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ايجاداضتغالٍّایکارآفزيٌیدرتخصداهپزٍریظزفیت

 دکتزهٌَچْزخزدهٌذًیا

* هحوَدداًیالیدُحَض

 ايَبهزداًی

 
 

 :چکیذُ

اظ هْوتطيي هحَضّاي اؾاؾي تىَيي واضآفطيٌي، تَاًوٌسؾاظي ترف ذهَني، قٌاؾايي ظطفیت ّا  ٍ اؾتفازُ اظ 

گطفتِ  ّاي نَضت ضغن تالـ زض ؾِ زِّ گصقتِ، تِ .وؿة ٍ واض اؾتظطفیت ّا ٍ لاتلیت ّا زض رْت تْثَز هحیٍ 

ايي زض حالي اؾت وِ . گطز فمط ضا اظ چْطُ هٌُمِ تعزايس اؾت هكىل تیىاضي ضا حل ًىطزُ ٍ ًتَاًؿتِ ّیچ الساهي

همالِ ّسف ايي . قَز هؼتسل هحؿَب هي اي ٍَّايي هٌُمِ قْطؾتاى ايصُ هطاتغ ٍؾیغ حانلریعي زاضز ٍ اظ ًظط آب

اتعاض هَضز اؾتفازُ . ّاي واضآفطيٌي زض ترف زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ تطاي ضفغ ايي هكىالت اؾت قٌاؾايي ظطفیت

تا  آىٍ پايايي  تأيیس ٍ ذثطگاى اؾتازاى تا اػوال ًظطضٍايي پطؾكٌاهِ . اؾتؾاذتِ  زض ايي تحمیك پطؾكٌاهِ هحمك

ّاي واضآفطيٌي اظ آهاض  تحلیل ٍ قٌاؾايي ظطفیتٍ  تطاي تزعيِ. يسهحاؾثِ گطز/. 90.اؾتفازُ اظ يطية آلفاي وطًٍثاخ

ًتايذ ايي پػٍّف ًكاى زاز وِ پطٍضـ هاّي زض اؾترط، پطٍضـ . ، اؾتفازُ قسFّاي هؿتمل اؾتٌثاَي، آظهَى گطٍُ

گاٍ قیطي، پطٍضـ ٍ ًگْساضي گَؾفٌس، پطٍضـ هاّي ؾطز آتي، احساث ٍ تَؾؼِ هَؾؿات هطغساضي، پطٍضـ هاّي 

گطم آتي زض هٌاَك گطهؿیطي ٍ پطٍضـ ٍ ًگْساضي هطؽ تَهي اٍلَيت ّاي هْن ترف زاهپطٍضي زض ايزاز اقتغال 

ايزاز ايي ظهیٌِ ٍ زض وِ ؾطهايِ گصاضي ترف ّاي زٍلتي، ذهَني ٍ تؼاًٍي هي تَاًس ًمف هإحطي زض  ّؿتٌس

. اقتغال ايفا ًوايس

ٍ واض، زاهپطٍضي  واضآفطيٌي، ايصُ، وؿة:ّایکلیذیٍاصُ



:هقذهِ
ظهیٌِ  رازيا ٍ واضآفطيٌي تيتمَ ٍ قَز اهطٍظُ، زض اوخط وكَضّا تِ واضآفطيٌي ٍ واضآفطيٌاى تَرِ ذاني هي

. زيآ ٍيػُ وكَضّاي زض حال تَؾؼِ تِ قواض هي هٌاؾة تطاي تَؾؼِ آى، اظ اتعاضّاي پیكطفت التهازي وكَضّا ٍ تِ 

هٌزط ...( پصيطي ٍ  ّا، ضلاتت اظ رولِ اقتغال، ًَآٍضي زض فؼالیت)تاال تِ تَؾؼِ التهازيفؼالیت واضآفطيٌي تا احطتركي 

حیاتي پطٍؾِ ضقس ٍ تَؾؼِ التهازي  ػَاهلّوچٌیي واضآفطيٌي تِ زاليل گًَاگَى رعٍ (.Verheul, 2001)قَز هي

 ,Shane)وٌس ذسهات تثسيل هياظ َطيك ايي هىاًیعم، راهؼِ اَالػات تىٌَلَغيه ضا تِ هحهَالت ٍ  .گطزز تلمي هي

                                                           
  -ػًَ ّیات ػلوي زاًكگاُ انفْاى . 1

 (هطتي -ػًَ ّیأت ػلوي زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس ايصُ )ٍ  -زاًكزَي زوتطاي هسيطيت تاظضگاًي. 2

 هطتي -زاًكگاُ آظاز ٍاحس ايصُ  هسضؼ -فَق لیؿاًؽ ػلَم تطتیتي . 3
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ًسّا، يه هَتَض حیاتي اؾت وِ يايي ًَع اتساع ٍ تسػت، تِ لحاِ واضآفطيٌي زض هحهَالت ٍ ذسهات ٍ فطآ(. 2000

ّاي تىٌَلَغيه  واضآفطيٌي ًِ فمٍ ًاواضآهسي(. Schumpeter, 1934) آٍضز هي پطٍؾِ تغییط ضا زض راهؼِ تِ حطوت زض

(. Shane, 2000)زّس يم ليتملٍ  وٌس وكف هي ًیع ضا التهاز زضي هىاى ٍ يظهاىي ّا  تلىِ، ًاواضآهسي

زاهپطٍضي ٍ تأحیط آى تط تاظزّي ايي ترف اظ اّویت تؿعايي تطذَضزاض اؾت وِ  زضترف گصاضي ًمف ؾطهايِ

 ضقس هَرة تطايٌىِ ػالٍُ زاهپطٍضي ترف زض گصاضي ؾطهايِ. هؼیاضّاي ًظطي ٍ قَاّس تزطتي ّن هإيس آى ّؿتٌس

 ضقس تِ ّا، گطزز، تا تَرِ تِ اضتثاَات پؿیي ٍ پیكیي ايي ترف تا ؾايط ترف هي ترف زضايي اقتغال ٍ تَلیس

 تِ ضٍؾتايي هٌاَك زض زاهپطٍضي ّاي آًزا وِ تیكتط فؼالیت. وٌس ّاي زيگط ًیع ووه هي ترف زض اقتغال ٍ تَلیس

 ترف زض گصاضي قٌاؾايي ػَاهل هإحط تط ؾطهايِقَز  هٌظَض رلَگیطي اظ هْارطت ضٍؾتايیاى تِ قْطّا اًزام هي

اذَاى ٍ )ظيازي زاضز اّویت ظايي گصاضي ٍ اقتغال ؾطهايِ گؿتطـ تطاي هٌاؾة ّاي زاهپطٍضي ٍ اتراش ؾیاؾت

تْعازياى ًػاز، )تَؾؼِ التهازي، ارتواػي ٍ فطٌّگي آضهاى ّوِ وكَضّاي زضحال تَؾؼِ اؾت  (.1389زيگطاى، 

يىي  «اقتغال»اظ آًزا وِ ػاهل . گعيٌٌس هي تطاي تحمك ايي آضهاى، اتعاضّاي هتفاٍتي تط وكَضّاي هرتلف،(. 1380

ؾايط هتغیطّاي التهازي اظ رولِ، تَلیس ًاذالم هلي،  ،قَز اظ ػَاهل انلي ضقس ٍ تَؾؼِ وكَضّا هحؿَب هي

ٍضّاي هرتلف تِ زًثال وف(. Shane, 2000) پصيطًس هؿتمیواً اظ ايي ػاهل تأحیط هي.... ػطيِ واال، ذسهات ٍ 

يىي اظ . ّاي زاذلي ٍ ذاضري ّؿتٌس ّايي رْت اقتغال ّط چِ تیكتط تا اؾتفازُ اظ ؾطهايِ َطاحي هىاًیعم

قْطؾتاى ايصُ . اؾت «ٍواض ّاي ايزاز وؿة َطاحي هىاًیعم»ّاي هإحط تطاي ضفغ هحطٍهیت، فمط ٍ تیىاضي  ؾیاؾت

ٍلي، تِ زلیل  اؾت،ّاي هحطٍم وكَض اؾت وِ زاضاي اؾتؼساّاي فطاٍاًي زض ترف زاهپطٍضي  يىي اظ قْطؾتاى

ّاي واضآفطيٌي  قٌاذت ظطفیت. ّاي الظم، ترف زاهپطٍضي تا هؼًالت فطاٍاًي هَارِ اؾت ػسم اؾتفازُ اظ هىاًیعم

يي قْطؾتاى هحطٍم هإحط تَاًس تا حسٍزي زض ضفغ هكىالت ا ٍواض، هي زض ترف زاهپطٍضي، تِ هٌظَض ايزاز وؿة

ّاي واضآفطيٌي هَرَز زض ترف زاهپطٍضي  ايي تحمیك تِ زًثال قٌاؾايي ظطفیت(. 1387زاؾتاًثَض، )ٍالغ قَز 

 .اؾتقْطؾتاى ايصُ 

ّاي  گصاضي زض ترف زاهپطٍضي ٍ فؼالیت زض قطايٍ فؼلي تا تَرِ تِ حزن ػظین تیىاضي زض وكَض تايس ؾطهايِ

اظ آًزا وِ قْطؾتاى ايصُ اظ هؼسٍز . ّاي هصوَض تاقین زاز تا قاّس تحَالت ػظین زض ترفهَلس ضا هَضز تَرِ لطاض 

 اؾت، اؾاؾي زض آى نَضت ًگطفتِ ّاي گصاضي ًیافتِ وكَض اؾت ٍ هتاؾفاًِ تاوٌَى، ؾطهايِ قْطّاي تَؾؼِ 

اظ آًزا وِ . اّگكاؾتّا تؿیاض هْن ٍ ض ٍواض ٍ تالـ تطاي تحمك آى ايزاز وؿة تطايّاي هَرَز  قٌاؾايي ظطفیت

يطٍضت تطضؾي ػلوي ايي هَيَع  ،تالـ تطاي واضآفطيٌي تسٍى تطضؾي زلیك ٍ ػلوي تا قىؿت لطيي ذَاّس تَز

ّا  السام تِ تحمك آى تَاى هي زاهپطٍضي  ّاي هَرَز زض ترف ّا ٍ تَاًوٌسي تا قٌاؾايي ظطفیت ظيطا. قَز ًواياى هي

گصاضاى ٍ واضقٌاؾاى ٍ  قٌاؾايي ًظطات ؾطهايِ. حوط رلَگیطي وطز تي گصاضي ًوَز ٍ اظ اتالف هٌاتغ ٍ ؾطهايِ

تط هٌُمِ ٍ تِ تثغ آى، پیكطفت وكَض اظ زيگط هَاضزي اؾت وِ اّویت  رْت پیكطفت ؾطيغزض ّا  تىاضگیطي آى

ّاي  قٌاؾايي ظطفیتّسف انلي تحمیك (. 1386ضيَي ًؼوت اللْي، )زّس  هَيَع هَضز تطضؾي ضا ًكاى هي

آى تِ لطاض ظيط زض ًظط  اّساف ٍيػُ ٍ( ضٍوا وؿة)ًي زض ترف زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ تِ هٌظَض ايزاز اقتغالواضآفطي

 :گطفتِ قسُ اؾت

 .ّاي واضآفطيٌي زض ترف زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ ظطفیت قٌاؾايي -

. زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ هرتلف ّاي ّاي واضآفطيٌي زض ترف قٌاؾايي ظطفیت -

زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ   ّاي واضآفطيٌي نٌايغ تثسيلي زض ترف ظطفیتقٌاؾايي  -

. ّاي واضآفطيٌي ذسهات زض ترف زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ قٌاؾايي ظطفیت -

:طزحتحقیق
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هَلفِ ّا ٍ هتغیط ّاي هْن ايي تطضؾي قاهل واضآفطيٌي، زاهپطٍضي ٍ اقتغال زض ازتیات :تحقیقهثاًیًظزی

 . ًظطي هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ ٍ زض ايٌزا اضائِ هي قَز

تاهل زض ضًٍس هطاحل پیكطفت زض وكَضّاي :ًگاُاجوالیتٍِضعیتکارآفزيٌیدرکطَرّایدرحالتَسعِ

ُ هَيغ واضآفطيٌي تَرِ ًوَزُ اًس، ًكاًگط آى اؾت وِ ايي وكَض ّا تَاًؿتِ اًس تِ اي وِ ب پیكطفتِ ٍ زض حال تَؾؼِ

پیكطفت ّاي چكوگیطي زض ظهیٌِ ّاي هرتلف التهازي ٍ ارتواػي زؾت ياتٌس ٍ حسالل تحطاى ّاي پیف آهسُ ضا 

 ( .1384احوسي، ) تِ ؾالهت پكت ؾط تگصاضًس، يا تحطاى ّايي ضا هْاض وٌٌس وِ ٍلَع آى ضا پیف تیٌي هي وطزًس

وكَضّاي پیكطفتِ اظ زِّ ّاي لثل ٍ وكَضّاي زض حال تَؾؼِ زض ؾال ّاي اذیط تط ًمف هَحط ٍ هخثت 

واضآفطيٌاى التهازي زض راهؼِ، تْطُ تطزاضي اظ ايي پتاًؿیل ّا ضا رْت هَارِْ تا هؼًالتي ًظیط ضوَز، تَضم  ٍ ػسم 

 . اقتغال هَضز تَرِ لطاض زازُ اًس

ض حس تسٍيي اؾتطاتػي ّا، ؾیاؾت ّا ٍ تطًاهِ ّاي ػولي رْت گؿتطـ ضٍحیِ ٍ ضفتاضواضآفطيٌاًِ، ايي تَرِ ز

ارتواػي،  ضفغ  –آهَظـ ٍ هكاٍضُ، ايزاز فًاي هٌاؾة تطاي فؼالیت واضآفطيٌاى زض ػطنِ ّاي هرتلف التهازي 

اي رْاًي تَزُ ٍ ًتايذ لاتل تَرْي ضا ًیع ّا تِ تاظاضُ ّا ٍ تؿْیل زؾتیاتي آى هَاًغ،  ايزاز اضتثاٌ ٍ ّوىاضي تیي آى

 .زض پي زاقتِ اؾت

. وكَض رْاى اضظياتي وطزُ اؾت 29وِ زض هؿائل واضآفطيٌي فؼالیت زاضز، ٍيؼیت واضآفطيٌي ضا زض  کَفواهطوع 

 2000ايي هطوع حسالل تا . تطضؾي زلیك ايي گعاضـ هي تَاًس زض تطًاهِ ضيعي رْت تَؾؼِ واضآفطيٌي تا اضظـ تاقس

هترهم هلي زض اهَض  950ٍ تا تیف اظ  ّا پطزاذتِ ًفط واضآفطيي زض ّط وكَضي تواؼ گطفتِ، تِ تطضؾي ٍيؼیت آى

. واضآفطيٌي گفتگَ زاقتِ ٍ حزن ٍؾیؼي اظ اَالػات اؾتاًساضز قسُ هلي ّط وكَض ضا هَضز تْطُ تطزاضي لطاض زازُ اؾت

پؽ اظ تطضؾي ّاي ػویك، روؼیت واضآفطيٌي ضا زض وكَضّا اظ ًظط ؾُح فٌاٍضي ٍ ًَع فؼالیت تِ زٍ گطٍُ اؾاؾي 

 (:1386ؾلزَلي ، ) اؾتزؾتِ تٌسي ًوَزُ 

 فؼالیت ّاي واضآفطيٌي تطاؾاؼ يطٍضت ّا -1

 فؼالیت ّاي واضآفطيٌي تطاؾاؼ فطنت ّا -2

ايي هُالؼات ًكاى هي زّس زض وكَضّاي زض حال تَؾؼِ ًیاظّاي اٍلیِ ٍ يطٍضت ّا،  هثٌاي فؼالیت ّاي واض 

ضؾاذت ّا ٍ لَاًیي حوايتي هٌاؾثي ّوچٌیي تطضؾي ّا ًكاى هي زّس زض وكَضّايي وِ ظي. گیطز آفطيٌي لطاض هي

زاضًس، لاًَى هالىیت هؼٌَي ضػايت هي قَز ٍ ّعيٌِ لاتل هالحظِ اي زض ترف تحمیمات ٍ ترف ّاي تحمیك ٍ 

لصا ؾُح فٌاٍضي ٍ ًَع ذسهات . نطف هي قَز، واضآفطيٌي زض ؾُح تاالتطي ٍ تط اؾاؼ فطنت ّاؾت( R,D)تَؾؼِ 

 . ّا تؿیاض هتفاٍت اؾت  واضآفطيٌي تطاؾاؼ فطنت ّا ٍ يطٍضت

زض ايطاى ػلي ضغن اّویت واضآفطيٌي زض تَؾؼِ التهازي ٍ اقتغال زض وكَض، تاوٌَى ؾاذتاض ٍ هسيطيت هٌؿزن 

تطاي ؾیاؾتگصاضي، تطًاهِ ضيعي، حوايت، ّسايت ٍ ًظاضت تط تَؾؼِ واضآفطيٌي زض تكىیالت زٍلت اؾتمطاض ًیافتِ ٍ 

 (. ّواى هٌثغ.)پطاوٌسُ زض حَظُ ّاي هرتلف پیگیطي هي قَز هزوَػِ الساهات اًزام قسُ تِ نَضت

 اذیط چٌسؾال يٌ ًیع زضايطاىلي قط رٌَب آؾیاي ٍ اضٍپا زضآهطيىا، واضآفطيٌي تحمیمات ذیط،ا ّاي زِّ زض

 هسيطيت ٍ ؾاظي ذهَني تحج وكَضٍّوچٌیي التهازي زضتَؾؼِ آى ًمف اقتغال، ايزاز ػاهل ػٌَاى تِ واضآفطيٌي

 تِ هحسٍز ٍ ٍاتؿتِ هَيَػي واضآفطيٌي هي زّسوِ ًكاى تحمیمات. اؾت لطاضگطفتِ وكَضهَضزتَرِ هٌاتغ تْیٌِ

(. Drucker, 1985)اؾت  فطٌّگ
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تِ . ًاهس هي« ترطية ذالق»فطآيٌس واضآفطيٌي ضا ( 1934)غٍظف قَهپیتط :ّایهختلفکارآفزيٌیاسديذگاُ

ضٍـ . ّاي ًَيي زض اهَض راضي اؾت ّواًا واضّاي رسيس يا اتساع ضٍـوٌٌسُ واضآفطيٌي  ػثاضت زيگط، ٍيػگي تؼییي

: قَز ّاي ظيط واضآفطيٌي هحؿَب هي تِ ًظط ٍي ًَآٍضي زض ّط يه اظ ظهیٌِ. اؾت« ترطية ذالق»ًَيي، ّواى 

اضائِ ضٍـ رسيس زض فطآيٌس تَلیس  -2اضائِ واالّاي رسيس   -1

يافتي هٌاتغ رسيس  -4 گكايف تاظاضي رسيس   -3

(. Schumpeter,1934)ايزاز ّطگًَِ تكىیالت رسيس زض نٌؼت  -5

فطآيٌسذلك چیعي تا اضظـ ٍهتفاٍت اظ َطيك اذتهال ظهاى ٍ تالـ وافي ّوطاُ تا » تِ ضيذ واضآفطيٌي ضايّؽ

) وٌس  تؼطيف هي ضيؿه هالي، ضٍاًي ٍ ارتواػي ّوچٌیي زضيافت پازاـ ّاي هالي ٍ ضيايت قرهي اظ ًتايذ آى

 (.1383فیى ترف 

هؼتمس اؾت واضآفطيٌي ٍ واضآفطيٌاى هٌكأ آحاض اضظقوٌسي ّؿتٌس ( 1380)تْعازياى ًػاز :هشاياٍهٌافعکارآفزيٌی

 :لطاض ظيط اؾتّا  ، تِ اروال، تِ آىّا ّن آىوِ 

ّاي  اي اؾت وِ ّطگاُ فؼالیت گًَِ ضاتُِ تٌگاتٌگ واضآفطيي ٍ اقتغال تِ تِ تاٍض هحمماى،: «اقتغال»ايزاز  -1

تزاضب وكَضّاي  ،واضآفطيٌي زض راهؼِ وٌس ٍ آّؿتِ قَز ًطخ تیىاضي آى راهؼِ افعايف ذَاّس يافت

  .وٌس تأيیس هي ايي تاٍض ضاهرتلف ًیع 

. قَز واضآفطيٌي هَرة تَظيغ هٌاؾة زضآهسّا ٍ واّف ايُطاب ارتواػي هي -2

. قَز ي تَؾؼِ وكَض هيّا تطا تطزاضي اظ هٌاتغ ٍ فؼال قسى آى واضآفطيٌي هَرة تْطُ -3

ّاي  تْثَز ویفیت ظًسگي، وكف ًیاظّا، اتساع ٍ تَؾؼِ واالّا ٍ ايزاز ذسهات رسيس اظ رولِ ٍيػگي -4

(. 1380تْعازياى ًػاز، )واضآفطيٌاى اؾت 

گصاضي، تحطيه حؽ ضلاتت، ػـــاهل تغیـــیط ٍ ًَآٍضي ٍ ايزــاز  واضآفطيٌي ػاهل تطغیة تِ ؾطهايِ -5

تركس ٍ هَرة تَظيغ هٌاؾة زضآهس  واضآفطيٌي ویفیت ظًسگي ضا تْثَز هي. قـــــَز هـــي    اقتغـــال

(. 1386ضيَي ًؼوت اللْي، )قَز  هي

اظ ارعاي واضآفطيٌي هي تَاى، اظ ًَآٍضي ذُط پصيطي هؼتسل، رؿتزَي فطنت ّا ٍ تزْیع هٌاتغ تطاي تْطُ 

زض ٍالغ تحمك . ّاي هَرَز ًام تطز تطزاضي اظ فطنت ّا اظ َطيك ايزاز وؿة ٍ واضّاي رسيس يا تغییط زض ؾاظهاى

واهیاتي زاقتِ ٍ ؾرت وَقي، پافكاضي، فطايٌس واضآفطيٌي، تسؾت افطازي نَضت هي گیطز وِ توايل ظيازي تِ 

 .ّاؾت ضٍاًي آى  –الؼازُ اظ رولِ ٍيػگي ّا ٍ هویعُ ضٍحي  ضيؿه پصيطي، زٍضًوا ؾاظي ذاضق

وٌٌس تالُثغ حسالل، تِ يه يا چٌس  ظهاًي وِ واضآفطيٌاى يه قغل رسيس ضا قطٍع هي:ًقصکارآفزيٌیدراضتغال

ظايي تِ واّف ًطخ  واضآفطيٌاى تِ ػلت لاتلیت اقتغال. ٍز ضا ؾاهاى تركٌسًیطٍي اؾترساهي ًیاظ زاضًس تا واضّاي خ

ؾاظ  تَاًس ظهیٌِ تٌاتطايي، واضآفطيٌي هي. وٌٌس ووه هي( ّاؾت وِ اظ اّساف والى التهازي ٍ ارتواػي زٍلت)تیىاضي 

يزاز اقتغال زض راهؼِ قَز تِ ا اقتغال ًیطٍي واض تاقس ٍ ًَآٍضي وِ تَؾٍ ذَز فطز زض فؼالیت التهازي ايزاز هي

زضنس اظ  42فمٍ،  "فطٌّگ واض ٍ ًگاُ ايطاًیاى"گطفتِ تحت ػٌَاى  ؾٌزي نَضت تط اؾاؼ ًظط. قَز هٌزط هي

، تیف 2000زض حالي وِ زض ؾال . گطا ّؿتٌس ّاي ٍظیفِ حاتت ازاضي يا زض چاضچَب قغل روؼیت ايطاى ذَاّاى قغل

 34تاقٌس ٍ ( اقتغالي فؼالیت ذَز)ذَاٌّس زاضاي قغل هؿتمل  هي زضنس اظ روؼیت زًیا اظْاض زاقتٌس وِ 62اظ 

اهطٍظُ، ضٍحیِ . ّاي فطزي تَزًس پصيطي تِ هٌظَض زؾتیاتي تِ ضيايت قغل هتىي تط فؼالیت زضنس آًاى آهازُ ضيؿه

اظ َطفي زض حال حايط، تا تَرِ تِ ٍيؼیت . واضآفطيٌي تِ قست زض هیاى روؼیت رَاى ايطاى زض حال گؿتطـ اؾت

تا ػٌايت تِ اػوال ؾیاؾت واّف . التهازي، ارتواػي وكَض تَرِ تِ واضآفطيٌي تیف اظ پیف اّویت يافتِ اؾت
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زّي رَاًاى ٍ ظًاى رَياي واض تِ ؾوت  گصاضي زض ترف ذهَني، ؾَق ايِّاي ؾطم گطي زٍلت ٍ هحسٍزيت تهسي

(. 1385رْاًیاى، )ياتس  اقتغالي  يطٍضت هي هكاغل واضآفطيٌي ٍ ذَز

ٍواض يا ؾاظهاى رسيس اؾت  واضآفطيٌي هتطازف ايزاز اقتغال ًیؿت تلىِ زض ٍالغ، فطآيٌس ايزاز ٍ تأؾیؽ وؿة

. راز اقتغال اؾتٍلي، يىي اظ احطات لاتل تَرِ آى اي

قسُ ٍ رسيس  هیلیَى قغل ايزاز 20زّس اظ  هُالؼاتي وِ زض اياالت هتحسُ آهطيىا نَضت گطفتِ اؾت ًكاى هي

هیلیَى قغل ًاقي اظ ايزاز ٍ تأهیي ؾثه ٍ واضّاي واضآفطيٌاًِ رسيس تَزُ  5/3تیف اظ  1980-1990ّاي  َي ؾال

تسضيذ، زض وكَضّاي  هیالزي تِ 1980ٍ  1990ّاي  زُ َي زِّاّویت واضآفطيٌي اظ ًظط ايزاز قغل تاػج ـ. اؾت

تحطاى تیىاضي تِ رع اظ َطيك تَؾؼِ واضآفطيٌي ٍ زهیسى ضٍح . يافتِ ٍ زض حال تَؾؼِ ٍفاق ػوَهي ايزاز گطزز تَؾؼِ

(. ّواى هٌثغ) ًیؿتپصيط  ًَآٍضي زض والثس ارتواػي اهىاى

وكاٍضظي، زاهپطٍضي، )ّاي هرتلف  هفاّین واضآفطيٌي زض ترفتؼاضيف ٍ :هفَْمکارآفزيٌیدرتخصکطاٍرسی

انل ٍ هاّیت واضآفطيٌي زض ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي . ، اظ ًظط انَل ٍ هثٌا، يىي ّؿتٌس(نٌؼت ٍ ذسهات

تَؾؼِ واضآفطيٌي  تطايزازّاي الظم  ّاي التهازي ًساضز اها، زضٍى تفاٍتي تا واضآفطيٌي زض ًَاحي قْطي ٍ ؾايط ترف

ًمل، زؾتطؾي تِ تاظاض، قثىِ ٍ  ّاي حول هسيطيت، آهَظـ، تىٌَلَغي، هإؾؿات ٍ ًْازّا، ظيطؾاذت ظیط ؾطهايِ، ى)

تط اظ هٌاَك ضٍؾتايي ٍ  ّاي التهازي ضاحت زض قْطّا ٍ هٌاَك نٌؼتي ٍ ؾايط ترف( تَظيغ ٍ ًیطٍي واض هاّط

(. 1387زاؾتاًثَض، )قَز  وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي يافت هي

ّاي هْن آى هاًٌس نٌايغ، هٌاتغ َثیؼي ٍ وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي  وكَض هؿتلعم تَرِ تِ ظيطؾاذتتَؾؼِ ّط 

قَز تلىِ، ًمف هإحطي زض  گؿتطـ نٌايغ تثسيلي ٍ راًثي هي هَرةتَؾؼِ ترف زاهپطٍضي ًِ تٌْا . اؾت

ّاي  ّا، اضتفاػات، زقت يٍرَز قطايٍ تَپَگطافي، اللیوي، پؿتي ٍ تلٌس. ظايي ٍ ظزٍزى فمط ٍ هحطٍهیت زاضز اقتغال

ّاي آب قیطيي، هطاتغ هتٌَع ٍ ضٍزّاي ضٍاى ايي هٌُمِ، ًَػي زاهپطٍضي ٍ وكاٍضظي ٍيػُ ضا ايزاب  ّوَاض ٍ چكوِ

(. ّواى هٌثغ)ظايي هًاػف ضا زض تط ذَاّس زاقت  ضًٍك نٌؼت اوَتَضيؿن تِ هٌظَض تفطيح گطزقگطاى اقتغال. وٌس هي

هٌسي اظ هٌاتغ پايِ ٍ  ايطاى تِ زلیل تْطُ:ايزاى،تعاهلاّذافٍراّثزدّاتَسعِکطاٍرسیٍداهپزٍریدر

هٌاؾة تطاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي اظ اهىاًات تالمَُ ذَتي تطاي ضقس ٍ افعايف ؾطيغ هحهَالت تاغي ٍ زاهي 

قْطي ٍ ضٍؾتايي زضنسي الظم تطاي واّف ًاتطاتطي زضآهسّاي  6تا  4زض ايي نَضت، تحمك ًطخ ضقس . تطذَضزاض اؾت

ّاي زضآهسي، زٍلت تايس تِ وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تَرِ  ّوچٌیي تِ هٌظَض واّف ًاتطاتطي. پصيط ذَاّس تَز اهىاى

. زض ظهیٌِ ذسهات ػوَهي هَضز ًیاظ وكاٍضظاى ٍ زام زاضاى وٌس ّاي گؿتطزُ گصاضي ؾطهايِ ذال ًوايس ٍ السام تِ ذطزُ

( نٌؼتي)ّاي تاغثاًي ٍ زام  ترف م ًطخ ضقس وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تِ ظيطچْاض ضغن آى وِ هٌكأ تیف اظ ؾِ تِ 

تیكتطيي تالـ . تَاًس ًمف هإحطي زض ايي تاضُ ايفا وٌس ّاي غالت ٍ زاهساضي ؾٌتي ًیع هي قَز ظيطترف هطتٌَ هي

ّا ّن تَرِ ـ تد تايس زض رْت ضقس واالّاي پطاضظـ نَضت گیطز اها، تطاي ضؾیسى تِ ضقس واهل تايس تِ ؾايط ظيط

(. 1383هلَض، )قَز

زٌّسُ  ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي اظ ارعاي تكىیل:سْنتخصّایداهپزٍریکطاٍرسیدردرآهذهلی

، زض ّوِ وكَضّا تاالتطيي ؾْن تَلیس ٍ 1850ّاي  تِ ََضي وِ تا ؾال. زضآهس ٍ تَلیس هلي زض اوخط وكَضّاؾت

ّاي تىٌَلَغي ٍ گؿتطـ  تسضيذ، تا پیكطفت تَزُ اؾت ٍ تِ «زاهپطٍضيوكاٍضظي ٍ »زضآهس هلي وكَضّا ترف ّاي

زض ؾال . ّاي نٌؼت ٍ ذسهات، ؾْن ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي زض تَلیس هلي ضٍ تِ واّف ًْازُ اؾت ترف

 20تا  15يافتِ ؾْن ترف ّاي  وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي زض تَلیس ًاذالم هلي تِ  ، زض اوخط وكَضّاي تَؾؼ1950ِ

حال آى وِ ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي زض وكَضّاي زض حال تَؾؼِ ّوچٌاى اظ رولِ . ضنس واّف يافتز
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 اؾتزضنس تَلیس ذالم هلي  30تا  25قَز ٍ ؾْن وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تیي  ّاي هْن التهاز هحؿَب هي ترف

(. 1371لطُ تاغیاى، )

زضنس  4/23، تِ 1375زاقتِ ٍ ايي ؾْن زضؾال  GDPزض ايطاى، ؾْن وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تیكتطيي ؾْن ضا زض 

 (.ّواى هٌثغ)واّف يافتِ اؾت 

اظ % 15/2وكاٍضظي ٍزاهپطٍضي ايطاى، تِ ََض هتَؾٍ،  2001-1990تطاؾاؼ گعاضـ تاًه رْاًي زض فانلِ 

ت غیط ّوچٌیي ؾْن ايي ترف اظ زضآهسّاي حانل اظ نازضا. تَلیسات ًاذالم زاذلي ضا تِ ذَز اذتهال زازُ تَز

ايي زض حالي اؾت وِ وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ؾْن وَچىي اظ ٍاضزات ايطاى ضا تِ ذَز . تَزُ اؾت% 26ًفتي هؼازل 

(. Bure, 1961)زّس  اذتهال هي

زض وكَض ايطاى زض حال حايط تا زاقتي روؼیتي َّقوٌس ٍ هؿتؼس ٍ هٌاتغ َثیؼي فطاٍاى، تَلیس ًاذالم زاذلي 

(GDP ) زاضز ٍ ًؿة لاتل تَرْي اظ ًیطٍّاي رَاى ٍحتي تحهیل وطزُ اظ ًؼوت اقتغال زض ؾُح ًاظلي  لطاض

ّاي زٍلتي زض ؾَُح هرتلف تاویس قسُ اؾت ٍ اظ آًزا وِ تؿیاضي  هحطٍهٌس ٍ تطاي اٍلَيت ايزاز واض تط ؾايط فؼالیت

ُ ٍ يا تؼُیل قسُ اًس ٍ زض آؾتاًِ تؼُیلي لطاض گطفت.... اظ قطوت ّا تِ ػلت ًطخ تْطُ ٍضي اًسن، فمساى تمايا ٍ 

 .يطٍضت زاضز« تَؾؼِ واضآفطيٌي»هَلؼیت ضلاتتي وكَض زض تاظاضّاي رْاًي ًیع تؿیاض يؼیف اؾت، ضٍيىطز  

ّاي زيگط  وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ػالٍُ تط تأهیي ًیاظّاي هَاز غصايي ههطفي، ًْازُ تؼًي اظ ترف:ارتثاطتاتاسار

ضا ّن  ًیكىط ًْازُ تطاي نٌايغ لٌس يا تَلیس پكن ًْازُ تطاي نٌايغ فطـ ٍ غیطُالتهازي هخالً، تَلیس چغٌسض لٌس ٍ 

. الؼازُ ظياز اؾت ّا تا تَرِ تِ اّویت تاظاض تؼًي هحهَالت، هخل فطـ، فَق اضظـ ايي ًْازُ. وٌس تَلیس هي

وٌٌسُ هْن تؼًي اظ هحهَالت نٌؼتي ّن  ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ػالٍُ تط ػطيِ هَاز ذام، ههطف

ّا ٍ ًیع ضقس تَلیس ًاذالم  گؿتطـ زاهپطٍضي ٍ وكاٍضظي تماياي ايي ترف تطاي هحهَالت ؾايط ترف. ّؿتٌس

زّس وِ تطاي تَؾؼِ التهازي وكَضّاي رْاى  يافتِ ًكاى هي تزطتِ وكَضّاي تَؾؼِ. زاذلي ضا افعايف زازُ اؾت

ؾالة زٍم ًیع تط  هحَضيت ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي زض تطًاهِ پٌذ. زاضز يطٍضت «ّا اضتثاَات ترف» ؾَم

ّا ٍ اٍلَيت تأهیي ًیاظّاي ايي ترف ّا تأویس ًوَزُ اؾت، تحمیمات هرتلف هإيس آى اؾت وِ ترف  اضتثاَات ترف

يي ايي ًیاظّا ضا ّاي نٌؼت ٍ ذسهات تأم اگط ترف. ذهَل اظ لحاِ تىٌَلَغي ٍ ذسهات، ًاضؾايي زاضز وكاٍضظي، تِ

آى  اظ تأحیطات تطگكتي حانل. تَاًٌس هَرثات ضقس لاتل تَرِ ايي ترف  ضا فطاّن ًوايٌس هي ،زض اٍلَيت لطاض زٌّس

ٍيَح، زض ترف ّاي زاهپطٍضي ٍوكاٍضظي ٍ ؾايط  ّا تِ ايي پتاًؿیل. ّا ذَاّس قس ضقس ّویي ترف هَرة

اظ تیي ّوِ . ّا اؾتفازُ وطز تَاى اظ ايي پتاًؿیل ًاؾة هيضيعي م تا تطًاهِ. ّاي التهازي ٍرَز زاضًس ترف

ًیاظ تِ . وٌس تطيي حس زگطگَى هي ّاي تكطي قايس، وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تاقس وِ هحیٍ رْاًي ضا زض ٍؾیغ فؼالیت

زض ؾال « لاًَى اضٍپاي هٌفطز»ّاي هحیُي زض ؾیاؾت ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ًرؿت زض  زض ًظط گطفتي الظهِ

 (.Verheul, 2001)، تِ ػٌَاى اٍلیي هطحلِ ضؾوي ٍ تیي الوللي، زض هحاؾثِ ٍاضز قس 1986

گصاضي وافي، پیَؾتِ ٍ پايساض زض تحمیمات وكاٍضظي ٍ تطٍيذ وكاٍضظي اظ ٍؾايل تؿیاض هإحطي ّؿتٌس   ؾطهايِ

ى هحیٍ تیي الوللي ٍ گصض زض التهاز ضلاتتي هثتٌي تط تاظاض زًیاي وًٌَي وِ تا تحَالت ٍ تغییطات ؾطيغ ٍ قتاتا

اظ راهؼِ نٌؼتي تِ راهؼِ اَالػات ٍ اضتثاَات ٍ تغییط التهاز هلي تِ التهاز رْاًي ّوطاُ اؾت اظ واضآفطيٌي تِ 

ياز هي قَز وِ هي تَاًس زض ضقس ٍ تَؾؼِ التهازي وكَضّا هٌزط تِ افعايف تْطُ « هَتَض تَؾؼِ التهازي»ػٌَاى 

  (.1379ؾَاًؽ تَض،)تواػي ًمف هْوي ضا ايفا ًوايسٍضي، ايزاز اقتغال ٍ ضفاُ اد

زّس وِ زض ّوِ وكَضّا ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي تیكتطيي روؼیت قاغل ضا تِ  تطضؾي تاضيري ًكاى هي:اضتغال

فطز ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ايي لاتلیت ضا زاضز وِ ّوَاضُ،  تِ ّاي هٌحهط ٍيػگي. ذَز اذتهال زازُ اؾت

% 50، زض ّوِ وكَضّا تیف اظ 1850ّاي  لثل اظ ؾال. اي اظ روؼیت رَياي واض ضا رصب ًوايس لاتل هالحظِتؼساز 
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زض وكَضّاي  1950تا  1850ّاي  ايي زضنس َي ؾال. روؼیت قاغل زض ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي فؼالیت زاقتٌس

تِ ََضي وِ تؼس اظ . ي قسپیكطفتِ واّف يافت ٍ ترف نٌؼت ٍ ذسهات رايگعيي ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍض

زض ترف ّاي وكاٍضظي ٍ  ،زضنس اظ روؼیت قاغل 15الي   10يافتِ حسٍز  ، زض وكَضّاي تَؾؼ1950ِّاي  ؾال

ّاي  زض حالي وِ زض وكَضّاي زض حال تَؾؼِ ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي يىي اظ ترف. زاهپطٍضي هكغَل تَزًس

ترف وكاٍضظي ٍ زضنس اظ روؼیت فؼال وكَض ايطاى زض  23حال حايط، زض . هْن ٍ روؼیت قاغل آى تؿیاض ظياز اؾت

. وٌٌس واض هيزاهپطٍضي 

ول % 25زّس، تِ ػثاضت زيگط،  چْاضم ول اقتغال ضا تِ ذَز اذتهال هي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ايطاى يه

ػٌَاى ترف  نٌايغ غصايي وكَض تِ. قَز ّاي قغلي ايطاى تِ ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي هطتٌَ هي فطنت

تطيي  هْن ، تؼس اظ نٌايغ پااليف ًفت، اظ ًظط تَلیس اضظـ افعٍزُ هْوي اظ نٌايغ ترف ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي

. اؾتترف نٌؼتي وكَض 

زاهپطٍضي ٍوكاٍضظي ًمكي هْن ٍ اؾاؾي زض ايزاز اقتغال، تَلیس هَاز اٍلیِ تطاي نٌؼت، نازضات ٍ اضظآٍضي ايفا 

(. 1373ظهاًي پَض، ) اؾتتعضگي تِ تَؾؼِ ٍ ذَزوفايي وكَض وٌس ٍ ايي اهط ووه  هي

زض تحلیل . يي هاًٌس ّط گًَِ همَلِ زيگطي ًیاظهٌس تحلیل زلیك ٍيغ هَرَز اؾت تطضؾي ّوِ راًثِ ٍيؼیت هٌُمِ

ٍ  تِ ػٌَاى هخال تَاًايي ّا، اؾتؼسازّا، روؼیت رَاى، آب. ٍيغ هَرَز تايس ًماٌ يؼف ٍ لَت ّط هٌُمِ قٌاذتِ قَز

َّا، ضٍزّاي راضي، ظهیي حانلریع، هطاتغ تالمَُ، اضتفاػات، پؿتي ٍ تلٌسي ّا ًماٌ لَت ٍ هحسٍزيت ّا ٍ هَاًغ ، ًماٌ 

 . آيٌس يؼف آى تِ قواض هي

اهطٍظُ تطاي تاال تطزى تَلیس زض قیَُ رسيس، تىاضگیطي تىٌَلَغي، :ًقصتَلیذدرتَسعِکطاٍرسیٍداهپزٍری

تطاي ايزاز ايي تغییط اتتسا، الظم اؾت . اؾتًاپصيط  ًَع تَلیس وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي اهطي ارتٌابتغییط قیَُ تَلیس ٍ 

. تغییط ياتس تا ظهیٌِ اؾتفازُ اظ قیَُ ًَيي تَلیس فطاّن قَز ،ًگطـ وكاٍضظ، زام زاض ٍ فطز ضٍؾتايي زضذهَل تَلیس

ؾت وِ زض فىط ٍ اًسيكِ تكط رايي تطاي ذَز پصيط ا تَؾؼِ، ظهاًي اهىاى» زض ايي ذهَل ویطاى وطاؼ هؼتمس اؾت

(. 1371لطُ تاغیاى، )« تیاتس

چْا ض زلیل ػوسُ زض ايي اضتثاٌ تِ لطاض ظيط :داليلاّویتتخصداهپزٍریٍکطاٍرسیدرتَسعِاقتصادی

 :اضائِ هي قَز

ضهع تطتطي آى ّاي تَلیسات زاهي ٍ وكاٍضظي ٍ  ، يىي اظ ٍيػگي«هعيت ًؿثي»:هشيتًسثیاقتصادی-1

زض تؼًي اظ وكَضّا هحهَالت، تِ لحاِ ٍيؼیت َثیؼي ٍ رغطافیايي، . تاقس ًؿثت تِ تَلیسات نٌؼتي هي
ايي هَيَع ترهَل زض وكَضّاي رْاى ؾَم، تا ؾُح تىٌَلَغي پايیي تطاي . زاضاي تطتطي ًؿثي ّؿتٌس

لاتل شوط آى وِ هحهَالت . الوللي، اّویت حیاتي زاضز ٍضٍز هحهَالت وكاٍضظي ٍ زاهي تِ تاظاض تیي
تَاًٌس تا  حال آى وِ هحهَالت نٌؼتي زض نَضتي هي. تطذَضزاضًس هعيت ًؿثي َثیؼي اظوكاٍضظي ٍ زاهي 

(. 1386حمیمي، )تاقٌس  زاقتِ هحهَالت هكاتِ ضلاتت وٌٌس وِ هعيت ًؿثي ههٌَػي

ترف زاهپطٍضي ٍ وكاٍضظي، تطذالف نٌؼت، تا :يضُّایًٍیاسیاستکٌَلَصیپیچیذٍُتخصصتی-2

تِ . تَاًس واضآهس ٍ حتي، تسٍى زذالت اًؿاى تاظزُ هٌاؾة زاقتِ تاقس ؾَُح هرتلف تىٌَلَغي ٍ ترهم هي
گصضز ٍلي، هٌحٌي ػطيِ هحهَالت  ََضي وِ هٌحٌي ػطيِ هحهَالت نٌؼتي اظ هطوع هرتهات هي

لصا، ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي وكَضّاي رْاى ؾَم، تا تىیِ تط . وكاٍضظي زاضاي ػطو اظ هثسأ هخثت اؾت
ّاي الظم تطاي تَلیس ٍ  ضغن پايیي تَزى ؾَُح فٌي، هالي ٍ اًؿاًي اظ ظطفیت ٍ پتاًؿیل هعيت ًؿثي، تِ

. تَؾؼِ تطذَضزاض اؾت
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ي ٍ ارتواػي تط تِ واالّا ٍ ذسهاتي ًیاظ زاضز وِ پیَؾتِ، هتٌاؾة تا پیكطفت التهاز ،اًؿاى تطاي تما ٍ ضقس
ترف وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي اّویت حیاتي زاضز  زض ايي هیاى، غصا تِ ػٌَاى فطآٍضزُ . افعٍزُ قَز ّا زاهٌِ آى

. ٍ لاتل رايگعيي ًیؿت

 ،ّا زض هطاحل اٍلیِ تَؾؼِ، ترف زاهپطٍضي ٍ وكاٍضظي ًؿثت تِ ؾايط ترف:ًیاستِسزهايِارسیاًذك- 

ػسم ٍاتؿتگي قسيس ترف وكاٍضظي تِ زضآهسّاي اضظي، ترهَل . ووتطي ًیاظ زاضزگصاضي اضظي  تِ ؾطهايِ

ّؿتٌس، هثیّي اّویت ايي ترف زض ضًٍس تَؾؼِ  ًیع زض وكَضّاي رْاى ؾَم وِ هؼوَالً زچاض تٌگٌاّاي اضظي

. اؾتالتهازي رَاهغ هصوَض 

ًس نٌايغ ؾٌگیي، هؼازى، فلعات ٍ ّاي التهازي هاى گصاضي زض ترف ؾطهايِهؼوَالً :سهاىتاسگطتسزهايِ-4

حثاتي  ّا تِ اػتثاضات زٍلتي، زضآهسّاي اضظي ٍ تي گصاضي تِ ػلت ٍاتؿتگي ؾطهايِ. پتطٍقیوي زيطتاظزُ اؾت

گصاضي  زض حالي وِ ؾطهايِ. افتس ّا تِ تأذیط هي قاى ؾال  ّا ٍ تاظگكت ؾطهايِ ّا ارطاي ايي پطٍغُ زض تأهیي آى

لصا، تاظگكت ؾطهايِ . ضؾس تطزاضي هي تط تِ تاظزُ ٍ تْطُ ظي تِ زاليل هرتلف ؾطيغزض ترف زاهپطٍضي ٍ وكاٍض

 (.Bure, 1961). اؾتزض ترف وكاٍضظي ظٍزتط اظ نٌؼت 

ّا ّوَاضُ تِ زًثال پیسا وطزى ػاهل هَرس  هُالؼات ًكاى هي زّس اظ اتتساي تاضيد تكط، اًؿاى:پیطیٌِتحقیق

اٍلیي تاض زاًكوٌساى ػلن التهاز تِ واضآفطيٌي تَرِ وطزًس، ػسُ اي فىطهي وطزًس، اضظـ ٍ ػاهل تغییط تَزُ اًس ٍ 

ػسُ اي زيگط ّن ػاهل هَرَز ضا هَرس تااضظـ زض ظهیي ٍ فؼالیت ّاي .      ػاهل هَرس اضظـ َال ٍ ًمطُ اؾت

راى »تَؾٍ  1347ال زض ؼ 4ٍاغُ واضآفطيٌي. وطزًس وِ تِ فیعيَوطات ّا هؼطٍفٌس وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي رؿتزَ هي

تِ ظتاى اًگلیؿي تطروِ قسُ اؾت، اٍ واضوطز ٍ ػول واضآفطيٌي ضا قاهل ّسايت، ًظاضت، وٌتطل ٍ « اؾتَاضت هیل

تؼس اظ هىتة . هراَطُ پصيطي هي زاًؿت ٍ ػاهل هتوايع وٌٌسُ هسيط ٍ واضآفطيي ضا هراَطُ پصيطي هؼطفي وطز

اظ اػًاي هىتة التهازي آلواى اؾت، همَلِ اي تِ ًام واضآفطيٌي ضا وِ « قَهپیتط»والؾیه ّا، فطز رسيسي تِ ًام 

(.1386)زاضياًي،  ) هُطح ٍ آى ضا تِ ػٌَاى هَتَض تَؾؼِ التهازي هؼطفي وطز 
زض ايطاى ًظام هتساٍل آهَظـ ػالي وكاٍضظي تطاي تطتیت ًیطٍي اًؿاًي هترهم ٍ زاضاي لاتلیت ّاي ػلوي 

ي گصقتِ فؼالیت ّايي ًوَزُ اؾت ، ٍلي تا تَرِ تِ ّسف ّاي پیف تیٌي قسُ واضتطزي ٍ واضآفطيي زض زِّ ّا

ًكاى هي زّس وِ هْوتطيي هكىالت ًظام ( 1385)يافتِ ّاي پػٍّكي يؼمَتي ٍ ّوىاضاًف . هَفك ػول ًىطزُ اؾت

ٌ تیي ػسم تٌاؾة تَؾؼِ ووي زاًكگاُ تا ظطفیت اقتغال، ػسم اضتثا: هتساٍل آهَظـ ػالي وكاٍضظي ػثاضتٌساظ

زاًكگاُ ٍ ػطنِ ػولي وكاٍضظي ، تَرِ تیف اظ حس تِ هسضن، ػسم اضتثاٌ تیي ٍاحسّاي تحمیماتي ترف وكاٍضظي، 

(.1385يؼمَتي ٍ ّوىاضاى، )ػسم تَرِ راهؼِ تِ هترههاى وكاٍضظي ٍ ٍضٍز ؾرت تِ زاًكگاُ ٍ ذطٍد آؾاى اظ آى
ّاي افعايف  گصاضي زض ترف وكاٍضظي ايطاى ٍ ضاُ تا اًزام پػٍّكي تِ تطضؾي ٍيؼیت ؾطهايِ( 1386)  ؾلُاًي

گصاضي زض  زاًس ٍ ؾطهايِ گصاضي ضا يىي اظ ػَاهل هْن ضقس ٍ تَؾؼِ التهاز ّط وكَض هي ٍي ؾطهايِ. آى پطزاذت

ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ضا تِ زلیل افعايف هؿتوط تمايا تطاي هَاز غصايي، ؾايط هحهَالت وكاٍضظي ٍ ضقس  ترف

ّاي وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ضيؿه  گصاضي ًاوافي زض ترف اظ رولِ زاليل ؾطهايِ. زاًس اّویت ذاني هي روؼیت حائع

تاالي تَلیس وكاٍضظي، ّعيٌِ تاالي ًگْساضي هحهَالت، ووثَز اػتثاض ضيالي ٍ اضظي ٍ ػسم گؿتطـ نٌايغ تثسيلي 

. اؾت

                                                           
4. Entrepreneurship 
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ّاي هْن افعايف  ٍ يىي اظ ضاُ تِ تطضؾي تَؾؼِ وكاٍضظي ٍ واّف فمط ٍ گطؾٌگي پطزاذت( 1386)قید 

اٍ هؼتمس . زاًس ّاي زٍلتي ٍ ذهَني هي ّاي ظٍزتاظزُ زض ترف گصاضي زض ترف وكاٍضظي ضا تْثَز هكاضوت ؾطهايِ

. ارتواػي پايساضي تَرَز آٍضز -تا قطايٍ ؾیاؾي اؾتٍلیت ايي اهط اظ رولِ ٍظايف زٍلت ٍهؽوِ اؾت 

. ّاي وكاٍضظي پطزاذت گصاضي زض ترف ّاي ؾطهايِ تحلیل پتاًؿیل تِ تطضؾي ٍ( 1386)ظازُ ٍ ّوىاضاى  هؿلن

ٍضي ػَاهل تَلیس ًظیط ًیطٍي اًؿاًي، ظهیي ٍ ؾايط ػَاهل  ٍي ؾطهايِ ضا اظ ػَاهل تؿیاض هْن ٍ هإحط زض افعايف تْطُ

ُ ظهاًي گصاضي زض ترف وكاٍضظي َي زٍض ّاي ذَز تِ تطضؾي ضًٍس ؾطهايِ پػٍّكگطاى هصوَض زض پػٍّف. زاًس هي

گصاضي زض ترف  آًاى اظ رولِ هَاًغ ؾطهايِ. ّاي تَؾؼِ وكَض پطزاذتٌس ذهَل َي تطًاهِ ، ت1383-1342ِ

. زاًٌس وكاٍضظي ضا افعايف ًطخ تَضم هي

زض پػٍّكي تِ ًمس ؾیاؾت افعايف اقتغال زض ترف وكاٍضظي ايطاى ٍ تأویس تط تطًاهِ چْاضم  1386ذالسي 

: قَز پػٍّف ذَز تِ هُالثي اقاضُ ًوَزُ وِ تِ اذتهاض زض ظيط آٍضزُ هيٍي زض . تَؾؼِ پطزاذتِ اؾت

، آى نحت ؾیاؾت افعايف اقتغال زض ترف وكاٍضظي ايطاى تا تَرِ تِ ًیطٍي واض هاظاز غیطفهلي ٍ ووثَز فهلي

 وِ قسُ اؾت هَرة... ؾَازي ٍ تیؿَازي ًیطٍي واض، هكىالت رصب ٍ تىاضگیطي هإحط ؾطهايِ زض ايي ترف ٍ  ون

تحلیلي ٍ تطضؾي هٌاتغ هَرَز ًظیط تطًاهِ  -ذالسي زض هُالؼِ ذَز اظ َطيك اؾٌازي. زچاض تطزيس اؾاؾي تاقس

همَلِ  ؾؼي زاقت ّاي ايزاز اقتغال ؾايط وكَضّا، اًساظ، تطًاهِ چْاضم تَؾؼِ، لاًَى اؾاؾي ٍ تزاضب ٍ ؾیاؾت چكن

ًتايذ حانل هثّیي آى اؾت وِ . زّساضم تَؾؼِ تطضؾي لطاض تا تأویس تط تطًاهِ چِ ضا اقتغال وكَض ٍ ترف وكاٍضظي

ضقس ٍ تَؾؼِ  تا قطايٍ حاون تط ترف وكاٍضظي ٍ ذهَنیات ًیطٍي واض فؼلي آى، پیگیطي ؾیاؾت افعايف اقتغال، 

. وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي زض اٍلَيت زٍم لطاض زاضزترف ّاي تَؾؼِ وكَض،  ؾاظز، زض تطًاهِ ايي ترف ضا زچاض هكىل هي

گطايي ٍ  راًثِ اؾت، تَؾؼِ هثتٌي تط زاًايي، ضاّثطز ؾِ آىگصاضي ٍ ضقس  ًیطٍي واض وًٌَي ايي ترف هاًغ ؾطهايِ

. تطًاهِ تَؾؼِ واض قايؿتِ زض وكاٍضظي ٍ زاهپطٍضي ايطاى رايگاّي ًساضًس

ترف گصاضي زض تزْیعات ٍ تحمیمات وكاٍضظي تط اضظـ افعٍزُ  تِ تطضؾي تأحیط ؾطهايِ( 1386)قىَّي 

گصاضي تحمیماتي، تزْیعي ٍ غیطتزْیعي ٍ  ّسف اٍ هُالؼِ تطضؾي چگًَگي تأحیط ؾطهايِ. وكاٍضظي پطزاذتِ اؾت

تَزُ  1348-1350ّاي  زٍضُ هَضز هُالؼِ قاهل ؾال. ّوچٌیي اقتغال وكاٍضظي تط اضظـ افعٍزُ زض ايي ترف اؾت

تط اؾاؼ . اؾتفازُ قس( ARDL)ّاي گؿتطزُ ُ اظ الگَي ذَز تَيیح تا ٍلف پػٍّفتطاي زؾتیاتي تِ ّسف . اؾت

زض حالي . ياتس زضنس واّف هي 20تا يه زضنس افعايف زض اقتغال وكاٍضظي، اضظـ افعٍزُ ايي ترف  ،ًتايذ هُالؼِ

تطتیة ،تِ  گصاضي تحمیمات، تزْیعي ٍ غیط تزْیعي زض ترف واضٍضظي تِ وِ تا ّویي هیعاى افعايف زض همساض ؾطهايِ

. قَز تط اضظـ افعٍزُ ايي ترف ايافِ هي%  ،%10، %5هیعاى 

ّاي ترف زاهپطٍضي قْطؾتاى ايصُ ضا هَضز تطضؾي لطاض  ايي هُالؼِ اظ ًَع تَنیفي اؾت ٍ ظطفیت:رٍشتحقیق

هیساًي  -يي ضٍـ هُالؼِ، وتاتراًِ. قًَس ّا زض ترف هصوَض قٌاؾايي هي ّا ٍ تَاًوٌسي تسيي ٍؾیلِ ظطفیت. زّس هي

گصضاى، هسيطاى ٍ  ّا؛ ًظطذَاّي اظ واضقٌاؾاى، ؾطهايِ الظم اظ َطيك هُالؼِ هٌاتغ هَرَز زض وتاباَالػات . اؾت

ٍ  ضؾیس ٍ ذثطگاى تِ تأيیس اؾتازاىضٍايي پطؾكٌاهِ . ؾاذتِ گطزآٍضي قس ى ٍ تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ هحمكٍالٍهؽ

 .ُ اظ ؾُح ذَتي تطاي اؾتفازُ تطذَضزاض اؾتهحاؾثِ گطزيس ن 90/0پايايي آى تا اؾتفازُ اظ يطية آلفاي وطًٍثاخ 

ى ترف زاهپطٍضي قاغل زض قْطؾتاى ٍالؤگصضاى، هسيطاى ٍ هؽ راهؼِ آهاضي ايي پػٍّف ولیِ واضقٌاؾاى، ؾطهايِ

اؾت وِ اظ تیي واضقٌاؾاى،  ًؼییي قسُ ًفط 70ًوًَِ آهاضي ايي پػٍّف . اؾتًفط  90ايصُ اؾت وِ تؼساز آى 

تؼساز هصوَض تا اؾتفازُ . اًس ى ترف زاهپطٍضي قاغل زض قْطؾتاى ايصُ اًتراب قسٍُالؤٍ هؽ گصضاى، هسيطاى ؾطهايِ

تا تَرِ تِ حزن راهؼِ . اؾت تَزُي ي تهازفي َثمِ گیطي ضٍـ ًوًَِ.  اظ رسٍل وطرؿي ٍ هَضگاى تؼییي قسُ اؾت

ًفط  2ًفط ٍ ازاضُ اهَض ػكايط  10ًفط، گطٍُ وكاٍضظي زاًكگاُ  9ًفط، هٌاتغ َثیؼي  49آهاضي اظ رْاز وكاٍضظي 
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تطاي  ،ّا ٍ هطاوع اؾٌاز، اظ پطؾكٌاهِ زض ايي پػٍّف ػالٍُ تط اؾتفازُ اظ هٌاتغ هَرَز زض وتاتراًِ .اًتراب قسًس

هیاًگیي، اًحطاف )قسُ اظ آهاض تَنیفي  ّاي گطزآٍضي تحلیل زازٍُ  تطاي تزعيِ. قَز ّا اؾتفازُ هي گطزآٍضي زازُ

يوٌاً، تطاي . ّا اؾتفازُ قسُ اؾت تحلیل زازٍُ  تطاي تزعيِ T  ٍZ ّاي آظهَىٍ اظ  Fتٌثاَي؛ اظ آظهَى ٍ آهاض اؼ( هؼیاض

. لطاض گطفتاؾتفازُ هَضز  SPSSافعاض  ّا ًطم تحلیل زازُ



ّاتحلیليافتِ


ايذُهقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشگاٍضیزیدرايجاداضتغالدرهٌطقِ: جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 299/1 3 898/3 ّا تیي گطٍُ

 637/0 66 045/42 ّا زضٍى گطٍُ 117/0 039/2

  69 943/45 ول



گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ گاٍ زيسگاُ تیي ( 1)تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل تا

. تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز ًساضز 05/0زض ؾُح  =F=  ٍ117/0P 039/2قیطي زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

.  ٍرَز ًساضزًمف پطٍضـ گاٍ قیطي تفاٍتي   يؼٌي ايٌىِ تیي زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ


رٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشهیصدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُگ: لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 333/1 3 998/3 ّا تیي گطٍُ

 771/0 66 873/50 ّا زضٍى گطٍُ 170/0 729/1

  69 871/54 ول

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ هیف زض  زيسگاُ ، تیي( 2)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

يؼٌي تیي . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز ًساضز 05/0زض ؾُح  =729/1F= ٍ170/0Pايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا 

.  ٍرَز ًساضز زيسگاُ افطاز هرتلف زضتاضُ ًمف پطٍضـ هیف زض ايزاز اقتغال تفاٍتي 


گزٍُّایهختلفدرتارُپزٍرشتشدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُ.: جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 740/1 3 219/5 ّا تیي گطٍُ

 051/1 66 353/65 ّا زضٍى گطٍُ 185/0 655/1

  69 571/74 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ تعزض  زيسگاُ تیي( 3)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

يؼٌي ايٌىِ تیي . تفاٍت هؼٌي زاضي ًساضز 05/0زض ؾُح  =655/1F=  ٍ185/0Pايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

 . ًمف پطٍضـ تع تفاٍتي هكَْز ًیؿت  زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ
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تارًُقصتشًجذیدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدردر:4لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 274/2 3 821/6 ّا تیي گطٍُ

 481/1 66 764/97 ّا زضٍى گطٍُ 214/0 535/1

  69 586/104 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف تع ًزسي زض  زيسگاُ تیي( 4)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

يؼٌي ايٌىِ تیي . تفاٍت هؼٌي زاضي ًساضز 05/0زض ؾُح  =535/1F=  ٍ535/1P ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

.  ًمف تع ًزسي تفاٍتي ًیؿت  زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ
ًقصپزٍرشهاّیقفسدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارُ:5لجذٍ.

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 593/4 3 779/13 ّا تیي گطٍُ

 233/1 66 364/81 ّا زضٍى گطٍُ 015/0 726/3

  69 143/95 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا پطٍضـ هاّي زض  زيسگاُ ، تیي( 5)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

تا . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =F=   ٍ015/0   P  726/3لفؽ زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا 

زض ؾُح   =017/0Pتیي زيسگاُ واضوٌاى اهَض ػكايط ٍ گطٍُ وكاٍضظي زاًكگاُ  تا ( TUKEY)تَرِ آظهَى تَوي

.  تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي زاضي هكَْز ًیؿت. تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0

 
هقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارُپزٍرشهاّیسزداتیدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُ:6لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 258/5 3 774/15 ّا تیي گطٍُ

 053/1 66 498/69 ّا زضٍى گطٍُ 004/0 993/4

  69 271/85 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ هاّي زيسگاُ تیي ( 6)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

تا تَرِ . تفاٍت هؼٌي زاضي زاضز 05/0زض ؾُح  =F=  ٍ004/0 P 993/4ؾطزاتي زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا  

ٍ واضوٌاى اهَض ػكايط  =P 013/0تیي زيسگاُ واضوٌاى اهَض ػكايط ٍ گطٍُ وكاٍضظي زاًكگاُ تا  ( TUKEY)آظهَى تَوي

تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =P 017/0ٍ هٌاتغ َثیؼي تا 

.  زاضي هكَْز ًیؿت

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ هاّي زض  زيسگاُ تیي( 7)تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل  تا

يؼٌي . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز ًساضز 05/0زض ؾُح  =887/0F=  ٍ453/0Pاؾترط زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

.  ض تفاٍتي  ًیؿتًمف پطٍضـ هاّي زض اؾتد  ايٌىِ تیي زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ
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ّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشهاّیدراستخزدرايجادهقايسِديذگاُگزٍُ:7لجذٍ
اضتغالدرهٌطقِايذُ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 591/0 3 774/1 ّا تیي گطٍُ

 667/0 66 998/43 ّا زضٍى گطٍُ 453/0 887/0

  69 771/45 ول

 
درهٌطقِايذُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشهاّیگزمآتیدرايجاداضتغالهقايسِديذگاُگزٍُ:8جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 549/1 3 648/4 ّا تیي گطٍُ

 425/1 66 770/89 ّا زضٍى گطٍُ 361/0 087/1

  69 418/94 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ هاّي  زيسگاُ تیي( 8)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

يؼٌي . تفاٍت هؼٌي زاضي ًساضز 05/0زض ؾُح  =087/1F=  ٍ361/0Pگطم آتي  زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

.  ًمف پطٍضـ هاّي تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز ًساضز  ايٌىِ تیي زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ


هقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصهزغذاریدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُ:9لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 836/4 3 508/14 ّا تیي گطٍُ

 451/1 66 778/95 ّا زضٍى گطٍُ 025/0 332/3

  69 286/110 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف  هطغساضي زض  زيسگاُ تیي( 9)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =332/3F=  ٍ025/0Pايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

تفاٍت هؼٌي  05/0زض ؾُح   =P  032/0تیي زيسگاُ واضوٌاى رْاز وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثیؼي تا( TUKEY)تَوي

. تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي زاضي  ًیؿت. رَز زاضززاضي ٍ
هقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشهزغتَهیدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُ:0 جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 766/5 3 298/17 ّا تیي گطٍُ

 118/1 66 788/73 ّا زضٍى گطٍُ 003/0 155/5

  69 086/91 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ هطؽ زض زيسگاُ ، تیي (10)زازُ ّاي رسٍل  تٌا تِ

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =155/5F=  ٍ003/0Pايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

 05/0زض ؾُح   =P  007/0تیي زيسگاُ واضوٌاى رْاز وكاٍضظي ٍ گطٍُ وكاٍضظي زاًكگاُ تا ( TUKEY)تَوي

.  تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي زاضي هكَْز ًیؿت. تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز
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ُهقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشتَقلوَىدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذ:  لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 012/3 3 035/9 ّا تیي گطٍُ

 090/1 66 951/71 ّا زضٍى گطٍُ 049/0 762/2

  69 986/80 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا پطٍضـ تَللوَى زض ايزاز  زيسگاُ تیي( 11)زازُ ّاي رسٍل  هُاتك

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =762/2F=  ٍ049/0Pاقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

تفاٍت هؼٌي  05/0زض ؾُح   =P  031/0تیي زيسگاُ واضوٌاى رْاز وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثیؼي تا ( TUKEY)تَوي

. تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي زاضي هكَْز ًیؿت. زاضي ٍرَز زاضز
 

گزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشضتزهزغدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُ:  جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 067/8 3 200/24 ّا تیي گطٍُ

 486/1 66 100/98 ّا زضٍى گطٍُ /.002 427/5

  69 300/122 ول

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف قتط هطؽ  زض ايزاز اقتغال  زيسگاُ ، تیي(12)رسٍل  تطاؾاؼ

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =427/5F=  ٍ002/0Pزض هٌُمِ ايصُ تا

 ٍ واضوٌاى هٌاتغ َثیؼي تا گطٍُ =P  003/0تیي زيسگاُ واضوٌاى رْاز وكاٍضظي ٍ هٌاتغ َثیؼي تا ( TUKEY)تَوي

 05/0زض ؾُح  =P  021/0ٍ واضوٌاى هٌاتغ َثیؼي  تا واضوٌاى اهَض ػكايط تا  =P  039/0وكاٍضظي زاًكگاُ تا 

.  تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز
 

هقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشغاسدرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُ:  جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 680/3 3 041/11 ّا تیي گطٍُ

 353/1 66 602/89 ّا زضٍى گطٍُ 0052/0 711/2

  69 643/100 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا پطٍضـ غاظزض ايزاز  زيسگاُ تیي( 13)زازُ ّاي رسٍل  هُاتك

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز زاضز 05/0زض ؾُح  =F=  ٍ052/0P 711/2اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

تفاٍت هؼٌي زاضي  05/0زض ؾُح  =P  044/0تیي واضوٌاى هٌاتغ َثیؼي  تا واضوٌاى اهَض ػكايط تا ( TUKEY)تَوي

. تیي زيسگاُ ؾايط گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌي زاضي هكَْز ًیؿت. ٍرَز زاضز
 

پزٍرشسًثَردرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُهقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقص:4 لجذٍ

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 261/5 3 784/15 ّا تیي گطٍُ
123/3 032/0 

 685/1 66 202/111 ّا زضٍى گطٍُ
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  69 986/129 ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تاپطٍضـ ظًثَضزض ايزاز  زيسگاُ تیي( 14)زازُ ّاي رسٍل  تط پايِ

تا تَرِ آظهَى . تفاٍت هؼٌي زاضي زاضز 05/0زض ؾُح  =123/3F=   ٍ032/0Pاقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

تفاٍت هؼٌي  05/0زض ؾُح  =P  044/0تیي گطٍُ وكاٍضظي زاًكگاُ ٍ واضوٌاى اهَض ػكايط تا ( TUKEY)تَوي

. تیي زيسگاُ ؾايط گطٍّا تفاٍتي هكَْز ًیؿت. ززاضي ٍرَز زاض
هقايسِديذگاُگزٍُّایهختلفدرتارًُقصپزٍرشکزماتزيطندرايجاداضتغالدرهٌطقِايذُ:5 جذٍل

 هقذاراحتوال ss df ms Fهٌثعتغییزات

 785/0 3 355/2 ّا ٍاضياًؽ تیي گطٍُ

 537/1 66 416/101 ّا ٍاضياًؽ زضٍى گطٍُ 676/0 511/0

  69 771/103 ٍاضياًؽ ول

 

گطٍُ ّاي هرتلف قطوت وٌٌسُ زض اضتثاٌ تا ًمف پطٍضـ وطم  زيسگاُ تیي( 15)تا تَرِ تِ زازُ ّاي رسٍل 

. تفاٍت هؼٌي زاضي ٍرَز ًساضز 05/0زض ؾُح  =F=  ٍ676/0P 511/0اتطيكن زض ايزاز اقتغال زض هٌُمِ ايصُ تا

. ًمف پطٍضـ وطم اتطيكن تفاٍتي هكَْز ًیؿت  يؼٌي ايٌىِ تیي زيسگاُ افطاز هرتلف زض تاضُ

تا  اًحطاف هؼیاض  05/3يواً هیاًگیي ًوطُ وؿة قسُ زض ظهیٌِ ي ًمف پطٍضـ وطم اتطيكن زض ايزاز اقتغال 

. اؾت =Z = ٍ47/37T -2532/1ٍ ًوطُ ّاي اؾتاًساضز  2263/1

 
ّایداهپزٍریدرضْزستاىايذُتِهٌظَرايجاداضتغالّایهختلفدرسهیٌِظزفیتهقايسِديذگاُ:6 جذٍل

t z هیاًگیيًوزُکسةضذُ اًحزافهعیار پتاًسیلّا

 گاٍ قیطي 17/4 8159/0 42/1 2/64

 هیف 11/4 8083/0 28/1 8/62

 تع 85/3 0395/1 6709/0 71/56

 تعًزسي 38/3 2311/1 0/-4629 37/45

 هاّي لفؽ 42/3 1742/1 0/-3597 403/46

 هاّي ؾطزاتي 84/3 1116/1 6366/0 36/56

 هاّي زضاؾترط 34/4 8144/0 83/1 3/68

 هاّي گطم آتي 68/3 1960/1 2607/0 61/52

 هطغساضي 7143/3  3273/0 27/53

 هطؽ تَهي 68/3 1468/1 2585/0 58/52

 تَللوَى 41/3 0833/1 -3941/0 06/46

 قتطهطؽ 90/2 3313/1 -631/1 69/33

 غاظ 92/2 2077/1 -5622/1 38/34

 ظًثَض 41/3 3566/1 -3941/0 06/46

 وطم اتطيكن 05/3 2263/1 -2532/1 47/37

 
(کسةٍکاس)اٍلَيتّایتخصداهپزٍریًٍَغاىداریتِتزتیةهیشاىظزفیتايجاداضتغال:7 جذٍل

t z ُهیاًگیيًوزُکسةضذ تزتیةاٍلَيتّا رديف
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 1 پطٍضـ هاّي زض اؾترط 3429/4 83/1 3/68

 2 پطٍضـ گاٍ قیطي 1714/4 42/1 2/64

 3 پطٍضـ هیف 1143/4 28/1 8/62

 4 پطٍضـ تع 5871/3 6709/0 71/56

 5 پطٍضـ هاّي ؾطزآتي 8429/3 6366/0 36/56

 6 هطغساضي  احساث ٍتَؾؼِ 7143/3 3273/0 27/53

 7 پطٍضـ هاّي گطم آتي 6866/3 2607/0 61/52

 8 پطٍضـ  هطؽ تَهي 6857/3 2585/0 58/52

 9 پطٍضـ هاّي زض لفؽ 4286/3 -3597/0 403/46

 10 پطٍضـ تَللوَى 4143/3 -3941/0 06/46

 11 پطٍضـ ظًثَضػؿل 4143/3 -3941/0 06/46

 12 پطٍضـ تعًزسي 3857/3 -4629/0 37/45

 13 پطٍضـ وطم اتطيكن 0571/3 -2532/1 47/37

 14 پطٍضـ غاظ 9286/2 -5622/1 38/34

 15 پطٍضـ قتطهطؽ 9/2 -631/1 69/33



:ًتیجِگیزی
ّط . تاضيد گَياي ايي ٍالؼیت اؾت وِ تَؾؼِ ٍ آتازاًي زض ّیچ ؾطظهیٌي تهازفي ٍ اتفالي نَضت ًگطفتِ اؾت

تطذَضزاض اظ فاوتَضّاي َثیؼي هاًٌس آب، ذان، َّا، اهىاًات هحیُي، ًیطٍي اًؿاًي تَاًوٌس ٍ تالقگط  هٌُمِ 

آى ... هَرثات ضقس التهازي ٍ ارتواػي ٍ ،اظ ػَاهل فَق تط هُلَبّوچٌیي هسيطاى قايؿتِ ٍ اليك تطاي اؾتفازُ 

زاقتي اؾتؼسازّاي َثیؼي تِ زلیل يؼف  ضغن ّا تِ زض ََل ظهاى، تؿیاضي اظ توسى. ًوايس فطاّن هي ضا هٌُمِ

. اًس  ّاي َثیؼي زؾترَـ ؾیط ًعٍلي قسُ ّا ٍ لاتلیت ضيعي، ػسم قٌاؾايي ظطفیت ، ػسم تطًاهِ(هسيطاى)ّا  حىَهت

قًَس زض  ّا ٍ اؾتؼسازّاي هحیُي هؼوَالً زض ََل ظهاى زچاض تغییطات ٍ ًَؾاًات قسيس ًوي ًظط تِ آى وِ لاتلیت

. ذَاٌّس يافت ؾطػت، تَؾؼِ قاى تِ ّاي هسيطيتي ّاي واضآفطيٌي ٍ ًْازُ ظطفیت نَضت احیا ٍ ضقس

ظطفیت ايي ّاي ترف زاهپطٍضي تِ تطتیة هیعاى  تِ ََض ولي، تط اؾاؼ ًتايذ پػٍّف حايط ٍ قٌاؾايي اٍلَيت

يف ٍ تع، پطٍضـ هاّي زض اؾترط، پطٍضـ گاٍ قیطي، پطٍضـ ٍ ًگْساضي م:تطاي ايزاز اقتغال ػثاضتٌس اظترف 

پطٍضـ هاّي ؾطز آتي، احساث ٍ تَؾؼِ هَؾؿات هطغساضي، پطٍضـ هاّي گطم آتي زض هٌاَك گطهؿیطي، پطٍضـ ٍ 

ًگْساضي هطؽ تَهي، پطٍضـ هاّي زض لفؽ، پطٍضـ ٍ ًگْساضي تَللـوَى، پطٍضـ ٍ ًگْساضي ظًثَض ػؿل، پطٍضـ ٍ 

ّساضي غاظ، ٍ پطٍضـ ٍ ًگْساضي قتطهطؽ اٍلَيت ّاي ًگْساضي تعًزسي، پطٍضـ ٍ ًگْساضي وطم اتطيكن، پطٍضـ ٍ ًگ

. ّؿتٌساٍل تا پاًعزّن ترف زاهپطٍضي 
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 :هٌاتع

 .2، ضٍظًاهِ ؾطهايِ، قواضُ «واضآفطيٌي ػاهل تَؾؼِ»(. 1385)احوسي، ضحواى  .1

 تطضؾي"( 1389)ظاّسي، هحوسضيا . تركا، آضـ. َالماًي، احوس اتطاّیوي. ًمَي، هیطػلي ؾیس. اذَاى، پیواى .2

 "(ذَزضٍ ؾاظي  لُؼِ نٌؼت) هَضزي ٍرْي هُالؼِ چٌس يه ضٍيىطز اضائِ ٍ واضآفطيٌي پتاًؿیل تِ هطتٌَ ػَاهل

 .133تا  107، نفحات89تاتؿتاى  ،17قواضُ  قكن، ؾال هسيطيت نٌؼتي هُالؼاتي پػٍّفي ػلن ًاهِ فهل

، هزوَػِ هماالت واضآفطيٌي ٍ «پیكطفتِّاي  يطٍضت تَرِ تِ واضآفطيٌي ٍ فٌاٍضي»، (1380)ًػاز لطتاى،  تْعازياى .3

. آٍضي پیكطفتِ، رلس اٍل، چاج اٍل اًتكاضات زاًكگاُ في

، ؾال «(تؼاهل اّساف ٍ ضاّثطزّا)التهاز وكاٍضظي ٍ تَؾؼِ وكاٍضظي زض ايطاى »، (1383)راى ٍيلیام هلَض،  .4

 .45زٍاظزّن، تْاض، قواضُ 

. ات ػلَم ضاياًِاًتكاض: واضآفطيٌي، تاتل .(1385) رْاًیاى، هْطي  .5

 .الولل تْطاى، اًتكاضات زاًكگاُ تْطاى تاظضگاًي تیي .(1386. )حمیمي، هحوس .6

، رلس اٍل، چاج «هزوَع هماالت زٍهیي ّوايف تَؾؼِ وكاٍضظي قْطؾتاى ايصُ» .(1387)زاؾتاًثَض ًهطاهلل،  .7

 .اٍل، اًتكاضات زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍاحس ايصُ

. ؾايت ظًاى واضآفطيٌي «هفاّین ٍ ولیات واضآفطيٌي» .(1386) الؿازات، اللْي السؼ ضيَي ًؼوت .8

 .تیطرٌس، اًتكاضات تیطرٌس. ًس تَؾؼِي، تطٍيذ وكاٍضظي زض فطآ(1373)، ...پَض اؾسا ظهاًي .9

تْطاى، هؼاًٍت تطًاهِ ضيعي . «ؾاظ ٍ واض هسيطيت تَؾؼِ واضآفطيٌي زض وكَض»، (1386)ؾلزَلي ، ذؿطٍ . .10

 ضآفطيٌيهٌاتغ اًؿاًي ٍ تَؾؼِ وا

 .اًتكاضات زاًكگاُ فطزٍؾي: هكْس .(1379) تَض، ؾَاًؽ .11

، هزوَػِ هماالت اٍلیي «ًظام زاهساضي ؾٌتي زض ضًٍس تَؾؼِ زاهساضي زض ايطاى » .(1375)ػوازي حؿیي،  .12

 .، رلس اٍل، چاج زٍم«ؾویٌاض پػٍّكي تع ٍ گَؾفٌس

 .   3واضآفطيٌي ػوَهي هَؾؿِ اًتكاضات ػلوي زاًكگاُ نٌؼتي قطيف، ل .(1383)فیى ترف، ػلیطيا،  .13
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