ارسیابی وقص کمیتٍ امداد امام خمیىی
در تًسعٍ اضتغال پایدار ريستاَا
تبكیؼ ؿكیبفت1395/1/24 :

تبكیؼ تأییـ1395/7/10 :

_____________________________________________________________________

*

یًسف قىبزی
راضیٍ وًری
***
حسیه غفًرسادٌ
**

چکیدٌ
تًزیغ ػادالوٍ فرصتَای شغلی در بیه مىاطق یک کشًر از السامات اساسی تًسؼٍ متًازن استَ .دف اصلی
ایه پژيَش ،ارزیابی وقش کمیتٍ امداد در تًسؼٍ اشتغال پایدار ريستاَای شُرستان خمیه ي بررسی ایه فرضیٍ
است کٍ « کمیتٍ امداد امام خمیىی در تًسؼٍ اشتغال پایدار ريستاَا تأثیر مثبتی داشتٍ است».
افراد ريستایی تحت حمایت کمیتٍ امداد میباشد کٍ از طرحَای اشتغالزایی ایه وُاد استفادٌ کردٌاود ي تؼداد
 180وفر با استفادٌ از ريش ومًوٍگیری طبقٍای بٍ ػىًان ومًوٍ مًرد پرسشگری قرار گرفتىد.
وتایج بٍدستآمدٌ از پژيَش وشان داد کٍ بار ػاملی َر یک از مؤلفٍَای اشتغال پایدار شامل امىیت شغلی ،0/88
اقتصاد ي درآمد  ،0/81تثبیت جمؼیت  ،0/47تًاومىدی شغلی  ،0/5کیفیت اشتغال  ،0/78رضایت از يام ،0/5
تًسؼٍ شغلَای جدید  0/63ي متىًعسازی فؼالیتَا  0/94در سطح مؼىاداری کمتر از  0/05قرار دارد کٍ گًیای
وقش مؤثر کمیتٍ امداد در تًسؼٍ َر یک از ایه ابؼاد ي دروتیجٍ تًسؼٍ اشتغال در مىطقٍ است.

ياژگان کلیدی :اشتغال ،تًسؼٍ اشتغال ،تًاومىدسازی ،کمیتٍ امداد امام خمیىی ،شُرستان خمیه.
طبقٍبىدی .R2 ،O2 ،M2 ،j2 :JEL

* .فضٞ ٛیئت فّٕی ٌل ٜٚرغلافیب  ٚثل٘بٔٝكینی كٚستبیی ؿا٘طٍب ٜاغفٟبٖ.
Email: y.ghanbari@geo.ui.ac.ir.
** .وبكضٙبس اكضـ رغلافیب  ٚثل٘بٔٝكینی كٚستبیی.
Email: geo92.ui.ac.ir@gmail.com.
*** .ؿا٘طزٛی ؿوتلای فّسف ٝالتػبؿ اسالٔی ؿا٘طٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی.
Email: hghafoorzadeh@yhoo.com.
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مقدمٍ
ألٚم ٜثسیبكی ام وطٛكٞبی ؿكعبَتٛسق ٝام تلویت ٔٙغػلثٝفلؿ س ٝپـیـٟٔ ٜبرلت
فؾیٓ رٕقیت ام كٚستب ث ٝضٟل ،ثٟلٜٚكی پبییٗ وطبٚكمی  ٚثیىبكی  ٚوٓوبكی فنایٙـٜ
ضٟلی  ٚكٚستبیی ث ٝست ٜٛآٔـٜا٘ـ؛ ایٗ س ٝپـیـ ٜثب ٔ ٓٞلتجظ ٞستٙـ ٞ ٚلیه ؿیٍلی كا
تمٛیت ٔیوٙـ؛ آحبك ؿ ٚفبُٔ ثٟلٜٚكی پبییٗ وطبٚكمی  ٚوٓوبكی  ٚثیىبكی ؿك ٟٔبرلت
ٕ٘ٛؿ پیـا ٔیوٙـ ٟٔ ٚبرلت ،ثیىبكی  ٚوٓوبكی كا افنایص ٔیؿٞـ (ضلیف ٔمـسی،
 ،1388ظ)60؛ ثلٓٞوٙطی ایٗ پـیـٜٞب ؿكٟ٘بیت ٔطىُ فمل كٚستبیی كا ث ٝفٛٙاٖ یىی ام
رـیتلیٗ ٔسبئُ تٛسقٔ ٝغلط ٔیوٙـ .ثیص ام یه ٔیّیبكؿ ٘فل ام ٔلؿْ رٟبٖ ؿك فمل ٔغّك
ثٝسل ٔیثل٘ـ ٘ ٚیبمٞبی اسبسی آٟ٘ب ثٝسؾتی ثٝا٘ـام ٜعـالُ ٔقبش ثلای م٘ـٔ ٜب٘ـٖ
ٔیثبضـ؛ فمل ثٚٝیژ ٜؿك وطٛكٞبی رٟبٖ س ٚ ْٛؽػٛغبً ؿك ثیٗ كٚستبئیبٖ یه فبُٔ ثسیبك
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ٔ ٟٓؿك آسیتپقیلی ایٗ لطل ٔغلٔ ْٚغسٛة ٔیضٛؿ؛ ؿك٘تیز ٝؿك ؿٚكاٖ رـیـ فٕـتبً
وٛضص ٔیضٛؿ ؿك لبِت فلایٙـ تٛإ٘ٙـسبمی ،افلاؿ فمیل  ٚآسیتپقیل ام ضلایظ أـاؿی ٚ
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عٕبیتی ثٚ ٝضقیت ثیٕٝای اكتمب یبثٙـ؛ یقٙی ثب ٚكٚؿ ث ٝثبماك وبك ٔ ٚطبكوت ٔبِی ؿك تأٔیٗ
كفب ٜارتٕبفی ،كفب ٜؽٛؿ كا تضٕیٗ ٕ٘بیٙـ.
ؿك ایلاٖ ٘ین ثلؽالف آ٘ى٘ ٝطب٘ی ام ٌفتٕبٖ ٘ ٚؾبْ ٔٙسزٓ كفبٞی ٘یست ،ؿستٍبٜٞبی
عٕبیتی سقی ؿاك٘ـ تب ثب فلا ٓٞآٚكؿٖ مٔی ٝٙاضتغبَ ثلای افلاؿ تغت پٛضص ،أىبٖ
ؽٛؿوفبیی آٟ٘ب كا فلإ٘ ٓٞبیٙـ و ٝؿك ایٗ ٔیبٖ «وٕیت ٝأـاؿ» ث ٝفٛٙاٖ ٌستلؿٜتلیٗ ؿستٍبٜ
عٕبیتی ؿك صبكصٛة علط «اضتغبَ  ٚؽٛؿوفبیی» ،ایٗ ٞـف كا ؿ٘جبَ ٔیوٙـ؛ ایٗ ٟ٘بؿ ؿك
پی آٖ است تب ثل اسبس لبثّیت افلاؿ تغت پٛضص ،ضٕٗ أىبٖسٙزی ضغّی ،مٔیٝٙ
ٔٙبست كا رٟت اضتغبَ  ٚوست ؿكآٔـ پبیـاك ثلای ٔـؿرٛیبٖ  ٚؽٛؿوفبیی تـكیزی آٟ٘ب
فلا ٓٞآٚكؿ (ؽطهؿأٗ ،1387 ،ظ)86؛ صلاو ٝثب وٕلً٘ضـٖ ٘مص وطبٚكمی  ٚفـْ
پبسؾٍٛیی ٔستٕلی وٕیت ٝأـاؿ ثبیـ ثلای ربیٍنیٗ ولؿٖ یب ٔىُٕ للاكؿاؿٖ ؿكآٔـمایی ؿك
كٚستب ،اضتغبَمایی ،تغلنثؾطی ؿك ٔٙبعك كٚستبیی  ٚثبالؽل ٜاكتمبی سغظ م٘ـٌی
كٚستبئیبٖ تغت پٛضص ثل٘بٔٞٝب یی كا علاعی  ٚارلا ولؿ و ٝایٗ أل ثب افنایص تٛٙؿ ؿك
اضتغبَ ،تٛسق ٝفقبِیتٞبی غیلوطبٚكمی ،ایزبؿ وبكٌبٜٞبی غٙبیـ ؿستی  ... ٚكفـ فمل
كٚستبیی  ٚؿك٘تیز٘ ٝیُ ث ٝاضتغبَ پبیـاك  ٚتٛسق ٝكٚستبیی أىبٖپقیل ؽٛاٞـ ثٛؿ.

فقبِیتٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك مٔی ٝٙتٛإ٘ٙـسبمی ٔـؿرٛیبٖ ع َٛصٙـ ٔغٛك فٕـ ٜاست:
 .1ایزبؿ مٔی ٝٙالمْ ثٙٔ ٝؾٛك وست ؿكآٔـ ثلای ؽب٘ٛاكٞبی ٔـؿرٔ ٚ ٛستقـ اضتغبَ؛
 .2ثل٘بٔ ٝایزبؿ فلغتٞبی ضغّی ثلای افلاؿ ٔستقـ اضتغبَ؛
 .3آٔٛمش فٙیٚعلفٝای ثلای ٔـؿرٛیبٖ ٔستقـ اضتغبَ؛
 .4وبكیبثی ثلای ٔـؿرٛیبٖ آٔبؿٜثٝوبك (ٔلون ثل٘بٔٝكینی  ٚفٙبٚكی اعالفبت،1392 ،
ظ.)19
ثب تٛر ٝث ٝایٗ فقبِیتٞب ث٘ٝؾل ٔیكسـ تٛر ٝوٕیت ٝأـاؿ ث ٝاضتغبَمایی  ٚوبكآفلیٙی
كٚستبیی تب عـ میبؿی ٔیتٛا٘ـ ؿك كفـ ٔطىالت ٔٛرٛؿ ،ث ٝؿِٚت یبكی ثلسب٘ـ ٔ ٚسیل
تٛسق ٝكا ٕٛٞاك وٙـ؛ ثلایٗ اسبس ضلٚكت ؿكن ٔجغج فمل  ٚثیىبكی ؿك ٔٙبعك كٚستبیی
٘ ٚمص وبكآفلیٙی ،رٟت ثل٘بٔٝكینی ؿك التػبؿ كٚستبیی كٚضٗ ٔیٌلؿؿ  ٚضلٚكت ٚ
إٞیت ٔغبِق ٝؿك ایٗ كاستب ثٝسبؿٌی لبثُ تطؾیع ٔیثبضـ؛ صلاو ٝایٗ ٔٔ ٟٓیتٛا٘ـ
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ٌلٌ ٜطبی ثسیبكی ام ٔقضالت رٛأـ ضٟلی  ٚكٚستبیی ثبضـٞ .ـف اغّی ایٗ پژٞٚص
فٛأُ ٔؤحل ؿك تٛسق ٝاضتغبَ تٛسظ ایٗ ٟ٘بؿ است تب ثب ثلكسی ایٗ علطٞبٔ ،سئِٛیٗ كا ؿك
رٟت تػٕیٌٓیلی ثٟتل ؿك آیٙـ ٜوٕه وٙـ؛ ثٙبثلایٗ ثب تٛر ٝثٞ ٝـف پژٞٚص ،پلسص
اغّی ایٗ است و ٝآیب وٕیت ٝأـاؿ ضٟلستبٖ ؽٕیٗ تٛا٘ست ٝاست ٘مص ٔؤحلی ؿك تٛسقٝ
اضتغبَ پبیـاك ٘ٛاعی كٚستبیی ؿاضت ٝثبضـ یب ؽیل؟ و ٝؿك ایٗ پژٞٚص ث ٝثلكسی ایٗ ٟٔٓ
ٔیپلؿامیٓ.
ثلای ایٗ ٔٙؾٛك افلاؿ تغت عٕبیت وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی ضٟلستبٖ ؽٕیٗ و ٝعی
سبَٞبی  1393-1391ام علطٞبی اضتغبَمایی وٕیت ٝأـاؿ ضٟلستبٖ ؽٕیٗ استفبؿٜ
ولؿٜا٘ـٛٔ ،كؿ ثلكسی للاك ٌلفتٙـ؛ رٟت ثلكسی ایٗ فلضی ٝو« ٝوٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی

ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك كٚستبٞب ٘مص ٔؤحلی ؿاضت ٝاست»؛ ٔمبِ ٝث ٝایٗ غٛكت سبٔبٖ
یبفت ٝاست و ٝپس ام ٔمـٔ ،ٝث ٝاؿثیبت ٔٛضٛؿ  ٚپیطی ٝٙتغمیك سپس ثٔ ٝقلفی علطٞبی
ؽٛؿوفبیی  ٚاضتغبَمایی وٕیت ٝأـاؿ ٔ ٚجب٘ی اسالٔی آٖ ٔیپلؿامؿ؛ كٚش تغمیك ٔ ٚقلفی
ضبؽعٞب ٔ ٚتغیلٞبی ٔٛكؿ استفبؿ ٜؿك پژٞٚص ثؾص صٟبكْ ٔمبِ ٝكا تطىیُ ؿاؿ ٜاست ٚ
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٘ین ثلكسی  ٚتجییٗ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ  ٚفقبِیتٞبی ایٗ ٟ٘بؿ ؿك مٔی ٝٙاضتغبَ  ٚضٙبسبیی

ثؾص پٙزٓ ث ٝیبفتٞٝب ی تٛغیفی  ٚتغّیّی  ٚتػلیظ ٔـَ اؽتػبظ ؿاؿ ٜضـ ٜاست ٚ
ؿكٟ٘بیت ٔمبِ ٝثب ٘تیزٌٝیلی  ٚپیطٟٙبؿٞبیی ث ٝپبیبٖ ٔیكسـ.

مزيری بز ادبیات مًضًع
ٔت ٖٛتٛسق٘ ٝطبٖ ٔیؿٞـ و ٝاغّت ثلای پبسؾٍٛیی ثٔ ٝسئّ ٝثیىبكی ام صٟبك اٍِٛی
اضتغبَ استفبؿٔ ٜیٌلؿؿ :اٍِٛی آكتٛك ِٛئیس ،اٍِٛی التػبؿی ٞبكٚؿ ؿٔٚبك ،اٍِٛی اوبٚس،
ثالي ٚ ٚؿٞبَ  ٚاٍِٛی ٔغػ َٛرـیـ.
آكتٛك ِٛئیس التػبؿ وطٛكٞبی ؿكعبَتٛسق ٝكا یه التػبؿ ؿٚثؾطی كٚستبیی  ٚضٟلی
تّمی ٔیوٙـ؛ ؿك ثؾص كٚستبیی فلض٘ ٝبٔغـٚؿ ٘یلٚی وبك ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚسغظ ؿستٕنؿٞب
ثلاثل سغظ عـالُ ٔقبش است؛ ؿك ایٗ سغظ ؿستٕنؿٞب آٖلـك ٔبماؿ ٘یلٚی وبك ٚرٛؿ ؿاكؿ
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و ٝا٘تمبَ آٖ ام ثؾص كٚستبیی ثٙٔ ٝبعك ضٟلی ٞیش تأحیلی ؿك تِٛیـ ٔتٛسظ ؿك ثؾص
وطبٚكمی ٘ـاكؿ؛ سلٔبیٌٝقاكی تٟٙب ؿك ثؾص غٙقت (ضٟلی) غٛكت ٔیٌیلؿ  ٚسٛؿ
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عبغُ ام ایٗ سلٔبیٌٝقاكیٞب ؿٚثبك ٜؿك غٙقت ضٟلی سلٔبیٌٝقاكی ٔیضٛؿِٛ .ئیس

پیصثیٙی ٔیوٙـ و٘ ٝیلٚی وبك كٚستبیی ث ٝؿ٘جبَ ؿكیبفت ؿستٕنؿ ثیطتل  ٚث ٝفّت ٚرٛؿ
فلغت اضتغبَ ؿك ضٟل ،ث ٝضٟل ٟٔبرلت ٔیوٙـ تب ربیی ؤ ٝبماؿ ٘یلٚی وبك ؿك كٚستب
پبیبٖ پقیلؿ (ضٟلآثبؿی  ٚثطیلی ،1388 ،ظ)81؛ ٔـَ ؿٚثؾطی ِٛئیس اٚاؽل ؿ1950 ٝٞ
 ٚاٚایُ ٘ ،1960ؾلی ٝفٕٔٛی پقیلفتٝضـ ٜفلایٙـ تٛسق ٝؿك وطٛكٞبی رٟبٖ س ْٛثٝضٕبك
ٔیآٔـ (تٛؿاك ،1370،ٚظ)384؛ ایٗ ٔـَ ثب ٚالقیبت ٔسبئُ تٛسق ٝوطٛكٞبی رٟبٖ سْٛ
٘ؾیل ٔسئّ٘ ٝبثلاثلی  ٚاضتغبَ ٔغبیلت ؿاكؿ؛ ؿك ایٗ وطٛكٞب ؿِٚت ٘مص اسبسی ؿك وبٞص
فمل ٘ ٚبثلاثلی  ٚایزبؿ اضتغبَ ایفب ٔیوٙـ  ٚؿك غٛكت اكاؿ ٜوبفی  ٚاتؾبف سیبستٞبی
ٔٙبست ایزبؿ اضتغبَٔ ،یتٛا٘ـ ك٘ٚـ تغییلات فولضـ ٜؿك ٔـَ كا ٔقىٛس وٙـ؛ ٔـَ اسبسبً
ثلای ٔسئّ ٝثیىبكی ٔٙطأ كٚستبیی ٔتػٛك است  ٚفلؼ ضٕٙی آٖ ٘ین ایٗ ٔیثبضـ و ٝؿك
ضٟل ثیىبكی ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ،ثیىبكی كٚستبیی ٘ین ام علیك سلٔبیٌٝقاكی ؿك ضٟل ام ثیٗ
ٔیكٚؿ؛ ؿكغٛكتیو ٝتزلثٞٝبی ٔٛرٛؿ فىس ایٗ ٚضقیت كا ٘طبٖ ٔیؿٙٞـ  ٚایزبؿ
فلغتٞبی ضغّی ؿك ضٟل ٔٛرجبت ضـت ثیىبكی كٚستبیی كا فلأ ٓٞیسبمؿ (ٚكٔنیبكی
 ٚوال٘تلی ،1391 ،ظ.)152

ؿٔٚیٗ اٍِٛی اضتغبَ٘ ،سؾ ٝثـِی ام اٍِٛی ثٙیبؿی ٞبكٚؿ -ؿٔٚبك است و ٝتٛر ٝآٖ
ثیطتل ٔقغٛف ث ٝكضـ اضتغبَ است تب ث ٝكضـ ستب٘ـٜ؛ ایٗ اٍِٛیی است و ٝغبِجبً ٓٞ ،ؿك
ثل٘بٔٝكینی٘ ،لػ كضـ التػبؿی المْ ثلای رقة افلاؿ اضبفٝضـ ٜث٘ ٝیلٚی وبك  ٓٞ ٚؿك
ٔغبسجٔ ٝیناٖ ضىبف ثیىبكی (ؿكغٛكتیو ٝصٙیٗ كضـی ث ٝؿست ٘یبیـ) ثٝوبك ٔیكٚؿ؛
كضـ اضتغبَ ؽٛا ٜثب حبثت فلؼ ولؿٖ ضلیتٞبی ٘یلٚی وبك ث ٝستب٘ـ ٜیب ثب ؿؽبِت ؿاؿٖ
فلؼٞبی ٔلثٛط ث ٝثٟلٜٚكی و ٝضلیت ستب٘ـ ٜث٘ ٝیلٚی وبك ؿك آٟ٘ب غبِجبً ؿك عی مٔبٖ ثٝ
غٛكتی ٔـا ٚ ْٚثلٖٚما كضـ ٔیوٙـ ،فلأ ٓٞیآیـ؛ ؿك ایٗ غٛكت ،كضـ اضتغبَ اسبسبً
تبثقی ؽٛاٞـ ثٛؿ ام سغظ  ٚثٝلِٛی ثٟلٜٚكی٘ ،لػ پسا٘ـام ٘ ٚسجت سلٔبی ٝث ٝستب٘ـ.ٜ
كضـ ٘یلٚی وبك ؿك صٙیٗ اٍِٞٛبییٌ ،لص ٝغبِجبً ثب تٛر ٝث ٝسبؽت سٙی رٕقیت ثل ٔجٙبی
فلؼ حبثت یب ٔتغیل ثٛؿٖ ٘لػٞبی ٔطبكوت ؿك سٙیٗ ؽبغی ٔغبسجٔ ٝیضٛؿِٚ ،ی ٔقٕٛالً
تبثقی ام كضـ رٕقیت است؛ ؿك ایٗ غٛكت ،ثیىبكی فجبكت ؽٛاٞـ ثٛؿ ام ضىبف ٔیبٖ
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فلض ٝپیصثیٙیضـ٘ ٜیلٚی وبك  ٚتمبضبی عبغُ ام تقـاؿ فلغتٞبی ضغّی پیصثیٙیضـٜ؛
ثلٖٚما تّمیولؿٖ ثٟلٜٚكی ثبضـ  ٚؿیٍلی حبثت فلؼ ولؿٖ ٘سجت سلٔبی ٝث ٝستب٘ـٜ؛
حبثت فلؼ ولؿٖ ضلیتٞب ثٝعٛكی ارتٙبة٘بپقیل كاٞی ثلای كسیـٖ ث ٝتقبؿَ ٔیٌطبیـ
و ٝثِ ٝج ٝتیغ ٔیٔب٘ـ؛ كاٞی و ٝؿك آٖ ،یب ضىبف ثیىبكی ثٝعٛك ٔـا ْٚمیبؿ ٔیضٛؿ  ٚیب
ؿكغٛكتیو ٝتمبضب ثلای سلٔبیٌٝقاكی ،افنایص سلیـ تِٛیـ كا ایزبة وٙـ ،وٕجٛؿ فنایٙـٜ
٘یلٚی وبك ٔٛرجبت تٛكْ سلیـ كا فلأ ٓٞیسبمؿ؛ ؿك عمیمتٔ ،ىب٘یسٓ ا٘تمبَ ٘یلٚی وبك
ِٛئیس كا ٔ ٓٞیتٛاٖ ٔٛكؿ ؽبغی ام ا٘جبضت ؿك اٍِٛی سبؿٞ ٜبكٚؿ -ؿٔٚبك ؿا٘ست
(ؽنافی ،1368 ،ظ.)25
اٍِٛی اوبٚس ،ثالي ٚ ٚؿٞبَ ( )Eckus, Blaug & Woodhall, 1969ؿك تغّیُ
ثیىبكی ؿك وطٛكٞبی ؿكعبَتٛسق٘ ،ٝتبیذ فـْ تقبؿَ لیٕتٞبی فٛأُ كا ثب استفبؿ ٜام
ٔٙبثـ  ٚتؾػیع آٟ٘ب ،ثٚٝیژ ٜثلای اضتغبَٛٔ ،كؿ پبفطبكی للاك ؿاؿ ٜاست؛ ایٗ ؿیـٌب٘ ٜین
ث ٝفـْ تقبؿَ ثیٗ سلٔبی٘ ٚ ٝیلٚی وبك تٛر ٝؿاكؿ و ٝفـْ سلٔبیٌٝقاكی ٚ ٚرٛؿ ٘یلٚی
وبكٛٔ ،رت ثلٚم ثقضی ام ٘بتقبؿِیٞب ؿك التػبؿ ٔیٌلؿؿ؛ ایٗ ٘ؾلی ٝسلٔبی ٝپِٛی كا سجت
ثٝعلوتؿكآٔـٖ التػبؿ ؿك ثبماكٞب ٔیؿا٘ـ؛ ؿك اغُ ،سلٔبی٘ ٚ ٝیلٚی ا٘سب٘ی ثبیـ ٔىُٕ

فصلناهه علوی پژوهطی اقتصاد اسالهی /ارزیاتی نقص کویته اهداد اهام خوینی ...

ضبیـ ؿ ٚضقف ثنكي ایٗ ٍ٘لش و ٝغبِجبً ؿك ٍٙٞبْ فُٕ پیصثیٙی ٕ٘بیبٖ ٔیضٛؿ ،یىی

یىـیٍل لّٕـاؿ ض٘ٛـ  ٚثبٔ ٓٞـ٘ؾل للاك ٌیل٘ـ؛ ٘یلٚی ا٘سب٘ی یه سلٔبی ٝفؾیٓ التػبؿی
است  ٚاٌل ثتٛاٖ ثب ٔـیلیت غغیظ آٟ٘ب كا تغت ضلایغی ث٘ ٝؾٓ ؿكآٚكؿ ،ؽیّی
٘تیزٝثؾص ؽٛاٞـ ثٛؿ (اضلفی ،1379 ،ظ.)39
٘ؾلی ٝاٍِٛی ٔغػ َٛرـیـ ثل اسبس غیللبثُ ا٘قغبفپقیلی ٔنؿ  ٚلیٕت پبیٌٝقاكی
ضـ ٜاست؛ فلؼ وٙیـ و ٝث ٝؿالیُ ثیىبكی ثلؽٛكؿی غیلاكاؿی ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚثٝفجبكتؿیٍل
تمبضب ثلای وبك وٕتل ام فلض ٝثبضـ؛ اٌل ٔغػ َٛثبال كٚؿ ٔیناٖ اضتغبَ افنایص ٔییبثـ ٚ
اٌل ٔغػ َٛوٓ ضٛؿ اضتغبَ وبٞص ٔیپقیلؿ؛ ثٙبثلایٗ ٔغػ َٛفٛق ٔیتٛا٘ـ ٘ؾلیٝای
ؿكثبك ٜاضتغبَ ثبضـ٘ .ؾلی ٝفٛق ثب ٘ؾلی ٝؿٔ ْٚغبثمت ؿاكؿ؛ ایٗ ٘ؾلی٘ ٝین ث ٝاضتغبَ ثیطتل
ام ثبمؿ ٜتٛر ٝؿاكؿ  ٚتٛر ٝآٖ ثیطتل ثل ٘یلٚی ا٘سب٘ی است؛ ؿكفیٗعبَ ٘ؾلیٞٝبی عٕبیتی
٘ین ثب پبفطبكی ثل اضتغبَ ،تٛإ٘ٙـی ضغّی كا كاٜعّی ثلای ثلٖٚكفت ام ٚضقیت فمل
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كٚستبیی ٘ ٚیُ ث ٝتٛسقٔ ٝیؿا٘ٙـ؛ ثال٘ضبكؿ ؿك تجییٗ تٛإ٘ٙـی ضغّی ٔی٘ٛیسـ:
ثسیبكی ام ٔـیلاٖ ث ٝتٛإ٘ٙـسبمی ام ایٗ ؿیـٌبٔ ٜیٍ٘ل٘ـ و ٝث ٝافلاؿ لـكت تػمٕیٌٓیملی
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ٔیؿٞـ؛ تٛإ٘ٙـسبمی ثٔ ٝقٙبی لـكتثؾطیـٖ است  ٚایٗ یقٙمی ثم ٝافملاؿ وٕمه وٙمیٓ تمب
اعسبس افتٕبؿث٘ٝفس ؽٛؿ كا ثٟجٛؿ ثؾطٙـ؛ ثل ٘بتٛا٘ی یب ؿكٔب٘ـٌی ؽٛؿ صیل ٜض٘ٛـ؛ ؿك افلاؿ
ضٛك  ٚضٛق فقبِیت ایزمبؿ  ٚاٍ٘یمنٜٞمبی ؿك٘ٚمی آ٘مبٖ كا ثملای ا٘زمبْٚؽیفم ٝثسمیذ وٙمیٓ
(.(Blanchard, 2003, p.39

ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٘ؾلیٞٝب پژٞٚص عبضل اثتـا تٛإ٘ٙـی ضغّی یقٙی ایزبؿ اٍ٘ین ٜثیٗ
ٔـؿرٛیبٖ  ٚثقـ اٍِٛی اوبٚس ،ثالي ٚ ٚؿٞبَ ،یقٙی تنكیك سلٔبی ٚ ٝؿكٟ٘بیت افنایص
تِٛیـ كا ٔجٙبی ٘ؾلی للاك ٔیؿٞـ تب ام ایٗ علیك تقبؿَ ٔستٕلی ثیٗ ٘یلٚی وبك ٚ
سلٔبیٌٝقاكی ثلللاك ضٛؿ.

پیطیىٍ تحقیق
مطالعات داخلی
ٔلاؿی ( )1389ؿك پژٞٚص ؽٛؿ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی ؿك ایزبؿ اضتغبَ ٚ
رٌّٛیلی ام ٟٔبرلت كٚستبئیبٖ ث ٝضٟلٞب كا ثب كٚش ٔیـا٘ی  ٚوتبثؾب٘ٝای ٔٛكؿ ثلكسی
للاك ؿاؿ  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝكسیـ و ٝوٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی٘ ،مص ثسیبك ٔفیـ  ٚاكم٘ـٜای ؿك

رٟت تٛإ٘ٙـسبمی التػبؿی  ٚثٟجٛؿ ٚضقیت ٔقیطتی ؽب٘ٛاؿٜٞبی ٔغل ْٚاستبٖ ٔبم٘ـكاٖ
ٞ ٚـایت آٟ٘ب رٟت ٘یُ ث ٝسغظ ثی٘یبمی  ٚؽٛؿوفبیی ایفب ٕ٘ٛؿ ٜاست.
عیـكی ٕٞ ٚىبكاٖ ( ) 1391ؿك پژٞٚص ؽٛؿ ث ٝتقییٗ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسقٝ
وبكآفلیٙی كٚستبیی ؿك ٔٙغم ٝپطت آة سیستبٖ پلؿاؽتٝا٘ـ؛ ٘تبیذ تغمیك ٘طبٖ ؿاؿ ایزبؿ
علطٞبی ؽٛؿوفبیی  ٚاضتغبَ سجت ثٟجٛؿ ٚضقیت م٘ـٌی ٔـؿرٛیبٖ كٚستبیی ضـ ٜاست.
اثلاٞیٓپٛك  ٚغٕـی ( )1394ث ٝثلكسی تأحیل فٛأُ پبیـاكسبمی ؿك تٛإ٘ٙـسبمی
ٔزلیبٖ علطٞبی ٔطبغُ ؽبٍ٘ی پلؿاؽتٙـ  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝكسیـ٘ـ و ٝیىی ام ٟٔٓتلیٗ
فٛأُ ؿك ٍٟ٘ـاضت علطٞبی ارلایی تٛسظ ٔـؿرٛیبٖ وٕیت ٝأـاؿ ؿك فلغٔ ٝطبغُ
ؽبٍ٘ی ،پبیـاكسبمی علطٞبی ارلایی است و ٝكاثغ ٝتٍٙبتٍٙی ثب تٛإ٘ٙـسبمی ؿاكؿ.
تغّیُ ا٘زبْضـ ٜؿك پژٞٚص ٘طبٖ ؿاؿ و ٝوّی ٝفٛأُ تٛا٘بسبمی كاثغٔ ٝقٙبؿاكی ثب
تٛإ٘ٙـسبمی ؿاضت ٚ ٝثیطتلیٗ احل ٔلثٛط ث ٝثُقـ آٔٛمش ٔیثبضـ.
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اینؿی ( )1394ث ٝثلكسی ٘مص تسٟیالت اضتغبَ ؿك تٛسق ٝضغّی ربٔق ٝكٚستبیی
كٚستبیی كاثغٔ ٝقٙبؿاكی ٚرٛؿ ؿاكؿ؛ ٕٞضٙیٗ ؿك ثلكسی علطٞبی عٕبیتی  ٚاضتغبَ ثب
تٛسق ٝضغّی  ٚاضتغبَ  ٚؽٛؿوفبیی ثب تٛسق ٝكٚستبیی ٘ین اكتجبط ٔقٙبؿاك  ٚثبالیی ٚرٛؿ
ؿاضت ٝاست؛ ٘تیز ٝتغمیك ایٙى ٝعلطٞبی اضتغبَ  ٚؽٛؿوفبیی وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی ثٝ
ٔیناٖ میبؿی ؿك تٛسق ٝضغّی كٚستبیی ٔؤحل ثٛؿ ٜاست.

مطالعات خارجی
ِیبً٘  ٚیٛصٗ ( )Liang & Yuechen, 2012ؿك پژٞٚطی ث ٝثلكسی كضـ اضتغبَ
غیلوطبٚكمی ؿك ٔٙبعك كٚستبیی صیٗ ٔیپلؿام٘ـ؛ ایٗ پژٞٚص آحبك تٕلون ٔلؿْ ثل تٛسقٝ
ثؾص ؽـٔبت كا ثب استفبؿ ٜام ٔـَٞبی سبؽتبكی تزنی ٚ ٝتغّیُ  ٚپیطٟٙبؿ ٔیوٙـ وٝ
تٛسق ٝثؾص ؽـٔبت ٔسیل وٛتبٞی ثلای كسیـٖ ث ٝتٛسقٝی التػبؿی است.
وال )Kolawole, 2012( َٚؿك پژٞٚطی ث ٝتزنی ٚ ٝتغّیُ فٛأُ ٔؤحل ثل اكتمبی
اضتغبَ كٚستبیی ؿك رٛٙة ٘یزلی ٝپلؿاؽت  ٚث ٝایٗ ٘تیز ٝكسیـ ؤ ٝتغیلٞبیی ٔخُ
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ٔـؿرٛیبٖ وٕیت ٝأـاؿ استبٖ فبكس پلؿاؽت ٘ ٚطبٖ ؿاؿ ثیٗ تٛسق ٝضغّی  ٚتٛسقٝ

آٔٛمشٚپلٚكش ،ا٘ـامٔ ٜنكف ،ٝعٕبیت افضبی ؽب٘ٛاؿٔ ٚ ٜیناٖ سلٔبیٌٝقاكیٞب تأحیل
ٔخجتی ؿك ایزبؿ اضتغبَ كٚستبیی ؿاضتٝا٘ـ.
ٔیسلا ( )Misraa, 2014ث ٝثلكسی كضـ  ٚسبؽتبك اضتغبَ غیلوطبٚكمی كٚستبیی ؿك
ٔبٞبكاضتلا پلؿاؽت؛ ٘تبیذ وبك ٚی إٞیت آٔٛمشٚپلٚكش  ٚارلای ثل٘بٔٞٝبی ٔٙبست كا
ثب ؿك٘ؾلٌلفتٗ ضلایظ ٔغّی ایٗ ٔٙغم ٝثٙٔ ٝؾٛك افنایص ٟٔبكت رٕقیت كٚستبیی ٚ
ؿكٟ٘بیت أىبٖ اكائ ٝاضتغبَ ثٟتل ؿك ثؾص غیلوطبٚكمی ٘طبٖ ٔیؿٞـ.
فبٌی ٚ ٛسیّٛا ( )Faggio & Silva, 2014ث ٝثلكسی ؽٛؿاضتغبِی ؿك ثبماك ضٟلی ٚ
كٚستبیی پلؿاؽتٙـ؛ ٘تبیذ ٘طبٖ ٔیؿٙٞـ و ٝضیٛؿ ؽٛؿاضتغبِی ثٝعٛكضـیـی ثب ایزبؿ
وستٚوبك ٛ٘ ٚآٚكی ؿك ٔٙبعك ضٟلی اكتجبط ؿاكؿ؛ ؿكعبِیو ٝؿك ٔٙبعك كٚستبیی ایٌٗٝ٘ٛ
٘یست .ایٌٗ ٝ٘ٛاستٙجبط ٔیضٛؿ و ٝؿك ثیطتل كٚستبٞب ؿك ٔمبیس ٝثب ضٟلٞب ،ثبماك وبك ٘بصین
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است.
ٔغبِقبت پیطیٗ ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝتبو ٖٛٙپژٞٚطی ؿك مٔی٘ ٝٙمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك اثقبؿ
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ٔؾتّف اضتغبَ ٘ٛاعی كٚستبیی غٛكت ٍ٘لفت ٝاست؛ ثٕٞ ٝیٗ ؿِیُ ؿك ایٗ پژٞٚص سقی
ٔیضٛؿ ٔیناٖ تأحیل ٞل یه ام ضبؽعٞب ٔ ٚتغیلٞبی ٔٛكؿ ٔغبِق ٝؿك تجییٗ ٘مص وٕیتٝ
أـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك ٘ٛاعی كٚستبیی ٔٛكؿ ثلكسی للاك ٌیلؿ تب ثتٛا٘ـ ٌبْ ٕٟٔی
ؿك ثل٘بٔٝكینیٞبی ٔـیلیتی  ٚتٛسقٝای  ٚایزبؿ ثل٘بٔٞٝبی وبكآفلیٙی كٚستبیی ؿك وٕیتٝ
أـاؿ ضٟلستبٖ ؽٕیٗ ؿاضت ٝثبضـ.

طزحَای خًدکفایی ي اضتغالسایی کمیتٍ امداد
ارلای علطٞبی ؽٛؿاضتغبِی  ٚایزبؿ فلغتٞبی ضغّی ٔٙبست ثلای ؽب٘ٛاؿٜٞبی ٘یبمٔٙـ،
ثب اتؾبف سیبستٞبی ٔؤحل  ٚوبكآٔـ ،ؿك كأس اٞـاف  ٚثل٘بٔٞٝبی وٕیت ٝأـاؿ أبْ
ؽٕیٙی للاك ؿاكؿ  ٚاكٔغبٖ آٖ تأٔیٗ فنت  ٚولأت ؽب٘ٛاؿٜٞب ٘ ٚیُ ث ٝاستمالَ التػبؿی
ایطبٖ است؛ ٔتِٛی ارلای ایٗ ثل٘بٔ ٝثؾص ؽٛؿوفبیی  ٚاضتغبَ است  ٚؽـٔبت ٔطلٚعٝ
فیُ كا اكائٔ ٝیٕ٘بیـ:

 .1آٔٛمش افلاؿ ٚارـ ضلایظ ؽب٘ٛاكٞبی تغت عٕبیت ؿك كضتٞٝبی فٙیٚعلفٝای ٚ
غٙبیـ ؿستی ثب ثلٌناكی والسٞبی آٔٛمضی ٔ ٚقلفی آ٘بٖ ثٔ ٝلاون آٔٛمش فٙیٚعلفٝای
 ٚغٙبیـ ؿستی؛
 .2اكائٔ ٝطبٚكٜٞبی ضغّی المْ ؿك مٔی ٝٙاعلام فلغتٞب ٛٔ ٚلقیتٞبی ضغّی ٔٙبست؛
 .3پلؿاؽت تسٟیالت افتجبكی ث٘ ٝیبمٔٙـاٖ ث ٝغٛكت ٚاْٞبی للؼاِغس ٝٙؿكامٔـت؛
٘ .4ؾبكت ٔستٕل ثل عُسٗ ارلای علطٞبی اضتغبَ؛
 .5اكائ ٝآٔٛمشٞبی تىٕیّی ؿك عیٗ ارلای علطٞبی اضتغبَ؛
 .6ثبماكیبثی  ٚفلٚش تِٛیـات علطٞبی ؽٛؿوفبیی ثب لیٕت ٔٙبست؛
 .7اعـاث  ٚیب تأٔیٗ فضبی ٔٛكؿ ٘یبم ثلای ارلای علطٞبی ؽٛؿوفبیی ثب پلؿاؽت
ٚاْٞبی للؼاِغسٝٙ؛
ٔ .8قلفی ٔتمبضیبٖ ٘یبمٔٙـ ث ٝثب٘هٞبی فبُٔ ثلای ؿكیبفت ٚاْ ؽٛؿاضتغبِی ام ٔغُ
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تسٟیالت تجػلٜٞبی لب٘ ٖٛثٛؿر ٚ ٝسبیل تجػلٜٞبی لب٘٘ٛی؛
ام

ٔغُ

تسٟیالت

ثب٘ه

ٔنثٛك

تغت

فٛٙاٖ

علط

عضلت

میٙت
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مباوی اسالمی طزحَای خًدکفایی ي اضتغالسایی
ضٟیـ غـك ؿك وتبة اقتصادنأ ،سئِٛیت ؿِٚت ؿك التػبؿ اسالٔی كا ؿك ؿ ٚعیغ ٝتأٔیٗ
ارتٕبفی  ٚتٛامٖ ارتٕبفی ٔیؿا٘ـ؛ تأٔیٗ ارتٕبفی ٘ین ثل اسبس ؿ ٚعبِت عبغُ ٔیضٛؿ:
اِف) تىبفُ فبْ :تىبفُ فبْ ثٔ ٝقٙی ٔسئِٛیت ٔتمبثُ افلاؿ ربٔق٘ ٝسجت ثٕٞ ٝـیٍل وٝ
ثل اسبس اؽٛت اسالٔی ایٗ ٔسئّ ٝعلاعی ٌلؿیـ ٜاست.
ة) ضٕبٖ افبِٚ :ٝؽیف ٝؿِٚت است ؤ ٝقیطت ٔٙبست ٔلؿْ ٚ ٚسبیُ م٘ـٌی افلاؿ
ربٔق ٝكا ام علیك ایزبؿ أىب٘بت ثلای فقبِیتٞبی التػبؿی تأٔیٗ ٕ٘بیـ ٔ ٚلؿْ ٔب٘ٙـ فیبَ
ؿِٚت ٞستٙـ و ٝؿِٚت ٔسئِٛیت تأٔیٗ ٘یبمٞبی فیبَ ؽٛؿ كا ؿاكؿ؛ ٔجٙبی ٘ؾلی ضٕبٖ
افبِ ٝسٟیٓثٛؿٖ افلاؿ ربٔق ٝؿك حلٚتٞبی عجیقی  ٚفلغتٞبی ارتٕبفی است (غـك،
 ،1360د ،2ظ.)293
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ٔ .9قلفی م٘بٖ ثیسلپلست كٚستبیی ث ٝثب٘ه وطبٚكمی ثلای ؿكیبفت ٚاْ ؽٛؿاضتغبِی

ٔجٙبی اغّی تقٟـ ؿِٚت ؿك تأٔیٗ ارتٕبفی افلاؿ ،ایزبؿ تٛامٖ التػبؿی ؿك ربٔقٝ
است؛ ٔٙؾٛك ام تٛامٖ ایٗ است و ٝافلاؿ ربٔق ٝام عیج «سغظ م٘ـٌی» ٔتٛامٖ ثبضٙـ تب ام
ضىبف عجمبتی وبست ٝضٛؿ (ٕٞبٖ ،ظ)297؛ ثٙبثلایٗ ؿك ٘ؾبْ التػبؿی اسالْ ،ؿِٚت
ٔٛؽف است تٛامٖ ارتٕبفی كا ایزبؿ  ٚعفؼ ٕ٘بیـ  ٚفلغتٞبی یىسبٖ كا ثلای
ضىٛفبیی استقـاؿٞبی ٔلؿْ فلا ٓٞسبمؿ  ٚأىب٘بت ٙٔ ٚبثـ كا ث ٝغٛكت ٔتٛامٖ تٛمیـ
ٕ٘بیـ.
ثب كرٛؿ ث ٝآیبت  ٚكٚایبت ٔیتٛاٖ اغ َٛتٛمیـ حلٚتٞب  ٚؿكآٔـٞبی ربٔق ٝكا ثٝ
غٛكت میل ثلضٕلؿ:
 ٕٝٞ .1حلٚتٞب ثلای ٔ ٕٝٞلؿْ آفلیـ ٜضـ ٜاست.
 .2وبك ٔفیـ التػبؿی ٘ؾستیٗ ٔٙطأ پیـایص عك ؿك حلٚتٞب  ٚؿكآٔـٞبی ربٔقٝ
126

است.
٘ .3یبم ،ؿٔٚیٗ ٔٙطأ ثٚٝرٛؿآٔـٖ عك سٟٓثلی ام حلٚتٞب  ٚؿكآٔـٞبی ربٔق ٝاست
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(ٔیلٔقنی ،1390 ،ظ.)366-363
اِجت٘ ٝیبم ٚلتی ٔٙطأ ایزبؿ صٙیٗ عمی ٔیوٙـ و ٝا٘سبٖ ٘تٛا٘ـ ثب تالش ؿك ٔسیل عالَ،
ؿكآٔـ المْ ؿك سغظ وفبف كا ثٝؿست آٚكؿ؛ ثٙبثلایٗ اٌل افلاؿ فمیل ؿك ربٔق ٝتٛا٘بیی ا٘زبْ
وبك كا ؿاضت ٝثبضٙـ ثبیـ مٔی ٝٙاضتغبَ آٟ٘ب فلا ٓٞضٛؿ  ٚوبك التػبؿی ٔٙطأ ایزبؿ ؿكآٔـ ثلای
آٟ٘ب ضٛؿ؛ ثلٕٞیٗاسبس وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙیٔ یتٛا٘ـ ٘مص ٕٟٔی ایفب وٙـ .كٚایبت
میبؿی  ٓٞثل ایٗ ٘ىت ٝپبفطبكی ٔی وٙـ تب ربیی ؤٕ ٝىٗ است فملای ربٔق ٝثبیـ ؽٛؿ كا
ام ٔلؿْ ثی٘یبم ولؿ ٚ ٜثب تىی ٝثل وبك  ٚتالش ،فنت ٘فس ؽٛؿ كا ؽـضٝؿاك ٘ىٙٙـ؛ ثلؽی
ام كٚایبت ؿك ایٗ مٔی ٝٙث ٝضلط میل است:
مكاكٔ ٜیٌٛیـٔ :لؿی ث ٝعضٛك أبْ غبؿق آٔـ؛ فلؼ ولؿ :ؿست سبِٕی ٘ـاكْ و ٝثب آٖ
وبك و ،ٓٙسلٔبی٘ ٝـاكْ تب ثب آٖ تزبكت ؤ ،ٓٙلؿ ٔغلٔ ٚ ْٚستٕٙـی ٞستٓ ،صم ٝومٓٙ؟ ثمٝ
ٚی فلٔٛؿ :وبك وٗ ،ثب سلت ثبكثلی وٗ  ٚؽٛؿ كا ام ٔلؿْ ٔستغٙی  ٚثی٘یبم ثمـاك (وّیٙمی،
1407ق ،د ،5ظ.)77

ؿك ایٗ كٚایت ثب ایٙى ٝسبئُ تالش ٔیوٙـ ثب ثیبٖ ٔغـٚؿیتٞبیی و ٝؿاكؿ ؽٛؿ كا ام
ا ٘زبْ وبك  ٚاضتغبَ ٔقبف وٙـ  ٚسناٚاك ؿكیبفت غـلٔ ٝقلفی ٕ٘بیـ؛ ِٚی أبْ غبؿق

ٚلتی ٔیثیٙـ سل آٖ ٔلؿ سبِٓ است ٔ ٚیتٛا٘ـ عجك كسٔ ْٛغّی ثب آٖ وبك وٙـ كاضی
ٕ٘یضٛؿ فنت  ٚضلف آٖ ضؾع ثب ٌـایی ام ٔلؿْ ؿك  ٓٞثطىٙـ.
ام أبْ ثبلل آٔـ ٜاست« :غـلٌ( ٝلفتٗ موبت) ثل غبعت علف٘ ٚ ٝین ثل ضؾع سبِٓ
٘یلٙٔٚـ عالَ ٘یست؛ پس ام آٖ ؿٚكى رٛییـ» (علفبّٔی1409 ،ق ،د ،9ظ.)231
پیبٔجل اولْ٘ ین ثب استفبؿ ٜام فلغتٞبی ٔٙبست ثلای ضىٛفبیی استقـاؿٞبی ٟ٘فتٝ
افلاؿ مٔیٝٙسبمی ٔیٕ٘ٛؿ  ٚام ایٗ علیك ،ؿك آ٘بٖ اٍ٘ین ٜاضتغبَ  ٚوست ؿكآٔـ كا تمٛیت
ٔیولؿ؛ كٚایت میل ٘طبٖؿٙٞـ ٜایٗ كٚش كسٌ َٛلأی ٔیثبضـ:
ٔلؿی ام اغغبة ؿك تٍٙٙبی م٘ـٌی لملاك ٌلفمت؛ ٕٞسملش ثمٚ ٝی ٌفمت :ای ومبش ثمٝ
ٔغضل پیبٔجلٔ یكفتی  ٚام ا ٚؿكؽٛاست وٕه ٔیٕ٘ٛؿی! ٔلؿ ث ٝعضٛك

كسَٛاهلل

كفت؛ ٍٙٞبٔیو ٝصطٓ عضلت ث ٝا ٚافتبؿ فلٔٛؿ« :مٓنْ سٓأَلْنا اَعٕطَیناهٔ وٓ مٓنْ اسٕتَغْنی اَغْناهٔ اللّه ٔ»:
ٞلوس ام ٔب وٕه ثؾٛاٞـ ٔب ث ٝا ٚیبكی ٔیوٙیٓ؛ ِٚی اٌل ثی٘یمبمی ثمٛكمؿ ؽـا٘ٚمـ ا ٚكا
ثی٘یبم ٔیوٙـ .ا ٚپیص ؽٛؿ فىل ولؿ ؤ ٝمػٛؿ پیبٔجلٞ ٗٔ ،ستٓ  ٚثـ ٖٚایٙى ٝسمؾٙی
ثطل است ،ثبیـ ٚضـ ؽٛؿ كا ث ٝأ ٚىٌفتىٔ ،لؿ ٘نؿ كس َٛؽـا آٔـ  ٚص ٖٛعضملت
ا ٚكا ؿیـ ٕٞبٖ رّٕ ٝكا فلٔٛؿ؛ تب سٔ ٝلتج ٝآٖ ٔلؿ ایٗ وبك كا تىلاك وملؿ؛ سمپس كفمت ٚ
وٍّٙى كا فبكیٌ ٝلفت  ٚث ٝثبالى و ٜٛكفت  ٚثب آٖ ٔمـاكى ٞینْ رٕـ وملؿ  ٚآٖ كا آٚكؿٜ
 ٚث٘ ٝػف ُٔـ آكؿ فلٚؽت  ٚآٖ كا ث ٝؽب٘ ٝثلؿ  ٚؽٛكؿ٘ـ؛ فلؿا  ٓٞكفت  ٚام آٖ و ٜٛثمبال
كفت ٚ ٝثیطتل ام آٖ ٞینْ آٚكؿ  ٚفلٚؽت ٕٛٞ ٚاك ٜوبك ٔىولؿ ٔ ٚىا٘مـٚؽت تمب ؽمٛؿش
وٍّٙى ؽلیـ ،ثبم  ٓٞا٘ـٚؽت تب ایٙى ٝؿ ٚضمتل  ٚیمه غمالْ ؽلیمـ؛ سمپس اؿأم ٝؿاؿ تمب
حلٚتٕٙـ  ٚثى٘یبم ضـ؛ سپس ؽـٔت پیغٕجل كسیـ ٌ ٚناكش ؿاؿ و ٝصٍ ٝ٘ٛثلاى عّمت
عبرت آٔـ  ٚام پیغٕجل ص ٝضٙیـ؛ پیبٔجل فلٔٛؿ ٗٔ :وٌ ٝفتٓ ٞل و ٝام ٔب عّت وٙـ
ٔب فغبیص ٔیوٙیٓ ٞ ٚل و ٝثى٘یبمى رٛیمـ ؽمـایص ثمى٘یمبم وٙمـ (وّیٙمی1407 ،ق ،د،2
ظ.)139

ثٙبثلایٗ علطٞبی اضتغبَمایی  ٚؽٛؿوفبیی ثبیـ ؿك اِٛٚیت وبكی وٕیت ٝأـاؿ للاك ٌیلؿ
 ٚتالش ضٛؿ افلاؿ ثب ایٗ علطٞب ؽٛؿ كا ام ٔلؿْ ثی٘یبم وٙٙـ.
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ثٍٛیـ ث ٝؽب٘ ٝثلٌطت ٔ ٚبرلا كا ثلای ٕٞسلش ثبمٌ ٛولؿ؛ مٖ ٌفت :كس َٛؽـآٞ 
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ريش تحقیق
ایٗ پژٞٚص ام ِغبػ ٞـف وبكثلؿی  ٚام ٘ؾل كٚش تٛغیفی م تغّیّی ٔیثبضـ .ربٔقٝ
آٔبكی ایٗ ٔغبِق ٝضبُٔ ٘ 2310فل ام افلاؿ تغت عٕبیت وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی

ضٟلستبٖ ؽٕیٗ ٔیثبضـ و ٝؿك عی س ٝسبَ اؽیل  1393-1391ام علطٞبی اضتغبَمایی
وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی ضٟلستبٖ ؽٕیٗ استفبؿ ٜولؿٜا٘ـٕٝ٘ٛ٘ .ثلؿاكی ام ربٔق ٝث ٝكٚش
ٕ٘ٝ٘ٛثلؿاكی تػبؿفی عجمٝثٙـیضـ ٜغٛكت ٌلفت ٝاست؛ ثٝایٗتلتیت و ٝعجك آؽلیٗ آٔبك
كٚستبٞبی تغت عٕبیت وٕیت ٝأـاؿ ضبُٔ  140كٚستب ٔیثبضـ و ٝثب تٛر ٝثٛٔ ٝضٛؿ
پژٞٚص پب٘نؿ ٜؿكغـ آٟ٘ب (ثلاثل ثب  21كٚستب) ا٘تؾبة  ٚثب تٛر ٝث ٝغفت ؿكٌٖٚلٞٚی
(ٔیناٖ فّٕىلؿ أـاؿ) ث ٝسٌ ٝل ٜٚتمسیٓ ضـ٘ـ:
 كٚستبٞبیی و ٝفقبِیتٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك آٟ٘ب ثبال ثٛؿ ٜاست.128

 كٚستبٞبیی و ٝفقبِیتٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك آٟ٘ب ٔتٛسظ ثٛؿ ٜاست. -كٚستبٞبیی و ٝفقبِیت وٕیت ٝأـاؿ ؿك آٟ٘ب پبییٗ ثٛؿ ٜاست.
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تقـاؿ ٘ 180فل ثل اسبس اغُ «تسٟیٓ ث٘ ٝسجت» ام ٞل كٚستب ثٝعٛكتػبؿفی ام ٔیبٖ
ٔـؿرٛیب٘ی و ٝام علطٞبی ؽٛؿوفبیی  ٚاضتغبَ وٕیت ٝاستفبؿ ٜولؿٜا٘ـ ،ا٘تؾبة ضـٜا٘ـ.
عجك رـ َٚیه (ؿك غفغ ٝثقـ) تغمیك پیص ك ٚضبُٔ  8ضبؽع ٔ 46 ٚتغیل ٔیثبضـ.
ٞلیه ام ایٗ ضبؽعٞب ٔ ٚتغیلٞب ثل اسبس پلسطٙبٔ ٝؿِفی و ٝؿك آٖ ام ٞفـ٘ ٜفل ام
غبعت٘ؾلاٖ  ٚوبكضٙبسبٖ أل استفبؿ ٜضـٌ ٜلؿآٚكی ٌلؿیـ ٜاست.
ؿِفی كٚیىلؿ یب كٚضی سیمستٕبتیه ؿك تغمیمك ثملای استؾلاد ٘ؾلات ام یه ٌملٜٚ
ٔتؾػمػبٖ ؿك ٔمٛكؿ یمه ٔٛضٛؿ یب یه سؤاَ  ٚیب كسیـٖ ث ٝارٕبؿ ٌلٞٚی ام علیمك
یمهسملی ام كا٘ـٞبی پلسطٙبٔٝای ثب عفؼ ٌٕٙبٔی پبسؼؿٙٞـٌبٖ  ٚثبمؽٛكؿ ٘ؾلات ثٝ
افضبی ٌل ٜٚاست (اعٕـی ٕٞ ٚىبكاٖ ،1387 ،ظ.)175

رـ :1َٚضبؽعٞب ٔ ٚتغیلٞبی تغمیك
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افسایصضاغالىبخصّایهختلف) (C5


افسایصاًگیسُهاًذگاریسرپرستخاًَار) (H3

هتٌَعضذىهٌابغدرآهذیرٍستا) (C6


توانمندی شغلی

متنوع سازی فعالیتهای

برخَرداریازهْارتّایهَردًیازٍتسلظبرآًْا


هٌاسببَدىضرایظاػطایٍام) (G2

ارتقایسَادٍآهَزشدررابطِباکسب) (F1
افسایصهْارتٍتخصص) (F2

تثبیت جمعیت

اقتصادی

) (D5
افسایصتَاىدرپرداختّسیٌِّایآهَزضیفرزًذاى


رضایتازهبلغٍام) (G1
رضایت از وام

ایجادضغلّایجذیذ) (C1


) (D4
افسایصتَاىدرپرداختّسیٌِّایبْذاضتیٍدرهاًی


گسترشاهیذبِآیٌذُزًذگیدررٍستا) (H4
احساستؼلقبِاجتواعٍهحلسکًَت) (H5
توایلبِهطارکتدرپیطرفترٍستا) (H6

افسایصحساػتوادبًِفس) (F3

دسترسیبِخذهاتدررٍستا) (H7

افسایصًَآٍریٍابتکاردرضغل) (F4

بازگطتهْاجریيبِرٍستا) (H8

ؿك ٔلعّ٘ ٝؾست ٔسئّ ٝپژٞٚص تقییٗ ضـ  ٚثل اسبس آٖ ٚیژٌیٞبی المْ ثلای
ضلوتوٙٙـٌبٖ ؿك پبُ٘ ؿِفی تقییٗ ضـ؛ سپس ٘بٔنؿٞبی ٔطبكوت ؿك ایٗ پبُ٘ ضٙبسبیی ٚ
تقییٗ ضـ٘ـ  ٚام آ٘بٖ ؽٛاست ٝضـ تب ایـٜٞبی ؽٛؿ كا ؿكثبك ٜفٛأُ ٔلتجظ ثب ٔسئّ ٝپژٞٚص
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افسایصاضتغالبرایزًاى)(B5
افسایصاهیذبِآیٌذُضغلی)(B6

هیساىرضایتوٌذیازدرآهذبؼذازاستفادُازبستِّا


رضایتازضغل) (M1
کیفیت اشتغال

اهٌیترٍاًیدرهحیظکار)(B2

افسایصپساًذازخاًَار) (D3


) (D6

دائویٍّویطگیبَدىضغل)(B1

پایداری و امنیت شغلی

هتغیرّا 

اكائ ٝوٙٙـ؛ ؿك ایٗ ٔلعّ ٝپژٞٚطٍلاٖ ٘ین ث ٝضٙبسبیی فٛأُ ٔلتجظ پلؿاؽتٙـ  ٚافنٖٚثل
ؿكیبفت ایـٜٞبی افضبی پبُ٘٘ ،ؾل آٟ٘ب كا ٘ین ؿكثبك ٜفٛأّی و ٝام پیص تقییٗ ولؿ ٜثٛؿ٘ـ
ؽٛاستبك ضـ٘ـ  ٚؿك ٔلعّ ٝآؽل ،افضب ٔیناٖ إٞیت فٛأُ كا تقییٗ ولؿ ٚ ٜتقـاؿی ام
ٟٔٓتلیٗ آٟ٘ب كا ا٘تؾبة ولؿ٘ـ  ٚعجك رـ َٚثبال ضبؽعٞب ٔ ٚتغیلٞبی ٟ٘بیی تقییٗ
ٌلؿیـ.
ٕٞضٙیٗ ام آمٔ ٖٛآِفبی ول٘ٚجبػ ثلای تقییٗ پبیبیی پلسطٙبٔ ٝؿك ٘لْافناك  Spssاستفبؿٜ
ضـ ٜاست و ٝثب استفبؿ ٜام ایٗ آمٔ ٖٛپلسطٙبٟٔ٘ ٝبیی ثب ضلیت افتجبكی  0/91افتجبكسٙزی
ٌلؿیـ .ثٙٔ ٝؾٛك آمٔ٘ ٖٛمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ٚضقیت اضتغبَ ٘ٛاعی كٚستبیی ام كٚش
تغّیُ فبّٔی تأییـی ؿك ٔغیظ  Amosاستفبؿ ٜضـ ٜاست و ٝؿك آٖ پژٞٚطٍل ؿاؿٜٞبیی كا
ثلای ٔتغیلٞبی ٔطبٞـٜضـٔ( ٜب٘ٙـ آیتٓٞبی ٔٛرٛؿ ؿك یه پلسطٙبٔ )ٝرٕـآٚكی ٔیوٙـ؛
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سپس ثٙٔ ٝؾٛك ایٙى ٝتأییـ وٙـ ایٗ ؿاؿٜٞب ٔزٕٛفٝای ام ٔتغیلٞب ،سبمٜٞب یب فبُٔٞبیی كا
تقلیف ٔیوٙٙـ تىٙیه تغّیُ فبّٔی تأییـی كا ث ٝوبك ٔیثلؿ؛ ٕٞبٖعٛكو ٝثیبٖ ضـ ،ؿك ایٗ
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ٔـَ ٔتغیل ٚضقیت اضتغبَ ؿك لبِت ٞطت ٔؤِف ٝثلكسی ضـ ٜاست؛ ٞلیه ام ایٗ ٞطت
ٔؤِف٘ ٝین ثب تقـاؿی ٌٛیٛٔ ٝكؿ سٙزص للاك ٌلفتٝا٘ـ؛ ایٗ ٘غٔ ٜٛـَسبمی  ٚتقلیف كٚاثظ
ثیٗ ٔتغیلٞبی پٟٙبٖ ٘طبٖ ٔیؿٞـ ؤ ٝـَ تغّیُ فبّٔی ثلای ٔتغیل ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك
تٛسق ٝاضتغبَ ام ٘ٛؿ تغّیُ فبّٔی ٔلتج ٝؿ ْٚاست؛ ؿك ایٌٗٔ ٝ٘ٛـَٞب فلؼ ثل ایٗ است
ؤ ٝتغیلٞبیی و ٝثٚٝاسغٚ ٝاكیب٘س ٔطتلن ٔتغیلٞبی ؿیٍل (ٔتغیلٞبی آضىبك) تجییٗ
ٔیض٘ٛـ ٘بضی ام یه یب صٙـ فبُٔ ٔلتج ٝثبالتل ٞستٙـ؛ ثٝفجبكتی فبُٔٞبی ٔلتج ٝؿ،ْٚ
فبُٔٞبی فبُٔٞب ثٝضٕبك ٔی ك٘ٚـ .ایٗ كٚش ثلای ٔغبِقٙٔ ٝبست ثٛؿٖ سبؽتبك فبّٔی
پلسطٙبٔ ٚ ٝتأییـ ٚرٛؿ ٔؤِفٞٝبی سبم٘ـ ٜثٝوبكٌلفتٔ ٝیضٛؿ؛ ثٙبثلایٗ ؿك ایٙزب ثبك فبّٔی
ثٝؿستآٔـ ٜثلای ٞل ضبؽع ٘طبٖؿٙٞـٚ ٜاكیب٘س ٔطتلن سؤاالت پلسطٙبٔٔ( ٝتغیلٞبی
آضىبك) ثب ٞطت ثُقـ ٚضقیت اضتغبَ  ٚؿك ٔلتج ٝؿٚ ْٚاكیب٘س ٔطتلن ایٗ ٞطت ضبؽع
ثب ٔتغیل ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ است .ؿك عبِت ٔغّٛة ثبكٞبی فبّٔی ثبیـ ام
 0/7ثیطتل ثبضٙـ؛ ثبكٞبی فبّٔی ثیٗ  0/5 ٚ 0/3لبثُلج ٚ َٛوٕتل ام ٘ 0/3بٔٙبست است ٚ
٘طبٖ ٔی ؿٞـ و ٝآٖ لسٕت ٔـَ ایلاؿ ؿاكؿ  ٚثبیـ آٖ كا اغالط ولؿ و ٝث ٝغٛكت عقف
ٌٛیٞٝب یب تغییل آٟ٘ب ا٘زبْ ٔیضٛؿ.

یافتٍَای پژيَص
عجك رـ َٚؿ ٚثلكسی ٚضقیت رٙسیت پبسؾٍٛیبٖ ٘طبٖ ٔیؿٞـ و 57/8 ٝؿكغـ (ٔقبؿَ
٘ 104فل) ٔلؿ  42/2 ٚؿكغـ آٟ٘ب (ٔقبؿَ ٘ 76فل) مٖ ٔیثبضٙـ .ثلكسی ٚضقیت تأُٞ
پبسؾٍٛیبٖ ٘طبٖ ٔیؿٞـ و 36/7 ٝؿكغـ ام پبسؾٍٛیبٖ ٔزلؿ  63/3 ٚؿكغـ آٟ٘ب ٔتأُٞ
ٔیثبضٙـ؛ ٕٞضٙیٗ رـ َٚمیل ٘طبٖ ٔیؿٞـ و 34/4 ٝؿكغـ ام ٕ٘ ٝ٘ٛام تسٟیالت
للؼاِغسٚ( ٝٙاْ) 14/4 ،ؿكغـ ام ثست ٝوبكیبثی 10/6 ،ؿكغـ ام ثست ٝآٔٛمضی32/8 ،
ؿكغـ ام ؿ ٚثستٚ ٝاْ  ٚآٔٛمش  7/8 ٚؿكغـ ام ؿ ٚثست ٝوبكیبثی  ٚآٔٛمش استفبؿٜ
ولؿٜا٘ـ.
رـ :2َٚیبفتٞٝبی تٛغیفی
جنسیت
متغیر

هرد 

تأهل

وضعیت استفاده از بستههای حمایتی

ٍامٍ کاریابیٍ
زى  جوغ  هجرد  هتأّل  جوغ  ٍام  کاریابی  آهَزش 
آهَزش  آهَزش 
 66  180  76

 62  180  114

 26

درصد

 14/4  34/4  100  63/3  36/7  100  42/2  57/8

 19

 59

 14

 180

 10/6

 32/8

 7/8

 100

تحلیل عاملی تأییدی مزتبٍ ديم
اِٚیٗ ٔلعّ ٝؿك تغّیُ فبّٔی ثب استفبؿ ٜام ٔـَسبمی ٔقبؿالت سبؽتبكی ایٗ است وٝ
ثلكسی وٙیٓ أىبٖ ثلآٚكؿ وّی ٝپبكأتلٞبی آماؿ ؿك ٔـَ ثل ٔجٙبی اعالفبت ٔٛرٛؿ ؿك
ٔبتلیس وٚٛاكیب٘س ٔطبٞـٜضـٚ ٜرٛؿ ؿاكؿ یب ؽیل؟ ثلای ٔطؾع ثٛؿٖ یه ٔـَ
ثلللاكثٛؿٖ ؿ ٚضلط ضلٚكت ؿاكؿ :ضلط كتج ٚ ٝضلط ٔلتج .ٝثل اسبس ضلط ا َٚالمْ است
ؿكر ٝآماؿی ٔـَ غفل یب ٔخجت ثبضـ؛ ضلط ؿ ْٚث ٝأىبٖ ا٘زبْ فّٕیبت ٔغبسجبتی ؿك رجل
ٔبتلیس ثٙٔ ٝؾٛك ثلآٚكؿ پبكأتلٞب  ٚثبمتِٛیـ ٔبتلیس وٚٛاكیب٘س ٔطبٞـ ٜضـٔ ٜلثٛط
ٔی ضٛؿٌ .ناكش وبی اسىٛئل ٔـَ یب فـْ ٌناكش آٖ ٘طب٘ ٝا٘زبْ فّٕیبت ٔغبسجبتی است.
ؿكر ٝآماؿی ٔـَ ام تفبٚت تقـاؿ فٙبغل غیل مائـ  ٚپبكأتلٞبی آماؿ ثٝؿست ٔیآیـ و ٝؿك
ٔـَ پژٞٚص ثلاثل ثب ٔ 947ی ثبضـ .وبی اسىٛئل ٔـَ ٘ین ٌناكش ضـ ٜو ٝثلاثل است ثب
 1911/133ؿك٘تیز ٝثل اسبس ضلط كتج ٚ ٝضلط ٔلتجٔ ،ٝـَ فلأطؾع است؛
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فراوانی

 104

جوغ 
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ؿكغٛكتیؤ ٝـَ ٔطؾع یب فلأطؾع ثبضـ اعالفبت المْ ثلای ثلآٚكؿ پبكأتلٞب ٚرٛؿ
ؿاكؿ.

امىیت ضغلی
٘تبیذ رـ َٚضٕبك ٜس٘ ٝطبٖ ٔیؿٞـ و ٝثبك فبّٔی ٔلثٛط ثٞ ٝلیه ام ٔتغیلٞبی ٔلثٛط ثٝ
فبُٔ أٙیت ضغّی ثیطتل ام  0/5است  ٚایٗ ٔتغیلٞب ٕٞجستٍی ثبالیی ثب ٔتغیل پبیـاكی ٚ
أٙیت ضغّی ؿاك٘ـ؛ ٕٞضٙیٗ ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ٘سجت ثغلا٘ی ثیطتل ام  1/96است  ٚسغظ
ٔقٙبؿاكی وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ث ٝغفل ٘نؿیه ٔیثبضـ و٘ ٝطبٖؿٙٞـٔ ٜقٙبؿاكی ٔمـاك ثبك
فبّٔی ثٝؿستآٔـ ٜثِ ٝغبػ آٔبكی است .آ٘ض ٝام ایٗ ٘تبیذ استٙجبط ٔیضٛؿ ایٗ است وٝ
فقبِیت ٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك مٔی ٝٙأٙیت ضغّی ٔخجت ثٛؿٙٔ ٚ ٜزل ث ٝافنایص آٖ ضـ ٜاست؛
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ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ثبك فبّٔی ٘ ٚسجت ثغلا٘ی ٔتغیل افنایص فلغتٞبی ضغّی ثلای م٘بٖ ؿك
كاثغ ٝثب ٔتغیل پٟٙبٖ أٙیت ضغّی ث ٝتلتیت ثلاثل است ثب  8/199 ٚ 0/68و ٝثب P-value
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وٕتل ام  0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك است؛ ایٗ یقٙی وٕیت ٝأـاؿ ٘مص میبؿی ؿك تٛسقٝ
فلغتٞبی ضغّی م٘بٖ ؿاضت ٝو ٝایٗ ؽٛؿ ٔیتٛا٘ـ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ ٔؤحل ثبضـ.
*

رـ :3 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ أٙیت ضغّی
برآٍردّا 
سطح
خطای ًسبت
هؼٌادار
پاراهترّا 
غیراستاًذار استاًذار
هؼیار  بحراًی 
ی
د
د
دائویبَدىضغل 

1/000

0/690

-

-

-

اهٌیترٍاًیهحیظکار

0/785

0/639

0/102

7/716

*** 

قَاًیيدستٍپاگیر


0/732

0/541

6/606  0/111

*** 

تخصصافراد

1/039

0/722

8/616  0/121

***

فرصتّایضغلیزًاى

 0/977

0/683

0/119

8/199

***

اهیذبِآیٌذُ

 0/085

0/732

0/124

8/726

***

*ٌ .فتٙی است ؿك ایٗ رـ َٚصٙـیٗ ٔتغیل (پبكأتل) ،فبُٔ أٙیت ضغّی كا تجییٗ ٔیوٙٙـ  ٚرٟت كاثغ ٝام
سٛی فبُٔ أٙیت ث ٝسٛی ٞل یه ٔتغیلٞب است؛ یقٙی ٚرٛؿ أٙیت ضغّی سجت ایزبؿ ٞلیه ام ایٗ
ٔتغیلٞب ٔیضٛؿ .ؿك رـَٞٚبی ثقـی ٘ین ایٗ كاثغٚ ٝرٛؿ ؿاكؿٕٞ .ضٙیٗ فالٔت ستبك ٜؿك رـ٘ َٚطبٖ
ٔیؿٞـ سغظ ٔقٙبؿاكی ثسیبك ث ٝغفل ٘نؿیه ضـ ٜاست.

بُبًد يضعیت اقتصادی ي درآمد
ٔمبؿیل رـ َٚصٟبك ٔلثٛط ث ٝثبكٞبی فبّٔی٘ ،سجت ثغلا٘ی ،ؽغبی ٔقیبك  ٚسغظ ؽغبی
)ٔ (P-valueلثٛط ث٘ ٝمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ٚضقیت التػبؿی  ٚؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبی كٚستبیی
استٔ .مبؿیل ثبكٞبی فبّٔی استب٘ـاكؿ ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ام  0/5ثیطتل است و٘ ٝطبٖؿٙٞـٜ
ٔغّٛثیت آٟ٘بست؛ ایٗ ثٔ ٝقٙبی ٕٞجستٍی ثبالی ٞلوـاْ ام ایٗ ضبؽعٞب ثب فبُٔ
ٚضقیت التػبؿی است و٘ ٝطبٖ ٔیؿٞـ ایٗ ٔتغیلٞب تب عـ میبؿی ٔیتٛا٘ٙـ ٔتغیل ٚضقیت
التػبؿی  ٚؿكآٔـ كا تجییٗ وٙٙـٔ .مبؿیل ٘سجت ثغلا٘ی ٘ین ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ثیطتل ام 1/96
است؛ ٕٞضٙیٗ سغظ ؽغب وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ٘نؿیه است ؤ ٝقٙبؿاكی ٔمبؿیل ثبك
فبّٔی كا ٘طبٖ ٔیؿٞـ؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل ثٟجٛؿ لـكت ؽلیـ ثب ثبك فبّٔی ٘ ٚ 0/72سجت
ثغلا٘ی  7/781و ٝام  1/96ثنكيتل است ؿك سغظ ٔقٙبؿاكی وٕتل ام  0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی
ٔقٙبؿاك ثٛؿ٘ ٚ ٜطبٖ ٔیؿٞـ ایٗ ٔتغیل تٛاٖ ثبالیی ؿك تجییٗ ٔتغیل ٚضقیت  ٚؿكآٔـ ضغّی
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ؿاكؿ (ثیطتل ام ثمیٔ ٝتغیلٞبی ایٗ فبُٔ ثب تٛر ٝثٔ ٝمـاك ثبك فبّٔی)؛ ٕٞضٙیٗ ثل عجك ایٗ
ضبؽعٞبی ٚضقیت التػبؿی ضـ ٜاست.
رـ :4 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی ٚضقیت التػبؿی  ٚؿكآٔـ
برآٍردّا 
ًسبت
خطای
پاراهترّا 
بحراًی 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار 

سطح
هؼٌاداری 

درآهذپَلی

 1/054

0/656

 ./147

 7/155

*** 

قذرتخریذ

 1/211

0/727

0/156

 7/781

***

پساًذاز


 1/268

0/699

0/167

7/581

***

رضایتازدرآهذ

1/011

0/632

0/144

6/997

***

ّسیٌِّایبْذاضتی

0/816

0/550

0/131

6/216

ّسیٌِّایآهَزضی

1

0/651

-

-

***
-

تثبیت جمعیت
ثٙٔ ٝؾٛك سٙزص ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تخجیت رٕقیت ٞطت ضبؽع ث ٝفٛٙاٖ ٔؤِفٞٝبی
تخجیت رٕقیت ا٘تؾبة  ٚثلكسی ضـ .عجك رـ َٚپٙذ ٔمـاك ثبك فبّٔی ثٝؿستآٔـ ٜثلای
ٞل یه ام ایٟٙب ؿك ٔـَسبمی ٔقبؿِ ٝسبؽتبكی ؿك عـ ثسیبكٔغّٛةٔ ،غّٛة  ٚلبثُلجَٛ
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٘تبیذ ٔیتٛاٖ ٌفت ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ایٗ ٔٛاكؿ ٔؤحل ثٛؿٙٔ ٚ ٜزل ث ٝافنایص  ٚثٟجٛؿ

است ٞ ٚیشیه ام ٌٛیٞٝب ثبك فبّٔی وٕتل ام ٘ 0/3ـاك٘ـ؛ ایٗ ثٔ ٝقٙبی آٖ است و ٝایٗ
ٌٛیٞٝب ام ٕٞبٍٙٞی ؿك٘ٚی ثب ٚ ٓٞثب فبُٔ ٔٛكؿ ثلكسی (تخجیت رٕقیت) ؿاك٘ـ؛ ٕٞضٙیٗ
٘سجت ث ٝسبیل فبُٔٞب ٚاٌلایی ؿاك٘ـٔ .مبؿیل ثغلا٘ی ٘ین ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ثیطتل ام  1/96است.
ٔمـاك ٘ P-valueین ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ث ٝغفل ٘نؿیه است وٌٛ ٝیبی
ٔقٙبؿاكی ثبكٞبی فبّٔی ثٝؿستآٔـ ٜثِ ٝغبػ آٔبكی است؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل افنایص
اعسبس تقّك ث ٝارتٕبؿ ٔ ٚغُ سى٘ٛت ثب ثبك فبّٔی ٘ ٚ 0/82سجت ثغلا٘ی  9/509ؿك
سغظ ؽغبی ٘نؿیه ث ٝغفل ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝایٗ ٔتغیل ثٔ ٝیناٖ میبؿی تٛاٖ تجییٗ تغییلات
ٔتغیل تخجیت رٕقیت كا ؿاضت( ٝثیطتل ام سبیل ضبؽعٞب)  ٚثیطتل ام سبیل ضبؽعٞب ؿك
تخجیت رٕقیت ٔؤحل ثٛؿ ٜاست؛ پس ٔیتٛاٖ ٌفت وٕیت ٝأـاؿ ٘مص ٔؤحلی ؿك افنایص
اعسبس أٙیتٔ ،ب٘ـٌبكی سلپلست ؽب٘ٛاكٔ ،ب٘ـٌبكی فلم٘ـاٖ ،أیـ ث ٝم٘ـٌی ،اعسبس
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تقّكٔ ،طبكوت ،ؿستلسی ث ٝؽـٔبت  ٚثبمٌطت ٟٔبرلیٗ  ٚؿك٘تیز ٝتخجیت رٕقیت
كٚستبٞب ؿاضت ٝاست.
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پاراهترّا 

رـ :5 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی تخجیت رٕقیت
برآٍردّا 
خطای ًسبت
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار 

سطح
بحراًی  هؼٌاداری 


احساساهٌیت

1

0/681

-

-

هاًذگاریسرپرست

 1/097

 0/768

0/122

9/012

***

هاًذگاریفرزًذاى

 0/919

 0/574

0/132

6/945

***

اهیذبِزًذگی

 0/970

 0/700

0/117

8/321

***

احساستؼلق

 1/205

 0/821

0/127

9/509

***

هطارکت

 1/093

 0/708

0/130

8/397

***

دسترسیبِخذهات

0/640

0/487

0/107

5/957

***

بازگطتهْاجریي

 0/697

0/424

0/134

 5/217

***

تًاومىدی ضغلی
رـ َٚضٕبك ٜضص ٘طبٖ ٔی ؿٞـ و ٝؿك ایٗ ٔٛكؿ ٘ین ٔمبؿیل ثبكٞبی فبّٔی استب٘ـاكؿ ؿك
ٛٔ ٕٝٞاكؿ ام  0/5ثیطتل است و٘ ٝطبٖؿٙٞـٔ ٜغّٛثیت آٟ٘بست؛ ایٗ ثٔ ٝقٙبی ٕٞجستٍی
ثبالی ٞل وـاْ ام ایٗ ضبؽعٞب ثب فبُٔ تٛإ٘ٙـی ضغّی استٔ .مبؿیل ٘سجت ثغلا٘ی ٘ین

ثیطتل ام  1/96است؛ ٕٞضٙیٗ سغظ ؽغب وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ٘نؿیه ث ٝغفل است وٝ
ٔقٙبؿاكی ٔمبؿیل ثبك فبّٔی كا ٘طبٖ ٔیؿٞـ؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل افنایص ٟٔبكت  ٚتؾػع
ثب ثبك فبّٔی ٘ ٚ 0/77سجت ثغلا٘ی  7/724و ٝام  1/96ثنكيتل است ؿك سغظ ٔقٙبؿاكی
وٕتل ام  0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك ثٛؿ٘ ٚ ٜطبٖ ٔیؿٞـ ایٗ ٔتغیل تٛاٖ ثبالیی ؿك تجییٗ
ٔتغیل تٛإ٘ٙـی ضغّی ؿاكؿ؛ ؿك وُ ثل عجك ایٗ ٘تبیذ ٔیتٛاٖ ٌفت ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ایٗ
ٔٛاكؿ ٔؤحل ثٛؿٙٔ ٚ ٜزل ث ٝافنایص تٛإ٘ٙـی ضغّی ضـ ٜاست.
رـ :6 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ تٛإ٘ٙـی ضغّی
برآٍردّا 
خطای ًسبت
پاراهترّا 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار  بحراًی 
ارتقاسَادٍآهَزش

1/000

0/527

-

-

سطح
هؼٌاداری 
-

هْارتٍتخصص

1/406

 0/776

7/724  0/189

***

حساػتوادبًِفس

1/568

 0/874

7/779  0/202

***

ًَآٍریٍابتکار

1/326

0/746

7/259  0/183

***

٘تبیذ رـ َٚضٕبكٞ ٜفت ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝثبك فبّٔی ٔلثٛط ثٞ ٝلیه ام ٔتغیلٞبی ٔلثٛط
ث ٝفبُٔ ویفیت اضتغبَ ثیطتل ام  0/5است ٌٛ ٚیبی ایٗ ٔغّت است و ٝایٗ ٔتغیلٞب
ٕٞجستٍی ثبالیی ثب ٔتغیل ویفیت اضتغبَ ؿاك٘ـ؛ ٕٞضٙیٗ ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ٘سجت ثغلا٘ی ثیطتل
ام  1/96است  ٚسغظ ٔقٙبؿاكی وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ث ٝغفل ٘نؿیه ٔیثبضـ وٝ
٘طبٖؿٙٞـٔ ٜقٙبؿاكی ٔمـاك ثبك فبّٔی ثٝؿستآٔـ ٜثِ ٝغبػ آٔبكی است .آ٘ض ٝام ایٗ ٘تبیذ
استٙجبط ٔیضٛؿ ایٗ است و ٝفقبِیتٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك مٔی ٝٙویفیت اضتغبَ ٔخجت ثٛؿٚ ٜ
ٔٙزل ث ٝافنایص آٖ ضـ ٜاست؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ثبك فبّٔی ٘ ٚسجت ثغلا٘ی ٔتغیل افنایص
اٍ٘ین ٜؿك وست ٟٔبكت ؿك كاثغ ٝثب ٔتغیل پٟٙبٖ ویفیت اضتغبَ ث ٝتلتیت ثلاثل است ثب 0/74
 7/259 ٚو ٝثب  P-valueوٕتل ام  0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك است؛ ایٗ ثـیٗ ٔقٙبست وٝ
وٕیت ٝأـاؿ ٘مص میبؿی ؿك افنایص اٍ٘ین ٜوست ٟٔبكت ؿاضتٔ ٚ ٝیتٛا٘ـ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ
ٔؤحل ثبضـ.
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کیفیت اضتغال
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رـ :7 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ ویفیت اضتغبَ
برآٍردّا 
سطح
خطای ًسبت
پاراهترّا 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار  بحراًی  هؼٌاداری 
رضایتازضغل

1

 0/601

-

-

-

افسایصهْارتٍتسلظ

 1/406

0/776

0/189

7/424

***

تبحرٍقابلیت

1/568

0/874

0/202

7/779

***

اًگیسُکسبهْارت

1/326

0/746

0/183

7/259

***

رضایت اس يام اضتغالسایی
رـ َٚضٕبكٞ ٜطت ٌٛیبی ایٗ ٔسئّ ٝاست ؤ ٝمبؿیل ثبكٞبی فبّٔی استب٘ـاكؿ ؿك ٔٛكؿ
ٔ ٕٝٞؤِفٞٝبی ٔلثٛط ث ٝفبُٔ كضبیت ام ٚاْ اضتغبَمایی ام  0/5ثیطتل است وٝ
٘طبٖؿٙٞـٔ ٜغّٛثیت آٟ٘بست؛ ایٗ ٔغّت ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝایٗ ٔتغیلٞب تب عـ میبؿی
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ٔیتٛا٘ٙـ ٔتغیل ٔٛكؿ٘ؾل افلاؿ ؿك ٔٛكؿ ٚاْ اضتغبَمایی كا تجییٗ وٙٙـٔ .مبؿیل ٘سجت ثغلا٘ی
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٘ین ثیطتل ام  1/96است؛ ٕٞضٙیٗ سغظ ؽغب وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ٘نؿیه است وٝ
ٔقٙبؿاكی ٔمبؿیل ثبك فبّٔی كا ٘طبٖ ٔیؿٞـ؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل كضبیت ام ٔجّغ ٚاْ ثب ثبك
فبّٔی ٘ ٚ 0/9سجت ثغلا٘ی  23/391و ٝام  1/96ثنكيتل است ؿك سغظ ٔقٙبؿاكی وٕتل ام
 0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك ثٛؿ٘ ٚ ٜطبٖ ٔیؿٞـ ایٗ ٔتغیل تٛاٖ ثبالیی ؿك تجییٗ ٔتغیل ٚاْ
اضتغبَمایی ٘ ٚمص ٔؤحل وٕیت ٝأـاؿ ؿك افنایص كضبیت ام ٚاْ ؿاكؿ.
رـ : 8 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ ٚاْ اضتغبَمایی
برآٍردّا 
ًسبت
خطای
پاراهترّا 
بحراًی 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار 

سطح
هؼٌاداری 

هبلغٍام

0/935

0/904

/040

 23/391

*** 

ضرایظاػطایٍام

1/021

0/970

/031

32/934

***

اًذازیکسبٍکار

راُ

1/020

0/964

/032

31/654

***

ًحَُبازپرداخت

1/003

0/967

/031

32/174

***

کافیبَدىهبلغٍام

0/834

0/854

/043

19/343

آضٌاییباتسْیالت

1

 0/681

-

-

***
-

تًسعٍ ضغلَای جدید
سٙزص ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝضغُٞبی رـیـ ثب ضص ضبؽع ٔٛكؿ ثلكسی للاك
ٌلفت ٘ ٚتبیذ آٖ ؿك رـ َٚضٕبك ٝ٘ ٜلبثُ ٔطبٞـ ٜاستٔ .مـاك ثبك فبّٔی ثٝؿستآٔـٜ
ثلای ٞلیه ام ایٟٙب ؿك ٔـَسبم ی ٔقبؿِ ٝسبؽتبكی ؿك عـ ثسیبكٔغّٛةٔ ،غّٛة ٚ
لبثُلج َٛاست ٞ ٚیشیه ام ٌٛیٞٝب ثبك فبّٔی وٕتل ام ٘ 0/3ـاك٘ـ؛ ایٗ ثٔ ٝقٙبی آٖ است
و ٝایٗ ٌٛیٞ ٝب ام ٕٞبٍٙٞی ؿك٘ٚی ثب ٚ ٓٞثب فبُٔ ٔٛكؿ ثلكسی یقٙی تٛسق ٝضغُٞبی
رـیـ ؿاك٘ـٔ .مبؿیل ثغلا٘ی ٘ین ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ثیطتل ام  1/96استٔ .مـاك ٘ P-valueین ؿك
ٛٔ ٕٝٞاكؿ وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ث ٝغفل ٘نؿیه است وٌٛ ٝیبی ٔقٙبؿاكی ثبكٞبی فبّٔی
ثٝؿستآٔـ ٜثِ ٝغبػ آٔبكی است؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل افنایص ضغُٞبی غٙقتی ثب ثبك
فبّٔی ٘ ٚ 0/74سجت ثغلا٘ی  6/374ؿك سغظ ؽغبی ٘نؿیه ث ٝغفل ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝایٗ
ٔتغیل ثٔ ٝیناٖ میبؿی تٛاٖ تجییٗ تغییلات ٔتغیل تٛسق ٝضغُٞبی رـیـ كا ؿاضت ٝاست؛ پس
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ٔیتٛاٖ ٌفت وٕیت ٝأـاؿ ٘مص ٔؤحلی ؿك تٛسق ٝا٘ٛاؿ ٔطبغُ ؽـٔبتی ،وطبٚكمی ،غٙقتی
رـ :9 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ تٛسق ٝضغُٞبی رـیـ
برآٍردّا 
سطح
ًسبت
خطای
پاراهترّا 
بحراًی  هؼٌاداری 
هؼیار 
غیراستاًذارد  استاًذارد 
کطاٍرزی

1

0/528

-

-

*** 

صٌؼتی

1/312

0/743

 /206

6/374

***

داهذاری

1/119

0/537

/211

5/314

***

خذهاتی

1/495

0/693

/242

6/169

***

آبسیپرٍری

0/940

0/543

/176

5/348

زًبَردار

1/439

0/672

 /237

6/071

***
-

متىًعساسی فعالیتَای اقتصادی
رـ َٚضٕبك ٜؿٔ ٜلثٛط ث٘ ٝمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ٔتٛٙؿسبمی فقبِیتٞبی التػبؿی است.
ٔمبؿیل ثبكٞبی فبّٔی استب٘ـاكؿ ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ام  0/5ثیطتل است و٘ ٝطبٖؿٙٞـٔ ٜغّٛثیت
آٟ٘بست ٌٛ ٚیبی ٕٞجستٍی ثبالی ٞلوـاْ ام ایٗ ضبؽعٞب ثب فبُٔ ٔتٛٙؿسبمی
فقبِیتٞبی التػبؿی استٔ .مبؿیل ٘سجت ثغلا٘ی ٘ین ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ثیطتل ام  1/96است؛
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 ٚغیل ٚ ٜؿك٘تیز ٝتٛسقٌ ٚ ٝستلش ضغُٞبی رـیـ ؿاضت ٝاست.

ٕٞضٙیٗ سغظ ؽغب وٕتل ام  ٚ 0/05ثسیبك ٘نؿیه است ؤ ٝقٙبؿاكی ٔمبؿیل ثبك فبّٔی كا
٘طبٖ ٔیؿٞـ؛ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔتغیل ٚاثستٍی التػبؿ ؽب٘ٛاك ث ٝثیص ام یه ٘ٛؿ فقبِیت ثب ثبك
فبّٔی ٘ ٚ 0/84سجت ثغلا٘ی  9/423و ٝام  1/96ثنكيتل است ؿك سغظ ٔقٙبؿاكی وٕتل ام
 0/05ثِ ٝغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك ثٛؿ٘ ٚ ٜطبٖ ٔیؿٞـ ایٗ ٔتغیل تٛاٖ ثبالیی ؿك تجییٗ ٔتغیل
ٔتٛٙؿسبمی فقبِیتٞبی التػبؿی ؿاكؿ؛ ٕٞضٙیٗ ثل عجك ایٗ ٘تبیذ ٔیتٛاٖ ٌفت ٘مص وٕیتٝ
أـاؿ ؿك ایٗ ٔٛاكؿ ٔؤحل ثٛؿٙٔ ٚ ٜزل ث ٝافنایص تٛٙؿ فقبِیتٞبی التػبؿی ضـ ٜاست.
رـ :10 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی فبُٔ ٔتٛٙؿسبمی فقبِیتٞبی التػبؿی
برآٍردّا 
سطح
ًسبت
خطای
پاراهترّا 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار  بحراًی  هؼٌاداری 
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ضغلّایجذیذ

1

0/661

-

-

-

بیصازیکفؼالیت

1/034

/842

 /110

 9/423

***

تٌَعهٌابغدرآهذ

0/825

 /751

 /096

8/623

***

هیاًگیيدرآهذ

0/782

 6730

 /100

7/841

***

تؼذادٍاحذّا

0/417

 /378

 /089

4/658

ضاغلیي

1

 /661

-

-

***
-

ؿك ٔلعّ ٝثقـ  ٚپس ام ایٙىٔ ٝطؾع ضـ ٞل یه ام ٔتغیلٞب ث ٝغٛكت ٔقٙبؿاكی كٚی
فبُٔ (ٔتغیل ٔى )ٖٛٙثبك ضـٜا٘ـ ،عبَ ثبیـ ؿیـ ایٗ فٛأُ ٚاكیب٘س ٔطتلن ٔ ٚقٙبؿاكی
ثلای تجییٗ فبُٔ ٔلتج ٝثبالتل ؿاك٘ـ یب ؽیل؟ ٘تبیذ ثلكسی ضلایت كٌلسی٘ٛی تأحیل ٞطت
ٔؤِفٝا ی و ٝثلای تجییٗ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك اضتغبَ پبیـاك ٔٛكؿ سٙزص للاك ٌلفتٝا٘ـ ،ؿك
رـ َٚمیل (رـ َٚضٕبك ٜیبمؿ )ٜآٔـ ٜاست .ثل عجك یبفتٞٝبی رـ ٚ َٚثب تٛر ٝث ٝسٝ
ٔقیبك ضلایت كٌلسی٘ٛی٘ ،سجت ثغلا٘ی  ٚسغظ ؽغب ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝلفت وٞ ٝل ٞطت
فبُٔ ؿاكای ٚاكیب٘س ٔطتلن ثب فبُٔ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك كٚستبیی
ٞستٙـ؛ یقٙی ث ٝغٛكت ٔخجت ٔ ٚقٙبؿاكی ٔیتٛا٘ٙـ تغییلات آٖ كا تجییٗ وٙٙـ؛ ث ٝفٛٙاٖ
ٔخبَ ؿك ٔٛكؿ فبُٔ أٙیت ضغّی ثبك فبّٔی ثب ٔمـاك  0/883و ٝثیطتل ام  0/7است٘ ،سجت
ثغلا٘ی ثب ٔمـاك  5/017و ٝثیطتل ام  1/96است  ٚؿك سغظ ؽغبی وٕتل ام  0/05عبوی ام
٘مص ٔخجت ٔ ٚقٙبؿاك وٕیت ٝأـاؿ ؿك افنایص أٙیت ضغّی كٚستبئیبٖ است؛ ثٙبثلایٗ ٔیتٛاٖ
ٌفت فقبِیت ٞبی وٕیت ٝأـاؿ ٔٙزل ث ٝافنایص أٙیت ضغّی ضـ ٜو ٝایٗ أل ٔیتٛا٘ـ تٛسقٝ

اضتغبَ كا ثٝؿ٘جبَ ؿاضت ٝثبضـ .ؿك ٔٛكؿ ٞفت ٔؤِف ٝؿیٍل تجییٗوٙٙـ ٜاضتغبَ پبیـاك كٚستبیی
٘ین ٘تبیذ ٔطبثٟی ثٝؿست آٔـ ٜاست.
رـ :11 َٚثبكٞبی فبّٔی ٔؤِفٞٝبی ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك
برآٍردّا 
خطای ًسبت سطح
پاراهترّا 
غیراستاًذارد  استاًذارد  هؼیار  بحراًی  خطا 
5/017

اهٌیتضغلی

1/874

 0/883

0/374

اقتصادٍدرآهذ

 1/532

 0/818

تثبیتجوؼیت

 0/876

 0/475

 ***  5/017  0/374
 *** 4/004 0/219

تَاًوٌذیضغلی

0/801

 0/502

/205

3/910

***

کیفیتاضتغال

1/361

 0/788

/300

4/530

*** 

ٍاماضتغالزایی


2/712

0/491

/612

4/431

ضغلّایجذیذ

1

 0/630

-

-

*** 
-

هتٌَعسازی
فؼالیت

2/359

0/944

 /470

5/014

***

***

اضتغبَ كٚستبیی است .آ٘ض ٝؿك لسٕتٞبی لجُ ؿك ٔٛكؿ ثبكٞبی فبّٔی ث ٝغٛكت ؽلٚری
ٔتٙی  ٚؿك لبِت رـاِٚی (ثب رنئیبت ثیطتل) آٚكؿ ٜضـ ؿك ایٗ ٔـَ ٔطبٞـٔ ٜیضٛؿ؛ ام ایٗ
ضىُ ٔطبٞـٔ ٜیضٛؿ و ٝؿك ٔـَٞبی ا٘ـامٌٜیلی ثبكٞبی فبّٔی ؿك ٛٔ ٕٝٞاكؿ ثیطتل ام
 0/3است.
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ضىُ ضٕبك ٜیه (ؿك غفغ ٝثقـ) ٔـَ ٔقبؿِ ٝسبؽتبكی ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسقٝ
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ضىُ ٔ :1ـَ ٔقبؿِ ٝسبؽتبكی ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ كٚستبیی
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بزاسش کلی مدل
عبَ ثبیـ ؿیـ ٔـَ تـٚیٗضـ ٜثٝعٛكوّی تٛسظ ؿاؿٜٞبی تزلثی ٌلؿآٚكیضـ ٜعٕبیت
ٔیضٛؿ یب ؽیل؟ ثلای آمٔ ٖٛثلامش ٔـَ ث ٝصٙـ ضبؽع استٙبؿ ضـ ٜاست و ٝؿك رـَٚ
میل (ضٕبك ٜؿٚامؿ٘ )ٜطبٖ ؿاؿ ٜضـ ٜاست؛ ثب تٛر ٝث ٝایٗ رـ َٚتٕبْ ضبؽعٞبی ثلامش
ٔـَ ؿك ؿأ ٝٙتقلیف ضـ ٜللاك ؿاضت ٝو ٝایٗ ثٔ ٝقٙبی ٔغّٛثیت ٔـَ  ٚثلامش آٖ ٔیثبضـ؛

ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ضبؽع ثلامش  RMSEAیب كیط ٝؿٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔلثقبت ؽغبی ثلآٚكؿ و ٝام
فٕٔٛیتلیٗ ضبؽعٞبی لضبٚت ؿك ٔٛكؿ ٔـَ است  ٚثل اسبس ؽغبٞبی ٔـَ
سبؽتٝضـ ٜثب ٔمـاك ٘نؿیهتل ث ٝغفل ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝپیصثیٙی ٔـَ سبؽتٚٝپلؿاؽتٝضـٜ
تغجیك ثیطتلی ثب ٚالقیت ٔطبٞـٜضـ ٜؿاكؿ ثب ٔمـاكی ثلاثل ثب  0/07ثل ثلامش ٔـَ پبفطبكی
ؿاكؿ؛ افنٖٚثلایٗ ضبؽع و ٝث ٝفٛٙاٖ یىی ام ضبؽعٞبی ثـی ثلامش ضٙبؽت ٝضـٜ
(ضبؽػی وٞ ٝلصٔ ٝمـاك آٖ وٛصهتل ثبضـ ٔـَ لبثُلجَٛتل تّمی ٔیضٛؿ) ،سبیل
ضبؽعٞبی ٌناكش ضـ ٜؿك ایٗ رـ٘ َٚین لبثّیت لجٔ َٛـَ تـٚیٙی كا ٘طبٖ ٔیؿٙٞـ؛
ثٙبثلایٗ ؿاؿٜٞبی ٔطبٞـٜضـ ٜتب ٔیناٖ میبؿی ٔٙغك ثل ٔـَ ٔفٟٔٛی پژٞٚطی است.
رـ .12 َٚضبؽعٞبی ثلامش وّی ٔـَ

کایاسکَئرًسبی 


CMIN/DF

5

 1/962

ضاخصًیکَییبرازش

GFI

0/90-1

0/92

ضاخصًیکَییبرازشاصالحضذُ


AGFI

0/90-1

0/9

ضاخصبرازشتطبیقی

CFI

0/90-1

0/93

ضاخصتَکر-لَیس

TLI

0/90-1

0/91

ضاخصبرازشٌّجارضذُهقتصذ

PNFI

0/50-1

66

ضاخصبرازشتطبیقیهقتصذ

PCFI

0/50-1

0/78

ریطِهیاًگیيهربؼاتخطایبرآٍرد

RMSEA

0-0/08

0/07

ضاخصّا 


هطلق 

تطبیقی

هقتصذ

ثٙبثلایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ٔـَ تلسیٓضـٔ ٜـِی است ؤ ٝیتٛا٘ـ ؿاؿٜٞب كا ثب ٔـَ ٘ؾلی
تغجیك ؿٞـ؛ ثٝفجبكتی ٔـَ ٘طبٖ ٔیؿٞـ و ٝؿاؿٜٞبی تزلثی ٔیتٛا٘ـ ثب ٘ؾلی ٝپٛضص ؿاؿٜ
ضٛؿ  ٚثل ٔـَ تـٚیٗضـ ٜام یهس ٚ ٛؿاؿٜٞبی تزلثی ام سٛی ؿیٍل پبفطبكی ؿاكؿ؛
ثٙبثلایٗ ا٘غجبق ٔغّٛثی ثیٗ ٔـَ ثٝتػٛیلؿكآٔـ ٜیب ٔـَ سبؽتبكیضـ ٜثب ؿاؿٜٞبی تزلثی
فلاٌ ٓٞلؿیـ ٜاست؛ پس ٔیتٛاٖ ٌفت ایٗ ٔـَ اٍِٛی ٔٙبسجی ؿك مٔیٔ ٝٙطؾع ولؿٖ
٘مص وٕیت ٝأـاؿ ثل تٛسق ٝاضتغبَ كٚستبیی ؿك ٞطت ثُقـ است.
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داهٌِ
قابلقبَل 


برآٍرد 

آسمًن فزیدمه
ثلای كتجٝثٙـی ٔ ٚطؾع سبؽتٗ ایٙى٘ ٝمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك وـاْ مٔیٞٝٙب ثیطتل ثٛؿ ٜاست
ام آمٔ ٖٛكتجٝثٙـی فلیـٔٗ استفبؿ ٜضـ ٜاست .عجك ٘تبیذ رـ َٚضٕبك ٜسینؿ٘ ٜمص وٕیتٝ
أـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ ؿك مٔی ٝٙویفیت اضتغبَ ٘سجت ث ٝسبیل مٔیٞٝٙب ثیطتل ثٛؿ ٜاست؛
صلاؤ ٝیبٍ٘یٗ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ایٗ مٔی ٝٙثلاثل است ثب  3/87و ٝام سبیل اثقبؿ ثیطتل
ٔیثبضـ؛ ؿك ٔمبثُ ٔتغیل تٛسقٌ ٚ ٝستلش ضغُٞبی رـیـ ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 2/69كتجٔ ٝیبٍ٘یٗ
 2/71ؿك كتج ٝآؽل للاك ٔیٌیلؿ ٘ ٚمص وٕیت ٝأـاؿ ؿك ایٗ مٔی٘ ٝٙسجت ث ٝسبیل اثقبؿ وٕتل
ثٛؿ ٜاست .سبیل اثقبؿ ٘ین ثِ ٝغبػ ٔیبٍ٘یٗ  ٚكتج ٝؿك ثیٗ ایٗ ؿ ٚللاك ؿاك٘ـ.
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رـ :13َٚكتجٝثٙـی ضبؽعٞب
میانگین
میانگین
ابعاد توسعه اشتغال
رتبه

رتبه
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تَسؼٍِگسترشضغلّایهَجَد 

2/6917

2/71

رتبِّطتن

اهٌیتضغلی 

3/3093

4/81

رتبِسَم

سازیفؼالیتّایاقتصادی 


هتٌَع

3/1296

 4/12

رتبِپٌجن

بْبَدٍضؼیتاقتصادیٍدرآهذخاًَار  3/1306

4/12

رتبِچْارم

تَاًوٌذیضغلی 

3/6653

6/16

رتبِدٍم

کیفیتاضتغال 

3/8722

6/72

رتبِاٍل

ٍاماضتغالزاییکویتِاهذاد 


2/5324

3/99

رتبِضطن

تثبیتجوؼیت 

2/9396

3/38

رتبِّفتن

خیدٍ

395/125

سطحهؼٌاداری

0.000

آٔبك ٜؽی ؿ ٚؿك ٔٛكؿ ضبؽعٞبی تٛسق ٝاضتغبَ ثب ٔمـاك  395/125ؿك سغظ ٔقٙبؿاكی
٘ 0/000طبٖ ٔیؿٞـ تفبٚت كتجٞٝبی ٔیبٍ٘یٗ ٞطت ثُقـ تٛسق ٝاضتغبَ  ٚكتجٝثٙـی آٟ٘ب ثٝ
ِغبػ آٔبكی ٔقٙبؿاك است.

جمعبىدی ي وتیجٍگیزی
پژٞٚص پیص ك ٚثب ٞـف ثلكسی ٘مص وٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك كٚستبیی ا٘زبْ
ضـ .عجك ٘تبیذ پژٞٚص وٕیت ٝأـاؿ أبْ ؽٕیٙی ؿك لبِت علطٞبی اضتغبَمایی  ٚعٕبیتی

ؽٛؿ ٘مص ٔؤحلی ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك ؿك ٔٙبعك كٚستبیی ؿاكؿ .یبفتٞٝبی تغّیُ فبّٔی
ثب استفبؿ ٜام كٚش ٔـَسبمی ٔقبؿالت سبؽتبكی ٘طبٖ ٔیؿٞـ وٞ ٝل ٞطت ٔؤِف ٝأٙیت
ضغّی ثب ثبك فبّٔی  ،0/88التػبؿ  ٚؿكآٔـ ثب ثبك فبّٔی  ،0/81تخجیت رٕقیت ثب ثبك فبّٔی
 ،0/47تٛإ٘ٙـی ضغّی ثب ثبك فبّٔی  ،0/5ویفیت اضتغبَ ثب ثبك فبّٔی  ،0/78كضبیت ام ٚاْ
ثب ثبك فبّٔی  ،0/5تٛسق ٝضغُٞبی رـیـ ثب ثبك فبّٔی ٔ ٚ 0/63تٛٙؿسبمی فقبِیتٞب ثب ثبك
فبّٔی  0/94و ٝثیطتل ؿك عـ لبثُلج ٚ َٛیب ٔغّٛة للاك ٔیٌیل٘ـ ؿك سغظ ؽغبی وٕتل ام
ٌٛ 0/05یبی تأحیل علطٞبی وٕیت ٝأـاؿ ؿك ثٟجٛؿ ٞل یه ام آٟ٘بست و ٝایٗ ؽٛؿ ٘طبٖ-
ؿٙٞـ٘ ٜمطی است و ٝوٕیت ٝأـاؿ ؿك تٛسق ٝاضتغبَ پبیـاك ؿك ٔٙبعك كٚستبیی ؿاكؿ .كتج-ٝ
ثٙـی ایٗ ٞطت ٔؤِف٘ ٝطبٖ ٔیؿٞـ و ٝوٕیت ٝأـاؿ ؿك مٔی ٝٙویفیت اضتغبَ ثیطتلیٗ ٘مص
كا ایفب ولؿ ٜاست  ٚپس ام آ ٖ ؿك مٔی ٝٙتٛإ٘ٙـی ضغّی  ٚأٙیت ضغّی .ؿك ٔمبثُ ؿك مٔیٝٙ
تٛسقٌ ٚ ٝستلش ضغُٞبی رـیـ ٘سجت ث ٝسبیل ٔتغیلٞب تأحیل وٕتلی ؿاضت ٝاست؛ اٌلصٝ
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ؿك ایٗ عٛم٘ ٜین ٘مص ٔخجت ٔ ٚقٙبؿاكی ایفب ولؿ ٜاست.
ؿك تٛسق ٝوبكآفلیٙی كٚستبیی  ٚتأحیل علطٞبی ؽٛؿوفبیی  ٚاضتغبَ ؿك ثٟجٛؿ ٚضقیت
ٔـؿرٛیبٖ كٚستبیی ٕٞسٔ ٛیثبضـ .ثب تٛر ٝث٘ ٝمص ٕٟٔی و ٝوٕیت ٝأـاؿ ث ٝفٛٙاٖ
ٟٔٓتلیٗ ٟ٘بؿ عٕبیتی وطٛك ؿك كفـ فمل  ٚتٛإ٘ٙـسبمی الطبك آسیتپقیل ام علیك
علطٞبی اضتغبَما یی ؿك ٔٙبعك كٚستبیی ؿاكؿ  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ پژٞٚص ؿك پبیبٖ
پیطٟٙبؿٞبیی ثلای ثٟجٛؿ  ٚاكتمبی ؽـٔبت ایٗ ٟ٘بؿ اكائٔ ٝیٌلؿؿ:
 ؿك پی ٔطبٞـات غٛكتٌلفت ٚ ٝعجك ٌفتٚ ٝاٌْیل٘ـٌبٖ ثلؽی ام علطٞبی
اكائ ٝضـٕٔ ٜىٗ است پس ام ٌقضت ٔـتی ؿصبك كوٛؿ ض٘ٛـ و ٝایٗ ٔیتٛا٘ـ
٘بضی ام ؿالیُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙـ ٘بوبفی ثٛؿٖ فالئك ٔـؿرٛیبٖ ث ٝوبك  ٚیب
وبفی٘جٛؿٖ افتجبك ؿك٘ؾلٌلفتٝضـ ٜثلای وستٚوبك ٔٛكؿ٘ؾل ثبضـ؛ ثٙبثلایٗ پیطٟٙبؿ
ٔیضٛؿ وٕیت ٝأـاؿ پس ام ثلكسیٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛغیغی  ٚثب تٛر ٝث ٝؽلفیتٞبی
ٔٛرٛؿ ؿك ضٟلستبٖ ،ثٝرب ی سپلؿٖ ٔجبِغ ا٘ـن ثٔ ٝـؿرٛیبٖ ث ٝایزبؿ ضلوت،
وبكؽب٘ ٚ ٝتقب٘ٚی ثپلؿامؿ  ٚام ایٗ علیك ثلای افلاؿ فلغتٞبی ضغّی پبیـاك
ایزبؿ وٙـ.
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ایٗ یبفتٞٝب ثب ٘تبیذ ٔغبِق ٝعیـكی ٔىلك ٕٞ ٚىبكاٖ ( )1391ؿك ٔٛكؿ ٘مص وٕیت ٝأـاؿ

 ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝثیطتل علطٞبی ارلایی ؽٛؿوفبیی ٔجتٙی ثل سلوطی ٔٙؾٓ ٚ
٘ؾبكت ٔسئِٛیٗ ٚاعـ ؽٛؿوفبیی وٕیت ٝأـاؿ ٔیثبضـ؛ ثٙبثلایٗ تٛغیٔ ٝیضٛؿ وٝ
ایٗ سلوطیٞب ام اسّٛة ؽبغی تجقیت وٙـ  ٚؿك ٔٛلـ عضٛك ٔسئِٛیٗ ارلای
علطٞبی ؽٛؿوفبیی ٔـؿرٛیبٖ عضٛك ؿاضت ٝثبضٙـ  ٚام علفی ٔسئٛالٖ پقیلای
ایـ ٚ ٜعلطٞبی رـیـ ٔـؿرٛیبٖ ؿك مٔی ٝٙثٟجٛؿ فّٕىلؿ ثبضٙـ.
 ؿك ٔٛكؿ علطٞبیی ٔب٘ٙـ ٔغبمٜؿاكی ثبیـ ایٗ علطٞب وبكضٙبسی ضـٕٞ ٚ ٜلا ٜثب
تغّیُ ٞنی ٝٙم فبیـ ٜالتػبؿی  ٚارتٕبفی ثبضـ تب ام ٔملٖٚثٝغلف ٝثٛؿٖ علط
اعٕیٙبٖ عبغُ ضٛؿ؛ ٕٞضٙیٗ ٔىبٖیبثی ضجى ٝتٛمیـ ؽـٔبت ؿك كٚستب ٘ین ٔٛكؿ
تٛر ٝللاك ٌیلؿ.
 ثٟتل است فلغتٞب ی ضغّی پبیـاك ؿك ٞل كٚستب تٛسظ وبكضٙبسبٖ ٚاعـ اضتغبَ
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 ٚؽٛؿوفبیی تطؾیع ؿاؿ ٜضـ ٚ ٜثٔ ٝـؿرٛیبٖ پیطٟٙبؿ ٌلؿؿ.
 ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝاغّت ٔـؿرٛیبٖ ؿك كٚستبٞبی ٔٛكؿ ٔغبِق ٝوطبٚكم ٞستٙـ  ٚام
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سیستٓٞبی سٙتی آثیبكی استفبؿٔ ٜیوٙٙـ پیطٟٙبؿ ٔیٌلؿؿ تب ٔتػـیبٖ ٚاعـ
اضتغبَ  ٚؽٛؿوفبیی وٕیت ٝأـاؿ ثب فلا ٓٞآٚكؿٖ مٔیٞٝٙبی آٔٛمضی ،فلٍٙٞی ٚ
عٕبیتٞبی ٔبِی ،وطبٚكماٖ كا ث ٝافٕبَ سیستٓٞبی آثیبكی تغتفطبك (٘ٛیٗ)
تطٛیك ٕ٘بیٙـ.
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