهس ظى)
 -4قٌبذت ٍيٗیت احؿبؼ ضيبیت ظى قبغل زض ضاثُِ ثیي ًَٔ تمؿینوبض ٍ هسیطیت احؿبؼ.
خؿتدَی ّبی هىطض زض تحمیمبت زاذلی ٍ ذبضخی ًكبى زاز .تحمیك ووی زض هَئَ تحمیك ٍاضتجبٌ
ثیي هتغیطّب نَضت گطفتِ اؾت .هطٍض هدوَِٖای اظ تحمیمبت زاذلی ٍ ذبضخی هطتجٍ ثب هتغیطّبی
تحمیك زض شیل اهسُ اؾت .ثِ زلیل خسیس ثَزى هَئَ هسیطیت احؿبؼ زض ذبًَازُ اظ ثٗس خبهِٗقٌبذتی،
ثسیْی اؾت وِ هُبلٗبت گؿتطزُای ًیع پیطاهَى آى اًدبم ًكسُ اؾت ٍ ّط یه اظ پػٍّكگطاى ثط اؾبؼ
اّساف ٍ ًیبظّبی ذَز ثِ آى پطزاذتٌس.
همبلِای تَؾٍ ویبًپَض ( )1390ثب ٌَٖاى «تدبضة هسیطیت احؿبؾبت زض ًٓبم هطالجتّبی پعقىی
(هُبلِٗ هَضزی قْط تَضًتَ)» اًدبم قسُ اؾت وِ ایي همبلِ حبنل یه پػٍّف ثیي قبذِای زض
حَظُّبی خبهِٗقٌبؾی احؿبؾبت ٍ خبهِٗقٌبؾی پعقىی اؾت وِ هفَْم «هسیطیت احؿبؾبت» ضا زض
گطٍُ ًبقٌبذتِای اظ پطؾٌل پعقىی -ضٍحبًیّبی قبغل زض ثیوبضؾتبى ثب ضٍیىطزی ویفی ثطضؾی هیوٌس.
زض ًٓبم هطالجتّبی پعقىی آهطیىبی قوبلی ًمف ضٍحبًی همین ثٌَِٖاى یىی اظ اًٖبی تین پعقىی
ًْبزیٌِقسُ وِ ثِ اضائِ هطالجتّبی هٌَٗی -هصّجی ثطای افطاز هتمبيی هیپطزاظز .زض ایي هُبلِٗ ویفی
وِ اظ ًَٔ تَنیفی ثب تأویس ثط تحلیل پسیسُ قٌبذتی اؾت ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطزّبی وٌف هتمبثل ًوبزیي،
پسیسُقٌبؾی ٍ ضٍـقٌبؾی هطزهیً 21 ،فط اظ ضٍحبًیّبی قبغل زض ثیوبضؾتبىّبی هرتلف قْط تَضًتَ
هَضز ههبحجِ ٖویك ًیوِ ؾبذتبضهٌس لطاض گطفتٌس تب زضثبضُ تدبضة احؿبؾی ذَز ٍ چگًَگی تٗبهل ثب
هطاخٗبى ذَز نحجت وٌٌسً .وًَِ قبهل ضٍحبًیًَی اظ هصاّت هؿیحیت ،اؾالم ،یَْزیت ،ثَزاییؿن ٍ
ثتپطؾتی هسضى اؾت .هحمك ثب هطاخِٗ هؿتمین ثِ ثیوبضؾتبىّبی هصوَض ،ذَاّبى هكبضوت زاٍَلجبًِ
ضٍحبًیّب زض هُبلِٗ قس .ثطضؾی ثََِض ذبل ضٍی تكطیح فطایٌس وٌف هتمبثل ثیي ضٍحبًیّب ٍ هطاخٗبى
آىّب هتوطوع اؾت ٍ ًكبى هیزّس ضٍحبًیّب چگًَِ ثِ اضائِ حوبیت احؿبؾی ٍ ایدبز ًَٖی هٌَٗیت
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هجتٌی ثط هتي زض هطاخٗبى ذَز هیپطزاظًس .ضٍحبًیّب ًِتٌْب ثبیس ٖویمبً ثب احؿبؾبت هطزم زضگیط قًَس،
ثلىِ ثبیس زض یه فطایٌس تجبزل احؿبؾبت ،وٌف هتمبثل ضا ثٌَِٖاى زؾتبٍضزی زض خطیبى تثجیت ًوبیٌس.
ٖالٍُ ثط ایيً ،تبیح هُبلِٗ قبهل زاهٌِای اظ هساذالت اؾتطاتػیه اؾت وِ هیتَاى آىّب ضا زض لبلت
تىٌیهّبی «هسیطیت احؿبؾبت ثیي قرهی» هٗطفی ًوَز ٍ زض تَنیف فطآیٌس وٌفهتمبثل ثیي
ضٍحبًیّب ٍ هطاخٗبى هَضز تأویس لطاض زاز.
همبلِای تَؾٍ احوسی فطاظ ٍ ّوىبضاى ( )1390تحت ٌَٖاى تجییي تدبضة ظًبى قبغل پیطاهَى ًمف
هبزضی :یه پػٍّف ویفی پسیساضقٌبؾی اًدبمقسُ اؾت وِ ایي پػٍّف اظ ًَٔ ویفی ثَز وِ زض آى اظ
ضٍیىطز پسیساضقٌبؾی اؾتفبزُ قس .قطوتوٌٌسگبى اظ هیبى وبضوٌبى ظى قبغل زضیىی اظ ٍاحسّبی زاًكگبُ
آظاز اؾالهی اًتربة قسًسً .وًَِگیطی هجتٌی ثط ّسف ثَز وِ ثب  9قطوتوٌٌسُ اًدبم گطفت .ضٍـ انلی
خوٕآٍضی زازُّب ،ههبحجِّبی ثسٍى ؾبذتبض ٍ ٖویك ضٍـ تدعیٍِتحلیل والیعی 1ضاٌّوبی فٗبلیت
پػٍّكگطاى ثَز .ضٍایی ٍ پبیبیی هُبلِٗ حبيط ضیكِ زض چْبض هحَض «اضظـ ٍالٗی ،وبضثطزی ثَزى ،تساٍم
ٍ هجتٌی ثط ٍالٗیت ثَزى» زاقت .یبفتِّبی حبنل زض  414وس اٍلیِ 25 ،ظیط هًوَى ٍ  7هًوَى انلی
قبهل ثبضزاضی هتفبٍت ،چتط حوبیتی ،تفَیى ًمف ،تساذل ًمف ،وكف ًمف ،ؾبظگبضی تسضیدی ٍ
فطؾبیف ثَز .لجَل ًمفّبی هتٗسز ّوؿطی ،هبزضی ٍ قغلی زض ظًبى قبغل ،ؾجت ثِ ٍخَز آهسى
اًتٓبضات ًمكی گًَبگَى ٍ اخجبض زض پبؾرگَیی ثِ ایي اًتٓبضات ٍ ًیبظّبی ًمكی زض ذبًَازُ ٍ خبهِٗ قسُ
اؾت .اهب اظ آًدب وِ ًمف هبزضی یىی اظ هْنتطیي ًمفّبی ظًبى ثِ قوبض هیضٍز ،ثََِض لُٕ ایي
هَئَ ذَاؾتِ یب ًبذَاؾتِ هیتَاًس ایفبی ًمف هبزضی ضا تحت تأثیط لطاض زّسّ .وبى ََض وِ یبفتِّبی
ایي پػٍّف ًكبى هیزّس ،ایفبی ایي ًمف هْن زض هبزضاى قبغل ثب تحول هكمبت ٍ ؾرتیّبی فطاٍاًی
ّوطاُ هیثبقس ٍ فطآیٌسی هتفبٍتی ثب ظًبى غیط قبغل زاضز وِ ایي اهط هیتَاًس ثط ضٍی ؾالهت خؿن ٍ
ضٍاى آًبى تأثیطگصاض ثبقس ،ثٌبثطایي هؿتلعم تَخِ ثیكتطی اؾت..
زض پػٍّف ذبلس ( )1385ثب ٌَٖاى «اقتغبل ظًبى ٍ يطٍضت وٌتطل فكبضّبی ًبقی اظ وبض ذبًگی»
ؾٗی قسُ اؾت ثب اًدبم یه ثطضؾی پیوبیكی زض ثیي  311ظى قبغل زاضای ّوؿط زض زٍ هٌُمِ اظ قْط
تْطاى ثِ ایي پطؾف پبؾد زازُ قَزً .تبیح حبوی اظ آى اؾت وِ هكبضوت ّوؿط زض وبضذبًِ ،تحهیالت
ٍی ،احؿبؼ ثطاثطی ظٍخیي زض تمؿینوبض ذبًگی ،هیعاى ضيبیت ظًبى اظ قغل ذَز ،اًگیعُ اقتغبل،
هحتَای قغل ،اًُٗبف قغلی ،ؾبثمِ وبض ٍ حدن ؾبٖبت وبض ّفتگی ،هٌبثٕ هُلَثی ثطای ظًبى زض خْت
اًُجبق ثب فكبض ثِ قوبض هیآیٌس.
پبولیؿیّ ٍ 2وىبضاى ( )1997زض همبلِای تحت ٌَٖاى خٌؿیت ،وبضّب ٍ وبض احؿبؾی زض ؾبظهبىّبی
پیچیسُ تأویس هیوٌٌس وِ هحممبى ؾبظهبىّبی زٍلتی زض هُبلٗبت ذَز اظ خٌؿیت زض هحیٍ وبض ،تأویس ثط
1- Colaizzi
2- paklicy
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وبض احؿبؾی ضا آغبظ وطزُاًس ٍ زضیبفتِاًس وِ ظًبى هبّط ،اغلت زض ؾبظهبىّب ثِ نَضت افطاَی ًگطیؿتِ
هیقًَس ٍ حتی گبّی وِ آىّب هیتَاًٌس ًمف ثحطاًی زض ؾبظهبى ایفب وٌٌس ،ثبظّن چٌیي ًگطقی ًؿجت
ثِ آى ّب ٍخَز زاضز .وبض احؿبؾی تالـ فطز ثطای اضائِ احؿبؾبت ثِ َطیمی اؾت وِ ثِ ٍؾیلِ ؾبظهبى
هُلَة اؾت .هحممبى فطو هیوٌٌس وِ وبضوٌبى زاضای تدطثِ وبض احؿبؾی ثیفتط وِ زض هیبى
وبضهٌساًكبى زیسُ هیقًَس ،وٌفّبی هؤثطتطی ثب هكتطی زاقتِ ٍ ضٍاثٍ زضًٍی ثْتطی زاضًس ٍ ٖولىطز
هٌٓن ثْتطی اظ ذَز ثطٍظ هیزٌّس .ایي همبلِ ،اثطات وبض احؿبؾی زض یه هحیٍ وبض هٗوَلی ضا زض ََل
ظهبى وٌىبـ هیوٌس .پؽذَضزّبی هرتلف ًكبى هیزٌّس ؾبظهبًی وِ زاضای تٗساز ظًبى ثیفتطی اؾت
ٖولىطز ؾبظهبًی ثْتطی زاضز ،ثِ ٖالٍُ وبض احؿبؾی ،تَلیس ؾبظهبى ضا ثبالتط هیثطز ٍ ایي ثِ زلیل ًمف
وبضوٌبى زض آى ٍ ضيبیت هكتطی اؾت.
ٍاضتَى )1993( 1زض همبلِای تحت ٌَٖاى احؿبؾبت زض وبض ٍ زض ذبًِ :زضن ًتبیح زض ًمفّبی
احؿبؾی هرتلف ثِ ثطضؾی ضٍاثٍ وبض ٍ ذبًِ اظ خٌجِ هسیطیت احؿبؾبت تَؾٍ افطاز ّط زٍ خٌؽ
هیپطزاظزً .تبیح ًكبى هیزّس چَُض وبض ٍ ذبًَازُ اظ ًٓط ًَٔ ٍ زضخِ هسیطیت احؿبؾبت هَضز ًیبظ ثب
یىسیگط تفبٍت زاضًس .ؾپؽ ًكبًِ ّبی ایي هفَْم ضا اظ ًَٔ ٍ زضخِ هسیطیت احؿبؾبت ثطای ظًبى ٍ هطزاى
ٍ ضٍاثٍ وبض -ذبًَازُ هَضز اضظیبثی لطاض هیگیطز.
ثتّ ٍ 2وىبضاى ( .)2008زض هُبلِٗای تحت ٌَٖاى پبؾدّبی احؿبؾی ثِ تٌبلًبت وبض -ذبًَازُ زض
آهطیىب ثِ اضظیبثی ًمف خٌؿیت زض خْتزّی وبضی زض ثیي هطزاى ٍ ظًبى ثِ اضظیبثی اثط تٗبضو وبض-
ذبًَازُ زض احؿبؾبت ٍ اثطات تٗسیلوٌٌسُ خْتگیطی خٌؿیتی هیپطزاظز .ثط اؾبؼ َطاحی چٌس ؾُحی،
هحممبى زضیبفتٌس وِ تساذل ذبًَازُ ثب وبض ،اضتجبٌ هثجتی ثب گٌبُ ٍ خْتگیطی خٌؿیتی زض ّط زٍ ًَٔ
تٗبضو (وبض ثب ذبًَازُ ٍ ذبًَازُ ثب وبض) ثطای پیفثیٌی احؿبؼ گٌبُ اضتجبٌ زاضز .ثََِض ذبل ،ثََِض
ولی ،افطاز ؾٌتی احؿبؼ گٌبُ ضا زض ٌّگبم ثطٍظ هكىل زض ٌّگبم هكىالت ذبًَازُ ثب وبض تدطثِ هیوٌٌس.
ٍ افطاز هؿبٍات َلت گٌبُ ضا زض ٌّگبم تساذل وبض ثب ذبًَازُ تدطثِ هیوٌٌسٖ .الٍُ ثط ایي تٗبهل زض ؾُح
ثبالتط ًكبى زاز وِ هطزاى ؾٌتی توبیل ثِ تدطثِ یه اضتجبٌ لَیتط ثیي تساذل ذبًَازُ ثب وبض ٍ گٌبُ
ًؿجت ثِ هطزاى یب ظًبى ثب گطایف خٌؿیتی ثطاثطی َلت زاضًس.
ووپط یىی اظ پیكگبهبى زض خبهِٗقٌبؾی احؿبؾبت اؾتٍ .ی اثتسا ضّیبفت ذَز ضا ًٓطیِ تٗبهل
اختوبٖی احؿبؾبت ًبهیس ٍ اذیطاً ثِ ّوطاُ وبلیٌع ثِ زًجبل پیكجطز ایي ًٓطیِ ثَزُاًس .اظ ًٓط ووپط ضٍاثٍ
اختوبٖی ،هحطن اثتسایی احؿبؾبت اؾت .احؿبؾبت ثِ ََض لبثل هالحِٓای ،ثِ ٍلبیٕ هحیُی ٍاوٌف
ًكبى هیزٌّس ٍ زض خَاهٕ هسضى ،هْنتطیي ثٗس هحیٍ ،ثٗس اختوبٖی اؾت ( .)Kemper, 1991: 330ثط
َجك ًٓط ٍی َٖاهل ؾبذتبضی اظ خولِ هَلٗیت اختوبٖی افطاز زض همبیؿِ ثب زیگطاى ،ثط ٍاوٌفّبی
1- Wharton
2- Beth
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احؿبؾی آىّب زض هَلٗیتّبی اختوبٖی ،اثط هیگصاضز .لسضت ٍ پبیگبُ زٍ ثٗس اؾبؾی ضٍاثٍ اختوبٖی
ّؿتٌس وِ هَخت احؿبؼ ذبنی زض َی تٗبهل اختوبٖی هیقًَس (.)Simon & Noth, 2004: 1139
ووپط ؾبذتبض اختوبٖی ضا ثب تَخِ ثِ لسضت ٍ پبیگبُ تٗطیف هیوٌس :ؾبذتبض اختوبٖی ثِ هٌٗی ضاثُِ
ٖوَزی وٌكگطاى هطتجٍ ثِ ّن زض اهتساز ضاثُِ لسضت ٍ پبیگبُ اؾت ( .)Greenstein, 1981: 337اظ زیس
ٍی ٍ وبلیٌع لسضت ٍ پبیگبُ ،زض ؾُح ذطز ٍ والى ،ثٌیبى اثٗبز اضتجبٌ زض تٗبهل اختوبٖی اؾت.
ووپط پؽ اظ هطٍض هُبلٗبت احؿبؼ ًتیدِ هیگیطز وِ چْبض احؿبؼ انلی ٍ اٍلیِ ٍخَز زاضز :تطؼ،
ٖهجبًیت ،قبزی /ضيبیتً ٍ ،بضاحتی /افؿطزگی .ایي احؿبؾبت هیتَاًٌس ثِ تطویجبت ٍ اقىبل
پیچیسُ تطی ثؿٍ یبثٌس ٍ احؿبؾبت پیچسُ تط ٍ هْوی هبًٌس احؿبؼ گٌبُ ،قطم ،افتربض ،حؿبزت ٍ ٖكك
ضا تكىیل زٌّس .ووپط اؾتسالل هیوٌس وِ احؿبؾبت اٍلیِ ،زاضای اؾبؼ ٖهجی -ظیؿتقٌبذتی ٍ
تىَیٌی ّؿتٌس؛ چطاوِ آىّب ثطای ثمبء الظماًس (.)Turner, 2003: 2-441
تمبيب ٍ ًیبظ ثِ قىلزّی احؿبؾبت ٍ تدلی احؿبؾبت ًَٖی هحل اخطای اختوبٖی هحؿَة
هیقَزّ .بچكیلس زض ایي ایسُ پیكگبم اؾت وِ وبضوٌبى ذسهبتی زض وبضّبی احؿبؾی زضگیط ّؿتٌس ٍ زض
اًدبم ایي وبض آىّب ثبیس هبًٕ اظ احؿبؾبت ًجَغبًِ قًَس تب ثتَاًٌس احؿبؾبت هیبًی ٍ هكتطوی ضا وِ ثطای
هٌفٗت ثِ فطٍـ هی ضؾس ضا هتدلی وٌٌس .اًَأ ذبل تغییطات زض وبض احؿبؾی هَضز هُبلِٗ لطاض گطفتِ
اؾت .ثطای هثبل تغییط تْٗس ثِ قبزی ،آضاهف یب وٌبض گصاقتي ذكن یب قطم ثِ غطٍض .احؿبؾبت هیتَاًٌس
ثب تٌٓین ؾُح احؿبؾبت زض هَلٗیتی وِ احؿبؾبت ضٍی هیزٌّس تٌٓین قًَس ٍ تدلی ؾُحی ٍ
غؾتهساضاًِ ثب تَلیس ذكن ضا زض تغییط قطم ثِ غطٍض هكرم هیًوبیس .ثطذی احؿبؾبت ًعزیه ّؿتٌس ٍ
اخبظُ تغییط آؾبى ضا هیزٌّس زض حبلی وِ ثبلی آىّب زٍض ّؿتٌس .ثََِضی وِ تغییط ًیبظهٌس پكتیجبًی
اختوبٖی ٍ ضاٌّوبیی اؾت .اگط تدطثِ زٍ احؿبؼ ثِ نَضت هثجت زض یه فطز ثب یىسیگط ّوجؿتگی
زاقتِ ثبقس ،آًگبُ آى زٍ احؿبؼ ثبیس ثِ لحبِ ًؿجی ،ثب یىسیگط لبثلزؾتطؼ تلمی قًَس .هب ثِ تحلیل
ّوجؿتگی ثیي احؿبؾبت اٍلیِ هی پطزاظین تب ثجیٌین چَُض تغییطات ثیي فبنلِ احؿبؾبت زٍ َطفِ هیتَاًس
ثب ٖجَض اظ احؿبؾبت زض حبل تغییط تَنیف قَز (.)Kathryn, 2004: 12-111
ثِ َطظ ٖدیجی اظ ظهبى ّبچكیلس زیسگبُّب ضاخٕ ثِ وبض احؿبؾی ،ثََِض ذبل ًٓطیِ احؿبؾبت ضا
زض ًٓط ًگطفتٌس .زض وتت ضاخٕ ثِ احؿبؾبت تَافك ووی ٍخَز زاضز ضاخٕ ثِ ایٌىِ هٌَٓض اظ احؿبؾبت
چیؿت ،اهب ایي ٍاِغُ هٗوَالً ثِ اًگیرتگی فیعیَلَغیىی ٍ اضظیبثی قٌبذتی ٍيٗیت اقبضُ زاضز .ثب تٌٓین
ثطاًگیرتگی ٍ قٌبذتّبیی وِ احؿبؾبت ضا تٗطیف هیوٌٌس ،افطاز هیتَاًس زض خْت ّوبٌّگی لَاًیي آى
ٍيٗیت ،حبالت احؿبؾیقبى ضا وٌتطل وٌٌسّ .وچٌیي ،وبضهٌساى قٌبذتّب ٍ ثطاًگیرتگیقبى ضا تٌٓین
هیوٌٌس تب احؿبؾبت هٌبؾجی ضا زض وبض ًكبى زٌّسًٓ .طیِ تٌٓین احؿبؾبت وِ ثِنَضت فطآیٌسّبیی وِ
افطاز ثط چگًَىی تدطثِ ٍ اثطاظ احؿبؾبت تأثیط هیگصاضًس تٗطیف قس ،چبضچَة ضاٌّوبی ثؿیبض هفیسی
ثطای وبض احؿبؾی فطاّن هیوٌسًِ .تٌْب ثِایيٖلت ثلىِ تحمیك تٌٓین احؿبؾبت ،نطاحتبً ًمف
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ثطاًگیرتگی فیعیَلَغیىی ضا ثََِض زلیك تطاظ ًٓطیِپطزاظاى وبض احؿبؾی زضگصقتِ ثطضؾی وطز .زضن
تأثیط ثطاًگیرتگی ََالًی ٍ ؾطوَثی ایي ثطاًگیرتگی زض ًَقتِ ّب َجك هىبًؿین ّبیی ثطضؾیقسُ اؾت
وِ وبض احؿبؾی هٌدط ثِ فطؾَزگی ٍ اؾتطؼ هیقَز (.)Grandey, 2000: 96-97
21
زٍ هتغیط پبیگبُ التهبزی -اختوبٖی ٍ قجىِ اختوبٖی ذبًَازُ اظ ًٓطیِ قجىِ الیعاثت ثبت
اؾترطاجقسُ اؾت .الجتِ ثبت ( )1373زض تحمیمبتف ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ پبیگبُ التهبزی-
اختوبٖی زض چگًَگی تمؿین ًمفّبی ذبًَازگی ،هؤثط ًیؿت ،اهب ثِ زلیل ایٌىِ تحمیمبت ثبت زض زِّ
 ٍ 50زض اًگلیؽ اًدبمقسُ اؾت ٍ ثِ ٖلّت تفبٍتّبی ظهبًی ٍ هىبًی هَخَز ،زض ایي تحمیك تأثیط پبیگبُ
التهبزی -اختوبٖی ّط ذبًَازُ وِ اظ خوٕ چٌس قبذم تحهیالت ظى ٍ هطز ،قغل ظى ٍ هطز ،زضآهس ظى
ٍ هطز ،ول زضآهس ذبًَازُ ،ول هربضج ذبًَازُ ٍ هٌُمِ هحل ؾىًَت آىّب ثِزؾتآهسُ ،زض وٌبض ؾبیط
هتغیطّب هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت .ثبت ًٓطیِ ذَز ضا زض وتبة «ذبًَازُ ٍ قجىِ اختوبٖی» ثب تطویت
زٍ هفَْم اؾبؾی تجییي هیوٌس .ایي زٍ هفَْم ٖجبضتاًس اظ :خسایی ًمفّبی ذبًَازگی ٍ هتهالًِ ثَزى
قجىِ اختوبٖی ذبًَازُ هٌَٓض ثبت اظ هتهالًِ ثَزى اًساظُ آقٌبیی ٍ زیساضّبی هیبى اقربنی اؾت وِ
یه ذبًَازُ ثب آىّب آقٌبؾت اهب هؿتمل زض ذبًَازُ انُالح «قجىِ هتطاون یب هتهل» ثطای تَنیف
قجىِای ثِ وبض هیضٍز وِ زض آى هیبى ٍاحسّبی تكىیلزٌّسُ ضٍاثٍ ثؿیبضی ٍخَز زاضزٖ ٍ .جبضت قجىِ
پطاوٌسُ ثطای تَنیف قجىِای وِ زض آى ضٍاثٍ ووی هیبى ٍاحسّبی تكىیلزٌّسُ ٍخَز زاضز ثِ وبض
هیضٍز .ثطضؾی زلیكتط ثبت ثط ضٍیزازُّبی تحمیك ضٍقي وطز وِ هیعاى خسایی ًمفّبی ذبًَازگی ثب
هیعاى هتهالًِ ثَزى ول قجىِ ذبًَازُ هطتجٍ اؾت« .ذبًَازُّبیی وِ هیعاى ثبالیی اظ خسایی ضٍاثٍ
ًمكی ظى ٍ قَّط ضا زاقتٌس ،یه قجىِ هتطاون زاقتٌس ،ثؿیبضی اظ زٍؾتبىّ ،وؿبیگبى ٍ ذَیكبًٍساى
ّوسیگط ضا هیقٌبذتٌس».
ذبًَازُّبیی وِ ضٍاثٍ ًمكی ًؿجتبً هكتطوی هیبى ظى ٍ قَّط زاقتٌس ،یه قجىِ پطاوٌسُ زاقتٌس،
تٗساز ووی اظ ذَیكبًٍساىّ ،وؿبیگبى ٍ زٍؾتبًكبى ّوسیگط ضا هیقٌبذتٌس .ثط ایي اؾبؼ ؾپؽ ثبت
فطيیِ انلی ذَز ضا هُطح هیوٌس« :هیعاى خسایی ًمفّبی ظى ٍ قَّط هؿتمیوبً ثب هتهالًِ ثَزى
قجىِّبی اختوبٖی ذبًَازُ تفبٍت هیوٌس» .قجىِّبی هتطاون هیعاى ثیفتطی اظ خسایی هیبى ًمفّبی
ظى ٍ قَّط ضا زاقتٌس .زض ًتیدِ َجك ًٓطیِ ثبت ذبًَازُّبیی وِ قجىِ هتطاون زاضًس ،تمؿین ًمف زض
آىّب تفىیىی ٍ خٌؿیتی ٍ ذبًَازُّبیی وِ قجىِ پطاوٌسُ زاضًس تمؿین ًمف زض آىّب اقتطاوی اؾت
(ثبت.)258 :1373،
ثبتَخِ ثِ اثیبت ًٓطی تحمیك ٍ پیكیٌِ تدطثی فطيیِّبی تحمیك ثِ نَضت شیط َطاحی ٍ تسٍیي
گطزیس:
1- Bat, E

نوع تقسین کار و هدیریت احساس زناى شاغل در خانواده (هورد هطالعه :زناى ...

 -1ثیي ًَٔ تمؿینوبض زض ذبًَازُ ٍ هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل ضاثُِ هٌٗبزاضی ٍخَز زاضز.
 -2ثیي ًَٔ تمؿین وبض زض ذبًَازُ ٍ وبض احؿبؾی ظًبى قبغل ضاثُِ هٌٗبزاضی ٍخَز زاضز.
 -3ثیي اًدبم وبض احؿبؾی اظ َطف ظى ذبًَازُ ٍ ًبضيبیتی اظ ظًسگی ذبًَازگی ضاثُِ هٌٗبزاضی ٍخَز
زاضز.
 ًَٔ -4تمؿین وبض ٍ هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض ذبًَازُ تحت تأثیط حوبیت اختوبٖی،
ٍیػگیّبی حَظُ وبضی (ظهبى ًَٔ ،وبض ،فبنلِ وبض اظ ذبًِ ٍ ٍ ٍ )...یػگیّبی حَظُ ذبًَازُ (حوبیت
اًٖبی ذبًَازُ ،تٗساز فطظًساى ٍ ؾي) هیثبقس.
روش

ضٍـ ایي تحمیك ثطحؿت ّسف تَنیفی -تحلیلی اؾت ٍ زض ثرف ًٓطی تحمیك اظ ضٍـ اؾٌبزی ٍ
هٌبثٕ وتجی (هىتَة) اؾتفبزُ قسُ ٍ ثطای ًٓطیِّب ٍ تدبضة تحمیمبتی ثِ هٌبثٕ ٍ اؾٌبز هطاخِٗ قسُ اؾت
ٍ زض ثرف تدطثی تحمیك ًیع ثطای گطزآٍضی اَالٖبت اظ ضٍـ پیوبیف تحلیلی ثب اثعاض پطؾكٌبهِ
اؾتفبزُ قس .اظ ًٓط ٍؾٗت ،یه هُبلِٗ پٌْبًگط ٍ اظ ًٓط زاهٌِ یه ثطضؾی ذطز ٍ اظ ًٓط ّسف ،تَنیفی-
تحلیلی ٍ ًَٔ تحمیك وبضثطزی اؾت .خبهِٗ آهبضی هَضز هُبلِٗ زض ایي پػٍّف ضا ظًبى قبغل زض قْط
ظاّساى زض ؾبل  1394تكىیل هیزّس وِ خْت ثطآٍضز حدن ًوًَِ اظ ضٍـ ثطآٍضز حدن ًوًَِ وَوطاى
اؾتفبزُ ٍ تٗساز ً 386فط ثِ ٌَٖاى حدن ًوًَِ اًتربة قسًس .ثب تَخِ ثِ تىٌیه خوٕآٍضی اَالٖبت زض
تحمیمبت پیوبیكی ،زض ایي تحمیك اظ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض تْیِ پطؾكٌبهِ ؾٗی قسُ اؾت
هَاضزی وِ الظم اؾت زض للوطٍ پطؾف ،هحتَای پطؾف ،خولِ ثٌسی گَیِّبً ،حَُ اؾتفبزُ اظ ؾَاالت
ثب ظ یب ثؿتِ ،آضایف پطؾكٌبهِ ٍ ًیع انَل زیگطی وِ ثِ اخطای ثْتط آى هٌتْی هیقَز ،ضٖبیت قَز.
ثطای هتغیطّبی هسیطیت احؿبؼ ٍ تمؿین وبض ٍ ّنچٌیي هتغیطّبی ظهیٌِای اظ پطؾكٌبهِ هحمكؾبذتِ
اؾتفبزُ هیگطززّ .نچٌیي ضٍایی ّط یه اظ هؤلفِّبی هسیطیت احؿبؼ ،تمؿینوبض ٍ ؾبیط همیبؼ ثب
اؾتفبزُ اظ يطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبؾجِقسُ اؾت .ثط ایي اؾبؼ ،يطیت آلفبی وطًٍجبخ ثطای تمؿین وبض
( ٍ )0/76هسیطیت احؿبؼ ()0/904هحبؾجِ قسُ اؾت .ثٌبثطایي ،هیتَاى اشٖبى زاقت وِ گَیِّبی هَضز
اؾتفبزُ اظ ؾبظگبضی زضًٍی لبثل لجَلی ثطذَضزاضًس .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ ضٍـ آهبض تَنیفی
(خسٍل فطاٍاًی ،زضنس ،هیبًگیي ٍ  ٍ )...خْت تحلیل زازُّب اظ آهبض اؾتٌجبَی (يطایت ّوجؿتگی) ثْطُ
گطفتِ هیقَز.
یافتهها

یافتِّای تَصیفی؛ ثب تَخِ ثِ خسٍل ظیط هكبّسُ هیقَزً 15 ،فط ( )%3/9اظ افطاز ًوًَِ زض ضزُ
ؾٌی ونتط اظ 25ؾبل ّؿتٌسً 190 ،فط ( )%49/2زض ضزُ ؾٌی ثیي  25تب  35ؾبلً 136 ،فط ( )%35/2زض
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ضزُ ؾٌی  35تب  45ؾبلً 41 ،فط ( )%10/6زض ضزُ ؾٌی ثیي  45تب  55ؾبل ٍ ً 4فط ( )%1اظ افطاز ًوًَِ زض
ضزُ ؾٌی ثیي  55تب  65ؾبل هیثبقٌس .ثیفتطیي فطاٍاًی هطثٌَ ثِ ضزُ ؾٌی ثیي  25تب  35ؾبل هیثبقس
ٍ ونتطیي فطاٍاًی هطثٌَ ثِ ضزُ ؾٌی ثیي  55تب  65ؾبل اؾت.
جذٍل ( :)1بررسی تَزیع فراٍاًی هتغیر سي پاسخگَ
سي پاسخگَ

فراٍاًی

درصذ

درصذ تجوعی

کنتر از  52سال

52

3/ 9

3/ 9

بیي  52تا  32سال

591

99/5

23/5

بیي  32تا  92سال

531

32/5

88/3

بیي  92تا  22سال

95

51/1

99

بیي  22تا  12سال

9

5

511

جوع

381

511

زض ایي هطحلِ اظ پػٍّف خْت ثطضؾی فطيیِّبی تحمیك ٍ ؾبیط تحلیلّب اثتسا ثبیس ًطهبل یب غیط
ًطهبل ثَزى تَظیٕ زازُّب ضا هكرم ًوَز .زض ایي پػٍّف ثِ هٌَٓض ثطضؾی ًطهبل ثَزى تَظیٕ زازُّب اظ
آظهَى وَلوَگَضٍف -اؾویطًف اؾتفبزُ هیگطززً .تیدِ ایي آظهَى زض خسٍل ًكبى زازُ قسُ اؾت.
جذٍل ( :)2بررسی ًرهال بَدى تَزیع هتغیرّا
Most Extreme Differences
هتغیر

قذر هطلق

هثبت

هٌفی

آهارُ K.S

سطح هعٌیداری

ًتیجِ

)(sig

تقسین کار

1/129

1/129

-1/199

5/525

1/595

تَزیع هتغیر ًرهال است

هذیریت احساس

1/173

1/173

-1/115

5/358

1/189

تَزیع هتغیر ًرهال است

احساس کار

1/131

1/121

-1/138

1/978

1/355

تَزیع هتغیر ًرهال است

شبکِ اجتواعی

1/185

1/175

-1/189

5/397

1/115

تَزیع هتغیر ًرهال است

ثب تَخِ ثِ خسٍل اظ آًدب وِ ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى ًطهبل ثَزى هتغیطّبی تمؿین وبض (،)0/141
هسیطیت احؿبؼ ( ،)0/084احؿبؼ وبض ( ،)0/322قجىِ اختوبٖی ( )0/061ثیفتط اظ  0/05هیثبقس
( )𝜶; 0/05 ٍ sig>0/05ثٌبثطایي فطو نفط ضا ضز ًىطزُ ٍ ثب اَویٌبى  %95هیتَاى گفت تَظیٕ هتغیط
تمؿین وبض ،هسیطیت احؿبؼ ،احؿبؼ وبض ،قجىِ اختوبٖی ًطهبل اؾت.

نوع تقسین کار و هدیریت احساس زناى شاغل در خانواده (هورد هطالعه :زناى ...

یافتِّای استٌباطی؛ فرضیِ اٍل :بیي ًَع تقسینکار در خااًَادُ ٍ هادیری

اسساا

زًاى شاغل رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد.
جذٍل ( :)3بررسی آزهَى ّوبستگی فرضیِ اٍل
هتغیر

هذیریت احساس

تقسینکار

ضریب ّوبستگی

** 1/333

سطح هعٌی داری

1/111

تعذاد

381

**P< 1/10

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل هكبّسُ هیقَز ،يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ تمؿین وبض ثطاثط
 ٍ 0/333ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى ونتط اظ
( 0/01همساض ذُب ;𝜶) هیثبقس ( ،)𝜶= 1/11 ٍ sig<1/11ثٌبثطایي ثب اَویٌبى  %99هیتَاى گفت
ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ تمؿین وبض ضاثُِ هٌٗیزاضی ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ هثجت ثَزى همساض يطیت
ّوجؿتگی هیتَاى گفت ضاثُِ هثجت ٍ هؿتمین ثیي زٍ هتغیط ٍخَز زاضز ٍ ثب افعایف یىی زیگطی ًیع
افعایف هییبثس .ثِ ٖجبضتی ّطچِ تمؿین وبض زض ذبًَازُ ثیفتط ثِ ؾوت اقتطاوی توبیل زاقتِ ثبقس
هسیطیت احؿبؼ زض ثبًَاى افعایف هییبثس ٍ ّطچِ تمؿین وبض زض ذبًَازُ ثِ ؾوت تفىیىی -خٌؿیتی
توبیل زاقتِ ثبقس ،هسیطیت احؿبؼ وبّف هییبثس ٍ ثِ ؾوت وبض احؿبؾی گطایف پیسا هیوٌس.
تقسین کار

1

5

کاّش ًورُ تقسین کار ; تقسین

افسایش ًورُ تقسین کار ; تقسین

کار تفکیک -جٌسیتی

کار اشتراکی

هذیریت احساس

1

5

کاّش ًورُ ; کار احساس

افسایش ًورُ ; هذیریت احساس
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فرضیِ دٍم؛ بیي ًَع تقسین کار در خاًَادُ ٍ کار اسساسی زًاى شاغل رابطِ هعٌاداری
ٍجَد دارد.
جذٍل ( :)4بررسی آزهَى ّوبستگی فرضیِ دٍم
هتغیر
کار احساسی

تفکیکی ٍ جٌسیتی
ضریب ّوبستگی

** 1/93

سطح هعٌی داری

1/111

تعذاد

381

**P< 1/10

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل هكبّسُ هیقَز ،همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض تفىیىی ٍ خٌؿیتی
زض ذبًَازُ ٍ وبض احؿبؾی ثطاثط  ٍ 0/43ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض
ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى ونتط اظ ( 0/01همساض ذُب ;𝜶) هیثبقس ( sig<1/11و  ،)𝜶= 1/11ثٌبثطایي
ثب اَویٌبى  %99هیتَاى گفت ثیي تمؿینوبض تفىیىی ٍ خٌؿیتی زض ذبًَازُ ٍ وبض احؿبؾی ضاثُِ
هٌٗیزاضی ٍخَز زاضز ٍ چٌبىچِ زض ذبًَازُای وِ ٖلی ضغن اقتغبل ظى زض ثیطٍى ذبًِ ًَٔ ،تمؿینوبض زض
ذبًَازُ تفىیىی ٍ خٌؿیتی اؾت ،ظى زض ذبًَازُ ثِ وبض احؿبؾی وِ ّوبًب ّوؿبظی احؿبؾبت ثب
هَلٗیتّبی هتًبز ٍ ّوؿبظی ًبّورَاًی احؿبؾبت ثب هَلٗیتّب اؾت هیپطزاظز .ثب تَخِ ثِ هثجت ثَزى
همساض يطیت ّوجؿتگی هیتَاى گفت ضاثُِ هثجت ٍ هؿتمین ثیي زٍ هتغیط ٍخَز زاضز ٍ ثب افعایف یىی
زیگطی ًیع افعایف هییبثس .ثِ ٖجبضتی ّطچِ تمؿین وبض زض ذبًَازُ ثیفتط ثِ ؾوت تفىیىی ٍ خٌؿیتی
توبیل زاقتِ ثبقس گطایف ثِ وبض احؿبؾی ًیع افعایف هییبثس.
فرضیِ سَم؛ بیي اًجام کار اسساسی از طرف زى خاًَادُ ٍ ًارضایتی از زًدگی
خاًَادگی رابطِ هعٌاداری ٍجَد دارد.
جذٍل ( :)5بررسی آزهَى ّوبستگی فرضیِ اصلی چْارم
هتغیر
کار احساسی

رضایت از زًذگی
ضریب ّوبستگی

** - 1/328

سطح هعٌی داری

1/111

تعذاد

381

**P< 1/10

ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل هكبّسُ هیقَز ،همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي اًدبم وبض احؿبؾی زض ذبًَازُ ٍ
ضيبیت اظ ظًسگی ثطاثط  ٍ -0/358ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض ؾُح
هٌٗیزاضی آظهَى ونتط اظ ( 0/01همساض ذُب ;𝜶) هی ثبقس ( sig<1/11و  ،)𝜶= 1/11ثٌبثطایي ثب
اَویٌبى  %99هیتَاى گفت ثیي اًدبم وبض احؿبؾی زض ذبًَازُ ٍ ضيبیت اظ ظًسگی ضاثُِ هٌٗیزاضی ٍخَز
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زاضز .ثب تَخِ ثِ هٌفی ثَزى ٖالهت يطیت ّوجؿتگی هیتَاى گفت ضاثُِ زٍ هتغیط هٗىَؼ اؾت ٍ ثب
افعایف یىی زیگطی وبّف هییبثس .ثِ ٖجبضتی ّط چِ زض ذبًَازُ وبض احؿبؾی اظ َطف ظى ذبًَازُ وِ
قبغل اؾت ثیكتط اًدبم قَز ضيبیت اٍ اظ ظًسگی وبّف هییبثس .ثٌبثطایي هیتَاى گفت اًدبم وبض
احؿبؾی ثِ هٌٗی ّوؿبظی احؿبؾبت ثب هَلٗیتّبی هتًبز (وبض -ذبًَازُ) ٍ ّوؿبظی ًبّورَاًی
احؿبؾبت ثب هَلٗیت اظ َطف ظى ذبًَازُ وِ قبغل اؾت هَخجبت ًبضيبیتی اظ ظًسگی ذبًَازگی ضا ثِ
ٍخَز هیآٍضز.
فرضیِ چْارم؛ ًَع تقسین کار ٍ هدیری
سوای

زًاى شاغل در خاًَادُ تح

اسسا

تاثییر

اجتواعیٍ ،یژگی ّای سَزُ کاری (زهاىًَ ،ع کار ،فاصالِ کاار از خاًاِ ٍ ٍ )...

ٍیژگیّای سَزُ خاًَادُ (سوای

اعضای خاًَادُ ،تعداد فرزًداى ٍ سي) هیباشد.

جذٍل ( :)6بررسی آزهَى ّوبستگی فرضیِ اصلی پٌجن
حوایت

هتغیر

اجتواعی

ٍیژگیّای حَزُ خاًَادُ

ٍیژگیّای حَزُ کاری
ًَع

ٍضعیت

ًَع

ساعت

رضایت از

فاصلِ کار

حوایت

تعذاد

شغل

اشتغال

استخذام

کاری

کار

تا خاًِ

اعضای

فرزًذاى

-

-1/182

1/192

**-1/395

** 1/321

** -1/58

سي

خاًَادُ
تقسین

ضریب

کار

ّوبستگی
سطح

** 1/517

**

1/357

** -1/525

**

-1/529
1/111

1/192

1/383

1/111

1/111

1/115

1/111

1/111

1/115

381

381

381

381

381

382

381

382

381

-

-

با افسایش

با افسایش

با افسایش

با افسایش

با افسایش

با افسایش

رابطِ دٍ هتغیر هستقین ٍ

حوایت

ساعت

رضایت

فاصلِ کار

حوایت

تعذاد

سي تقسین

ضریب هٌفی ; رابطِ دٍ

اجتواعی

کاری

کار تقسین

تا خاًِ

اعضای

فرزًذاى

کار

هتغیر هعکَس

تقسین کار

تقسین کار

کار

تقسین کار

خاًَادُ

تقسین کار

تفکیکی

اشتراکی

تفکیکی

اشتراکی

تفکیکی

تقسین کار

تفکیکی

** 1/518

1/155

هعٌیداری
تعذاد
ًتیجِ گیری :ضریب هثبت ;

با افسایش

-

اشتراکی
هذیریت

ضریب

احساس

ّوبستگی
سطح هعٌی

** 1/599

1/111

-1/155

-

1/17

**-1/955

**

1/332

** -1/591

1/155

1/853

1/57

1/111

1/111

1/111

1/111

1/831

1/831

381

381

381

381

381

381

381

381

-

-

افسایش

افسایش

افسایش

افسایش

-

-

رابطِ دٍ هتغیر هستقین ٍ

حوایت

ساعت

رضایت از

فاصلِ

حوایت

ضریب هٌفی ; رابطِ دٍ

اجتواعی

کاری

کار هٌجر

کارتا خاًِ

اعضای

هتغیر هعکَس

هٌجر بِ

هٌجر بِ

بِ هذیریت

هٌجر بِ

خاًَادُ

هذیریت

کار

احساس

کار

هٌجر بِ

احساس

احساسی

احساسی

هذیریت

داری
تعذاد
ًتیجِ گیری :ضریب هثبت ;

381
افسایش

-

احساس

**P< 1/10

*P< 1/10
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل هكبّسُ هیقَز ،همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ حوبیت اختوابٖی
ثطاثط  ٍ 0/267ؾُح هٌٗی زاضی آظهَى  0/000هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ ؾبٖت
وبضی ثطاثط  ٍ -0/391ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ
ضيبیت وبضی ثطاثط  ٍ 0/327ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هایثبقاس .هماساض ياطیت ّوجؿاتگی ثایي
تمؿین وبض ٍ فبنلِ وبض تب ذبًِ ثطاثط  ٍ -0/141ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/001هایاقاس .هماساض ياطیت
ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ حوبیت اًٖبی ذبًَازُ ثطاثط  ٍ 0/356ؾُح هٌٗیاضی آظهَى  0/000هیاقس.
همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ تٗساز فطظًساى ثطاثط  ٍ -0/18ؾاُح هٌٗایاضی آظهاَى 0/000
هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي تمؿین وبض ٍ ؾي ثطاثط  ٍ -0/159ؾُح هٌٗیزاضی آظهاَى 0/002
هیثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى ونتط اظ (همساض ذُب ;𝜶) هیثبقاس (sig<1/11
ٍ  ، )𝜶= 1/11ثٌبثطایي ثب اَویٌبى  %99هیتَاى گفت ثیي تمؿین وبض ثب حوبیت اختوبٖی ،ؾبٖت وبضی،
سضبیت اص کبس ،حوبیت اعضبی خبًَادُ ،تعذاد فشصًذاى ٍ سي سابغِ هعٌیداسی ٍخَد داسد.
عالهت ضشیب ّوبستگی بیي تقسین کبس بب حوبیت اختوبعی ،حوبیت اص اعضبی خبًَادُ ٍ سض بیت اص
کبس هثبت است بٌببشایي هیتَاى گفت سابغِ دٍ هتغیش هستقین است ٍ بب اف ضایص یک ی دیگ شی اف ضایص
هی یببذ .بِ عببستی ّش چِ حوبیت اختوبعی صًبى ٍ سضبیت اص کبس ضبغل افضایص یببذ ،تقسین کبس بِ سوت
اضتشاکی گشایص هییببذ.
عالهت ضشیب ّوبستگی بیي تقسین کبس بب سبعت کبسی ،فبصلِ کبس تب خبًِ ،تع ذاد فشصً ذاى ٍ س ي
هٌفی است بٌببشایي هیتَاى گفت سابغِ دٍ هتغیط هٗىَؼ اؾت ٍ ثب افعایف یىی زیگطی وبّف هییبثس.
ثِ ٖجبضتی ّط چِ ؾبٖت وبضی ،فبنلِ وبض تب ذبًِ ،تٗساز فطظًساى ٍ ؾي افعایف یبثس ،تمؿین وبض ثِ ؾاوت
تفىیىی -خٌؿیتی گطایف هییبثس.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح خسٍل هكبّسُ هیقَز ،همساض يطیت ّوجؿتگی ثایي هاسیطیت احؿابؼ ٍ حوبیات
اختوبٖی ثطاثط  ٍ 0/199ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثایي هاسیطیت
احؿبؼ ٍ ؾابٖت وابضی ثطاثاط  ٍ -0/411ؾاُح هٌٗایزاضی آظهاَى  0/000هایثبقاس .هماساض ياطیت
ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ ضيبیت وبضی ثطاثط  ٍ 0/335ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقاس.
همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ فبنلِ وبض تاب ذبًاِ ثطاثاط  ٍ -0/246ؾاُح هٌٗایزاضی
آظهَى  0/000هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ حوبیات اًٖابی ذابًَازُ ثطاثاط
 ٍ 0/208ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى  0/000هیثبقس.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض ؾُح هٌٗی زاضی آظهَى ووتط اظ (همساض ذُب ;𝜶) های ثبقاس (ٍ sig<1/11
 ،)𝜶= 1/11ثٌبثطایي ثب اَویٌبى  %99هیتَاى گفت ثیي هسیطیت احؿبؼ ثب حوبیات اختوابٖی ،ؾابٖت
وبضی ،ضيبیت اظ وبض ٍ حوبیت اًٖبی ذبًَازُ ضاثُِ هٌٗیزاضی ٍخَز زاضز.
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ٖالهت يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ثب حوبیت اختوبٖی ،ضيبیت اظ وبض ،حوبیت اظ اًٖبی
ذبًَازُ هثجت اؾت ثٌبثطایي هیتَاى گفت ضاثُِ زٍ هتغیط هؿتمین اؾت ٍ ثب افاعایف یىای زیگاطی ًیاع
افعایف هی یبثس .ثِ ٖجبضتی ّط چِ حوبیت اختوبٖی ظًبى ٍ ضيبیت اظ وبض ٍ حوبیت اًٖبی ذابًَازُ ظًابى
قبغل افعایف یبثس ،هسیطیت احؿبؼ افعایف هییبثس ٍ ثِ ؾوت هسیطیت احؿبؼ حطوت هیوٌس.
ٖالهت يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ثب ؾبٖت وبضی ٍ فبنلِ وابض تاب ذبًاِ هٌفای اؾات
ثٌبثطایي هیتَاى گفت ضاثُِ زٍ هتغیط هٗىَؼ اؾت ٍ ثب افعایف یىی زیگطی وبّف هییبثس .ثِ ٖجابضتی
ّط چِ ؾبٖت وبضی ٍ فبنلِ وبض افعایف یبثس ،هسیطیت احؿبؼ وبّف هییبثس ٍ ثِ ؾوت وابض احؿابؼ
حطوت هیوٌس.
همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ تٗساز فطظًساى ثطاثط  ٍ 0/011ؾُح هٌٗیزاضی آظهَى
 0/836هیثبقس .همساض يطیت ّوجؿتگی ثیي هسیطیت احؿبؼ ٍ ؾي ثطاثاط  ٍ 0/015ؾاُح هٌٗایزاضی
آظهَى  0/769هی ثبقس .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ همساض ؾُح هٌٗایزاضی آظهاَى ثایفتاط اظ (هماساض ذُاب ;𝜶)
هیثبقس ( ،)𝜶= 1/11 ٍ sig>1/11ثٌبثطایي ثب اَویٌبى  %99هیتَاى گفت ضاثُاِ هٌٗایزاضی ثایي زٍ
هتغیط ٍخَز ًساضز.
بحث و نتیجهگیری

ّسف پػٍّف حبيط ثطضؾی ضاثُِ اًَأ تمؿین وبض ثب هسیطیت احؿبؼ ظًبى قابغل زض ذابًَازُ ثاب
ثْطُگیطی اظ تحلیل ضگطؾیًَی ثَز .یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ آى اؾت واِ تمؿاین وابض تفىیىای ثاط
هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل تأثیط هثجت ٍ هٌٗبزاض زاضز ٍ تمؿین وبض تفىیىی لبزض ثِ پایفثیٌای 41/5
زضنس اظ تغییطات هسیطیت احؿبؼ ظًبى قبغل زض قْط ظاّساى اؾت .زض تَخیِ ایي یبفتِ هیتَاى گفت
وِ زض خَاهٕ اهطٍظی ،ظًبى گطایف ثیكتطی ثِ اقتغبل ٍ ؾبیط فٗبلیتْبی اختوبٖی پیسا وطزُاًس ٍ الظهِ
ایي اهط ،حًَض ثیكتط آًبى زض فًبّبی ذبضج اظ ذبًِ اؾت؛ اهب تب ظهبًی وِ حَظُّبی ظًبًِ ٍ هطزاًاِ زض
ذبًَازُ هؿتمل اظ یىسیگط تٗطیف قسُاًس ٍ ثِ ٍیػُ ظًبى هؿئَل اًدبم زازى توابم ٍْابیف هطثاٌَ ثاِ
حَظُ ذبًگی ّؿتٌس ،حًَض فٗبلكبى زض ٖطنِّبی اختوبٖی زٍض اظ زؾتطؼ هیًوبیس .الجتِ اگط حًاَض
ظًبى ثِ ٖطنِّبی اختوبٖی ّوطاُ ثب تغییطاتی زض ًحَُ تمؿین ًمفّبی ذبًَازگی ثِ ٍیػُ وبض زض ذبًِ
ًجبقس ،فكبض هًبٖفی ثط ظًبى ٍاضز ذَاّس قس .ثٌبثطایي تغییط زض چگًَگی تمؿین ًمفّبی ذبًَازگی زض
وٌبض تغییط زض ًمفّبی اختوبٖی ٍ ٍضٍز ظًبى ثِ ٖطنِّبی اختوبٖی ،اهاطی الظم هایًوبیاس تاب ظًابى
ثتَاًٌس اؾتٗسازّب ٍ تَاًبییّبی ذَز ضا ّط چِ ثْتط ثِ هٌهِ َْْض ثطؾبًٌس ٍ خبهِٗ ًیع حساوثط ثْاطُ ضا
اظ ایي اؾتٗسازّب ٍ تَاًبییّب ثطای زؾتیبثی ثِ تَؾِٗ ثجطزً .مُِ همبثل تمؿین ًماف تفىیىای ،تمؿاین
ًمف اقتطاوی اؾت وِ تحمك آى زض ذبًَازُّب ،هطظ هیبى حَظُّبی هطزاًِ ٍ ظًبًِ ضا هحَ هیوٌس ٍ ثِ
ظًبى ٍ هطزاى اهىبى هیزّس تب ثطاؾبؼ تَاًبییّب ٍ ٖالیك ذَزً ،مفّابیی هتفابٍت زض ذابًَازُ ایفاب
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وٌٌس .ایي ٍيٗیت گطزـ ٍْبیف ٍ هؿئَلیتّبی ذبًگی هیبى ظى ٍ هطز ضا تؿْیل هیوٌاس .ثاب ووای
اغوبو هیتَاى تمؿین ًمفّبی تفىیىی ضا ثِ ذبًَازُّبی ؾٌتی ٍ تمؿین ًمفّبی اقاتطاوی ضا ثاِ
ذبًَازُ هسضى ًؿجت زاز .زض خبهِٗ ایطاى وِ خبهِٗای زض حبل گصاض اظ ؾٌت ثِ هسضًیتِ اؾتً ،ابثطاثطی
هیبى ظى ٍ هطز چِ زض ذبًَازُ ٍ چِ زض خبهِٗ زیسُ هیقَز .زض ایي ٍيٗیت تَظیإ ًابثطاثط ٍ خٌؿایتی
ًمفّبی ذبًَازگی ،هَخت تحویل وبضّب ٍ ٍْبیف تىطاضی ذبًگی ثِ ظًبى قسُ ٍ آًابى ضا اظ ٍضٍز ثاِ
ٖطنِّبی اختوبٖی زٍض وطزُ اؾتٍ .خَز ولیكاِّابیی واِ ثاط هجٌابی آى ظًابى اظ ٍضٍز ثاِ ثطذای
ٖطنِّبی اختوبٖی وِ هطزاًِ تلمی هیقًَس ،هٌٕ هیگطزًس ٍ زض ٖیي حبل هاطزاى ًیاع پاطزاذتي ثاِ
ثطذی وبضّب ،ثِ ٍیػُ وبضّبی ذبًگی ضا ثِ ؾجت ظًبًِ ثَزى زٍض اظ قأى ذَز هیپٌساضًس ،هَخت تثجیات
ًب ثطاثطی خٌؿیتی زض ذبًَازُ ّبی ایطاًی قسُ اؾت .ثسیْی اؾت وِ زگطگاًَی ایاي ٍياٗیت ٍ ثْجاَز
قطایٍ ظًبى هؿتلعم قٌبذت اثٗبز گًَبگَى آى ،ثِ ٍیػُ َٖاهل هؤثط ثاط تمؿاین ًمافّابی ذابًَازگی
اؾت؛ ظیطا قٌبذت ایي َٖاهل ،زض ٍّلِ اٍل اهىبى وٌتطل ٍ زض ٍّلِ زٍم اهىبى تغییط قطایٍ زض خْات
ایدبز ضٍاثٍ ًمكی اقتطاوی ضا فطاّن هیآٍضز.
ّوچٌیي یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ آى اؾت وِ تمؿین وبض اقتطاوی ثاط هاسیطیت احؿابؼ ظًابى
قبغل تأثیط هثجت ٍ هٌٗبزاض زاضز ٍ تمؿین وابض اقاتطاوی هایتَاًاس  12/4زضناس اظ تغییاطات هاسیطیت
احؿبؼ ظًبى قبغل زض قْط ظاّساى ضا پیف ثیٌی وٌس .زض تَخیِ ایي یبفتِ هیتَاى گفت وِ حَظُّبی
تفىیه قسُ ظًبًِ ٍ هطزاًِ ّن زض ذبًَازُ ٍ ّن زض خبهِٗ اظ زیط ثبظ ٍخَز زاقتِ اؾت؛ حتی ٍلتای واِ
ثِ ظًبى اخبظُ زازُ هیقَز ثِ آى ثرف اظ ٖطنِّبی اختوبٖی وِ حَظُای هطزاًِ تلمی هایقاَز ٍاضز
قًَس ،ثبظ ّن ًَٖی تمؿین خٌؿیتی زض هكبغل ظًبى ٍ هطزاى ثِ چكن هیذَضز؛ ثِ گًَاِای واِ ظًابى
ٖوَهبً ثِ هكبغلی چَى هٌكیگطی ،اهَض زفتطی ،هٗلوی ،پطؾتبضی ٍ… وِ تب حسٍز ظیبزی ثِ ٍْابیف
ٍ ًمفّبی آًبى زض ذبًِ ًعزیه اؾت ،اقتغبل هییبثٌس .الجتِ ایي گًَِ تفىیه ًمفّبی اختوبٖی ضٍظ
ثِ ضٍظ زض حبل زگطگًَی اؾت ٍ ظًبى ثِ قىل فعایٌسُ ٍاضز هكبغلی هیقًَس وِ لجل اظ ایاي وابهالً زض
اذتیبض هطزاى ثَزُ اؾت .اظ ؾَیی ّن ظًبى زض خَاهٕ زض حبل تَؾِٗ تبثٕ ؾٌتّبی ضایح ٍ فطٌّگّبی
هحلی ّؿتٌس وِ تمؿین وبض ؾٌتی ٍ اخجبضی ضا ثط آًبى تحویل وطزُ اؾت .خبهِٗ زض حبل تَؾِٗ ایاطاى
ًیع اظ ایي لبٖسُ هؿتثٌی ًیؿت ٍ فطٌّگ هطزؾبالضی زض توبم ٖطنِّبی ذبًَازگی ٍ اختوابٖی لبثال
هكبّسُ اؾت .تمؿین ًمف خٌؿیتی ٍ تفىیه حَظُّبی ظًبًِ ٍ هطزاًِ اظ یىسیگط ،اًُٗبف ًبپصیط ثَزى
ایي تمؿین ًمف ٍ ٖسم اهىبى خبثِ خبیی هیبى ظى ٍ هطز زض اًدبم زازى ٍْبیف ٍ لجَل هؿئَلیتّبی
ذبًگی اظ خولِ ًكبًِّبی فطٌّگ هطزؾبالض ّؿتٌس.
یبفتِّبی تحمیك زض ظهیٌِ آظهَى فطيیِ اٍل هجتٌی ثط «ًَٔ تمؿینوبض زض ذبًَازُای وِ ظى قبغل
اؾت (اقتطاوی یب تفىیىی ٍ خٌؿیتی) زض هسیطیت احؿبؼ وِ ّوبًب ّوؿبظی احؿبؾبت ثب هَلٗیتّاب
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اؾت تأثیط زاضز» .ثب یبفتِّابی تحمیاك لجابزی ٍ ّوىابضاى ( ،)1390هلىایّاب ( ،)1388پبولیؿایٍ 1
2

5

4

ّوىبضاى (ٍ ،)1997اضتَى ( ،)1993اؾتطازیٌع ،)2004( 3اؾىبت ( ،)2000آلیؿیب آی گطاًسی (،)2000
6

7

لیَلی ٍ ّوىبضاى ( ٍ )2004خبى هیلط (ّ )2005وؿَ هیثبقس.
یبفتِّبی تحمیك زض ظهیٌِ آظهَى فطيیِ زٍم هجتٌی ثاط «چٌبًچاِ زض ذابًَازُای واِ ٖلای ضغان
اقتغبل ظى زض ثیطٍى ذبًِ ًَٔ ،تمؿین وبض زض ذبًَازُ تفىیىی ٍ خٌؿیتی اؾت ،ظى زض ذابًَازُ ثاِ وابض
احؿبؾی وِ ّوبًب ّوؿبظی احؿبؾبت ثب هَلٗیت ّبی هتًابز ٍ ّوؿابظی ًابّورَاًی احؿبؾابت ثاب
هَلٗیتّب اؾت هیپطزاظز» .ثاب یبفتاِّابی تحمیاك ضییؿای ٍ هماسؼ ( ،)1390هْاسٍی ٍ ّوىابضاى
( ،)1382هٌهَضیبى ٍ ّوىبضاى ( ،)1374لجابزی ٍ ّوىابضاى ( ،)1390هلىایّاب ( ،)1388پبولیؿایٍ 8
12
ّوىاابضاى (ٍ ،)1997اضتااَى ،)1993( 9اؾااتطازیٌع ،)2004( 10اؾااىبت ،)2000( 11آلیؿاایب آی گطاًااسی
( ،)2000لیَلی ٍ ّوىبضاى ( ٍ )2004خبى هیلطّ )2005( 13وؿَ هیثبقس.
یبفتِّبی تحمیك زض ظهیٌِ آظهَى فطيیِ ؾَم هجتٌی ثط «اًدبم «وبض احؿبؾی» ثِ هٌٗی ّوؿبظی
احؿبؾبت ثب هَلٗیتّبی هتًبز (وبض -ذبًَازُ) ٍ ّوؿبظی ًبّورَاًی احؿبؾبت ثب هَلٗیات اظ َاطف
ظى ذبًَازُ وِ قبغل اؾت هَخجبت ًبضيبیتی اظ ظًسگی ذبًَازگی ضا ثِ ٍخَز هایآٍضز».ثاب یبفتاِّابی
تحمیك ذبلس ( ،)1385هْسٍی ٍ ّوىبضاى ( ،)1382هٌهَضیبى ٍ ّوىبضاى ( ،)1374لجابزی ٍ ّوىابضاى
( ،)1390هلىیّب ( ،)1388پبولیؿیّ ٍ 14وىبضاى (ٍ ،)1997اضتاَى  ،)1993( 15اؾاتطازیٌع ،)2004( 16
اؾىبت ،)2000( 17آلیؿیب آی گطاًسی ٍ )2000( 18لیَلی ٍ ّوىبضاى (ّ )2004وؿَ هیثبقس.
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یبفتِّبی تحمیك زض ظهیٌِ آظهَى فطيیِ چْبضم هجتٌی ثط «ثِ ًٓط هیضؾس ًمف حوبیت اختوبٖی،
ٍیػگیّبی حَظُ وبضی (ًَٔ قغلٍ ،يٗیت اقتغبل ًَٔ ،اؾترسام ،ؾبٖت وبضی ،ضيبیت اظ وبض ،فبنلِ
وبض تب ذبًِ) ٍیػگیّبی حَظُ ذبًَازُ (حوبیت اًٖبی ذبًَازُ ،تٗساز فطظًاساى ٍ ؾاي) زض ضاثُاِ ثایي
تمؿینوبض ٍ هسیطیت احؿبؼ تأثیط زاضز» ثاب یبفتاِّابی تحمیاك ذبلاس ( ،)1385هْاسٍی ٍ ّوىابضاى
( ،)1382هٌهَضیبى ٍ ّوىبضاى ( ،)1374لجابزی ٍ ّوىابضاى ( ،)1390هلىایّاب ( ،)1388پبولیؿایٍ 1
ّوىبضاى (ٍ ،)1997اضتَى ،)1993( 2اؾتطازیٌع ،)2004( 3اؾىبت ،)2000( 4آلیؿیب آی گطاًاسی)2000( 5
ٍ لیَلی ٍ ّوىبضاى (ّ )2004وؿَ هیثبقس.
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی پػٍّف پیكٌْبز هی قَز وِ ثاِ ظًابى قابغل آهاَظـّابی الظم زض ظهیٌاِ
هسیطیت احؿبؼ زض هحیٍ وبض ٍ ذبًِ ذبًِ زازُ قَز.
ثطگعاضی وبضگبُّبی آهَظقی ثطای ّوؿطاى ظًبى قبغل خْت آقٌبیی ٍ آگبّؿبظی آًبى ثب قاطایٍ
ظًبى قبغل.
ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی تحمیك زض ظهیٌِ تأثیط خبیگبُ التهبزی ٍ اختوبٖی ظًبى ثط هاسیطیت احؿابؼ
آًبى پیكٌْبز هیقَز ضؾبًِ هلی ثِ اَالٔ ضؾبًی زض هَضز پیبهسّبی هثجت اقتغبل ظًبى ثپطزاظز.
ثبیس فطٌّگ ثَهی هسیطیت احؿبؾی ضا ایدبز وطز ًِ ،ایي وِ نطفبً ثِ تئَضیّب پطزاذتاِ قاَز ،زض
ایي ظهیٌِ پیكٌْبز هیقَز زض آهَظـّبی يوي ذسهت ثِ ظًبى قبغل ٍاحسّبی زضؾی زض ایي ظهیٌاِ
ضٍ تسضیؽ وٌٌس.
ثطگعاضی خلؿبت تَخیْی حًَضی ثطای ّوؿطاى ظًبى قبغل اظ خبًت ؾبظهبى هطثََِ ،اًترابة ٍ
اضائِ هحتَای آهَظقی هٌبؾت ثِ آىّب.
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی تحمیك پیكٌْبز های قاَز ثاطای تمَیات هاسیطیت احؿابؼ ٍ ّواطاُ واطزى
ّوؿطاى ،ظًبى قبغل زغسغِّبی قغلی ذَز ضا ّوؿطاًكبى زض هیبى ثگصاضًس.
ثب تَخِ ثِ یبفتِّبی تحمیك پیكٌْبز هیقَز وِ ظًبى قبغل اظ تساذل وابض ؾابظهبًی ٍ وابض ذبًاِ
خلَگیطی وٌٌس تب ثسیٌَؾیلِ هسیطیت احؿبؼ ضا ثِ ََض هُلَة ٖولی وٌٌس.
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