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  هدیکچ
 دوخ هب ار یرایسب تاهجوت ییاتسور رادیاپ هعسوت فادها دربشیپ یاتسار رد ییاتسور یرگشدرگ عونتم یاهدرکراک ،ریخا یاهلاس رد
 هب یبایتسد یاتسار رد دناوتیم ییاتسور رادیاپ هعسوت فلتخم یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ راثآ کرد ،نیاربانب .تسا هدومن بلج
 ،یعامتجا یاهصخاش رب یرگشدرگ هعسوت ریثأت یسررب رضاح شهوژپ زا فده .دوش عقاو دیفم ییاتسور هعسوت یاهحرط فادها
 زا شهوژپ زاین وروم تاعالطا .تسا یلزنا ردنب ناتسرهش هضیرف راهچ ناتسهد یاهاتسور یطیحمتسیز و یدبلاک ،یداصتقا ،یگنهرف

 لومرف ساسا رب هک دشابیم هضیرف راهچ ناتسهد ناییاتسور لماش یرامآ هعماج .تسا هدمآ تسدب ینادیم تاعلاطم و یدانسا عبانم قیرط
 رازبا ییایاپ یارب .دندش باختنا همانشسرپ لیمکت تهج یفداصت یریگهنومن شور هب بختنم یاهاتسور نانکاس زا رفن 313 نارکوک
 و سنایراو ،هریغتم دنچ نویسرگر یرامآ یاهشور زا تاعالطا لیلحت و هیزجت روظنم هب و 528/0 خابنورک یافلآ نومزآ زا همانشسرپ

 ،یداصتقا یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هک داد ناشن قیقحت یاههتفای .تسا هدش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه بیرض
 نومزآ جیاتن .تسا هدوب یفنم تسیزطیحم رب نآ ریثأت اما هتشاد یتبثم ریثأت هعلاطم دروم هدودحم یاهاتسور یدبلاک و یگنهرف -یعامتجا

 یهورگنیب و یهورگنورد سنایراو نومزآ جیاتن نینچمه هدوب یسررب دروم یاهریغتم یمامت رب یرگشدرگ هعسوت ریثأت رگنایب نویسرگر
 یرانعم توافت رگید لماع هس اب هطبار رد یلو درادن دوجو رادانعم توافت اهاتسور نیب یطیحم تسیز لماع اب هطبار رد هک داد ناشن مه
  .دش هدهاشم اهاتسور نیب

 یلزناردنب ناتسرهش ،هضیرفراهچ ناتسهد ،ییاتسور رادیاپ هعسوت ،ییاتسور یرگشدرگ ،یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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  همدقم
 هب ادتبا رد عماوج هک یعیانص .دناهدش یدایز تالوحت شوختسد ریخا یاهههد یط رد ایند رسارس رد یرایسب عماوج
-یژتارتسا نتفای یارب ینیزگیاج یاهلحهار نتفای هب عورش مدرم و دندش یداصتقا تالکشم راچد دندوب یکتم اهنآ
 هب ریخا یاهلاس رد و هدومن بلج دوخ هب ار یرایسب تاهجوت یرگشدرگ تعنص نیب نیا رد .دندرک هعسوت یاه
 رد هعسوت لاح رد و هتفای هعسوت یاهروشک .دنوشیم هتفرگ رظن رد یداصتقا هعسوت و دشر یاهرازبا زا یکی ناونع
 .(Jamshidi et al, 2017: 288) دنربیم هرهب یدمآرد عبنم ناونع هب یرگشدرگ تعنص تیزم زا رضاح لاح
 لباق شیازفا ریخا یاهههد رد زین ییاتسور یرگشدرگ هب هجوت ناهج رسارس رد یرگشدرگ تعنص هعسوت وترپ رد
 یاهدرادناتسا یاقترا ،تشیعم دوبهب نوچ ینوگانوگ یایازم زا ییاتسور قطانم نانکاس و تسا هتشاد یهجوت
 هب ندیشخب عونت ،(Einali, 2018: 176) یزاسدنمناوت و دمآرد شیازفا ،(Jurdana and Frelta, 2012: 1246)یگدنز
 راثآ زا تظافح ،(Barkauskas et al, 2015: 168) یلحم تالوصحم یارب دیدج رازاب ندرک مهارفو یلحم داصتقا
 ،(Babakhanzadeh and Lotfi, 2012: 83) یتخاسریز تاناکما و یدبلاک راتخاس دوبهب ،یخیرات و یعیبط ،یگنهرف

 :Postevoy, 2017) اتسور یتنس و یموب گنهرف زا تسارح و ظفح ،رهش هب ییاتسور ناناوج ترجاهم زا یریگولج

 دادعت دشر زا یشان (International labor office report, 2018: 3) ناییاتسور رقف شهاک و (Einali, 2018: 176 ؛3
 ملاس یگدنز کبس هبرجت لیلد هب ییاتسور یرگشدرگ زا نارگشدرگ رتشیب لابقتسا .دنربیم هرهب ییاتسور نارگشدرگ
 ریخا یاهلاس رد یرگشدرگ عون نیا هدش ثعاب یعیبط یاههبذاج زا ندرب تذل رانک رد یموب ینغ گنهرف هبرجت و
 رد یدایز یلیخ مهس ییاتسور یرگشدرگ هکنیا اب .(Jurdana and Frelta, 2012: 1247) دنک ادیپ یدایز تیبوبحم
 رگید یاههنوگ اب هسیاقم رد ار دشر نیرتعیرس هک تسا ییاهشخب زا یکی اما درادن یرگشدرگ یناهج رازاب لک
 تاریثأت یلحم عماوج راتخاس رب دناوتیم ییاتسور یرگشدرگ ،تبثم تاریثأت نیا دوجو اب .تسا هتشاد یرگشدرگ
 راتخاس بیرخت ،عرازم و تاغاب بیرخت ،بآ عبانم و یگدنز طیحم یاهیگدولآ و تسیز طیحم بیرخت نوچ یفنم
 Soltani) ماحدزا و تینما دوبن ،(Eftekhari et al, 2011: 5) هیوریب یاهزاس و تخاس ،اهاتسور یتنس یدبلاک

Moqadas, 2018: 61؛ Spanou, 2007: 145) هقطنم صاخ یتنس گنهرف نتفر نیب زا و (Postevoy, 2017: 11) مه 
  .دشاب هتشاد
 یحاون رد .دنراد یعیبط و یخیرات ،یگنهرف یرگشدرگ فلتخم یاههصرع رد یدایز یاهلیسناتپ ناریا یاهاتسور
 زا یدایز مجح ات هدش ببس لگنج و ایرد ،هوک ندوب کیدزن نینچمه و زبسرس و رکب تعیبط دوجو زین ناریا یلامش
 Langroudi) دننک باختنا دوخ رفس دصقم ناونع هب ار قطانم نیا ،دوخ تغارف تاقوا نارذگ یارب هنالاس نارگشدرگ

et al, 2012: 3). ناشن ۲190راهب لصف رد هدش ماجنا رفس دادعت ظاحل هب روشک مهم ناتسرهش تسیب دادعت یسررب 
 تسا هتفرگ رارق روشک مهدزیس هبتر رد یلزناردنب ناتسرهش ،اهتماقا و اهرفس دادعت ساسا رب هک دهدیم
(Statistical center of Iran, 2016: 20). رایسب ییاتسور یرگشدرگ رد ناریا مهس هنافسأتم ،اهتیفرظ نیا دوجو اب 
 تسا هتفرگ رارق ناراذگتسایس و ناققحم هجوت دروم رتمک ییاتسور یرگشدرگ مهس دسریم رظن هب و تسا کدنا
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(Rahmani et al, 2016: 137). ناراذگتسایس مزع رگنایب ناریا یمالسا یروهمج هعسوت مشش همانرب نوناق ،هتبلا 
 یزاسهب و ایحا یاهحرط یارجا و نیودت اتسار نیا ردو تسا یرگشدرگ قطانم یاهتخاسریز نیمأت یارب
 شخب ،لاح نیا اب .(Einali, 2018: 174) تسا هتفرگ رارق راک روتسد رد یرگشدرگ یاهتیفرظ یاراد یاهاتسور
 عبانم دوجو مدع لیلد هب و هدومن کرت ار دوخ یاههناخ یداصتقا تالکشم لیلد هب ناییاتسور زا یهجوتلباق
 یبرخم ریثأت دناوتیم رما نیا .دنهد دوبهب ار دوخ تشیعم ات دناهدرک ترجاهم اهرهش هب یهافر تاناکما و یتخاسریز
 دنتسه یزرواشک تالوصحم زا ییالاب دصرد هدننکدیلوت ناریا رد ییاتسور عماوج نوچ دشاب هتشاد روشک داصتقا رب
 مهس و دننکیم یگدنز ییاتسور یحاون رد نایناریا زا دصرد ۹3 دودح .دننکیم افیا روشک داصتقا رد یدیلک یشقن و
 نیمه هب .(Iran general census, 2016) دنراد لاغتشا خرن رد دصرد 33 مهس و یلم صلاخان دیلوت رد دصرد 20
 یاهتخاسریز ندومن مهارف و ییاتسور داصتقا رتشیب هچره ییافوکش ثعاب هک تسا ییاهیژتارتسا هب زاین ،لیلد
 یهافر تاناکما زا یرادروخرب رانکرد دنناوتب اهنآ ات دوش ناشیاههاگتنوکس رد ناییاتسور تنوکس همادا یارب بسانم
  .(Jamshidi et al, 2017: 288) دنهد همادا روشک یاهزاین نیمأت و یزرواشک لغش هب ،دوخ دمآرد ندرب الاب و

-یم یلحم عماوج رادیاپ هعسوت رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت تاریثأت زا نتفای یهاگآ ،هدش هتفگ بلاطم یاتسار رد
 .دنتسه نابیرگهبتسد اهنآ اب نونکامه ناییاتسور هک دشاب یتالکشم ندرک فرطرب یاتسار رد مهم رایسب یماگ دناوت
-یعامتجا یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ ریثأت لیلحت و یسررب هب رضاح شهوژپ زا فده لیلد نیمه هب
 هاگدید زا یلزنا ردنب ناتسرهش هضیرف راهچ ناتسهد یاهاتسور یطیحمتسیز و یداصتقا ،یدبلاک ،یگنهرف
 یاهاتسور رادیاپ هعسوت رد یرگشدرگ هعسوت هک تسا یلصا لاوس نیا هب ییوگ خساپ ددصرد و هتخادرپ ناییاتسور
 ؟تسا هتشاد ریثات دح هچ ات یلزنا ردنب ناتسرهش هضیرف راهچ ناتسهد
 نیا زاین دروم تاعالطا .دوشیم بوسحم یلیلحت -یفیصوت شور و تیهام ظاحل زا و یدربراک فده ظاحل زا شهوژپ نیا
 هضیرفراهچ ناتسهد یاتسور ۹0 لماش شهوژپ یرامآ هعماج .تسا هدمآ تسدب ینادیم و یدانسا یاهشور قیرط زا شهوژپ
 هعلاطم دروم هدودحم تیعمج ،نکسم و سوفن یرامشرس نیرخآ ساسا رب .دشابیم نالیگ ناتسا یلزناردنب ناتسرهش رد عقاو
 یریگهنومن شور اب هک نییعت رفن 929 نارکرک لومرف هدافتسا  اب هنومن مجح.(Iran General Census, 2016) تسا رفن ۹۲130
 .تسا هدش هدروآ (0) لودج رد اهنآ یرگشدرگ یاههبذاج و هعلاطم دروم یاهاتسور .تسا هدش عیزوت هعلاطم دروم یاتسور رد یفداصت

 شهوژپ رد هدافتسا دروم یلزناردنب ناتسرهش هضیرف راهچ ناتسهد یاهاتسور تاعالطا .1 لودج
 اتسور مان راوناخ تیعمج یرگشدرگ هبذاج اتسور مان راوناخ تیعمج یرگشدرگ هبذاج

162 هناخدور ،لگنج  123 ۹223 هناخدور ،بادرم ،بالات دابآیلع   921  رانکبآ 

۲920 یگتفه یلحم رازاب  22۲ ۹20 یلگنج کراپ لاچروپک   9۲  الپشا 
63۲ هناخدور ،لگنج  920 6۲ لحاس ناگرک   ۹0  ناکرتشا 

1۲9 لحاس ،بالات  310 1۹20 لحاس هلحمکچوک   26۲  نمشب 

2۹0 یخیراتراثآ ،بادرم  02 9۲3 هناخدور ،بادرم فاعم   91  ربهبرت 

130 هناخدور  92 ۹19 یخیرات راثآ ،بالات راجیبیاچ   600  ناریمخ 

929 هناخدور ،هدازماما  ۲00 0393 ینارقیاق هاگشاب ،بالات ،لحاس تشپدور   092  نیچاگنس 

۹20 بادرم  96 بالات نازوهایس   132  060  رسهلاخهایس 

12۲ هناخدور  960 بالات ،هناخدور ،لگنج کلچک   209  300  رسهلیش 
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 لوا شخب .دیدرگ عیزوت اهاتسور نانکاس نیب هک دش هدافتسا قیقحت یاهریغتم شجنس یارب همانشسرپ رازبا زا 
 هعسوت شهوژپ لقتسم ریغتم .دوب قیقحت یاهریغتم هب طوبرم نآ مود شخب و یدرف تاعالطا لماش همانشسرپ
 حطس ،ییانبریز تاسیسأت ،یسرتسد ،رگشدرگ دادعت ،یخیرات و یعیبط یاههبذاج یاههیوگ اب ییاتسور یرگشدرگ
 :لماش قیقحت هتسباو یاهریغتم و هعسوت یاهحرط ندش ییارجا و یلحم تالوصحم و یتسد عیانص ،تامدخ
 ،یلحم یاهشزرا ،یراگدنام ،تکراشم) یگنهرف -یعامتجا ،(یراذگهیامرس ،لاغتشا ،هافر ،دمآرد) یداصتقا صخاش
 یطیحمتسیز و (میرح تیاعر ،یسرتسد-رباعم ،یدبلاک راتخاس) یدبلاک ،(ینامرد و یهافر ،یشزومآ تاناکما
 تازایتما و هدش هدافتسا اههیوگ شجنس یارب یاهنیزگ ۲ ترکیل سایقم زا .دشابیم (یطیحم یگدولآ ،یربراک رییغت)
 زا هدافتسا اب اههداد لیلحت و هیزجت .دش نییعت (۲) دایز یلیخ ،(2) دایز ،(9) طسوتم ،(3) مک ،(0) مک یلیخ اهنآ
 و SPSS یاهرازفا مرن زا هدافتسا اب و نویسرگر و سنایراو ،نوسریپ یگتبسمه یاهنومزآ لماش یرامآ یاهشور

EXCEL یعامتجا یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هک دش ضرف قیقحت نیا رد ،نینچمه .دش ماجنا- 
 ناشن ار قیقحت یموهفم لدم (0) لکش .دراد تبثم ریثأت ییاتسور هعسوت یدبلاک و یطیحمتسیز ،یداصتقا ،یگنهرف
 .دهدیم

 
 شهوژپ یموهفم لدم .1 لکش
 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یرظن ینابم

 یاهصخاش رب یرگشدرگ هعسوت تبثم ریثأت زا یکاح یلک روطب زین ناریا لخاد رد هدش ماجنا یاهشهوژپ رورم
 Rasoolimanesh and ؛Jamshidi et al, 2017) تسا هدوب ینیرفآراک و دمآرد ،لاغتشا شیازفا قیرط ًالاتدمع یداصتقا

Jaafar, 2016؛ Ghadermarzi et al, 2015؛ Rezaei et al, 2017؛ Safaeipour et al, 2014؛ Einali et al, 2018). 
 هب یعامتجا یزاسدنمناوت و یعامتجا هیامرس ،یگدنز تیفیک شیازفا ،یعامتجا هافر ،یعامتجا تکراشم ،نینچمه
 (Soleimani et al, 2018) دناهدش شرازگ یگنهرف -یعامتجا صخاش رب ییاتسور یرگشدرگ تبثم تاریثأت ناونع
 تیامح مدع ثعاب یلحم نانکاس عفانم نتفرگ هدیدان و هقطنم زا جراخ یموبریغ ناراذگهیامرس روضح هک یلاح رد
 یاهفعض رگید یخرب .(Alipour et al, 2017) تسا هدش مود یاههناخ هزوح رد ًالاصوصخ یرگشدرگ هعسوت زا نانآ
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 ,Mousavand et al) دناهتسناد یداصتقا یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یفنم ریثأت لیلد ار یراتخاس

 نیب رادینعم و تبثم هطبار زا یکاح اهیسررب جیاتن زین یدبلاک راتخاس دروم رد .(Anabestani et al, 2012 ؛2013
 تامدخ و اهتخاسریز دوبهب و یطیحم تارییغت هلمج زا یدبلاک راتخاس یاههفلؤم و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت
 ,Taghdisi and Sepahvand ؛Fazelnia et al, 2017 ؛Ghadermarzi et al, 2015) تسا هدوب اهاتسور ییانبریز

 جیاتن مه یطیحمتسیز صخاش دروم رد .(Nematollahi and Najarzadeh, 2015 ؛Gharashi et al, 2014 ؛2015
 ؛Rahmani et al, 2016) دشابیم تسیزطیحم رب ییاتسور یرگشدرگ یفنم تاریثأت زا یکاح ناققحم شهوژپ

Ghorbaninia et al, 2015).  

 دروم ار رهش یدهم ناتسرهش مشاچ یاتسور رد ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت یشهوژپ رد (3190) روماکو ایکزا
 و توق طاقن نیرت مهم ییاوه و  بآ صاخ طیارش و یعیبط یاه هبذاج هک دناهدیسر هجیتن نیا هب و هداد رارق یسررب

 ناییاتسور ترجاهم ،نارگشدرگ تماقا تهج تاناکما دوبمک ،درس لصف رد یلاصتا یاه هداج ندوب روبعلا  بعص
 اتسور یرگشدرگ فعض طاقن نیرت مهم یتلود یراذگ هیامرس مدعو یهافر تاناکما دوبمک تلع هب درس لصفرد
 ود اب یراوجمه ،بسانم ییایفارغج تیعقوم ،یقالیی قطانم رد تغارف تاقوا نارذگ هب مدرم لیامت شیازفا .دنتسه
 مک و یجراخ یاه تصرف نیرت مهم یرگشدرگ فده یاتسور ناونع هب اتسور یفرعم و ناردنزام و نانمس ناتسا
 طسوت مسیروتوکا لوصا ندشن تیاعر ،یرگشدرگ هعسوت تهج رابتعا صیصختو اه حرط ارجا رد  تلود یهجوت 

 یجراخ یاهدیدهت نیرت مهم اه یزیر همانرب رد یموب مدرم تساوخ هب یهجوت یبو طیحم یگدولآو نارگشدرگ
 و ییاتسور یرگشدرگ لیلحت هب یشهوژپ رد 2190 لاس رد ناراکمه و یداش .دنوشیم بوسحم مشاچ یرگشدرگ
 دندیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ یملع یاهرایعم و اهصخاش زا هدافتسا اب یرگشدرگ فده یاهاتسور نییعت موزل
 و یملع یاهیزیرهمانرب ساسارب ییاتسور قطانم هدرتسگو ددجم یهدنامزاس نودب ،ییاتسور یرگشدرگ هعسوت هک
 فده یاهاتسور ینعی عوضوم اب طبترم رفس دصاقم یفرعم و نییعت اتسار نیا رد .دوب دهاوخن رسیم نودم
 یاهصخاش شهوژپ نیا رد .دشابیم ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یالاو فادها ققحت ریسم رد لوا ماگ یرگشدرگ
 و نییعت (نانمس ناتسا یرگشدرگ هنومن یاهاتسور :یدروم هعلاطم) روشک یرگشدرگ فده یاهاتسور نییعترد رثوم
 هب یرگشدرگ فده یاهاتسور نییعت ترورض نایب هب ییاتسور یرگشدرگ تیعضو یسررب اب ات تسا نیارب یعس
 یرگشدرگ هعسوت لماع نیرتمهم ناونع هب ار عوضوم نیا و هتخادرپ ییاتسور یرگشدرگ یلصا دصاقم ناونع
 یاهشلاچ لیلحتو یسررب هب یاهلاقم رد (2190) ناراکمهو یسیدقت .دیامن صخشم هبناج همه هعسوتو ییاتسور
 نیا هب و هتخادرپ یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرگشدرگ فده یاهاتسور ناییاتسور هاگدیدزا ییاتسور مسیروت هعسوت
 یتیریدم تالکشم ،یتشادهب تالکـشم  :لماـش لـماع 6 رد یزرواشک بآ تیریدم یاهشلاچ هک دناهدیسر هجیتن
 یمیلقا و یعیبط تالکشم و یداـصتقا تالکشم ،یعامتجا - یگنهرف تالکشم ،یتخاسریز تالکشم ،یزیرهمانرب و
 یاهشلاچ و بآ تیریدم نیـب رد هـک دـیدرگ صخـشم ،قـیقحت یاـه هـتفای هـیاپ رـب نینچمه .دندش یدنب هتسد
 یاه صخاش یبایزرا ناونع اب دوخ هلاقمرد ۹190 لاس رد ناغمرا .دراد دوجو یراد انعم هطبار یزرواشک رد دوجوم
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 یاه صخاش یبایزرا هک هدیسر هجیتن نیا هب رون ناتسرهش یاهاتسور یرگشدرگ یرادیاپ رد یگنهرف -یعامتجا
 و یرگشدرگ هعسوت نیب یرادینعم ةطبار هک تسا بلطم نیا رگنایب ،رون ناتسرهش یاهاتسور حطس رد روکذم
 داعبا نینچمه .دراد دوجو یگنهرف یعامتجا داعبا رد رون ناتسرهش یرگشدرگ هنومن و فده یاهاتسور یرادیاپ
 رد (۹190) ناراکمه و یدمحم .تسا رادروخرب طسوتم یرادیاپ حطس زا ۹۹2/1 نیگنایم اب یگنهرف -یعامتجا
 یاتسور :یدروم هعلاطم) ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوترب رثؤم لماوع یسررب و ییاسانش ناونع اب یشهوژپ
 هعسوت رب رثؤم لماوع ییاسانش فده اب قیقحت نیا هک دناهدیسر هجیتن نیا هب (نیوزق یقرش توملا شخب دابآرز
 هک داد ناشن جیاتن و تسا هتفرگ ماجنا نیوزق یقرش توملا شخب دابآرز یاتسور رد ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ
 یشیورد نینچمه .تسا هدوب رادانعم ریثأت یاراد ییاتسور یرگشدرگ رادیاپ هعسوت رب رظن دروم یاه صخاش یمامت
 ود رد رسدور ناتسرهش ییاتسور قطانم یداصتقا هعسوت رد یرگشدرگ شقن لیلحت هب 1190 لاس رد ناراکمه و
 تدش اب لاغتشا رب رسدور ناتسرهش ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ هک دناهدیسر هجیتن نیا هب و هتخادرپ ریخا ههد
 اهراوناخ دمآرد شیازفا نازیم و تسا یراذگ رثا تدش هدنهد ناشن نازیم نیا هک هدوب راذگ ریثات 9۹/9 نیگنایم
 زا یکاح ۲2/9 نیگنایم اب یراکیب شهاک و 2۲/9 نیگنایم اب مود یاه هناخ تخاس دشابیم 06/9 نیگنایم یاراد
 تیلاعف عونت و ترجاهم زا یریگولج ،دمآرد قنور بجوم تسا هتسناوت هک ؛تسا یرگشدرگ تبثم تاریثات
 .تسا هدیدرگ ییاتسور یحاون یداصتقا هعسوت بجوم ییاتسور قطانم رد یرگشدرگ عقاو رد ددرگ یداصتقا

 دنکیم فیرعت ییاتسور یحاون رد هتفرگ تروص یاهتیلاعف یمامت ناونع هب ار ییاتسور یرگشدرگ اپورا یاروش
 تعیبط ،ادصورس دوجو مدع ،طیحم ندوب مارآ نآ یلصا یاهیگژیو و هتفای هعسوت یلحم مدرم طسوت ًالاتدمع
 Serdarušić) دنکیم فیرعت صاخ موسر و بادآ اب کیناگرا و یلحم ییاذغ و یزرواشک تالوصحم ،هدش تظافح

and Tustonjić, 2017: 22). هاگتنوکس یرگشدرگ  :زا دنترابع هک دنراد دوجو ییاتسور یرگشدرگ فلتخم عاونا-
 ,Babakhanzadeh and Lotfi) یبهذم یرگشدرگ ،یگنهرف یرگشدرگ ،یخیرات یرگشدرگ ،مسیروتوکا ،مود یاه

 :Barkauskas et al, 2015) یزرواشک یرگشدرگ و لگنج یرگشدرگ ،تعیبط رادتسود و زبس یرگشدرگ ،(83 :2012

168).    
 تروص نیا رد طقف نوچ دریگ تروص ییاتسور هعسوت یاهصخاش و لوصا ساسا رب یتسیاب ییاتسور یرگشدرگ
 عبطانم تسا نکمم تظافح نیرتالاب اب یرگشدرگ یاهحرط شرتسگ و هدوب هدش لرتنک هقطنم دشر هک تسا
 یاههبنج دیاب یرگشدرگ رادیاپ هعسوت .دریگیم تروص عبانم زا هدشباسح و لوقعم یرادربهرهب و یطیحمتسیز
 راتخاس ،یداصتقا هعسوت ،تسیز طیحم زا تظافح یاه هبنج اب ار یسایس و یگنهرف ،یتخانش هعماج ،یداصتقا
 :Jurdana and Frelta, 2012) دنک گنهامه یلحم هعماج یگدنز تیفیک و یگنهرف و یعامتجا تیوه ،یدبلاک

1247). 
 رد مه یددعتم تاعلاطم ییاتسور رادیاپ هعسوت یاهصخاش رب نآ تاریثأت و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت اب هطبار رد
 یاهصخاش هعلاطم هب ًالافرص ناققحم یخرب ،للملانیب هصرع رد .تسا هدش ماجنا ناریا زا جراخ رد مه و لخاد
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 ؛Castellano-Alvarez et al., 2019) یلحم داصتقا هب ندیشخب عونت نوچ یتبثم تاریثأت هب و هدرک هجوت یداصتقا
Shin et al., 2017؛ Neumeier and Pollermann, 2014)، کیناگرا و یلحم تالوصحم رازاب قنور (Pineiro et al., 

 صخاش هب رگید یخرب .دناهدرک هراشا (Soltani Moqadas, 2018) یلحم هیامرس دیلوت و ینیرفآراک شیازفا ،(2019
 یرگشدرگ تبثم ریثأت فرط کی زا هکیروطب .دناهتفای تسد یضقانتم جیاتن هب و هتخادرپ یگنهرف -یعامتجا
 هدش ناونع یرگشدرگ هعسوت یاهحرط زا یلحم عماوج رتشیب تیامح و تکراشم لیلد یموب گنهرف رب ییاتسور
(Cahng et al, 2018) ییوگخساپ مدع و یتلود شخب و یصوصخ شخب ،ناعفنیذ نیب یراکمه مدع هکیلاح رد 
 ناونع یرگشدرگ هعسوت یاهحرط رد اهنآ تکراشم مدع لماوع ناونع هب ناییاتسور یاههتساوخ و اهزاین هب بسانم
 هعسوت یاهحرط هیوریب شرتسگ تاریثأت هب زین ناققحم زا یخرب .(Sanagustin-Fons et al 2018) تسا هدش
 یاهشزرو ناکما صاخ روطب هک یرگشدرگ دصاقم هک دناهداد ناشن و هتخادرپ تسیزطیحم رب ییاتسور یرگشدرگ
 Crespo et al) دنوشیم یعیبط عبانم زا هیوریب یرادربهرهب هب رجنم دننکیم مهارف ار یاهیاپهوک ای یلحاس یحیرفت

 شرازگ ار ییاتسور رادیاپ هعسوت یاهصخاش یمامت رب ییاتسور یرگشدرگ تبثم ریثأت زین ناققحم یخرب .(2017
 دروم رد یرورم یسررب کی رد .(Petrovic et al, 2017) دوشیم ققحم عبانم تسرد تیریدم وترپ رد هک دناهدرک
 یارب یفاک یاههداد نادقف ،فافش یاهعسوت یاهبوچراچ نادقف نوچ یراتخاس یاهفعض ،ییایسآ یاهروشک
 یلصا عناوم ناونع هب یلحم نانکاس و ناگدنریگمیمصت ،ناعفنیذ نیب عفانم داضت و هعسوت رثؤم یاهدربهار نیودت
  .(Hisyam et al., 2014) تسا هدش هراشا رادیاپ ییاتسور یرگشدرگ هعسوت فادها هب یبایتسد
 هعلاطم دروم هدودحم

 

 
 (:Management and Planning Organization of Iran, 2019 Source) یلزناردنب ناتسرهش هضیرفراهچ ناتسهد ییایفارغج تیعقوم .2 لکش

دنب
 یلزنار
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 تاصتخم رد ناتسهد نیا . تسا یلزناردنب ناتسرهش یزکرم شخب ناتسهدود زا یکی هضیرف راهچ ناتسهد
 ۹3 هجرد 29 ات هقیقد 33 و هجرد 29 و ییایفارغج لوط هقیقد 02 و هجرد 12 ات هقیقد 13 و هجرد 12  ییایفارغج
 ناتسهد نیا یسایس رظن زا.تسا عبرم رتمولیک 0۹/993 ناتسهد نیا تحاسم.تسا هدش عقاو ییایفارغج ضرع هقیقد
 زا ،ارس هعموص ناتسرهش هب برغ بونجو بونج زا ، رهشناوضر ناتسرهش هب برغ زا ، رزخ یایرد هب لامش زا

 تیعقوم (3) لکش .(Anzali Government Office, 2017) ددرگ یم دودحم دور نسح یکراچیل ناتسهد هب قرش
 .دهدیم ناشن ار هعلاطم دروم ناتسهد ییایفارغج
 اههتفای
 ،یرامآ هعماج رفن 929 عومجم زا :تسا ریز حرش هب ناگدنهدخساپ یفیصوت رامآ ،هدمآ تسدب یاههتفای ساسا رب

-12 دصرد 12 ،لاس 13-19 نایوگخساپ زا دصرد 39 ،ینس عیزوت ظاحل زا .دندوب نز دصرد 99 و درم دصرد 26
 زا دصرد 26 ،نینچمه .دندوب لاس 16 یالاب دصرد 0 و لاس 0۲-16 دصرد 2 ،لاس 02-1۲ دصرد 13 ،لاس 09
 19 ،لهأت تیعضو اب هطبار رد .دناهدوب یسانشراک یلیصحت کردم یاراد دصرد 99 و نییاپ هب ملپیدقوف نایوگخساپ
 90 ،یزرواشک رد دارفا زا دصرد 2۲ زین لغش ظاحل زا .دندوب لهأتم دصرد 12 و درجم یسررب دروم دارفا زا دصرد
 دصرد .دندوب دازآ لغش یاراد دصرد ۹0 و دنمراک دصرد 10 ،تامدخ شخب رد دصرد ۲ ،یتعنص شخب رد دصرد
 هدش هدروآ (3) لودج رد یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش دروم رد اهنآ هبتر و نیگنایم ،ناییاتسور یاهخساپ عیزوت
  .تسا

 ییاتسور هعسوت یاهصخاش هب اهخساپ هبتر و نیگنایم  ،دصرد .2 لودج
ر نیگنایم وگخساپ دارفا دصرد صخاش

 دایز یلیخ دایز طسوتم مک مک یلیخ هبت
 3 ۹۹/3 6 23 29 20 60 یداصتقا
 2 ۹۲/3 1 93 39 63 10 یگنهرف-یعامتجا
 9 62/3 3 ۹3 19 ۲3 ۲0 یدبلاک
 0 21/9 1 2 61 1 1 یطیحمتسیز

Source: Research Finding, 2019 
 رادقم زا رتالاب اهصخاش یمامت هک دهدیم ناشن (3 لودج) همانشسرپ یاهلاوس هب ناییاتسور خساپ یسررب جیاتن
 تسدب 21/9 نیگنایم اب ار لوا هبتر یطیحمتسیز صخاش ،قیقحت یاهریغتم نیب رد .دناهدوب ۲/3 ینعی نیگنایم
 دیدزاب هجیتن رد هدراو یطیحم یاهبیسآ دروم رد همانشسرپ رد دوجوم یاهلاوس هک ییاجنآ زا و تسا هدروآ
 ریثأت ثعاب ییاتسور یرگشدرگ هک دناهدرک مالعا نایوگ خساپ یمامت ًالابیرقت هک تفگ ناوتیم سپ هدوب نارگشدرگ
 هدنهدناشن هک هدوب مود هبتر رد ۹۹/3 نیگنایم اب یداصتقا صخاش .تسا هدش اتسور تسیز طیحم رب یفنم
 .تسا هدوب یراذگهیامرس و لاغتشا ،هافر ،دمآرد ینعی یداصتقا صخاش یاههفلؤم رب ییاتسور یرگشدرگ تبثم ریثأت

 یدبلاک راتخاس رب یرگشدرگ تبثم ریثأت هدنهدناشن هک هدرک بسک ار موس هبتر 62/3 نیگنایم اب زین یدبلاک صخاش
 ۹۲/3 نیگنایم اب یگنهرف-یعامتجا صخاش اب طبترم ریثأت نیرتمک .تسا ناییاتسور رظن زا رباعم و یسرتسد دوبهب و
 یاههفلؤم رب یرگشدرگ ریثأت ناییاتسور هک تسانعم نادب نیا و تسا نیگنایم رادقم زا رتالاب یمک طقف هک دوب
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 .دناهدرک یبایزرا طسوتم ار یگنهرف -یعامتجا
 فونریمسا فورگوملوک نومزآ زا نیاربانب .دوش صخشم اهریغتم ندوب لامرن دیاب ادتبا یرامآ یاهنومزآ ماجنا یارب
 ،(9) لودج رد هدمآ تسدب یاههداد ساسا رب .تسا هدمآ (9) لودج رد ار نآ جیاتن هک دش هدافتسا راک نیا یارب
 مامت عیزوت ندوب لامرن ینعم هب هک دناهدمآ تسدب ۲1/1 رادقم زا رتالاب یگمه لودج رخآ رطس رد p ریداقم
 هعسوت یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت یراذگریثأت یسررب یارب یدعب ماگ رد .تسا قیقحت یاهریغتم
 و دوشیم یسررب قیقحت یداهنشیپ لدم شزارب ادتبا رد .دوشیم هدافتسا هناگدنچ نویسرگر شور زا ییاتسور
 جیاتن (2) لودج رد .دنوشیم ینویسرگر لدم دراو یطیحمتسیز و یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا یاهریغتم
 تسانعم نادب نیا و تسا 0 ربارب نآ R2 نییعت بیرض رادقم هک دییامنیم هدهاشم ار هناگدنچ نویسرگر لدم شزارب
 هعسوت ریثأت رد تارییغت %110 دنناوتیم یطیحمتسیز و یدبلاک ،یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا یاهریغتم هک
 ینویسرگر لدم هک تسا نیا هدنهدناشن p=1111/1 رادقم و دنیامن نییبت ار ییاتسور هعسوت رب ییاتسور یرگشدرگ
 .تسا رادینعم ًالالماک یرامآ ظاحل زا

 یاهنومن کت فونریمسا فورگوملوک نومزآ جیاتن .9 لودج
 یرگشدرگ یطیحمتسیز یگنهرف-یعامتجا یداصتقا یدبلاک 
N 929 929 929 929 929 
 1629/92 11۹6/02 19۹۲/02 1229/22 0010/۲2 نیگنایم لامرن یاهریغتم

 126۲2/13 20319/۲ 631/10 21۲2۹/33 99۲/03 رایعم فارحنا
 2۲1/1 ۲61/1 961/1 061/1 2۲1/1 قلطم تافالتخا نیرتشیب

 ۹21/1 261/1 961/1 2۲1/1 ۹21/1 تبثم
 -2۲1/1 -۲61/1 -961/1 -06/1 -2۲/1 یفنم

 3۲1/0 363/0 633/0 120/0 3۲1/0 فونریمسا فورگوملوک
Asymp.Sig. (2-tailed( ۹03/1 230/1 111/1 9۹1/1 ۹03/1 

Source: Research Finding, 2019 
 نویسرگر لدم شزارب جیاتن .4 لودج

Mode R R2 R2 نیمخت درادناتسا یاطخ هدش حیحصت 
0 111/0 111/0 111/0 11111/1 

Source: Research Finding, 2019 
 رب یرگشدرگ هعسوت ریثأت نازیم رد راذگریثأت لماوع شقن اب هطبار رد هناگدنچ نویسرگر لدم سنایراو لیلحت جیاتن
 صخاش راهچ ره هک تسا نیا زا یکاح هدمآ تسدب جیاتن .دوشیم هدهاشم (۲) لودج رد ییاتسور رادیاپ هعسوت
 رد هدنامیقاب ای اطخ مهس ،نینچمه .دنتسه رادینعم ًالالماک یطیحمتسیز و یدبلاک ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا
 .دشابیم %110 ینویسرگر لدم مهس و تسا رفص ینویسرگر لدم

 ییاتسور رادیاپ هعسوت و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت نیب هطبار دوجو رب ینتبم سنایراو لیلحت .1 لودج
 یرادینعم  F  تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم لدم
 111/1 . 29۲/201۹9 2 120/126۲۲0 نویسرگر       0
 111/1 ۹69 111/1 هدنامیقاب
  329 120/126۲۲0 لک

Source: Research Finding, 2019 
 راهچ ره ،هدمآ تسدب p=111/1 رادقم یارب هک تسا نیا هدنهدناشن (6) لودج رد هدمآ تسدب ریداقم یسررب
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 هعسوت ریثأت رد تارییغت دنناوتیم یرادینعم روطب یطیحمتسیز و یدبلاک ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا صخاش
 و یدبلاک راتخاس یاههفلؤم اب یدبلاک صخاش .دننک ینیبشیپ ار ییاتسور رادیاپ هعسوت رب ییاتسور یرگشردرگ
 .تسا ریثأت نیا هدننکینیبشیپ ریغتم نیرتهب 0 یاتب بیرض اب یسرتسد-رباعم
 هدهاشم 2 لودج رد ار نآ جیاتن هک دش هدافتسا نوسریپ یگتسبمه نومزآ زا قیقحت هیضرف شیامزآ یارب ،تیاهن رد
 ،یداصتقا یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،(2) لودج رد هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دییامنیم
 ییاتسور یرگشدرگ هعسوت و یطیحمتسیز صخاش نیب یلو دراد رادانعم و تبثم ریثأت یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا
 یطیحمتسیز تیعضو دوبهب ثعاب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ،یترابع هب .درادن دوجو یرادانعم و تبثم یگتسبمه
 .دوشیمن هعلاطم دروم هقطنم

 ییاتسور هعسوت رب راذگریثأت یاهریغتم نایم طباور تدش بیارض .3 لودج
 یرادینعم t درادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض لدم
 B اتب درادناتسا یاطخ 
 111/1 .  111/1 11۲/1 (تباث)       0
 111/1 . 111/0 111/1 1۲1/1 یدبلاک
 111/1 . 111/1 111/1 1۹/0×10-60 یداصتقا
 111/1 . 111/1 111/1 220/0×10-۲0 یگنهرف-یعامتجا
 111/1 . 111/1 111/1 6۹3/0×10-60 یطیحمتسیز

Source: Research Finding, 2019 
 هتسباو یاهریغتم و ییاتسور یرگشدرگ هعسوت نیب نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآ هب طوبرم جیاتن .9 لودج

 یرگشدرگ یطیحمتسیز یگنهرف-یعامتجا یداصتقا یدبلاک 
 111/0 101/1 12۹/1 192/1 0 نوسریپ بیرض یدبلاک

 111/1 22۹/1 111/1 111/1  یرادینعم

N 929 929 929 929 929 
 192/1 -201/1 626/1 0 192/1 نوسریپ بیرض یداصتقا

 111/1 1۹2/1 111/1  111/1 یرادینعم

N 929 929 929 929 929 
 12۹/1 261/1 0 626/1 12۹/1 نوسریپ بیرض یگنهرف-یعامتجا

 111/1 ۲10/1  111/1 111/1 یرادینعم

N 929 929 929 929 929 
 101/1 0 261/1 -20/1 101/1 نوسریپ بیرض یطیحمتسیز

 22۹/1  ۲10/1 1۹2/1 22۹/1 یرادینعم

N 929 929 929 929 929 
 0 101/1 12۹/1 192/1 111/0 نوسریپ بیرض یرگشدرگ

  22۹/1 111/1 111/1 111/1 یرادینعم

N 929 929 929 929 929 

Source: Research Finding, 2019 
 p ریداقم ساسا رب .تسا هدش هئارا (۹) لودج رد زین اتسور ۹0 یهورگ نیب و یهورگ نورد سنایراو لیلحت جیاتن
 اهاتسور نیب یلو دوب رادانعم یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا یاهصخاش هب طوبرم یاهتوافت ،هدمآ تسدب
 هعسوت ناسکی روطب اهاتسور مامت رد ،یترابع هب .دوشیمن هدهاشم یطیحمتسیز صخاش ظاحل زا یرادانعم توافت
 .تسا هتشاد تسیزطیحم رب یفنمریثأت یرگشدرگ
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 هعلاطم دروم یاهاتسور یهورگنیب و یهورگنورد سنایراو لیلحت جیاتن .۸ لودج
 یرادینعم F تاعبرم نیگنایم یدازآ هجرد تاعبرم عومجم 
 111/1 12۹/2۲ 32۲/۹292 20 603/۲31230 یهورگ نیب یدبلاک

 121/990 ۲۲9 2۹2/36۲22 یهورگ نورد
  329 112/2۹2320 لک

 111/1 2۲2/12 ۹0۹/20۹۹ 20 001/311120 یهورگ نیب یداصتقا
 636/230 ۲۲9 263/32322 یهورگ نورد
  329 ۹20/۲20210 لک

 111/1 ۲0۲/۲00 2۹6/۹۲92 20 926/211۲30 یهورگ نیب یگنهرف-یعامتجا
 912/96 ۲۲9 11۲/20633 یهورگ نورد
  329 963/302220 لک

 133/1 2۲3/0 62۹/29 20 1۹9/31۲ یهورگ نیب یطیحمتسیز
 112/23 ۲۲9 ۲2۲/۲6۹1 یهورگ نورد
  329 ۲31/2۲210 لک

Source: Research Finding, 2019 

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 هعسوت .دوب ییاتسور هعسوت فلتخم یاهصخاش رب ییاتسور یرگشدرگ هعسوت ریثأت یسررب قیقحت نیا زا فده
 یاتسار رد دناوتیم دروآیم مهارف ناییاتسور یارب هک یعونتم یاهتیلباق و اهدرکراک یلیلد هب ییاتسور یرگشدرگ
 یداصتقا ییافوکش رب ییاتسور یرگشدرگ شقن ،هزورما .دوش عقاو رثؤم رایسب اهنآ یگدنز فلتخم داعبا دوبهب
 هعسوت یاهحرط اب هطبار رد هک یشلاچ نیرتگرزب ،لاح نیا اب .تسا هدش تابثا و صخشم ًالالماک ناییاتسور
 هعسوت ،داد ناشن رضاح شهوژپ جیاتن هک روطنامه .تسا یطیحمتسیز تاظحالم هب طوبرم دراد دوجو یرگشدرگ
 رب نآ ریثأت هک یلاحرد تشاد تبثم ریثأت یدبلاک و یگنهرف-یعامتجا ،یداصتقا صخاش رب ییاتسور یرگشدرگ
-لرتنک شیازفا هجیتن رد ییاتسور عبانم زا هیوریب یرادربهرهب .دوب یفنم ییاتسور هعسوت یطیحم تسیز صخاش
 نارگشدرگ نیا زا ییاریذپ یارب یتخاسریز تاناکما ندوبن هدامآ و ییاتسور قطانم زا ناگدننک دیدزاب دادعت هدشن
 هب رجنم یلحاس یحیرفت یاهشزرو و گنیپمک نوچ ییاهتیلاعف لیلد هب نارگشدرگ فرط کی زا هک هدش ثعاب
 زا دوخ تشیعم دوبهب و دمآرد بسک هزیگنا اب زین ناییاتسور ،رگید فرط زا و دنوش یعیبط تسیزطیحم بیرخت
 دهاوخ اتسور یعیبط طیحم رب یبرخم ریثأت عوضوم نیا هک دننک هدافتسا دح زا شیب دوخ یاتسور یعیبط عبانم
 هناخدور و لگنج ،بالات ،ایرد نوچ یعیبط یاههبذاج یکیدزن رد یگمه هعلاطم دروم هدودحم یاهاتسور .تشاد
 رد بسانم یزاسگنهرف مدع ،ییاتسور یحاون رد هلابز یروآعمج نردم متسیس دوبن نوچ یتالکشم و دنراد رارق
 عبانم زا ندرکن یرادربهرهب دروم رد ناییاتسور تکراشم مدع دراوم یخرب رد و یعیبط عبانم زا تظافح موزل اب هطبار
 یابیز زادنامشچ ندش شودخم و هقطنم تسیزطیحم بیرخت هب رجنم تدم هاتوک رد دمآرد بسک یارب یطیحم
 اههناخدور ای و بالات ،ایرد بآ یگدولآ ،تسیزطیحم رد نارگشدرگ طسوت هلابز ندرک اهر لیلد هب قطانم نیا یعیبط
  :دومن داهنشیپ ار راکهار نیدنچ ناوتیم لکشم نیا ندرک فرطرب یاتسار رد .تسا هدش
  ؛تسیزطیحم ظفح یارب نارگشدرگ شزومآ تهج یطیحم تاغیلبت بصن -
 نارگشدرگ قیوشت یارب تدمهاتوک لصاوف رد لاغشآلطس بصن و مجسنم هلابز یروآعمج متسیس ندرک مهارف -



 339 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهدزای لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 180

  ؛اهنآ زا هدافتسا یارب
  ؛دننکن اهر لحم رد ار دوخ هلابز هک ینارگشدرگ یارب یدورو رد فیفخت نوچ ییاهقوشم نتفرگ رظن رد -
 نآ تسارح و ظفح و اتسور یعیبط عبانم زا هدش تیریدم یرادربهرهب یاهشور اب هطبار رد ناییاتسور شزومآ -
 .هقطنم تسیزطیحم بیرخت زا یریگولج رد اهنآ تکراشم شیازفا تهج یدعب یاهلسن یارب
 عبانم
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