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بزرعي ٍ تحليل اؽتغال ايجاد ؽذُ بز ٍضؼيت اجتواػي ،اقتصادي ٍ فزٌّگي جاهؼِ ّذف عاسهاى
*

بْشيغتي اعتاى خزاعاى رضَي
1

حغـي تـَسًـذُجـاًي

 )1استازياض .فضٞ ٛيأت فّٕي زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔي ٚاحس ٘يطاتٛض
ٛ٘ يسٙسٔ ٜسإَD.tozandejani44@yahoo.com :
*ايٗ ٔمأِ ٝسترطج اظ عطح پژٞٚطي ٔي تاضس و ٝت ٝسفاضش ٔقا٘ٚت واضآفطيٙي  ٚاضتغاَ ساظٔاٖ تٟعيستي ذطاساٖ ضضٛي ا٘داْ ضس ٜاست.
شيطش ٔماِ88/7/3 ٝ
تاضيد زضيافت ٔماِ 88/3/19 ٝتاضيد آغاظ تطضسي ٔماِ 88/4/1 ٝتاضيد ج

افتثاضٛ٘ ،ؿ ضغُ  ٚضٟطستاٖ ٔحُ الأت تا فعت ٘فس ٚ
چكيـذُ
ايٗ پژٞٚص اظ ٘ٛؿ پژٞٚص ٞاي پيٕايطي  ٚتٛغيفي
است و ٝتا ٞسف تطضسي تأثيط اضتغاَ ايداز ضس ٜتط
ٚضقيت التػازي ،اختٕافي  ٚفطٍٙٞي خأقٞ ٝسف

ٓٞچٙيٗٙٔ ،اتـ تأيٗ افتثاض ٛ٘ ٚؿ ضغُ تا

ساظٔاٖ تٟعيستي استاٖ ذطاساٖ ضضٛي ا٘داْ ضس ٜاست .

اختٕافي ضاتغٔ ٝقٙازاضي زاض٘س.
كليذ ٍاصُ گاىٍ٘ :طش ضغّي  ٚذا٘ٛازٌي ـ اضتغاَ

تسيٗ ٔٙؾٛض ٕ٘ ٝ٘ٛاي ت ٝحدٓ ٘ 768فط اظ ٔسزخٛياٖ

ايداز ضس ٜـ ٚضقيت التػازي  ٚاختٕافي

حت پٛضص حٛظٞ ٜاي تٛا٘ثرطي ،أٛض اختٕافي ٚ
ت
پيطٍيطي ساظٔاٖ تٟعيستي ضا ت ٝغٛضت عثم ٝاي ا٘تراب
ٕ٘ٛز ٚ ٜت ٝغٛضت تػازفي زض زٌ ٚطٜٚ

٘ 384فطٜ

آظٔايص  ٚوٙتطَ خايٍعيٗ ٌطزيس  .زض ايٗ پژٞٚص اظ سٝ
پطسطٙأٍ٘ ٝطش ضغّي  ٚذا٘ٛازٌي

پصيطش

(ٔحمك ساذت،) ٝ

ٔمياس فعت ٘فس ضٚظ٘ثطي ٔ ٚمياس پصيطش اختٕافي
ياٍ٘ط ايٗ تٛز ؤ ٝياٖ
وطأ -ٖٚاضِ ٛاستفاز ٜضس ٘ .تايح ب
زٌ ٚطٛٔ ٜٚضز ٔمايس ٝزض ٔتغيطٞاي ٔٛضز ٘ؾط تفاٚت
ٔقٙازاضي ٚخٛز زاضز  .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ ايداز ضسٜ
تط ٚضقيت التػازي ،اختٕافي  ٚفطٍٙٞي خأقٛٔ ٝضز
ي زاضت ٝاست .اظ سٛي زيٍطٙٔ ،اتـ تأيٗ
ٔغاِق ٝتأثيط ٔثثت
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٘ؾط ٌطفتٔ ٝيشٚز  .ترطي اظ ايٗ افتثاضات ،غطف

هقـذهـِ
ساظٔاٖٞا تٙٔ ٝؾٛض زس تياتي ت ٝاٞساف ساظٔا٘ي،

تٛإ٘ٙسساظي  ٚواٞص فمط افطاز ٘ياظٔٙس ٔيٌطزز .ساظٔاٖ

ضٙاسايي ؽطفيت ٞا  ٚتٛإ٘ٙس يٞاي ذٛيص  ٚايداز

تٟعيستي تٙٔ ٝؾٛض اخطاي ٔأٔٛضيت ذٛز  ٚتحمك اٞساف

تٛا٘ايي زض خٟت تطٔيٓ ٘ماط ضقف اظ يه سٛي ٚ

ساظٔا٘ي تا استفاز ٜاظ تط٘أٞٝاي اختٕاؿ ٔحٛض  ،ت ٝاضتغاَ

تمٛيت ٘ماط لٛت اظ سٛي زيٍط ،ت ٝتٛسق ٝوٕي  ٚويفي

اظ عطيك پطزاذت سطٔاي ٝواض يا ايداز واضٌاٜٞاي وٛچه

ذٛز ٔثازضت ٔي ٚضظ٘س .زض ايٗ ضاستا  ،ساظٔاٖ تٟعيستي تٝ
فٛٙاٖ يىي اظ ز ٚساظٔاٖ تعضي

 ٚتأٔيٗ حك تيٕ ٝس ٟٓواضفطٔا زض

ذسٔتضساٖ  ٚحا ٔي

الطاض آسية زيس ٜزض وطٛض ٔغطح تٛزٚ ٜ

ت ٔيٗ
تيٕٞٝاي أ

اختٕافي پطزاذت ٝاست(ِٔٛٛزي.)1370 ،

وا٘ ٖٛاغُي

فاِيت ٞا  ٚتط٘أٞ ٝاي ايٗ ساظٔاٖ ،پيطٍيط ي اظ فطٚپاشي
ؿ

تط پائ ٝغاِقات غٛضت ٌطفت ،ٝآٔاض تيىاضي افطاز

ظ٘سيي افطاز  ٚذا٘ٛازٞ ٜايي است و ٝت ٝفّت ْضىالت

ٔقّ َٛذػٛغاً زض تيٗ خٛا٘اٖ ٔقّ َٛزض حسٚز ز ٚتطاتط

التػازي ٘ ٚاٙٞداضي ٞاي اختٕاؿي  ٚفطًٙٞي زچاض

آٔاض تيىاضي افطاز سآِ است٘ .تايح ٔغاِقات ا٘داْ ضسٜ

آسيةپصيطي ٘ ٚاتٛاٖ يٞاي ْختّف ضسٜا٘س  ٚيا اظ

زض زاذُ وطٛض تػطيح ٔي وٙس و ٝآٔاض تيىاضي زض تيٗ

ٔقِّٛيت ٞاي خسٓي  ٚضٚاٖي ض٘ح ْيتط٘سٍٕٞ .اْ تا ايٗ

ٔقّٛالٖ زض سغح خٟاٖ ٘سثت ت ٝافطاز فازي  2تطاتط  ٚزض

فقاِيتٞا ،ساظٔاٖ تٟعيستي ٚؽيف ٝزاضز تا تٟطٌ ٜيطي اظ

وطٛض ايطاٖ  3تطاتط است .زض حاَ حاضط حسٚز ٞ 212عاض

ضٚشٞاي فّٕي  ٚتا ٞسف وٕه ٔستٕط  ٚغيط ٔستٕط

ٔقّٔ ٚ َٛسزخٛي تيىاض تحت پٛضص ساظٔاٖ تٟعيستي

حسة لا٘ ٖٛتأٔيٗ ظ٘اٖ  ٚوٛزواٖ تي سطپطست  ٚلاٖ٘ٛ
ايداز فطغت ٞاي

ٞستٙس  ٚايٗ زض حاِي است و ٝاظ ساَ  1380تا و ٖٛٙتٟٙا

ت ٖٚي ٚ ... ،تطىيُ ستاز
غاِي ،ؿا
ضغّي زض لاِة ذٛز اضت

تطاي حسٚز ٞ 80عاض ٘فط اظ افطاز تحت پٛضص ضغُ ايداز

اضتغاَ ،ت ٝايٗ ٔ ٟٓتپطزاظز  ٚضٕٗ اضاي ٝي آٔٛظش ٞاي

ضس ٜاست .اظ سٛي زيٍط ،زض حاَ حاضط يه ٔيّيٚ ٖٛ

خأـ حٕايت اظ حمٛق ٔقِّٛيٗ تا

ٔٙاسة ت ٝخأق ،ٝايداز اضتغاَ ِٔٛس  ٚخأقٔ ٝحٛض ضا تا

سيػس ٞعاض ٘فط ظٖ سطپطست ذا٘ٛاض زض وطٛض ٚخٛز زاضز

ٔطحّٝي اختٕاؿي ضسٖ افطاز خأق ٝتحت پٛضص ذٛز،

و ٝاظ ايٗ فسٞ 700 ٜعاض ٘فط تحت پٛضص حٛظٜي اضتغاَ

زض زستٛض واض لطاض زٞس  .ايٗ السأات تط پاي ٝسياستٞا ٚ

يا تاظ٘طستٍي تٛز ٚ ٜيا ٔستٕطي تٍيط ٔي تاضٙس 600 ٚ

ي است و ٝتطاي حٕايت اظ خأقٞ ٝسف تٟعيستي
السأات

ٞعاض ٘فط اظ ايٗ ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض فالس زضآٔس تضٕيٗ

غٛضت ٌطفت ٝاست (فٛضسايت  ،ت٘ ٝمُ اظ ٘دفي  ٚپاضا

ضس ٜلاتُ اعٕيٙاٖ ٞستٙس

ضطيفي.)1380 ،
تطضسيٞا ٘طاٖ زاز ٜاست و ٝتطاي تٛإ٘ٙسساظي افطاز

زضآٔسظايي اضتغاَ  ،فٛأُ ْ ؤ ثط  ٚأتثيطٌصاضي اظ لثيُ

 ٚواٞص ٔحطٔٚيت  ،استطاتژي اضتغاَ  ٚواضآفطيٙي ٔإثط
است .تطاي ٘يُ ت ٝايٗ ٞسف  ٚتحمك

 .خساي اظ خٙثٔ ٝاِي ٚ

تغييطات ايداز ضس ٜزض ظٔيٝٙ

واٞص فمطٕٝٞ ،

ٞاي فطٍٙٞي ،ضٚا٘ي ٚ

اختٕافي اظ تثقات ٔثثت ايداز اضتغاَ است و٘ ٝياضٔٙس

تْيٗ ٞعيٞ ٝٙاي ٔقيطتي ٘ياظٔٙساٖ ٚ
ساِ ٝافتثاضي تطاي أ

تطضسيٞاي ٌستطزٜتطي است (تطاتي ويا.)1377 ،

ٔقّٛالٖ تحت پٛضص ساظٔاٖ ٞا ٟ٘ ٚازٞاي حٕايتي زض

ايجاز اضتغاَ ٔي تٛا٘س ظٔيٞ ٝٙاي ضضس افطاز ضا اظ
خٙثٞ ٝاي التػازي ،فطٍٙٞي  ٚاختٕافي تسٟيُ ٕ٘ايس

1 . Forsaite

فٛأُي ٕٞچ ٖٛايداز فعت ٘فس ،احساس ٔفيس تٛزٖ

2
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تطاي خأق ،ٝسالٔت خسٕي  ،اضتما ي ٔٙعِت ا ختٕافي ،
سالٔت ضٚا٘ي  ٚتطعطف ضسٖ ا٘عٚاي اختٕافي

زض يه تطضسي تحميمي تا ٞسف ٔمايسٝ

تحػيّي  ٚساظٌاضي فاعفي  -اختٕافي فطظ٘ساٖ ٔازضاٖ

٘يع اظ

ضاغُ  ٚغيطضاغُ زض ضٛضتط٘ ،تايح تياٍ٘ط ايٗ تٛز وٝ

تثقات ايداز اضتغاَ است (ضايس 2005 ،؛ خىس، ٖٛ

ظ٘اٖ ضاغُ زض ٔمايس ٝتا ظ٘اٖ ذا٘ ٝزاض ت ٝعٛض ٔقٙا زاضي

.)2001
زض ساَ  ،75تيطتط اظ يه سْٛ

ذٛز ضا تا ٔقّٔٛاتتط ،تاٛٞشتطٛٔ ،فكتط ،تا تٙثّي وٕتط ٚ

( 33/6زضغس) اظ

تا ٚضقيت ؽاٞطي تٟتطٔ ،ستمُ تط تا حسازت وٕتط ،تالش

ذا٘ٛاضٞاي زاضاي سطپطست ظٖ ضا ذا٘ٛاضٞاي يه ٘فطٚ ٜ
تيص اظ يه زْٚ

 ٚسرت وٛضي تيطتط  ٚتي

( 51/8زضغس) اظ ايٗ ذا٘ٛاضٞا ضا

ذا٘ٛاضٞاي يه ي ا ز٘ ٚفط ٜتطىيُ ٔي

ضحٕي وٕتطي ٔي

زا٘ٙس

(افطاضي.)1375 ،

زاز٘سٕٞ .چٙيٗ،

اٚتازي ( )1381زض پژٞٚصي تا ٞسف تطضسي أتثيط

تيطتط اظ يه پٙدٓ ( 21/2زضغس) ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض،

اضتغاَ ظٖاٖ تط ضٚي سالٔت ضٚاٖ ٕٞسطاٖ آ٘اٖ ٜب ضيٜٛ

سطپطستي ذا٘ٛاضٞاي ٘ 5فط ٚ ٜتيطتط ضا تطفٟس ٜزاضتٙس .
ايٗ ٘سثت زض ٘ماط ضٟطي

فّٕىطز

پيٕايطي زض ضٟط تٟطاٖ پطزاذت ٝاست  ٚاشفاٖ ٔيزاضز وٝ

 19/6تٛز (٘ٛض تّٛچي ٚ

ٔطتضٛي .)1371 ،اٍِٛي سٙي ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض زض

ٕٞسطاٖ ظ٘اٖ ضاغُ اظ سالٔت ضٚاٖ تاالتطي تطذٛضزاض٘س.

ساَ  75ت ٝتطتية زض ٌطٞ ٜٚاي سٙي  65ساِ ٚ ٝتيطتط

٘تايح ايٗ پژٞٚص تػطيح ٔيوٙس وٚ ٝاِسيٗ تا تحػيالت

( 31/7زضغس) 60-64 ،ساِ11/6( ٝزضغس) 50-59 ٚساِٝ

تاالتط اظ سالٔت ضٚاٖ تااليي تطذٛضزاض٘س٘ .تايح پژٞٚص

(9/4زضغس) ،زض ٔدٕٛؿ 52/7زضغس اظ ظ٘اٖ سطپطست

ٔثاضط ٔمسْ (٘ )1381يع حاوي اظ ايٗ است و ٝتيٗ

ذا٘ٛاض زض ايٗ سٌ ٝط ٜٚسٙي لطاض ٔيٌيط٘س.

سالٔت ضٚا٘ي زا٘طدٛياٖ ضاغُ  ٚغيطضاغُٔ ،تاٚ ُٞ

٘سثت تاسٛازي زض تيٗ ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض وُ

ٔدطز تفاٚت ٚخٛز زاضز .حسيٙي٘سة (ٚ )1381

وطٛض زض ساَ  75تطاتط تا  33/8زضغس ٘ ٚعزيه تٝ
زٚس ْٛاظ ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض تي سٛاز تٛز٘س ٔ .ماعـ

اتطاٞيٕي ( )1381تطاساس ٘تايح تطضسيٞاي ذٛز اشفاٖ

اتتسايي ،ضإٙٞايئ ،تٛسغ ٚ ٝپيص زا٘طٍاٞي ت ٝتطتية

ٔيوٙٙس و ٝافعايص خٕقيت ٔٛخة تطٚظ ٔطىالت

تيطتطيٗ فطاٚا٘ي ٘سثي ضا زاضتٙس  .زض ايٗ ساَ 3/2 ،زضغس

التػازي ،اختٕافي  ٚحتي فطٍٙٞي ٔيضٛزٔ ،طىالتي وٝ

اظ ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض زاضاي تحػيالت فاِي تٛز٘س وٝ

خع تا استطاتژيٞاي تّٙسٔست ٔ ٚطرع تطاي ٟٔاض ضضس

يه زضغس اظ ايٗ ٔيعاٖ ضا ذا٘ٛاضٞاي يه ٘فط ٜتص ويُ

خٕقيت  ٚايداز فطغتٞاي ضغّي خسيسٕٞ ،طا ٜتا

ٔيزٙٞس (فٕستاً وسا٘ي و ٝت ٝزِيُ تحػيُ زض حٛظٛٙٞ ٜظ

تسٟيالت الظْ تطاي ا٘ٛاؿ سطٔايٌٝصاضيٞا تطعطف

اظزٚاج ٘ىطز ٜا٘س) (٘ٛض تّٛچي ٔ ٚطتضٛي .)1371 ،اظ تيٗ
ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض زض وُ وطٛض زض ساَ

٘رٛاٞس ضس .ياضايي ( )1378تط پاي٘ ٝتايح حاغُ اظ

،75

15/8زضغس ضاغُ 0/6 ،زضغس تيىاض (خٛياي واض )1/6 ،

تطضسي ذٛز و ٝتا ٞسف تطضسي أتثيط اضتغاَ ٔازضاٖ زض

زضغس ٔحػُ 57/6 ،زضغس ذا٘ٝزاض  20/2 ٚزضغس زاضاي

پٙح ساَ اِٚي ٝظ٘سٌي وٛزواٖ تط ضضس ش٘اذتي  ٚاختٕافي

زضآٔس تس ٖٚواض تٛز٘س  3/9 ٚزضغس ٘يع زض سايط ٌطٜٞٚاي

نٚزواٖ پطزاذت ٝاست اشفاٖ ٔيزاضز وٜ ٝب عٛض وّي

فقاِيت عثمٝتٙسي ضسٜا٘س.

اضتغاَ ٔازضاٖ زض ساَٞاي اِٚي ٝظ٘سٌي وٛزن تط ضضس
ضٙاذتي  ٚاختٕافي وٛزواٖ آٖٞا زض تسٚ ٚضٚز ت ٝزتستاٖ
1 . Riess

أتثيط ٔٙفي ٘ساضز .وطتاليي  ٚالاليي ( )1378تط پاي٘ ٝتايح

2 . Jackson
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تطضسي ذٛز و ٝتا ٞسف ٔغاِق ٝأتثيط اضتغاَ ٔازضاٖ

ٔإسسات  ٚضطوتٞاي ٔتماضي ايداز وطز ٜاست (ي، َٛ

تطفعت ٘فس وٛزواٖ  9تا11ساِ ٝپطزاذتٝاٖز  ،اؽٟاض

.)2006

ٔيوٙٙس و ٝوٛزواٖ ٔازضاٖ ضاغُ زض فعت٘فس ٕ٘طات

تا تٛخ ٝت ٝيظاضش ٞاي فٛق ،اتٗ پژٞٚص ت ٝز٘ثاَ

تاالتطي ٘سثت ت ٝوٛزواٖ ٔازضاٖ ذا٘ٝزاض ٜب زست

پاسرٍٛيي ت ٝايٗ سٛاَ ٞا ٔي تاضس و : ٝآيا ضٚش ٞاي

آٚضزٜا٘س٘ .تايح ٔغاِقات زا٘طٍا٘ ٜثطاسىا (٘ )2002طاٖ

استفاز ٜضس ٜتطاي ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت التػازي
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تطضسي ٔإثط تٛز ٜاست؟ آيا ضٚش ٞاي استفازٜ

ٔيزٞس و ٝايداز واضٌاٜٞاي حٕايتي پس اظ آٔٛظشٞاي

ضس ٜتطاي ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز

وٛتاْٜزت  ٚتّٙسٔست ٔقِّٛيٗ (٘اتيٙاياٖ٘ ،اضٛٙاياٖ ٚ

تطضسي ٔإثط تٛز ٜاست؟ آيا ضٚشٞاي استفاز ٜضس ٜتطاي

ٔقِّٛيٗ خسٕي) تٛا٘ست ٝاست ٔٛلقيت التػازي ٔٙاسثي

ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت فطٍٙٞي ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تطضسي ٔإثط

ضا تطاي آ٘اٖ فطإ٘ ٓٞايسٓٞ .چٙيٗ ،تطضسيٞاي زيٍطي

تٛز ٜاست؟

اشفاٖ ٔيزاضٖز و ٝتا ٚخٛز حٕايتٞاي تيٕٝاي اظ

رٍػ پضٍّؼ

اضتاَ تطاي آ٘اٖ خعء حمٛق اِٚيٝ
ضٟط٘ٚساٖ ،ظٔي ٝٙايداز ك

زض ايٗ پژٞٚص اظ زٛ٘ ٚؿ ضٚش تحميك استفاز ٜضسٜ

تطضٕطزٜضسٜاست(ٞسٔٗ 2003 ،؛ خ٘ٛع ٘ .)2002 ،تايح

(پيٕايطي) است و ٝتٝ

استٛ٘ .ؿ اٛ٘ ،َٚؿ تٛغيفي

ٔٙؾٛض تطضسي تٛظيـ ٚيژٌيٞاي خأق ٝآٔاضي ت ٝواض

تطضسيٞاي وطاٚس (٘ )2004طاٖ ٔيزٞس و ٝحٛظٜٞاي

ضفت ٝاست  ٚسإاَٞاي پژ ٜٚضي ٘ؾيط(ٔاٞيت ضطايظ

اختٕافي  ٚذا٘ٛازٌي ٕٞ ٚس ٛساذتٗ ايٗ ز ٚفأُ

ٔٛخٛز چٍ ٝ٘ٛاست؟ چ ٝضاتغ ٝاي ٔياٖ ضٚيسازٞا ٚخٛز

تٛا٘ست ٝاست ٘تايح ٔإثطي ضا تطاي تٛإ٘ٙسساظي الطاض

زاضز؟ ٚ ٚضقيت ٔٛخٛز چٍ ٝ٘ٛاست؟ ) ضا پاسد ٔي زٞس.

خأق ٝو ٝت ٝآٔٛظشٞاي ٚيژ ٜزض ٔٛضز ضغُ احتياج

٘ٛؿ ز ْٚعطح پس آظٔ ٖٛتا ٌط ٜٚوٙتطَ است و ٝعي آٖ تا

زاض٘س ،فطا ٓٞوٙس  .ايٗ تطضسي ٜا ٘طاٖ ٔيزٙٞس ؤ ٝطاٚضٜ

ا٘تراب  ٚخايٍعيٙي آظٔٛز٘ي ٞا زض ٌطٞ ٜٚاي وٙتطَ ،لازض

ضٚاٖضٙاسئ ،طاٚض ٜضغّي ،اضظياتيٞاي خسٕا٘ي  ٚشٙٞي

ت ٝوٙتطَ ٔتغيطٞا٘ ،ح ٜٛا٘تراب آظٔٛزٖ يٞا ،ضخ زازٞاي
تاضيري ٕٞعٔاٖ تا اخطاي پژٞٚص ،تّٛك ضٚا٘ي  ٚخسٕي

 ٚايداز ظٔيٞٝٙاي ٔسافس تطاي ِٔٛس ساذتٗ ايٗ افطاز،

 ٚتاظٌطتٞاي ٘اضي اظ اتعاض آٔاضي تىاض تطز ٜضس ٜذٛاٞس

ٔإِفٞٝاي ٔإثطي تٛزٜا٘س .تط پايٌ ٝعاضش واِح ٌّٙساَ

تٛز (ٌالس  ٚاستاّ٘ي  ،ت٘ ٝمُ اظ اسفٙسياضي  ٚفاتسيٙي ،

( ،)2005آٔٛظش افطاز ٘ياظٔٙس ت ٝاضتغاَ افٓ اظ ٔقِّٛيٗ

.)1368

(٘اتيٙاياٖ٘ ،اضٛٙاياٖ  ٚافطاز تا ٘اتٛا٘ي خسٕي) زض ظٔيٝٙ

جاهؼِ آهاري ً ،وًَِ آهاري ٍ رٍػ ًوًَِ گيزي .زض

اضتغاَ تا يازٌيطي وأپيٛتط اظ ٔٛفميت تااليي تطذٛضزاض

ايٗ پژٞٚص ،خأق ٝآٔاضي ٔٛضز ٔغا ِق ٝضأُ تٕأي ٔسز

تٛز ٜاست .ايٗ ٌعاضش ٔيافعايس آٔٛظش وأپيٛتط  ٚايداز

خٛياٖ تحت پٛضص ساظٔاٖ تٟعيستي استاٖ ذطاساٖ

اضتغاَ اظ عطيك آٖ ،ظٔيٞٝٙاي ٔٙاسثي ضا تطاي واض زض

ضضٛي ٔي تاضس .ايٗ افطاز ضأُ آسية زيسٌاٖ اختٕافي،
ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض ،خٛا٘اٖ تي سطپطست ،آسيةزيسٌاٖ
اختٕافي  ٚالطاض زض ٔقطؼ آسيةٔ ،قِّٛيٗ  ٚسايط

1. Nabrascka
2 . Hedman
3 . Jonse
4 . Chrous
5 . Glendall college

6 . Joull
7. Glass
8 . Stanly
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ٔسزخٛياٖ تحت پٛضص ساظٔاٖ تٟعيستي تٛز٘س و ٝتٝ

وط٘ٚثاخ ٔ 0/74يتاضس .تٙٔ ٝؾٛض افعايص زلت زض تىٕيُ

٘ٛفي تطاي آ٘اٖ ضغّي ايداز ضس ٜتٛز  ٚيا زض ٘ٛتت

اتعاض تحميك ،پاسد ت ٝاتعاضٞا اظ عطيك ٔػاحث ٝتا

اضتغاَ لطاض زاضتٙس  .تا تٛخ ٝت٘ ٝا ٔطرع تٛزٖ ٚاضيا٘س

پاسرٍٛياٖ تٛسظ واضضٙاساٖ ٌط ٜٚپژٞٚص تىٕيُ

خأقٔ ٚ ٝتغيطٞاي ٔٛضز ٔغاِق ،ٝاظ تيطيٚ ٝٙاضيا٘س تطاي

ٌطزيس.

ٔحاسث ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاستفازٌ ٜطزيس

 .ضيٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜٛيطي

رٍػّاي تجشيِ ٍ تحليل دادُ

ٔٛضز استفاز ٜزض ايٗ تحميك ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛيطي عثمٝاي تٛز

حاضط ،تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٞ ٜا زض ز ٚترص تٛغيفي ٚ

و ٝتا ج زاوطزٖ افضاي خأق ٝتٌ ٝطٞ ٜٚاي ٔدعا ت٘ ٝاْ
عثمات  ٚسپس ا٘تراب يه ٕ٘ ٝ٘ٛتػازفي سازٜ

استٙثاعي ا٘داْ ضس ٜاست

(260

 .تٙٔ ٝؾٛض پاسرٍٛيي تٝ

سإاَٞاي تحميك اظ ضاذع ٞاي آٔاض تٛغيفي ضأُ

ٔسزخٛي تحت پٛضص ساظٔاٖ تٟعيستي ) اظ ٞط عثمٝ

تطضسي ٔياٍ٘يٗ ،زضغس ٕٛ٘ ٚزاض استفاز ٜضس  .تطاي ٔمايسٝ

فطأ ٓٞيآيس.

ٌطٜٞٚا اظ آظٔ ٖٛپاضأتطيه

ابشار تحقيق  .تطاي زستياتي ت ٝاٞساف پژٞٚطي اظ سٝ
پطسطٙأ ٝتٟطٌ ٜطفت ٝضس ٜاست

ّا .زض پژٞٚص

 ،tواي  -سىٛئط ،تحّيُ

ٚاضيا٘س  ٚآظٔ ٖٛتقميثي تٛوي استفازٌ ٜطزيس.

 :اِف) پطسطٙأٝ

يافتِ ّا

ٔحمكساذت ٝضأُ ز ٚب ذص ،ترص أ َٚطتُٕ تط

تٙٔ ٝؾٛض تطضسي سٛاَ ا َٚپژٞٚص ٔثٙي تط ايٗ وٝ

ٚيژٌيٞاي خٕقيت ضٙاذتي آظٔٛز٘ي ٞا  ٚترص زْٚ

آيا ضٚش ٞاي استفاز ٜضس ٜتطاي ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت

حاٚي ٘ٛظزٌٛ ٜي ٝوٍ٘ ٝطش فطز ت ٝضغُ ،خٙث ٝالتػازي

التػازي ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تطضسي ٔإثط تٛز ٜاست يا ٖ

ضغُ ،اضتثاعات زض ٖٚذا٘ٛازٌي ،تط ٖٚذا٘ٛازٌي ٚ

ٓٞچٙيٗ اثط ترطي اضتغاَ تط ٚضقيت التػازي

ظ٘اضٛيي ضا ٔي سٙدٙس .افتثاض ايٗ آظٔ ٖٛتط پاي ٝآِفاي

آظٔٛز٘يٞا ،اتتسا ٚضقيت التػازي آظٔٛز٘ي ٞاي ضاغُ زض

وط٘ٚثاخ ٛٔ 0/93ضز تأييس لطاض ٌطفت ٝاست  .ب) ْلياس

ترصٞاي وطاٚضظي ،غٙقت  ٚذسٔات ضا ٔٛضز ٔمايسٝ

فعت ٘فس ضٚظ٘ثطي  .افتثاض ايٗ آظٔ ٖٛتط پاي ٝآِفاي

لطاض زازيٓ.

ٜٚ

وط٘ٚثاخ ٔ 0/81يتاضس .ج) ٔمياس پصيطش اختٕافي
وطأ ٚ ٖٚاضِ . ٛضطية افتثاض ايٗ آظٔ ٖٛتا ضٚش آِفاي
جذٍل ؽوارُ  .1آسهَى كاي  -عكَئز اثز اؽتغال در بخؼّاي هختلف بز ٍضؼيت اقتصادي آسهَدًي ّا

زض خس َٚضٕاضٜ

عغح هؼٌاداري

ضزيب ّوبغتگي في

عغح هؼٌاداريp

درجِ آساديdf

هجذٍر x2

0/002

0/236

0/002

6

21/35

اضتغاَ زض ترص ٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت التػازي "(0/05

ٔ 1الحؾٔ ٝي ضٛز ؤ ٝدصٚض

ٔحاسث ٝضس ٜتا زضخ ٝآظازي ٔ 6قازَ ٔ 21/35يتاضس وٝ

<  )pتأييس ٔي ضٛز٘ .تايح تياٍ٘ط ايٗ است و ٝترص

زض سغح ٔ 0/002قٙازاض ٔي تاضس .تٙاتطايٗ ،اضتغاَ زض

غٙقت تيطتط اظ سايط ترص ٞا تٛا٘ست ٝاست تط ٚضقيت

ترصٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت التػازي آظ ٔٛز٘يٞا تأثيط

التػازي تأثيط تٍصاضز.

ٔقٙازاضي زاضت ٝاست  ٚفطؼ تحميك ٔثٙي تط "اثطترطي
جذٍل ؽوارُ  .2آسهَى كاي-اعكَئز اثز اؽتغال بِ صَرتّاي هختلف بز ٍضؼيت اقتصادي
عغح هؼٌاداري

ضزيب ّوبغتگي

عغح هؼٌاداري p

درجِ آسادي df

هجذٍر x2

0/000

0/394

0/000

9

59/53

5

زض خس َٚضٕاضٜ

اضتغاَ ت ٝغٛضت

ٔ 2الحؾٔ ٝي ضٛز ؤ ٝدصٚض

ٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت

ٔحاسث ٝضس ٜتا زضخ ٝآظازي ٔ 9قازَ ٔ 59/53يتاضس وٝ

التػازي"( )p<0/05تأييس ٔي ضٛز٘ .تايح تياٍ٘ط ايٗ است

زض سغح ٔ p=0/000قٙازاض ٔيتاضس .تٙاتطايٗ ،اضتغاَ تٝ

و ٝاضتغاَ ت ٝغٛضت واضفطٔاي تيطتط اظ سايط ٔٛا

ضز

غٛضتٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت التػازي آظٔٛز٘ي ٞا تأثيط

تٛا٘ست ٝاست تط ٚضقيت التػازي تأثيط تٍصاضز.

ٔقٙازاضي زاضت ٝاست  ٚفطؼ تحميك ٔثٙي تط "اثطترطي
جذٍل ؽوارُ  .3آسهَى  tهغتقل دٍ گزٍُ ؽاغل هَقت ٍ دائن اس ًظز ٍضؼيت اقتصادي
آسهَى t

اًحزاف هؼيار

عغح هؼٌاداري

درجِ آسادي

ارسػ t

0/115

382

1/58

0/875

1/7

213

دائن

0/804

1/57

171

هَقت

هاّياًِ

تٙٔ ٝؾٛض تطضسي سٛاَ ز ْٚپژٞٚص ٔثٙي تط ايٗ وٝ

زضخٝآظازي 382اظ ٔ tقياض تعضٌتط است ،تٙاتطايٗ فطؼ

آيا ضٚش ٞاي استفاز ٜضس ٜتطاي ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت

"اثطترطي اضتغاَ (زائٓ يا

غفط تاييس  ٚتحميك ٔثٙي تط

هياًگيي

درآهذ

ٔ tحاسث ٝضس )1/58( ٜتا

تا تٛخ ٝت ٝايٗ وٝ

تؼذاد

گزٍُّا

هتغيزّا

اختٕافي ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تطضسي ٔإثط تٛز ٜاست يا ٘ٚ ٝ

ٔٛلت) تط ٚضقيت التػازي " ( )P> 0/05ضز ٔيضٛز .اظ

ٓٞچٙيٗ اثط ترطي اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي

ايٙط٘ ،ٚتيدٌ ٝيطي ٔي ضٛز وٚ ٝضقيت اضتغاَ (زائٓ يا

آظْٚز٘ي ٞا ،آظٔ ٚ t ٖٛتحّيُ ٚاضيا٘س يه عطفٛٔ ٝضز

ٔٛلت) تط ٚضقيت التػازي آظٔٛز٘ي ٞا تأثيطي ٘ساضتٝ

استفاز ٜلطاض ٌطفت .ايٗ ٘تايح زض خسا 4 َٚتا  6اضاي ٝضسٜ

است.

است.
جذٍل ؽوارُ  .4آسهَى  tدٍ گزٍُ آسهايؼ ٍ كٌتزل بز حغب ٍضؼيت اجتواػي
آسهَى t

اًحزاف

عغح هؼٌاداري

درجِ آسادي

ارسػ t

هؼيار

0/001

766

3/358

هياًگيي

تؼذاد

گزٍُ ّا

8/3

20/43

384

آسهايؼ

9/1

18/33

384

كٌتزل

هتغيزّا
پذيزػاجتواػي

ٔ tحاسث ٝضس )3/358( ٜتا

(ضاغُ تٛزٖ يا ٘ثٛزٖ ) تط ٚضـيت اختٕافي " (p< 0/05

زضخٝآظازي  766تعضٌتط اظ ٔ tقياض ٔيتاضس ،تٙاتطايٗ فطؼ

) تأييس ٔي ضٛز .اظايٙط٘ ،ٚتيدٌ ٝيطي ٔي ضٛز و ٝاضتغاَ تط

غفط ضز ضس ٚ ٜفطؼ تحميك ٔثٙي تط " اثطترطي اضتغاَ

ٚضقيت اختٕافي آظٔٛز٘يٞا تأثيط ٌصاضت ٝاست.

تا تٛخ ٝت ٝايٗ وٝ

جذٍل ؽوارُ  .5آسهَى آًٍَا در هَرد تأثيز اؽتغال بِ صَرتّاي هختلف بز ٍضؼيت اجتواػي
عغح هؼٌاداري

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجوَع هجذٍرات

0/359

1/077

73/91

3

221/731

68/649

380

26086/642

درٍى گزٍُّا

383

26308/372

كل

زض خس َٚضٕاضٔ 5 ٜالحؾٔ ٝي ضٛز ؤ F ٝحاسثٝ

هٌبغ تغييزات
بيي گزٍُّا

٘تيدٔ ٝي ٌيطيٓ و ٝتيٗ ٔياٍ٘يٗ ٞاي ٔٛضز ٔمايس ٝتفاٚت

ضس )1/077( ٜتا زضخات آظازي  380ٚ 3اظ ٔ Fقياض

ٔقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز  .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ تٝ

وٛچىتط ٔيتاضس ،تٙاتطايٗ فطؼ غفط تاييس ضس ٚ ٜفطؼ

غٛضتٞاي ٔرتّف ٕ٘ي تٛا٘س تط ٚضقيت اختٕافي

تحميك ٔثٙي تط "اثط ترطي اضتغاَ (ضاغُ تٛزٖ يا ٘ثٛزٖ )

آظٔٛز٘يٞا ٔإثط تاضس.

تط ٚضقيت اختٕافي " ( ) p> 0/05ضز ٔيضٛز .اظ ايٗ ض،ٚ

6

جذٍل ؽوارُ  .6آسهَى آًٍَا در هَرد تأثيز اؽتغال در بخؼّاي هختلف بز ٍضؼيت اجتواػي
عغح هؼياداري

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجوَع هجذٍرات

0/384

0/96

65/459

2

130/918

68/214

386

26330/661

درٍى گزٍُّا

388

26461/578

كل

هٌبغ تغييزات
بيي گزٍُّا

ٕٞاٖ عٛض و ٝزض خس َٚضٕاضٔ 6 ٜالحؾٔ ٝي ضٛزF،

تٙٔ ٝؾٛض تطضسي سإاَ س ْٛپژٞٚص ٔثٙي تط ايٗ وٝ

ٔحاسث ٝضس )0/96( ٜتا زضخات آظازي 386 ٚ2وٛچىتط اظ

آيا ضٚش ٞاي استفاز ٜضس ٜتطاي ايداز اضتغاَ تط ٚضقيت

ٔ Fقياض ٔي تاضس ،تٙاتطايٗ فطؼ غفط تاييس ضس ٚ ٜفطؼ

فطٍٙٞي ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز تطضسي ٔإثط تٛز ٜاست يا ٘ٚ ٝ

تحميك ٔثٙي تط "اثطترطي اضتغاَ زض ترص ٞاي ٔرتّف تط

ٓٞچٙيٗ اثطترطي اضتغاَ تط ٚضقيت فطٍٙٞي آظٔٛز٘ي ٞا،

ٚضقيت اختٕافي " ( ) p> 0/05ضز ٔي ضٛز .اظ ايٙط،ٚ

آظٔ ٖٛتحّيُ ٚاضيا٘س يه عطفٛٔ ٝضز استفازٜ

لطاض

٘تيدٌ ٝطفتٔ ٝي ضٛز و ٝتيٗ ٔياٍ٘يٗ ٞاي ٔٛضز ٔمايسٝ

ٌطفت .ايٗ ٘تايح تط حسة ٔتغيطٞاي تحػيالت ،تقساز

تفاٚت ٔقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز  .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ زض

افطاز ذا٘ٛازٍ٘ ٚ ٜطش ت ٝذا٘ٛاز ٜزض خسا 7 َٚتا  9اضائٝ

ترصٞاي ٔرتّف ٕ٘ي

ضس ٜاست.

تٛا٘س تط ٚضقيت اختٕافي

آظٔٛز٘يٞا ٔإثط تاضس.
جذٍل ؽوارُ  .7آسهَى آًٍَا تأثيز اؽتغال بِ صَرت ّاي هختلف بز ٍضؼيت فزٌّگي آسهَدًيّا(تحصيالت )
عغح هؼٌاداري

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجوَع هجذٍرات

0/06

2/55

50/151

3

150/453

بيي گزٍُّا

19/629

380

7458/836

درٍى گزٍُّا

383

7609/289

كل

هٌبغ تغييزات

ٕٞاٖعٛض و ٝزض خس َٚضٕاضٔ 7 ٜالحؾٔ ٝي ضٛزF ،

(تحػيالت)" ( ) p> 0/05ضز ٔي ضٛز .اظايٙط٘ ،ٚتيدٝ

ٔحاسث ٝضس )2/55( ٜتا زضخات آظازي df=380 ٚ 3

ٌطفتٔ ٝي ضٛز و ٝتيٗ ٔياٍ٘يٗ ٞاي ٔٛضز ٔمايس ٝتفاٚت

وٛچىتط اظ ٔ Fقياض ٔيتاضس ،تٙاتطايٗ فطؼ غفط تاييس
ضس ٚ ٜفطؼ تحميك ٔثٙي تط

ٔقٙازاضي ٚخٛز

" اثطترطي اضتغاَ تٝ

غٛضتٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت فطٍٙٞي آظٔٛز٘ي

٘ساضز .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ تٝ

غٛضتٞاي ٔرتّف ٕ٘ي تٛا٘س تط ٚضقيت فطٍٙٞي
آظٔٛز٘يٞا ٔإثط تاضس.

ٞا

جذٍل ؽوارُ  .8آسهَى آًٍَا در هَرد تأثيز اؽتغال بِ صَرتّاي هختلف بز ٍضؼيت فزٌّگي آسهَدًي ّا (تؼذاد افزاد خاًَادُ)
عغح هؼٌاداري
0/074

F

هياًگيي هجذٍرات

درجِ آسادي

هجهَع هجذٍرات

9/09

3

27/281

3/9

380

1482/841

درٍى گزٍُّا

383

1510/122

كل

2/33

هٌبغ تغييزات
بيي گزٍُّا

(تقساز افطاز ذا٘ٛاز ) p> 0/05( ") ٜضز ٔي ضٛز .اظايٙط،ٚ

ٕٞاٖعٛض و ٝزض خس َٚضٕاضٔ 8 ٜالحؾٔ ٝي ضٛزF ،
ٔحاسث ٝضس )2/33( ٜتا زضخات آظازي df= 380ٚ 3

٘تيدٔ ٝي ٌيطيٓ و ٝتيٗ ٔياٍ٘يٗ ٞاي ٔٛضز ٔمايس ٝتفاٚت

وٛچىتط اظ ٔ Fقياض ٔيتاضس ،تٙاتطايٗ فطؼ غفط تا ييس

ٔقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز  .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ تٝ

ضس ٚ ٜفطؼ تحميك ٔثٙي تط

" اثطترطي اضتغاَ تٝ

غٛضتٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت فطٍٙٞي آظٔٛز٘ي

غٛضتٞاي ٔرتّف
ٞا

ٕ٘يتٛا٘س تط ٚضقيت اختٕافي

آظٔٛز٘يٞا ٔإثط تاضس.

جذٍل ؽوارُ  .9آسهَى آًٍَا در هَرد تأثيز اؽتغال بِ صَرتّاي هختلف بز ٍضؼيت فزٌّگي آسهَدًيّا (ًگزػ بِ خاًَادُ)
عغح هؼٌاداري

F

درجِ آسادي

هياًگيي هجذٍرات

7

هجوَع هجذٍرات

هٌبغ تغييزات

بررسي و تحليل اشتغال ايجاد شده بر وضعيت اجتماعي ،اقتصادي  / ...توزنده جاني
0/833

0/477

44/386

3

133/158

53/288

190

10124/702

درٍى گزٍُّا

193

10257/861

كل

ٕٞاٖ عٛض و ٝزض خس َٚضٕاضٔ 9 ٜالحؾٔ ٝي ضٛزF،
ٔحاسث ٝضسٜ

پيأسٞاي ٔثثت تحمك چٙيٗ ٞسفي است و ٝتأثيط ٔستميٓ

( )0/.833تا زضخات آظازي df=190ٚ3

 ٚت ٝسعايي ٘يع تط سالٔت فضاي خأق ٝزاضز.

وٛچىتط اظ ٔ Fقياض ٔيتاضس .تٙاتطايٗ فطؼ غفط تاييس
ضس ٚ ٜفطؼ تحميك ٔثٙي تط

اظ خّٕ ٝاستطاتژي ٞاي ٔٛفك تطاي تٛإ٘ٙسساظي فمطا

"اثطترطي اضتغا َ تٝ

غٛضتٞاي ٔرتّف تط ٚضقيت فطٍٙٞي آظٔٛز٘ي

بيي گزٍُّا

 ٚواٞص فمط ٔ ٚحطٔٚيت ،استطاتژي اضتغاَ  ٚواضآفطيٙي
ٔإثط است  .تطاي ٘يُ ت ٝايٗ ٞسف  ٚتحمك

ٞا

واٞص فمط،

(ٍ٘طش ت ٝذا٘ٛاز ) p> 0/05( ") ٜضز ٔي ضٛز .اظ ايٗ ض،ٚ

 ٕٝٞساِ ٝافتثاضي تطاي تأٔيٗ ٞعيٞٝٙاي ٔقيطتي ٘ياظٔٙساٖ

٘تيدٔ ٝي ٌيطيٓ و ٝتيٗ ٔياٍ٘يٗ ٞاي ٔٛضز ٔمايس ٝتفاٚت

ٔ ٚقّٛالٖ تحت پٛضص ساظٔاٖ ٞا ٟ٘ ٚازٞاي حٕايتي زض

ٔقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز  .ت ٝفثاضت زيٍط ،اضتغاَ تٝ

٘ؾط ٌطفتٔ ٝيضٛز.
اظ زيٍط تط٘أٞ ٝاي ستاز اضتغاَ وص ٚض آٔٛظش

غٛضتٞاي ٔرتّف ٕ٘ي تٛا٘س تط ٚضقيت اختٕافي
اضس .
آظٔٛز٘يٞا ٔإثط ب

ٔقِّٛيٗ ٔ ٚدسزخٛياٖ اظ عطيك واضٌاٞ ٜاي حٕايتي تا

بحث ٍ ًتيجِ گيزي

تٛخ ٝت ٝأىا٘ات ترص ذػٛغي  ٚذيطي ٝاست تا

زض حاَ حاضط ،خٛأـ تا ضضس سطيـ  ٚضتاتٙسٜ

ٔقِّٛيٗ ٔ ٚسزخٛيا٘ي وٕ٘ ٝي تٛا٘ٙس اظ أىا٘ات آٔٛظضي

اي

ٔٛاخ ٝضس ٜا٘س ،آٖ چٙاٖ ؤ ٝي تٛاٖ زٚض ٜو٘ٛٙي ضا زٚضٜ

تيط ٖٚاستفاز ٜوٙٙس ،زض زاذُ ٔٙعَ اظ ايٗ آٔٛظش

تحٛالت ضتاتٙس ٚ ٜغيطلاتُ پيصتيٙي ٘أيس .ساظٔاٖٞا تطاي

تٟطٜٙٔس ض٘ٛس  .ايٗ ا٘تؾاض ٚخٛز زاضز و ٝتا فقاِيت

ٞا
ٞاي

ٞاي احتٕاِي تٝ

ستاز اضتغاَٚ ،ضقيت اضتغاَ ٔقِّٛيٗ ٔ ٚسزخٛياٖ زاضاي

ٔٙؾٛض زستياتي ت ٝاٞساف ساظٔا ٘ئ ،ي تايس ؽطفيت ٞا ٚ

٘ؾاْ ٔٙسي ذاغي ضس ٚ ٜتط٘أ ٝضيعي ٔس٘ٚي تطاي اضتغاَ

تٛإ٘ٙسيٞاي ذٛيص ضا ضٙاسايي ٕ٘ٛز٘ ٚ ٜماط ضقف ضا

خأقٞ ٝسف تٟعيستي غٛضت پصيطز  .تط پائ ٝغاِقات

تطٔيٓ  ٚت ٝتمٛيت ٘ماط لٛت تپطزاظ٘س  ٚاظ ايٗ عطيك تٝ

غٛضت ٌطفت ،ٝآٔاض تيىاضي افطاز ٔقّ َٛذػٛغاً زض تيٗ

تٛسق ٝوٕي  ٚويفي ساظٔاٖ ذٛز زست ياتٙس .

خٛا٘اٖ ٔقّ َٛزض حسٚز ز ٚتطاتط آٔاض تيىاضي افطاز سآِ

ٔماتّ ٝتا تٟسيسٞا  ٚاستفاز ٜاظ فطغت

خأقٝاي و ٝساظٔاٖ تٟعيستي فٟس ٜزاض اضائ ٝذسٔات

است ،تٙا تطايٗ ،زستياتي ت ٝضاٞىاضٞاي ٘تيد ٝترص زض

ت ٝآٖ ٔي تاضس اظ تٛٙؿ ذاغي تطذٛضزاض است ٔ .قّٛالٖ،

خٟت حٕايت اظ ذٛزوفايي ضغّي  ٚحمٛق اختٕافي ـ

ظ٘اٖ سطپطست ذا٘ٛاض ،خٛا٘اٖ تي سطپطست ،آسيةزيسٌاٖ

فطزي افطاز ٔقّ َٛوأالً ضطٚضت زاضز  .تحميك حاضط تا

اختٕافي  ٚالطاض زض ٔقطؼ آسية اظ خّٕ ٝايٗ لطط

ٞسف اغّي تطضسي  ٚتحّيُ اضتغاَ ايداز ضس ٜتط

ٔحسٛب ٔي ٌطز٘س .يىي اظ تط٘أٞ ٝاي ٔحٛضي ساظٔاٖ

ٚضقيت التػازي ،اختٕافي  ٚفطٍٙٞي خأقٞ ٝسف

تٟعيستي ،اضتماي ضاذع

تٟعيستي ا٘داْ ضس ٚ ٜت ٝز٘ثاَ تطضسي

ٞاي تٛسق ٝا٘سا٘ي ٚ

اثط اضتغاَ تط

تٛإ٘ٙسساظي اظ عطيك ايداز اضتغاَ ِٔٛس زض خأقٞ ٝسف

ٚضقيت التػازي ،اختٕافي  ٚفطٍٙٞي آظٔٛز٘ي ٞا تٛزٜ

است .حفؼ  ٚافعايص فعت ٘فس ،احساس ٔفيس تٛزٖ

است.
ٕٞاٖعٛض و٘ ٝتايح ٘طاٖ ٔي زٞس ،اضتغاَ تط ٚضقيت

تطاي خأق ،ٝسالٔت خسٕي ،اضتماي ٔٙعِت اختٕافي،
سالٔت ضٚا٘ي ،تطعطف ضسٖ ا٘عٚاي اختٕافي ٚ

التػازي آظٔٛز٘ي ٞا اثط ٔثثتي زاضت ٝاست

....

اضتغاَ تط ٚضقيت التػازي آظٔٛز٘ي

8

ٓٞ .چٙيٗ،

ٞاي ضاغُ زض
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ترصٞاي غٙقت اثطات ٔغّٛب تط  ٚتٟتطي زاضت ٝاست،

(تا ْياٍ٘يٗ  ٚ )20/8تقا٘ٚي (تا ٔياٍ٘يٗ  )13/36اظ ٘ؾط

ت ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتيص اظ ٘يٕي اظ آظٔٛز٘ي ٞاي ايٗ ترص

ٚضقيت اختٕافي ٚخٛز ٘ساضز ٓٞ .چٙيٗ ،تفاٚت ٔقٙازاضي

زضآٔس ٔاٞيا٘ ٝآٟ٘ا تيٗ  101تا ٞ 200عاض تٔٛاٖ زض ٔا ٜتٛزٜ

ٔياٖ آظٔٛز٘ي ٞا زض ٌطٞ ٜٚاي ضاغُ زض ترص وطاٚضظي

است٘ .تايح ت ٝزست آٔس ٜزض ٔٛضز اثط ترطي اضتغاَ تط

(تا ٔياٍ٘يٗ  ،)20/43غٙقت (تا ٔياٍ٘يٗ ٚ )19/33

ٚضقيت التػازي ٕٞرٛاٖ تا ٘تايح

ذسٔات (تا ٔياٍ٘يٗ ( )20/77اظ ٘ؾط ٚضقيت اختٕافي

ت ٝزست آٔس ٜزض

زا٘طٍا٘ ٜثطاسىا ()2002؛ ضايس ()2005؛ خىس)2001( ٖٛ

ٚخٛز ٘ساضز  .ايٗ ٖ تايح تا ٘تايح پژٞٚص

ٔيتاضس.

()2003؛ ي)2006( َٛ؛ افطاضي ()1375؛ وطتاليي  ٚالاليي

ٕٞاٖعٛض وٌ ٝفت ٝضس ،اضتغاَ ت ٝغٛضت ٞاي ٔرتّف

ٞاي  ٜز ٔٗ

(ٕٞ )1378رٛاٖ ٕٞ ٚأ ًٙٞي تاضس .زض تٕاْ تحميمات

تط ٚضقيت التػازي آظٔٛز٘ي ٞا تأثيط زاضت ٝاست  .تٝ

ياز ضس ٜتط اثطترطي اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي تأويس

فثاضت زيٍط ،آظٔٛز٘ي ٞايي و ٝت ٝغٛضت واضفطٔايي

ضس ٜاست.

ضاغُ تٛز ٜا٘س (٘سثت ت ٝسايط ٌطٜٚ

سإاَ زيٍطي و ٝزض تحميك حاضط تطضسي ضس ايٗ تٛز

ٞا) اظ ٚضقيت

التػازي ٔغّٛبتط  ٚتٟتطي تطذٛضزاض ٔي تاضٙسٓٞ .چٙيٗ،

ب ٚضقيت فطٍٙٞي آظٔٛز٘ي ٞا
و ٝآيا اضتغاَ ٔي تٛا٘س ض

اثط ٘ٛؿ اضتغاَ (زائٓ يا ٔٛلت ) ٘يع تط ٚضقيت التػازي

تأثيط تٍصاضز؟ " خٟت پاسرٍٛيي ت ٝسإاَ فٛق اظ چٙس

ٔٛضز تطضسي لطاض ٌطفت ٝاست ٘ .تايح ٘طاٖ ٔي زٞس و ٝتيٗ

ٔٙؾط ت ٝاثطترطي اضتغاَ تط ٚضقيت فطٍٙٞي ٍ٘ا ٜضسٜ

آظٔٛز٘يٞايي و ٝت ٝغٛضت ٔٛلت  ٚآظٔٛز٘ي ٞايي و ٝتٝ

است.

غٛضت زائٓ ٔطغ َٛت ٝواض ٔي تاضٙس تفاٚت ٔقٙازاضي اظ

٘تايح ٘طاٖ ٔي زٞس ؤ ٝياٍ٘يٗ تحػيالت ٌطٜٚ

ِحاػ ٚضقيت التػازي ٚخٛز ٘ساضز  .ايٗ ٘تايح تا ٘تايح

آظٔٛز٘يٞاي ضاغُ (ٌط ٜٚآظٔايص ) ٔقازَ ٔ ٚ 7/6ياٍ٘يٗ

ضاي ٔثاَ ،ضايس2005 ،؛ خىس،ٖٛ
پژٞٚصٞاي لثّي (ب

تحػيالت ٌط ٜٚآظٔٛز٘ي ٞاي تيىاض (ٌط ٜٚوٙتطَ) ٔقازَ

2001؛ ٘ثطاسىا2002 ،؛ خ٘ٛع2002 ،؛ ٞسٔٗ2003 ،؛

ٔ 6/77يتاضس .ايٗ تفاٚت ٔقٙازاض ٔي تاضس  ٚتٔ ٝقٙاي اثط

وطاٚس2004 ،؛ يٕٞ )1996 ،َٛإٞ ٚ ًٙٞسٔ ٛيتاضس.

ترطي اضتغاَ تط ٚضقيت تحػيالت آظٔٛز٘ي ٞا ٔي تاضس.
اظ آٖ خا ؤ ٝياٍ٘يٗ آظٔٛز٘ي ٞاي ٌط ٜٚضاغُ تاالتط اظ

سإاَ زيٍطي و ٝزض تحميك حاضط ٔغطح تٛز ٜاست
ايٗ است و " ٝآيا اضتغاَ ٔي تٛا٘س تط ٚضقيت اختٕافي

ٌط ٜٚتيىاض استٔ ،ي تٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝاضتغاَ تٛا٘ستٝ

آظٔٛز٘يٞا تأثيط تٍصاضز؟" خٟت پاسرٍٛيي ت ٝسإ اَ فٛق

است اثط ٔثثت ٔ ٚقٙازاضي تط ٚضقيت

اظ چٙس ٔٙؾط ت ٝاثطترطي اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي

٘ؾطتحػيالت) آظٔٛز٘يٞا تٍصاضز  .ايٗ تفاٚت تا تٛخ ٝتٝ

ٍ٘ا ٜضس  ٜاست ٘تايح ٘طاٖ ٔي زٞس ؤ ٝيا٘يٍٗ ٌطٜٚ

تقساز افطاز ذا٘ٛازٔ ٜقٙازاض ٔي تاضس  ٚتٔ ٝقٙاي اثط ترطي

فطٍٙٞي (اظ

تاضس .اظ آٖ خا وٝ

آظٔٛز٘يٞاي ضاغُ (ٌط ٜٚآظٔايص ) ٔقازَ ٚ 20/43

اضتغاَ تط تقساز افطاز ذا٘ٛازٔ ٜي

ٔياٍ٘يٗ ٌط ٜٚآظٔٛز٘ي ٞاي تيىاض (ٌط ٜٚوٙتطَ ) ٔقازَ

ٔياٍ٘يٗ آظٔٛز٘يٞاي ٌط ٜٚضاغُ (ٌط ٜٚآظٔايص) وٕتط اظ

ٔ 18/33يتاضس .ايٗ تفاٚت ٔقٙازاض ٔي تاضس  ٚتٔ ٝقٙاي

ٌط ٜٚتيىاض (ٌط ٜٚوٙتطَ ) استٔ ،ي تٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت وٝ

اثط ترطي اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي آظٔٛز٘ي ٞا است .

اضتغاَ تٛا٘ست ٝاست اثط ٔثثت ٔ ٚقٙازاضي تط ٚضقيت

تٙاتطايٗٔ ،ي تٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و ٝاضتغاَ تٛا٘ست ٝاست اثط

فطٍٙٞي (اظ ٘ؾط تقساز افطاز ذا٘ٛاز )ٜآظٔٛز٘يٞا تٍصاضز.

ٔثثت ٔ ٚقٙازاضي تط ٚضقيت اختٕافي آظٔٛز٘ي ٞا تٍصاضز.

اظ سٛي زيٍط ،ايٗ تفاٚت تا تٛخ ٝتٍ٘ ٝطش تٝ

اظ سٛي زيٍط ،تفاٚت ٔقٙازاضي ٔياٖ آظٔٛز٘ي ٞا زض

ذا٘ٛاز٘ ٜيع ٔقٙازاض ٔيتاضس  ٚتٔ ٝقٙاي اثط ترطي اضتغاَ

ٌطٜٞٚاي واضفطٔايي (تا ٔياٍ٘يٗ  ،)20/19ذٛز اضتغاِي

تاضس .اظ آٖ خا ؤ ٝياٍ٘يٗ

تط ٍ٘طش ت ٝذا٘ٛازٔ ٜي
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آظٔٛز٘يٞاي ٌط ٜٚضاغُ (ٌط ٜٚآظٔايص ) تيطتط اظ ٌطٜٚ

تجزبي دبيزعتاى ّاي اَّاس  .ضٛضاي تحميمات ازاضٜ

تيىاض (ٌط ٜٚوٙتطَ ) استٔ ،يتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت وٝ

وُ آٔٛظش  ٚپطٚضش استاٖ ذٛظستاٖ.

اضتغاَ تٛا٘ست ٝاست اثط ٔثثت ٔ ٚقٙازاضي تط ٚضقيت

-افطاضيِْ ،ى .)1375( . ٝهقايغِ ػولكزد تحصيلي ٍ

فطٍٙٞي (ٍ٘طش ت ٝذا٘ٛاز ) ٜآظٔٛز٘يٞا تٍصاضز  .ايٗ ٘تايح

عاسگاري ػاعفي -اجتواػي داًؼ آهَس اى پغز ٍ

تا ٘تايح پژٞٚص ٞاي حسيٙي ٘سة ()1381؛ اتطاٞيٕي

دختز پايِ اٍل راٌّوايي هادراى ؽاغل ٍ غيز ؽاغل

()1381؛ اٚتازي ()1381؛ ٔثاضطٔمسْ ()1381؛  ٜز ٔٗ
()2003؛ افطاضي ()1375؛ وطتاليي  ٚالاليي ()1378؛ يَٛ

با كٌتزل َّػ در ؽَؽتز

(ٕٞ )1996رٛاٖ ٕٞ ٚأ ًٙٞي تاضس .زض تٕاْ تحميمات

واضضٙاسياضضس چاج ٘طس ، ٜزا٘طٍا ٜتطتيت ٔقّٓ،

ياز ضس ٜتط اثط ترطي اضتغاَ تط ٚضقيت اختٕافي تأويس

 .پاياٖ ٘اْ  ٜي

تٟطاٖ.

ضس ٜاست.

-اٚتازي ،فّي اوثط  .)1381( .هغالؼِ اثز بخؾي

٘تايح ايٗ پژٞٚص ٘طاٖ ٔي زٞس و ٝتيٗ ٔتغيطٞاي
تحػيالت ،تقساز افطاز ذا٘ٛاز ،ٜزضآٔس ٔاٞيا٘ ،ٝعثمٝ

آهَسػ هْارتّاي سًذگي بز اعتزط خاًَادگي ٍ

اختٕافيٛ٘ ،ؿ ضغُ (زائٕي يا ٔٛلتي ) ،خٙسيت ،تيٕٚ ٝ

پذيزػ اجتواػي .فػّٙاْ  ٜاغ َٛتٟساضت ضٚا٘ي

پصيطش اختٕافي ضاتغٔ ٝقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز ،أا ضاتغٝ

ساَ ٞفتٓ ،تٟاض  ٚتاتستاٖ  ،84ضٕاض ،25 ٜغع -55

٘ٛؿ ضغُ (تيىاض  ٚزاضاي ضغُ ) ٙٔ ٚاتـ تأيٗ افتثاض تا

.

.47

پصيطش اختٕافي ٔقٙازاض است  .ت ٝفثاضت زيٍط ،زاضتٗ

-تطاتي وياٞ ،ايس .)1377( . ٜبزرعي رابغِ فزٌّگ

ضغُ  ٚوٕه سطٔاي ٜواض تٛا٘ست ٝاست پصيطش اختٕافي

عاسهاًي ٍ رضايت ؽغلي اػضاي ّيأت ػلوي

آظٔٛز٘يٞا ضا افعايص زٞس.

داًؾگاُ تْزاى  .پاياٖ ٘أ ٝواضضٙاسي اضضس چاج

ٕٞچٙيٗ٘ ،تايح تياٍ٘ط ايٗ است و ٝتيٗ ٔتغيطٞاي
تحػيالت ،سٗ ،زضآٔس ٔاٞيا٘ ،ٝعثم ٝاختٕافيٛ٘ ،ؿ

٘طس .ٜزا٘طٍا ٜاِعٞطا.

ضغُ(زائٕي يا ٔٛلتي )  ٚاضتغاَ زض ترص ٞاي ٔرتّف،

-حسيٙي ٘سة ،سيس

خٙسيت ،تيٕ ٚ ٝفعت ٘فس ضاتغٔ ٝقٙازاضي ٚخٛز ٘ساضز،

زاٚٚز .)1381( .آهَسػ

هْارت ّاي اجتواػي بِ كَدكاى  .سٔٛيٗ وٍٙطٜ

أا ضاتغ ٝضٟطستاٖ ٔحُ الأتٛ٘ ،ؿ ضغُ (تيىاض  ٚزاضاي
ضغُ) ٙٔ ٚاتـ تأيٗ افتثاض تا فعت ٘فس ٔقٙازاض است  .تٝ

آسيايي ـ آفطيمايي ضٚاٖ ضٙاسي ٔاِعي ،تِٛتٗ پژٞٚطي

فثاضت زيٍط ،ضٟطستاٖ ٔحُ الأت ،زاضتٗ ضغُ ٔ ٚحُ

زا٘طٍا ٜتثطيع ،ضٕاض ٜچٟاضْ.

-فٛضسايت ،زاّ٘س.)1380( . ٖٛپَيايي گزٍُ (ؽٌاخت

اضتغاَ ٙٔ ٚاتـ تأيٗ افتثاض (وٕه سطٔاي ٝواض ) تٛا٘ستٝ
است فعت ٘فس آظٔٛز٘يٞا ضا افعايص زٞس.

ٍ عٌجؼ) .تطخٕ٘ ٝدفي ظ٘س ،خقفط؛ پاضا ضطيفي

هٌابغ

حسٗ .تٟطاٖ :زٚضاٖ.

-نضتاليي  ،الاليي .)1378( . ْ ،هغالؼِاي پيزاهَى رابغِ

-اتطاٞيٕي ،حسيٗ  .)1381( .بزرعي ارتباط عبك

خَيؾتي باٍري ٍ هيشاى افغزدگي در ًَجَاًاى ٍ

اعٌاد ،ػشت ًفظ ٍ ٍضؼيت اجتواػي ـ اقتصادي

ًقؼ هادراى در ايي فؼل ٍ اًفؼال

با ػولكزد تحصيلي داًؼآهَساى دختز عال عَم

ٔ .دّ ٝفّْٛ

اختٕافي  ٚا٘سا٘ي زا٘طٍا ٜضيطاظ ،ضٕاض)2ٚ 1( 13 ٜ
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ياضايئ ،ژٌاٖ  .)1378( .بزرعي رابغِ جَ ػاعفيخاًَادُ با عاسگاري فزدي اجتواػي ٍ ػولكزد
تحصيلي داًؼآهَساى پايِ عَم هذارط راٌّوايي
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Abstract
This research is a research of descriptive and Survey type which is done with the aim of
examining the effect of created jobs on economic, Social and cultural condition of target
population of Khorasan razavi welfare organization. So a Sample of 768 subjects were
selected with stratified method from supported people of rehabilitation Social affair and
prevention areas in welfare organization and distributed randomly in Two groups of 384
subjects in experiment And control group. In this research three questionnaire of job and
family attitude (researcher-made), Rosenberg’s self esteem scale and Crown-Marlow’s
social acceptance. The results indicated that there were significant differences in studied
variables in two groups being compared. In other word, the jobs created have had a positive
impact on economic, social and cultural condition of society under study. Meanwhile
financing resources, type of job and the city of residence have significant relationship with
self esteem and financing resources and type of job have significant relationship with social
acceptance too.
Keywords: Job and Family attitude –Created Jobs (employment) - Economic and Social
Condition.
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