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 –8387تاسیخ پزیشؽ/88/28 :
تاسیخ دسیافت/8/3:

چکیذٌ
ػشهایِ اختواػی یکی اص هفاّین خذیذ دس هثاحث تَػؼِ اقتلادی -اختواػی خَاهغ اػت .تا
افضایؾ خوؼیت ،تْشُتشداسی كحیح ،حفاظت ٍ تَػؼِ پایذاس هٌاتغ طثیؼی (خٌگلْا ٍ هشاتغ) هؼتلضم
هـاسکت تْشُتشداساى اػتّ .ذف ایي هطالؼِ ،تشسػی ًقؾ ػشهایِ اختواػی دس هیضاى هـاسکت
هدشیاى دس اخشای طشحّای هشتغداسی تشاػاع دیذگاُّای هدشیاى ایي طشحّا اػتً .وًَِ آهاسی،
هدشیاى طشحّای هشتؼذاسی دس  72ػاهاى ػشفی هی تاؿٌذ .اتضاس تحقیق پشػؾ ًاهِ تَدُ ٍ ًوًَِ
گیشی تا اػتفادُ اص سٍؽ تلادفی طثقِای اًدام گشفت .اػاع تفکیک طثقات صهاى اخشای طشح
هشتغداسی دس ّش ػاهاى ػشفی اػت .یافتِّای ایي پظٍّؾ ًـاى هیدّذ ساتطِ هؼٌیداسی تیي
ػشهایِ اختواػی ٍ هَلفِّای آى ؿاهل ،اػتواد دس سٍاتط فشدی ،اػتواد ًْادی ،اهٌیت اختواػی ٍ
ّوکاسی هتقاتل تا هیضاى هـاسکت هدشیاى دس اخشای طشحّای هشتؼذاسی ٍخَد داسدّ .وچٌیي ًتایح
آًالیض ٍاسیاًغ ًـاى هیدّذ تیي ًَع هذیشیت دس تْشُتشداسی اص هشاتغ هٌطقِ تا هیضاى ؿاخق ػشهایِ
اختواػی تْشُتشداساى تشحؼة ؿیَُ تْشُتشداسی تفاٍت هؼٌیداسی ٍخَد داسد .هقایؼِ هیاًگیي
ؿاخق ػشهایِ اختواػی ًـاى هیدّذ ،ؿیَُ تْشُتشداساى افشاصی تطَس هؼٌیداسی حائض تیـتشیي
ػشهایِ اختواػی ٍ ؿیَُ تْشُتشداساى ؿَسایی ٍاخذ کوتشیي ػشهایِ اختواػی تشای اخشای طشحّای
هشتغداسی هی تاؿذ.
.
ياژٌ َای کلیذی :اكالح ٍ احیا هشاتغ ،اػتوااد دس سٍاتاط فاشدی ،اػتوااد ًْاادی ،اهٌیات اختوااػی،
ّوکاسی هتقاتل ،ؿیَُ تْشُتشداسی هشتغ.
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 -8داًـدَی دٍسُ دکتشی ػلَم هشتغ – داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى
 -2اػتادیاس داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى
 -3اػتادیاس داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی ػاسی
 -4ػضَ ّیات ػلوی داًـگاُ هاصًذساى
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دس حااال حاضااش هااذیشیت ٍ تْااشُتااشداسی
اكااَلی اص هشاتااغ دس ّااش ػاااهاى ػشفاای داسای
تشخی هـاکالت اقتلاادی ٍ اختوااػی اػات.
کاسؿٌاػاى خْت هذیشیت دس ًظام تْشُتشداسی
هشاتغ تْیِ ٍ اخشای طشحّای هشتاغداسی سا تاا
ّذف حفظ هٌاتغ پایاِ دس ػاطح ػااهاىّاای
ػشفی تا هـااسکت تْاشُتاشداسداساى آى تؼٌاَاى
ساّکاس اكَلی پیـٌْاد هیًوایٌذ ( .)22ٍ 86اص
ًظش خاهؼاِ ؿٌاػای هـااسکت ًاَػی فشآیٌاذ
تؼاهلی چٌاذ ػاَیِ اػات کاِ دس تشًاهاِّاای
ػوشاى اختواػی تِ خلاَف سٍػاتاّا خایگااُ
ٍیظُای داسد ( .)88ٍ 3دس ایي خلاَف غفلات
اص آى ٍ فااشاّن ًؼاااختي تؼااتشّای صم تااشای
تؼط ٍ تْشُگیشی هٌاػة اص هـاسکت ،تشًاهاِ-
ّااای ػوااشاى اختواااػی سا دچاااس هـااکل ٍ
ًاسػایی هیًوایذ ( .)4
هـاسکت اختواػی ّوااى ایدااد ػاشهایِ
اختواااػی 1دس خاهؼااِ اػاات ( )86کااِ تااذٍى
تحقق آى اػتواد فشدی ،سٍاتاط تایي گشٍّای،
سٍاتط ًْادی ٍ اهٌیت ػشهایِ گزاسی دس تخؾ
هٌاتغ طثیؼی ٍخَد ًخَاّذ داؿت .ػذم ٍخاَد
ػشهایِ اختواػی دس افشاد ػثة ػذم هـااسکت
آًْا دس فؼالیت ّای اختواػی های ؿاَد (،81
ّ .)28ٍ84ااش گاااُ یااک خاهؼااِ یااا یااک ًْاااد
اختواػی تتَاًذ هـاسکت اػضای خاَد سا تاشای
دػتیاتی تِ اّاذاف خااف یاا حال هؼا لِای
خلة ًوایذ گفتاِ هایؿاَد آى خاهؼاِ داسای
ػااشهایِ اختواااػی اػاات ( .)87ٍ85، 6تااذٍى
داؿتي ػطحی اص ػشهایِ اختواػی ،تا ػشهایِ-
ّای دیگش اص خولاِ طثیؼای ،فیضیکای ٍ هاالی

ًویتَاى تاِ تَػاؼِ ٍ سؿاذ اقتلاادی دػات
یافاات ( .)6ػااشهایِ اختواااػی سا هاایتااَاى
هدوَػِای اص ؿاثکِّااٌّ ،داسّاا ،اسصؽّاا ٍ
دسکی داًؼت کِ ّوکاسی دسٍى گشٍُّا ٍ تیي
گشٍُّا سا خْت کؼة هٌاافغ هتقاتال تؼاْیل
هیکٌذ ( .)87ٍ 8 ،5ػاشهایِ اختوااػی راتاا
هادی ًیؼت ؿاکل ٍ ًوًَاِ هلوَػای اص یاک
ٌّداااس غیااش سػااوی اػاات کااِ تاػااث تااشٍیح
ّوکاسی ٍ هـاسکت تیي افشاد دس یاک خاهؼاِ
هیؿَد (.)8
ایي ػشهایِ سا غالثاا تاا ًاشم هـااسکت
افشاد دس صًذگی خوؼی ٍ ٍخَد ػاهل اػتواد دس
تیي آًاى تیاى هیکٌٌاذ کاِ دس کٌااس ػاشهایِ
طثیؼی تحقق تَػؼِ پایذاس سا تضویي هیکٌاذ
(  .)21تاااِ ًظاااش پَتٌاااام ،)8995( 2اػتوااااد
اختواػی هْوتاشیي هَلفاِ ػاشهایِ اختوااػی
اػااتٍ .خااَد اػتواااد دس هیاااى افااشاد یااک
تـکیالت اقتلادی تِ هیضاى تؼیاس صیادی هی-
تَاًذ ّضیٌِّا سا کاّؾ ،کااسآیی ٍ هَفقیات سا
افضایؾ دّذ .ػذم تااهیي خَاػاتِّاای هاشدم
یکی اص ػَاهل تیاػتوادی اػات ( .)87تشخای
سضایت ػیاػی ٍ اقتلادی سا ػاهل هَثش ؿکل
گیشی دس اػتواد اختواػی هایداًٌاذ ( .)88دس
ػطح کالى یا ًْادی ،ػشهایِ اختواػی تا تاِ
هفَْم ٍخَد ساتطِ خَب هیاى دٍلت ٍ خاهؼاِ
اػت .ایي ػاطح ػاشهایِ اختوااػی تاا استقاا
کیفیاات ًظااام حقااَقی ٍ آسام کااشدى هحاایط
اختواػی ػیاػی ّضیٌاِ هثااد تی سا کااّؾ،
کاااسآیی دٍلاات ٍ اهکاااى هـاااسکت ٍ حضااَس
ػشهایِ گزاساى سا افضایؾ هایدّاذ ( .)7تاشای
اسصیاااتی ػااشهایِ اختواااػی دس ػااطح هلاای
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ػٌدؾ هیضاى اػتواد تِ ًْاادّاای اختوااػی
ضشٍست داسد دسحالی کِ اػتواد تِ افشاد خاف
هیتَاًذ دس ػطح خشد هْان تاؿاذ ٍلای الضاهاا
هوکي اػت هٌدش تِ هـاسکت اختواػی ًـاَد
( .)85اػتواد ًْادی اص هْوتشیي ؿااخقّاای
ػااشهایِ اختواااػی اػاات ٍ صهیٌااِ هـاااسکت
اختواػی سا فشاّن هیًوایذ ( .)84پیاهذ هثثت
ػشهایِ اختواػی دس کـَسّای دس حال تَػاؼِ
ٍ تَػؼِ ًیافتِ چٌاى گؼتشؽ یافتِ اػات کاِ
ػوَم تش ایي ًظشًذ کاِ ایاي پذیاذُ هایتَاًاذ
تؼیاسی اص هـکالت خاهؼِ سا دسهاى کٌاذ ٍ دس
كَست پایثٌذی افشاد هٌاافغ خوؼای سا تااهیي
ًوایذ (.)9 ٍ 8 ،8
تحقیقااات هختلا ًـاااى هاایدّااذ کااِ
ػَاهل هتؼذی تاش ػاشهایِ اختوااػی ٍ هیاضاى
هـاسکت افشاد هَثش اػات (،86 ،84 ،5 ،4 ،3
 .)21 ٍ87تا تَخاِ تاِ چااسچَب ًظاشی فاَ
تشسػی ًقؾ ػاهل ػشهایِ اختوااػی ٍ استثاا
آى تش هیضاى هـاسکت تشای اخاشای طاشحّاای
اكالح ٍ احیا ٍ تشًاهِّای هاذیشیتی اص دیاذگاُ
هدشیاى ایي طشحّا اص اّذاف ایي پظٍّؾ هی-
تاؿذ .تذیي هٌظَس فشضیِّای صیش هَسد آصهَى
قشاس گشفتٌاذ )8( :تایي ػاشهایِ اختوااػی تاا
هیضاى هـاسکت هدشیاى دس اخاشای طاشحّاای
هشتغداسی ساتطِ ٍخَد داسد )2( ،تیي ّاش یاک
اص هَلفااِّااای ػااشهایِ اختواااػی تااا هیااضاى
هـاسکت هدشیاى دس اخشای طاشحّاای هشتاغ-
داسی ساتطِ ٍخَد داسد )3( ،تیي ؿایَُ تْاشُ-
تشداسی دس ّش ػاهاى ػشفی تاا هیاضاى ػاشهایِ
اختواػی هدشیااى آى ساتطاِ ٍخاَد داسد)5( ،
تیي تؼذاد تْشُتشداس دس ّاش ػااهاى ػشفای تاا
ػشهایِ اختواػی ساتطِ ٍخاَد داسد ٍ ( )6تایي
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هـخلات فشدی (ػي ٍ ػَاد) هدشیاى دس ّاش
ػاهاى ػشفی تا هیضاى ػاشهایِ اختوااػی آًْاا
ساتطِ ٍخَد داسد.
مًاد ي ريش َا
مىطقٍ مًرد مطالعٍ

هٌطقِ هَسد تشسػی ایاي پاظٍّؾ هشاتاغ
ییالقی تلذُ ًَس دس اػتاى هاصًذساى اػت کِ دس
استفاػات کَّؼتاًی ؿوال الثشص ٍاقغ ؿذُاػت.
هؼاحت هٌطقِ حذٍد ّ 831ضاس ّکتاس کاِ دس
طااَل ؿااشقی 58دسخااِ ٍ  26دقیقااِ تااا 52
دسخِ ٍ 83دقیقِ ٍ ػشم ؿوالی  36دسخِ ٍ
 81دقیقِ تا  36دسخِ ٍ 85دقیقِ قشاس داسد ٍ
حااذاقل استفاااع آى  8811هتااش ٍ حااذاکثش آى
 3311هتش اػت (.)2
ريش اوجام پژيَش:

ایي تحقیق تلَست هیذاًی اًدام ٍ خاهؼِ
آهاسی ؿاهل  812ػاهاى ػشفی تا تیؾ اص ػاِ
ػال ػاتقِ اخشای طشح هشتغداسی تاَدُاػات.
ًوًَِ آهااسی ،هدشیااى طاشحّاای هشتاغداسی
دس 72ػاهاى ػشفی ّؼتٌذ کاِ تاا اػاتفادُ اص
فشهَل کشخؼای ٍ هَسگااى تؼاذاد آى تؼیایي
گشدیذ ٍ ًوًَِگیشی تا سٍؽ تلادفی طثقاِای
اًدااام گشفاات ( .)89 ٍ 88اػاااع تفکیااک
طثقات صهاى اخاشای طاشح هشتاغداسی دس ّاش
ػاهاى ػشفی تَدُاػتّ .اش ػااهاى تاِ ػٌاَاى
یک ٍاحاذ تَلیاذی هداضا ،تَػایلِ گشٍّای اص
هَسد اػتفادُ قشاس هیگیشد ٍ یک تا ػِ ًفاش اص
آًْا اص تیي تِ ػٌَاى ًوایٌذُ یا هدشی اخاشای
طشح اًتخاب هیؿًَذ .دادُّا ٍ اطالػات هاَسد
ًیاص تا هشاخؼِ حضَسی ٍ تا هلاحثِ ٍ تکویال
پشػـٌاهِ دس ّاش ػااهاى ػشفای اص هداشی یاا
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هدشیاى طشحّای هشتغداسی خوغ آٍسی ؿذُ-
اػت.
پشػؾًاهِّا پغ اص طی هشاحال هطالؼاِ
هقااذهاتی ٍ پاایؾ آصهااَى تٌظااین گشدیذًااذ.
ػَا ت تِ ًحاَی تْیاِ ٍ طشاحای ؿاذًذ کاِ
تشای پاػخگَیاى تذٍى اتْاام ٍ خازاب تاؿاٌذ.
تخؾ اٍل ػَا ت ؿااهل ٍیظگایّاای فاشدی
هدشیاااى طااشحّااای هشتااغداسی ٍ خلَكاایات
ػاهاى ّای ػشفی تاَدُاػات .هتغیشّاای ایاي
تخؾ تا هقیاع ستثِای ٍ فاكلِای اًذاصُگیشی
ؿذًذ .دس تخؾ دٍم  29پشػؾ تشای ػٌدؾ
ػااشهایِ اختواااػی ٍ هَلفااِ ّااای آى تٌظااین
گشدیذ .تشای اًذاصُ گیاشی گَیاِّاا اص هقیااع
طی پٌح گضیٌِ ای لیکشت تا داهٌِ پاػخّاای
یک (خیلی کن) تا پٌح (خیلی صیااد) اػاتفادُ
ؿذ ( .)21 ٍ 89ؿاخقّای ػشهایِ اختوااػی
تشاػاع چْاس هَلفِ ،اػتواد دس سٍاتاط فاشدی،
اػتواد ًْادی ،اهٌیت اختواػی ٍ سٍاتط هتقاتل
اسصیاتی ؿذُاػت .هیضاى ػشهایِ کل یا ػشهایِ
اختواػی هدشیاى دس ّش ػاهاى ػشفی ،هدواَع
هیاًگیي ًوشاتی اػت کِ اص ؿاخقّای چْااس
هَلفِ فاَ تذػات هایآیاذ .دس تخاؾ ػاَم،
هتغیش ٍاتؼتِ یاا هیاضاى هـااسکت ٍ ّوکااسی
هدشیاى دس اخشای طشحّای هشتاغداسی تاا 82
ػ ا َال یااا ؿاااخق دس چاااسچَب طااشح ٍ تااا
هقیاع ستثِای هَسد ػٌدؾ قاشاس گشفتٌاذ .اص
هدوَع هیاًگیي ًوشات  82گَیاِ یاا ؿااخق
هیضاى هـاسکت هدشیاى هحاػثِ گشدیذ .هقذاس
ضشیة پایایی (آلفای کشًٍثام )1تشای گَیِّای
هااشتثط تااا هیااضاى هـاااسکت (،)α =1 /934
ػشهایِ اختوااػی کال ( ٍ ،)α =1 /947هَلفاِ

 -1يیژگی فردی پاسخگًیان :ؿاخق
هیاًگیي ػي  38/9دسكذ هدشیاى تیـتش اص

1 - Cronbach's Al pha

2- Kendall's tau-b

ّااای آى ؿاااهل اػتواااد دس سٍاتااط فااشدی
( ،)α =1 /852اػتوااااد ًْاااادی (،)α =1 /824
اهٌیاات اختواااػی (ّ ٍ ،)α =1 /894وکاااسی ٍ
سٍاتط هتقاتل ( )α =1 /826تَدُاػت .اػتثاس یا
سٍایی ػ َا ت اص سٍؽ هؼتثش ػاصی هحتَا ٍ تا
هشاخؼااِ هکااشس تااِ کاسؿٌاػاااى ،هتخللاااى ٍ
اػتاداى هَسد تاییذ قشاس گشفتِاػت.
تجزیٍ ي تحلیل دادٌ َا:
پشػـٌاهِ ّای تکویل ؿاذُ پاغ اص تااص
تیٌی ٍ کذ گزاسی دس ًاشم افاضاس  SPSSآهاادُ
تحلیل گشدیذ .سٍاتط تیي ػاشهایِ اختوااػی ٍ
هَلفِّای آى تا هیاضاى هـااسکت هدشیااى دس
اخشای طشحّای هشتغداسی تا اػتفادُ اص ضشیة
ّوثؼتگی پیشػَى هَسد ػٌدؾ قشاس گشفات.
تشای تشسػی سٍاتط تیي هتغیشّای هَلفاِّاای
ػشهایِ اختواػی تا هیضاى هـااسکت اص ضاشیة
ستثِای کٌاذال تاائَ ٍ b2تاشای تحلیال هیاضاى
ػشهایِ اختواػی ٍ ّش یک اص هَلفِّای آى دس
ؿاایَُ ّااای هختلاا تْااشُتااشداسی اص آًااالیض
ٍاسیاًغ اػتفادُ گشدیذ .دس كَست هؼٌایداسی
آصهااَى تااشای هقایؼااِ هیاااًگیيّااا ،اص آصهااَى
داًکي اػتفادُ ؿذ .تشای تشسػی استثا هیضاى
ػشهایِ اختواػی ٍ ّش یک اص هَلفِ ّای آى تاا
تؼذاد تْشُ تشداس ٍ هتغییش ّای صهیٌِ ای هاًٌذ،
ػي ،ػَاد ،اص آصهاَىّاای ضاشیة ّوثؼاتگی
پیشػَى یا اػپیشهي اػتفادُ گشدیذ.
وتایج

ػال
هشتغ،
پظٍّـی
ػلوی
هدلِ
825....................................................................................................................

 65ػال ٍ هتَػط ػي دس ػاهاىّای ػشفی
 68ػال اػت (خذٍل ّ .)1وچٌیي 76/3
دسكذ اص هدشیاى دس ػاهاىّای ػشفی تی ػَاد

ؿواسُ

ػَم/

اٍل/

تْاس8388

یا دٍسُ اتتذایی سا گزساًذُ ٍ تٌْا  4 /2دسكذ
آًْا دیپلن یا تا تش ّؼتٌذ (خذٍل .)2

خذٍل  :1فشاٍاًی پاػخگَیاى تش حؼة گشٍُ ّای ػٌی
گشٍّای ػٌی
35-45
46-55
56-65
66-75
+76
هدوَع

تؼذاد
3
16
25
27
1
72

دسكذ

دسكذ تدوؼی

4/2
22/2
34/7
37/5
1/4
111

4/2
26/4
61/1
98/6
111
-

خذٍل  :2فشاٍاًی پاػخگَیاى تش حؼة هیضاى ػَاد
هیضاى ػَاد

تؼذاد

دسكذ

دسكذ تدوؼی

تی ػَاد
اتتذایی
ساٌّوایی
هتَػطِ
دیپلن یا تا تش

23
32
12
2
3

31/9
44/4
16/7
2/8
4/2

31/9
76/3

 -2يیژگی سامانَای عرفیًَ :ع تْشُتاشداسی
اص ًظش حقَقی دس 82دسكذ ػاهاىّاای ػشفای
تلَست هـاػی  31 /5دسكاذ ٍ ؿاَسایی 58/4
دسكذ ٍ دس  88/8دسكذ ػاهاىّا افشاصی های-

93
95/8
111

تاؿذ .اص ًظش تؼذاد تْشُتاشداس دس  62/5دسكاذ
ػاهاىّای ػشفی تؼذاد تْشُ تشداس تایؾ اص85
ًفش تَدُاػت (خذٍل .) 3

خذٍل  :3فشاٍاًی تؼذاد تْشُ تشداس ّشػاهاى
تؼذاد تْشُ تشداس
کوتش اص ً 6فش
 6تاً 85فش
 86تا ً 31فش
 38تا ً 51فش
تا تش اص ً 51فش

تؼذاد ػاهاى
83
84
9
82
32

 -3تعییه مًلفٍَای سرمایٍ اجتماعی

 -1-3اعتماد در ريابط فطردی :ػاَالّاای
هحَسی دس تشسػی ایي تؼذ اص ػشهایِ اختواػی
ایي اػت کِ تا چِ هیضاى تاِ دیگاشاى اػتوااد
داسیذ .هیاًگیي دادُّا ًـاى هیدّذ کِ دس تؼذ
اػتواد دس سٍاتط فشدی تیـاتشیي ستثاِ تؼاذ اص

دسكذ

دسكذ تدوؼی

88/8
89/4
82/5
86/7
33/3

88/8
37/5
51
66/7
811

اػتواد تِ اػضای خاًَادُ ،اػتواد تِ هؼتواذیي
هحلی ٍ تْشُتشداساى خثشُ ٍ تا تدشتِ ٍ اػتوااد
تِ خاًَادُ ٍ خَیـاًٍذاى هیتاؿذ (خاذٍل .)4
کوتشیي ستثِ اػتواد ،دس تایي هدشیااى هیاضاى
كذاقت ػوَهی ،اػتواد تِ ّوؼایگاى ٍ اّاالی
هحل اػت .تا اػتفادُ اص طی لیکشت ایي تؼذ

ًقؾ ػشهایِ اختواػی تش هـاسکت دس اخشایّای هشتغداسی826......................................................................................................................

اص ػشهایِ اختواػی تاا هیااًگیي 3/42اص  5دس
ػاهاىّای ػشفای ،تیـاتش اص هتَػاط تؼیایي

گشدیذ.

خذٍل  : 4فشاٍاًی ًؼثی ،هیاًگیي ؿاخقّا ٍ اٍلَیت ّش گَیِ دس سٍاتط فشدی
هیضاى اػتواد دس سٍاتط فشدی
هیضاى اػتواد تِ اػضای خاًَادُ
هیضاى اػتواد تِ هؼتوذیي ٍ سّثشاى هحلی
هیضاى اػتواد تِ فاهیل ٍ خَیـاًٍذاى
هیضاى اػتواد تِ دٍػتاى
هیضاى اػتواد تِ تا تدشتِ ٍ خثشُ
هیضاى اػتواد تِ کاسؿٌاػاى ٍ ًخثگاى هحلی
هیضاى اػتواد تِ اکثشیت هشدم
هیضاى اػتواد تِ اّالی هحل
هیضاى اػتواد تِ ّوؼایگاى
هیضاى اػتواد تِ هیضاى كذاقت هشدم

فشاٍاًی ًؼثی( دس كذ)
خیلی کن

کن

تاحذٍدی

صیاد

خیلی صیاد

1
1

1
1

8/4
1
1

83/9
5/6
82/5
29/2
29/2
43/8
38/9
48/6

8/4
5/6
37/5
43/8
44 /4
38/9
85/3
33/3
37/5
29/2

85/3
34/7
27/8
47/2
23/6
33/3
41 /3
89/4
21 /8
86/7

83/3
59/7
89/4
4 /2
89/4
4 /2
5/6
2/8
8/4
8/4

8/4
9/7
8/4
8/4
4 /2

هیاًگیي
4 /88
4 /54
3/51
3/51
3/51
3/81
3/13
2/79
2/88
2/62

هشتؼذاسی اػت (خذٍل  .)5کوتاشیي ستثاِ دس
ؿاخلْای اػتواد ًْادی تؼذ اص دػاتگاُ ّاای
قضایی ،هشتَ تِ اػتواد دس دسیافت تؼاْیالت
ٍ اػتواد دس تاهیي توَقغ ًْادُ ّا تَػط دٍلت
هاای تاؿااذ .ایااي تؼااذ اص ػااشهایِ اختواااػی تااا
هیاااًگیي 2/67اص  5دس ػاااهاى ّااای ػشفاای،
کوتش اص هتَػط تؼییي گشدیذ.

 -2-3اعتمططاد وُططادی یططا اوتزاعططی :دس ایااي
قؼوت هیضاى اػتواد ٍ سضایت اػت کِ هاشدم
تِ هااهَساى ،هاشٍخیي ٍ کاسؿٌاػااى دس قالاة
اداسات ،اسگاًْااا ٍ ًْاااد ّااای هختلا اسصیاااتی
گشدیذ .هیاًگیي دادُ ّا ًـاى هی دّذ کاِ دس
تؼذ اػتواد ًْادی تیـتشیي ستثِ تؼاذ اص سػااًِ
هلی ،اػتواد تِ هشٍخیي ٍ ًاظشاى طاشح ّاای

خذٍل  : 5فشاٍاًی ًؼثی ،هیاًگیي ؿاخقّا ٍ اٍلَیت ّش گَیِ دس اػتواد ًْادی
فشاٍاًی ًؼثی( دس كذ)
اػتواد ًْادی

خیلی کن

کن

تاحذٍدی

صیاد

خیلی صیاد

هیاًگیي

8/4

85/3

63/9

89/4

1

3/12

38/9
31 /6
34/7
44 /4
38/9
62/5
58/4

26/4
88/8
48/6
34/7
37/5
26/4
38/9

27/8
25

5/6
88/8
8/4
4 /2
1
1
1

2/9
2/86
2/75
2/72
2/57
2/28
2/27

هیضاى اػتواد تِ سادیَ ٍ تلَیضیَى

اػتواد تِ هشٍخیي ٍ ًاظشاى طشحّای هشتغداسی 8/3
15/3
هیضاى اػتواد تِ ؿَسای اػالهی
2/8
هیضاى اػتواد تِ ًوایٌذگاى هدلغ
2/8
هیضاى هذیشاى ػاصهاىّای دٍلتی
هیضاى اػتواد تِ دٍلت دس تاهیي ًْادُّای طشح 13/9
6/9
اػتواد دس دسیافت تؼْیالت تشای اخشای طشح
82/5
هیضاى اػتواد تِ دادگاُّا ٍ قضات

 -3-3امىیت اجتماعی :اهٌیات اختوااػی دس
تیي هدشیااى طاشحّاای هشتاغداسی تاا ؿاؾ
ؿاخق (گَیِ) هَسد اًذاصُگیشی قاشاس گشفات.

82/5
83/6
86/7
4 /2
4 /2

هیاًگیي دادُّا ًـاى هیدّذ کِ دس ایي تؼذ اص
ػشهایِ اختوااػی تیـاتشیي ستثاِ هشتاَ تاِ
تقَیت احؼااع هالکیات دس قالاة طاشحّاای

ػال
هشتغ،
پظٍّـی
ػلوی
هدلِ
827....................................................................................................................

هشتغداسی اػت (خذٍل  .)6کوتاشیي ستثاِّاا
هشتَ تِ حل هـکل هدشیااى تَػاط دٍلات،
ًگشاًی دس ػاشهایِ گازاسی ٍ سقاتات دس تْاشُ-

ػَم/

ؿواسُ

تْاس8388

اٍل/

تشداسی هیتاؿذ .ایي تؼذ اص ػشهایِ اختواػی تا
هیاااًگیي 2/88اص  5دس ػاااهاىّااای ػشفاای،
کوتش اص هتَػط تؼییي گشدیذ.

خذٍل  : 6فشاٍاًی ًؼثی ،هیاًگیي ؿاخق ّا ٍ اٍلَیت ّش گَیِ دس اهٌیت اختواػی
فشاٍاًی ًؼثی( دس كذ)
اهٌیت اختواػی

هیاًگیي

خیلی کن

کن

تاحذٍدی

صیاد

خیلی صیاد

هیضاى تقَیت احؼاع هالکیت تا اخشای طشح

5/6

29/2

27/8

19/4

18/1

3/15

هیضاى احؼاع اهٌیت ؿوا ٍ خاًَادُ
هیضاى حوایت ٍ تشخَسد تا هتخلفیي
هیضاى سقاتت دس تْشُتشداسی اص طشح هشتغداسی
ػشهایِ گزاسی هدشیاى تذٍى ًگشاًی
حل هـکل هدشیاى اص طشف دٍلت تشای اخشای طشح

8/3
12/5
25/4
26/4
21/8

26/4
27/8
29/2
29/2
51

29/2
31/6
5/6
5/6
19/4

31/6
21/8
21/1
31/9
9/7

5/6
8/3
18/7
6/9
1

2/99
2/84
2/78
2/6
2/1

َ -4-3مکاری ي رياب متقابل :تاشای ػاٌدؾ
ّوکاسی هتقاتل پٌح ؿاخق هَسد اًذاصُگیاشی ٍ
پشػؾ قشاس گشفت .هیاًگیي دادُ ّا ًـااى های-
دّذ کِ دس ّوکاسی هتقاتل هدشیااى طاشحّاای
هشتغداسی تشاػاع ستثِ تیي ؿااخقّاا تفااٍت
صیاد هـاّذُ هیؿاَد .تیـاتشیي ًاَع ّوکااسی
هشتَ تِ احؼاع ٍظیفِ تشای حال هـاکالت ٍ

اًدام کاسّاای داٍطلثاًاِ هایتاؿاذ (خاذٍل .)7
ّواٌّگی تیي هدشیاى تا ًاظش طشحّاای هشتاغ-
داسی ٍ ّوکاسی دس اًدام پشٍطُّا کوتشیي ستثِ-
ّااا سا داسًااذ ،ایااي تؼااذ اص ػااشهایِ اختواااػی تااا
هیاًگیي 2/88اص  5دس ػاهاىّای ػشفای ،کوتاش
اصهتَػط تؼییي گشدیذ.

خذٍل  : 7فشاٍاًی ًؼثی ،هیاًگیي ؿاخقّا ٍ اٍلَیت ّش گَیِ دس ّوکاسی هتقاتل
فشاٍاًی ًؼثی( دس كذ)
ّوکاسی ٍ سٍاتط هتقاتل

هیاًگیي

خیلی کن

کن

تاحذٍدی

صیاد

خیلی صیاد

احؼاع ٍظیفِ دسحل هـکالت

8/4

29/2

21 /8

31 /6

88/8

3/34

اًدام کاس داٍطلثاًِ دس ػال گزؿتِ
هیضاى توایل افشاد تشای کوک تِ دیگشاى
ّوکاسی هدشیاى دس اًدام تشًاهِّا ٍ پشٍطُّا
ّواٌّگی تیي هدشیاى ٍ ًاظشاى دس اخشای طشح

5/6
8/3
25

25

36/8
48/7
27/8
89/4

86/7
82/5
86/7
89/4

86/7
1

3/84
2/78
2/74
2/58

 -4تعییه میزان مشارکتً :تایح ًـااى های-
دّااذ ،هـاااسکت حااذٍد75دسكااذ اص هدشیاااى
خیلی کن تاا هتَػاط تاَدُاػات (خاذٍل .)8
تشاػاااع ؿاااخق ّااای هـاااسکت تیـااتشیي
هیاًگیي هـااسکت هشتاَ تاِ اخاشای تشًاهاِ
قش  ،سػایت تؼذاد دام هدااص ٍ صهااى ٍسٍد دام
تِ هشتاغ اػات ٍ کوتاشیي هـااسکت هدشیااى

86/7

37/5
88/8
38/9

82/5
5/6

هشتَ تِ تشًاهِّاا ٍ پاشٍطُّاای تکااس گیاشی
قشقثاى ،اخاشای ػیؼاتنّاای چشایای ،سػایات
صهاى خشٍج دام اص هشتاغ ،احاذا تاػیؼاات ٍ
تزسپاؿی تَدُاػت (خاذٍل  .)9تاا اػاتفادُ اص
طی لیکاشت هیااًگیي هـااسکت هدشیااى دس
ػاهاى ّای ػشفی 2/85،اص  5کوتش اص هتَػط
تؼییي گشدیذ.

ًقؾ ػشهایِ اختواػی تش هـاسکت دس اخشایّای هشتغداسی828......................................................................................................................

خذٍل  :8دس كذ تَصیغ فشاٍاًی ًؼثی هیضاى هـاسکت
هـاسکت
خیلی کن
کن
هتَػط
صیاد
خیلی صیاد
هدوَع

تؼذاد ػاهاى
9
28
87
82
6
72

دسكذ

دسكذ تدوؼی

82/5
38/9
23/6
86/7
8/3
811

82/5
58/4
75
98/7
811
-

خذٍل :9فشاٍاًی ًؼثی ،هیاًگیي ؿاخقّا ٍ اٍلَیت ّش گَیِ تش هیضاى هـاسکت
فشاٍاًی ًؼثی( دس كذ)
ؿاخق ّای هـاسکت هدشیاى

تاحذٍدی

صیاد

خیلی صیاد

هیاًگیي

سػایت اخشای تشًاهِ قش دس هشتغ

2/8

88/8

25

41 /3

2/8

3/44

سػایت تؼذاد دام هداص
سػایت صهاى ٍسٍد دام تِ هشتغ
حفاظت اصپشٍطُّا (اص هٌظش کاسؿٌاػاى)
حفاظت اص پشٍطُّا (اص هٌظش هدشیاى)
سػایت اخشای تشًاهِ کَد پاؿی
احذا آتـخَس دس هشتغ
سػایت تشًاهِ کاؿت تزس دس هشتغ
احذا تاػیؼات دس هشتغ
سػایت صهاى خشٍج دام اص هشتغ
اخشای ػیؼتنّای چشایی
تکاس گیشی قشقثاى

5/6
8/3
82/5
89/4
88/6
6/9
82/9
55/6
31 /6
22/2
54/2

89/4
22/2
29/2

27/8
25

31 /6
25

86/7
89

2/8
4 /2
23/3
89/4
38/7
2/8
86/7
88/8
6/9

36/8

89/4
26/4
4 /7
82/5
1

3/33
3/25
3/21
3/83
3/18

خیلی کن

کن

25
88/6
36/8
32/3
83/9
27/8
43/8
82/5

 -5سرمایٍ اجتماعی ي رابطٍ بیه مًلفٍَطای

25
48/6
25
86/8
86/7
89/4
83/9
82/5

88/8
5/6
2/8
83/9

3
2/92
2/58
2/48
2/38
2/89

داسد (خذٍل ّ .)81وچٌیي ّش یاک اص هَلفاِ-
ّای ػشهایِ اختوااػی تطاَس خذاگاًاِ ساتطاِ
هؼٌیداسی سا تا هیضاى هـاسکت هدشیاى ًـااى
دادًذ (خذٍل .)81

آن با میزان مشارکت مجریانً :تاایح آصهاَى
ّوثؼتگی ًـااى هایدّاذ کاِ تایي ػاشهایِ
اختواػی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى دس اخاشای
طشحّای هشتغداسی ساتطاِ هؼٌایداسی ٍخاَد

خذٍل ّ :81وثؼتگی تیي ػشهایِ اختواػی ٍ هَلفِ ّای آى تا هیضاى هـاسکت هدشیاى
ػشهایِ اختواػی ٍ هَلفِ ّا

ضشیة ّوثؼتگی

ػطح هؼٌی داسی

ػشهایِ اختواػی کل
اػتواد دسسٍاتط فشدی
اػتواد ًْادی
اهٌیت اختواػی
ّوکاسی ٍ سٍاتط هتقاتل

1 /689
1 /594
1 /468
1 /545
1 /713

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

>
>
>
>
>

ػال
هشتغ،
پظٍّـی
ػلوی
هدلِ
829....................................................................................................................

 -1-5رابطٍ بیه گًیٍَای اعتماد در رياب

فردی با میزان مشارکت مجریانً :تایح آصهَى
ًـاى هیدّذ غیش اص گَیِ اػتواد هدشیاى تِ
اّالی هحل ،تیي تقیِ گَیِّای اػتواد دس
سٍاتط فشدی ٍ هیضاى هـاسکت ساتطِ هثثت ٍ

ػَم/

اٍل/

ؿواسُ

تْاس8388

هؼٌیداسی ٍخَد داسد (خذٍل  .)88اػتواد تِ
ًخثگاى یا کاسؿٌاػاى هحلی ٍ خثشُ ٍتا تدشتِ
تیـتشیي ّوثؼتگی ٍ اػتواد تِ ّوؼایگاى
کوتشیي ّوثؼتگی سا تا هیضاى هـاسکت
هدشیاى داؿتِ اػت (خذٍل .)88

خذٍل ّ :88وثؼتگی تیي گَیِ ّای اػتواد دس سٍاتط فشدی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى
ؿاخق ّای ػٌدؾ سٍاتط فشدی
اػتواد تِ کاسؿٌاع ٍ ًخثگاى
اػتواد تِ اکثشیت هشدم
خثشُ ٍ تا تدشتِ
اػتواد تِ فاهیل ٍ خَیـاًٍذاى
هیضاى كذاقت هشدم
اػتواد تِ دٍػتاى
اػتواد تِ اػضای خاًَادُ
هؼتوذیي ٍ سّثشاى هحلی
اػتواد تِ ّوؼایگاى
اػتواد تِ اّالی هحل

 -2-5رابطٍ بیه گًیٍَای اعتماد وُطادی بطا

میزان مشارکت مجریانً :تایح آصهاَى ًـااى
هیدّذ تیي اکثش ؿاخقّای ػٌدؾ اػتوااد
ًْادی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى ساتطِ هثثات
ٍ هؼٌاایداسی ٍخااَد داسد (خااذٍل  .)82تاایي
هیضاى اػتواد دس تاهیي توَقغ ًْادُّا ،اػتوااد
تِ کاسؿٌاػاى ٍ ًاظشاى فٌی طشحّاا ٍ اػتوااد

هقذاس ضشیة ّوثؼتگی

ػطح هؼٌیداسی

1/458
1/436
1/412
1/411
1/365
1/366
1/353
1/282
1/247
1/168

> 1/111
> 1/111
> 1/111
> 1/111
> 1/111
> ./112
> 1/112
> 1/113
> ./114
1/518

دس دسیافااات تؼاااْیالت اػتثااااسی تیـاااتشیي
ّوثؼتگی تا هیضاى هـااسکت هدشیااى ٍخاَد
داسد ،اها تیي هیضاى اػتواد هدشیااى تاِ ؿاَسا-
ّای اػالهی ،سػاًِ هلی ٍ دػتگاُّای قضایی
تا هیضاى هـااسکت آًْاا دس اخاشای طاشحّاای
هشتااغداسی ساتطااِ هؼٌاایداسی ٍخااَد ًااذاسد
(خذٍل .)82

خذٍل ّ :82وثؼتگی تیي گَیِّای اػتواد ًْادی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى
ؿاخقّای ػٌدؾ اػتواد ًْادی

ضشیة ّوثؼتگی

ػطح هؼٌی داسی

اػتواد دس تاهیي ًْادُ تِ دٍلت
اػتواد تِ هشٍخیي ٍ ًاظشاى فٌی
اػتواد دسیافت تؼْیالت تاًکی
اػتواد تِ هذیشاى ػاصها ًْای دٍلتی
اػتواد تِ ًوایٌذگاى هدلغ
اػتواد تِ ؿَساّای اػالهی
اػتواد تِ دادگاُّا ٍ قضات
اػتواد تِ سادیَ ٍ تلَیضیَى

1/412
1/396
1/376
1/371
1/359
-1 /156
1/193
1/151

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/148
1/311
1/618

>
>
>
>
>

ًقؾ ػشهایِ اختواػی تش هـاسکت دس اخشایّای هشتغداسی831......................................................................................................................

 -3-5رابطٍ بیه گًیٍَای امىیت اجتماعی با

ساتطِ هثثت ٍ هؼٌیداسی ٍخاَد داسد (خاذٍل
 .)83هیضاى ًگشاًی دس ػشهایِ گزاسی ٍ سقاتات
دس تْشُتشداسی تیـتشیي ّوثؼتگی سا تا هیضاى
هـاسکت داسًذ (خذٍل .)83

میزان مشارکت مجریانً :تاایح آصهاَى ًـااى
هیدّاذ ،تایي ؿااخقّاای ػاٌدؾ هیاضاى
اهٌیت اختواػی تاا هیاضاى هـااسکت هدشیااى

خذٍل ّ :83وثؼتگی تیي گَیِ ّای اهٌیت اختواػی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى
ؿاخق ّای ػٌدؾ اهٌیت اختواػی
هیضاى ًگشاًی دس ػشهایِ گزاسی
سقاتت دس تْشُتشداسی
تقَیت احؼاع هالکیت تا طشح هشتغداسی
هیضاى حوایت ٍ تشخَسد تا هتخلفیي
حل هـکالت هدشیاى تَػط دٍلت
هیضاى احؼاع اهٌیت ؿوا ٍ خاًَادُ

 -4-5رابطٍ بیه َمکاری گًیٍَای متقابل با

میزان مشارکت مجریانً :تایح آصهَى ًـاى
هیدّذ تیي ؿاخقّای ػٌدؾ ّوکاسی
هتقاتل تا هیضاى هـاسکت ساتطِ هثثت ٍ هؼٌی-
داسی ٍخَد داسد (خذٍل  .)85دس تیي ؿاخق-
ّای ّوکاسی هتقاتل ،اًدام پشٍطُّای

ضشیة ّوثؼتگی

هؼٌی داسی

1 /498
1/471
1/461
1/426
1/395
1/385

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

>
>
>
>
>
>

پیـٌْادی دس طشح ٍ ّواٌّگی هدشیاى تا
ًاظشیي طشحّا تیـتشیي ّوثؼتگی ٍ تا اًدام
کاس داٍطلثاًِ کوتشیي ّوثؼتگی تا هیضاى
هـاسکت هدشیاى دس اخشای طشحّای هشتغ
داسی ٍخَد داسد (خذٍل .)84

خذٍل ّ :84وثؼتگی تیي گَیِّای سٍاتط هتقاتل تا هیضاى هـاسکت هدشیاى
ؿاخقّای ػٌدؾ سٍاتط هتقاتل
ّوکاسی هدشیاى دس اًدام پشٍطُّا
ّواٌّگی تیي هدشیاى ٍ ًاظشیي طشحّا
احؼاع ٍظیفِ تشای حل هـکالت
هیضاى توایل افشاد تشای کوک تِ دیگشاى
اًدام کاس داٍطلثاًِ دس ػال گزؿتِ

 -6سططرمایٍ اجتمططاعی ي مًلفططٍَططای آن در

شیًٌَای مختلف بُرٌبرداریً :تاایح آًاالیض
ٍاسیاًغ ًـاى هی دّذ ًَع هاذیشیت دس تْاشُ
تشداسی تش هیضاى ػشهایِ اختواػی هدشیاى اثاش
هؼٌاااایداسی داؿااااتِاػاااات (ٍ F= 4 /62

ضشیة ّوثؼتگی

ػطح هؼٌیداسی

1/618
1/591
1/465
1/311
1/276

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

>
>
>
>
>

 .)P=1 /183هقایؼِ هیاًگیي ػشهایِ اختواػی
دس اًَاع ؿیَُّای تْاشُتاشداسی ًـااى داد کاِ
هیضاى ػشهایِ اختوااػی تطاَس هؼٌایداسی دس
ؿیَُ تْشُ تشداسی افشاصی تیـتش اص ؿایَُّاای
تْشُتشداسی ؿَسایی ٍ هـاػی اػت (ؿکل .)8

ػال
هشتغ،
پظٍّـی
ػلوی
هدلِ
838....................................................................................................................

ػَم/

اٍل/

ؿواسُ

تْاس8388

145
a

b

105

b

85
65

ػشهایِ اختواػی

125

45
25
افشاصی

ؿَسایی

هـاػی

ؿکل  -1هیاًگیي هیضاى ػشهایِ اختواػی دس ؿیَُ ّای
هختل

ًتااایح آًااالیض ٍاسیاااًغ دس ػااطح هَلفااِّااای
ػشهایِ اختواػی ًـاى هیدّذ کِ ؿایَُّاای
هختل تْاشُتاشداسی تٌْاا تاش هیاضاى اهٌیات
اختواااػی (ّ ٍ )P=1 /141 ٍ F= 3/38وکاااسی
هتقاتل هدشیاى ( ) P=1 /115 ٍ F= 5/79اثاش
هؼٌیداسی داؿاتٌذ .هقایؼاِ هیااًگیي اهٌیات
20
b
b

16

اهٌیت اختواػی

18

اختواػی ٍ ّوکاسی هتقاتل هدشیاى تاا آصهاَى
داًکي ًـاى هیدّذ کِ هیضاى اهٌیت اختواػی
ٍ ّوکاااسی هتقاتاال هدشیاااى دس ؿاایَُ تْااشُ-
تشداسی افشاصی تطَس هؼٌیداسی تیـتش اص ؿیَُ-
ّااای تْااشُتااشداسی ؿااَسایی ٍ هـاااػی اػاات
(ؿکلّای .)3 ٍ 2
a
b

b

14
افشاصی

هـاػی

ؿَسایی

ؿکل  -2هیاًگیي هیضاى اهٌیت اختواػی دس
ؿیَُ ّای هختل تْشُ تشداسی

 -7رابطٍ میزان سرمایٍ اجتمطاعی ي مًلفطٍ

َای آن با تعذاد بُطرٌ بطردارً :تاایح آصهاَى
ّوثؼتگی ًـاى هی دّذ تیي تؼذاد تْشُتاشداس
ّش ػاهاى ػشفی تا هیضاى ػشهایِ اختوااػی دس
اخشای طشحّای هشتغداسی ساتطاِ هؼٌایداسی
هٌفی ٍخَد داسد (خذٍل ّ .)85وچٌیي ًتاایح

افشاصی

هـاػی

20
18
16
14
12
10

ّوکاسی هتقاتل

a

تْشُ تشداسی

ؿَسایی

ؿکل  -3هیاًگیي هیضاى ّوکاسی هتقاتل دس
ؿیَُ ّای هختل تْشُ تشداسی

آصهَى ًـاى داد تا صیاد ؿذى تؼذاد تْشُ تاشداس
دس ّش ػاهاى ػشفی هیضاى اهٌیات اختوااػی ٍ
ّوکاسی هتقاتل هدشیاى ًیض تطاَس هؼٌایداسی
کاّؾ های یاتاذ (خاذٍل  .)85دس استثاا تاا
هـخلات فاشدی هدشیااى ًتاایح ػاذم ساتطاِ
هؼٌیداسی سا تیي ػي ٍ ػَاد دس ّاش ػااهاى

ًقؾ ػشهایِ اختواػی تش هـاسکت دس اخشایّای هشتغداسی832......................................................................................................................

ػشفی تا هیاضاى ػاشهایِ اختوااػی ًـااى دادُ

اػت.

خذٍل ّ :85وثؼتگی تیي تؼذاد تْشُ تشداس تا هیضاى ػشهایِ اختواػی ٍ هَلفِ ّای آى
هتغیش هؼتقل

تؼذاد تْشُ تشداس

هتغیشٍاتؼتِ

ضشیة ّوثؼتگی

ػطح هٌؼی داسی

ػشهایِ اختواػی کل
اػتواد دسسٍاتط فشدی
اػتواد ًْادی
اهٌیت اختواػی
ّوکاسی هتقاتل

-1 /239
-1 /855
-1 /814
-1 /241
1 -/281

> ./143
./894
./387
> ./142
> ./187

بحث ي وتیجٍ گیری

ًتایح ًـاى هی دّذ کِ ػي تیؾ اص 51
دسكذ هدشیاى ٍ تْشُتشداساى اخشای طشحّای
هشتغداسی تیـتش اص  61ػال اػت 52 .دسكذ
آًْا حذاکثش ٍ 811احذ داهی داسًذ 54 ،دسكذ
ػاهاى ّای ػشفی حذاقل  31تْشُتشداس داسد ٍ
ًَع هذیشیت دس تْشُتشداسی 82دسكذ هشاتغ
هٌطقِ تلَست هـاػی ٍ ؿَسایی اػت .کَْلت
ػي ٍ کاّؾ تَاًایی خؼوی ،تْشُتشداس صیاد تا
دام کن ٍ ًَع هذیشیتٍ ،یظگی ّای ثاتت دس
اکثش ػاهاى ػشفی ّؼتٌذ کِ تاػث هحذٍدیت
دس تکاسگیشی پشٍطُّای پیـٌْادی تشای اخشای
طشحّای هشتغداسی تا هـاسکت هدشیاى هی
گشدد .دسچٌیي ؿشایطی تَخِ تِ ػشهایِ
اختواػی ٍ تقَیت آى تشای تشٍیح ّوکاسی ٍ
هـاسکت هدشیاى ًقؾ اػاػی داسد.
ًتایح تیاًگش ّوثؼتگی هثثت ٍ هؼٌی-
داسی تیي ّش یک اص هَلفِّای ػشهایِ
اختواػی تا هیضاى هـاسکت هدشیاى دس اخشای
طشحّای هشتغداسی اػت .هیضاى اػتواد دس
سٍاتط فشدی هدشیاى تا هیاًگیي  3/42اص 5
تیـتش اص هتَػط تؼییي گشدیذ .تِ ًظش هی
سػذ هذت ٍ سقاتت دس تْشُ تشداسی اص هشاتغ
هاًغ تحکین سٍاتط فشدی هدشیاى تا ػایش دس

ّش ػاهاىّای ػشفی اػت کِ تا حذٍدی تا
ًتایح حؼیٌی ًؼة (ّ )21 18وؼَیی داسد.
تیي ؿیَُّای تْشُتشداسی اص هشتغ ٍ تؼذاد تْشُ
تشداس تا هیضاى اػتواد دس سٍاتط فشدی ساتطِ
هؼٌیداسی ٍخَد ًذاسد ،کِ تذلیل هـکل تغییش
ًاپزیش تَدى ٍیظگی ّای فشدی ٍ اختواػی دس
کَتاُ هذت دس ایي خَاهغ اػت (.)83 ،8
تقَیت ؿاخقّای هَثش دس ایي تؼذ اص ػشهایِ
اختواػی اص طشیق اػتواد تِ هؼتوذیي ٍ اػتواد
تِ خثشُ ٍ تا تدشتِ هیتَاًذ تؼاهل هیاى
دٍػتاى ،خَیـاًٍذاىّ ،وکاساى ٍ ّوؼایگاى سا
افضایؾ ٍ هٌافغ هتقاتل آًْا سا تاهیي کٌذ
( .)86هـاسکت ٍ اػتواد ػوَهی تا استثا تِ
ًخثگاى ٍ طثقات هختل خاهؼِ تقَیت هی
ؿَد ٍ ّش چِ هیضاى ػشهایِ اختواػی دس ایي
تؼذ تا تش تاؿذ ،اهکاى اًدام تَافقات ٍ حل
اختالفات دس ػاهاىّای ػشفی تشای اخشای
تْتش طشحّای هشتغداسی تیـتش خَاّذ تَد.
هیضاى اػتواد ًْادی هدشیاى تا هیاًگیي
 2/67اص ٍ 5کوتش اص هتَػط اػت .تِ ًظش
هیسػذ تاهیي توَقغ ًْادُ ّا ،اػتواد تِ
کاسؿٌاػاى ٍ ًاظشاى فٌی طشحّا ٍ اػتواد دس
دسیافت تؼْیالت ،ؿاخقّای هَثش دس ایي
تؼذ اص ػشهایِ اختواػی دس افضایؾ هـاسکت

ػال
هشتغ،
پظٍّـی
ػلوی
هدلِ
833....................................................................................................................

هدشیاى تاؿذ .یکی اص هَاًغ ػوذُ هـاسکت
هدشیاى تیاػتوادی ٍ داؿتي پٌذاؿت
ًاهطلَب اص ػولکشد هذیشاى ٍ ػاصهاى ّای
دٍلتی اػت ( .)84دسخلَف اػتواد پاییي
هدشیاى تِ دػتگاّْای قضایی ،تِ ًظش هیسػذ
دلیل ػوذُ آى ػذم احشاص خشم تَػط قاضی
دس تشخَسد تا تْشُتشداسًی تاؿذ کِ دام هَخَد
آًْا تیـتش اص دام هداص هٌذسج دس پشٍاًِ تَدُ ٍ
یا تا سقاتت دس تْشُتشداسی حتی اص ػاهاىّای
ّن خَاس ًیض تؼلی هیًوایٌذ ،تاؿذ .تیي
هیضاى اػتواد ًْادی تا ؿیَُ تْشُتشداسی ٍ
تؼذاد تْشُتشداس ّش ػاهاى ػشفی ساتطِ هؼٌی-
داسی ٍخَد ًذاسدً .تایح کاّؾ اػتواد ًْادی
پاییي سا دس تیي اکثش هدشیاى طشحّا تائیذ
هیکٌذ .کلوي ٍ )8988( 1فَکَیاها)8995( 2
دس تحقیقات خَد ًـاى دادًذ ،کیفیت کاسکشد
ًْادّا تؼییي کٌٌذُ ػشهایِ اختواػی خَاهغ
ّؼتٌذ .دس طشحّای هشتغداسی ّشچِ هیضاى
اػتواد هدشیاى تِ ًْادّای دٍلتی تیـتش تاؿذ،
هیضاى هـاسکت ٍ ّوکاسی هتقاتل آًْا تا تش
اػتً .تایح ایي تحقیق تا هطالؼات ػلوی ٍ
ؿاسع پَس (  ٍ )2115ػاتاتیٌی )2119 ( 3کِ
دس اػتواد ًْادی تالؽ هؼ َلیي تایذ تشای تا
تشدى کاسآیی دػتگاُ ّا ٍ تشًاهِ سیضی دس
خلة هـاسکت تیـتشافشاد تاؿذ ّواٌّگی داسد.
ًتایح ًـاى هیدّذ تیي اهٌیت اختواػی
ٍ ؿاخقّای آى تا هیضاى هـاسکت ساتطِ
هثثت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد .هیضاى اهٌیت
اختواػی هدشیاى تا هیاًگیي 2/88اص ٍ 5کوتش
1 - Coleman
2- Fuku
yama
3 -Sabatini
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اص هتَػط اػت .دس ایي تؼذ اص ػشهایِ
اختواػی تیـتشیي ستثِ هشتَ تِ تقَیت
هالکیت دس قالة طشحّای هشتغداسی اػت.
کوتشیي اٍلَیتّا هشتَ تِ حل هـکل
هدشیاى تَػط دٍلتً ،گشاًی دس ػشهایِ
گزاسی ٍ سقاتت دس تْشُتشداسی اص هشتغ اػت.
ًَع تْشُتشداسی اص ًظش حقَقی دس ًحَُ
هذیشیت ٍ کاّؾ اهٌیت اختواػی دس تیي
هدشیاى تشای هـاسکت ٍ ػشهایِ گزاسی دس
اخشای طشحّای هشتغداسی هشتغ هَثش اػت.
ًتایح ًـاى داد تا افضایؾ تؼذاد تْشُتشداس
هیضاى اهٌیت اختواػی هدشیاى کاّؾ هییاتذ.
تِ ًظش هیسػذ ساّکاسّای سفغ ًگشاًی ٍ
افضایؾ ػشهایِ گزاسی دس تؼذ اهٌیت اختواػی
تشای هـاسکت تیـتش هدشیاى دس ّش ػاهاى
ػشفی تدویغ گلِّای کَچک دس قالة تؼاًٍی-
ّای خذیذ یا داهذاسیّای ٍاحذ تا خشیذ
حقَ ػشفی ػایش تْشُتشداساى تاؿذ (.)88 ،3
تقَیت اهٌیت اختواػی هدشیاى دس ػطح
ػاهاىّای ػشفی اص طشف دٍلت ( )87یکی اص
ػَاهل هْوی اػت کِ تا حفظ اكل ػشهایِ ٍ
تقَیت حغ هالکیت تاػث خایگضیٌی هشتغ
داسی تدای داهذاسی هی ؿَد (.)81
هیضاى ّوکاسی ٍ سٍاتط هتقاتل تا هیاًگیي
 2/88اص  5کوتش اص هتَػط تَدُاػتً .تایح
ًـاى هیدّذ تیي ّوکاسی هتقاتل ٍ ؿاخق-
ّای آى تا هیضاى هـاسکت ساتطِ هثثت ٍ
هؼٌیداسی ٍخَد داسد .تیـتشیي ًَع ّوکاسی
هشتَ تِ احؼاع ٍظیفِ تشای حل هـکالت ٍ
اًدام کاس داٍطلثاًِ دس هحل اػت کِ تِ
خلَكیات فشدی افشاد استثا داسدً .تایح
هـاتِ تَػط تشسػی فیشٍص آتادی ٍ ایواًی
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( ً )21 16یض گضاسؽ گشدیذّ .واٌّگی تیي
هدشیاى تا ًاظش طشح ٍ ّوکاسی دس اًدام
پشٍطُّا کوتشیي اٍلَیت سا دس ایي تؼذ اص
ػشهایِ اختواػی داسد .ضؼ دس ًظاست توَقغ،
اتوام دٍسُ اخشای طشحّا ٍ ػذم تاصًگشی هدذد
آًْا تِ ًظش هیسػذ اص د یل ػوذُ آى تاؿذ.
تیي ّوکاسی هتقاتل تا افضایؾ تؼذاد تْشُتشداس
دس ػاهاىّای ػشفی ساتطِ هؼٌیداس ٍ هٌفی
ٍخَد داسدً .تایح ًـاى هیدّذّ ،وکاسی
هتقاتل ّوثؼتگی قَیتشی ًؼثت تِ ػایش
هَلفِّای ػشهایِ اختواػی تا هیضاى هـاسکت
هدشیاى داسد ٍ یکی اص ػَاهل تقَیت کٌٌذُ
هـاسکت هدشیاى ٍ اػتواد تیي اػضای خاهؼِ
اػت.
تطَس کلی ًتایح ًـاى هیدّذ تیي
ػشهایِ اختواػی تا هیضاى هـاسکت ساتطِ
هثثت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسدّ .وچٌیي تیي
ًَع هذیشیت دس تْشُتشداسی اص هشاتغ هٌطقِ تا
هیضاى ػشهایِ اختواػی تشحؼة ؿیَُ تْشُ-
تشداسی تفاٍت هؼٌیداسی ٍخَد داسد .ؿیَُ
تْشُتشداسی افشاصی تطَس هؼٌی داسی حائض
تیـتشیي ػشهایِ اختواػی ٍ ؿیَُ تْشُتشداسی
ؿَسایی ٍاخذ کوتشیي ػشهایِ اختواػی تشای
اخشای ایي طشحّا هیتاؿذ .تِ ًظش هیسػذ
تْشُتشداس صیاد تا دام کن ،هذت ٍ سقاتت دس
تْشُتشداسی اص هشتغ ٍ غیش اقتلادی تَدى
داهذاسی ػاهل کاّؾ ػشهایِ اختواػی
هدشیاى دس ؿیَُ تْشُتشداسی هـاػی تاؿذ
( .)83دسؿیَُ تْشُتشداسی ؿَسایی ػالٍُ تش
هَاسد فَ تِ ًظش هیسػذ هتغیش تَدى اػضای
ؿَساّای اػالهی دس ّش دٍسُ ،ػذم ػاتقِ
تْشُتشداسی اص هشتغًَ ،ع ًگاُ اًتفاػی آًْا تِ

هشتغ ،اخاسُ تشای ػوشاى سٍػتا ٍ دخالت دس
هذیشیت هشتغ اص ػَاهل کاّؾ ػشهایِ
اختواػی هدشیاى تاؿذً .تایح ساتطِ هثثت ٍ
هؼٌیداسی تیي ػشهایِ اختواػی ٍ ًَع
هذیشیت دس ؿیَُّای تْشُتشداسی سا هَسد تاییذ
قشاس داد .کِ تا ًتایح تحقیق اصکیا ٍ فیشٍص
آتادی (  )2118دس تشسػی ػشهایِ اختواػی دس
اًَاع ًظامّای تْشُتشداسی اص صهیي ّوخَاًی
داسدّ .وچٌیي ًتایح ًـاى هیدّذ ّش چِ
تؼذاد تْشُتشداس کوتش تاؿذ ػشهایِ اختواػی
هدشیاى تشای اخشای طشح ّای هشتؼذاسی ٍ
اكالح ٍ احیا هشتغ تیـتش اػت ( .)82تیي
هـخلات فشدی هدشیاى هاًٌذ ػي ٍ ػَاد دس
ّش ػاهاى ػشفی تا ػشهایِ اختواػی ٍ هَلفِ-
ّای آى ساتطِای ٍخَد ًذاسد .کِ دس هطالؼات
خاللی ٍ کشهیً ٍ )2116 ( ،اطق پَس ٍ فیشٍص
آتادیً )2116 ( ،یض هـاّذُ گشدیذ .دس هدوَع
اص ایي تشسػی هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ تقَیت
هَلفِّای ػشهایِ اختواػی دس تیي هدشیاى ٍ
تْشُتشداساى (تِ ٍیظُ دس صهیٌِّای تقَیت
اػتواد دس سٍاتط فشدی ،اػتواد ًْادی ٍ اهٌیت
اختواػی) صهیٌِ ّوکاسی هتقاتل هدشیاى ٍ
هـاسکت اختواػی آًْا سا تیـتش خَاّذکشد ٍ
یکی اص ساّکاسّای هْن ٍ هَثش دس اخشای طشح-
ّای هشتغداسی اػتّ .ش چٌذ دس ًگاُ اٍل
فؼالیت دػتگاُ اخشایی استثا چٌذاًی تا ایي
هقَلِّا پیذا ًویکٌذ اها تَخِ تِ آًْا هیتَاًذ
اص ؿکؼت یا ػذم هَفقیت طشحّا خلَگیشی
ًوایذ .تِ هٌظَس استقا هـاسکت دس اخشای
طشحّای هشتغداسی تَكیِ هیؿَد توْیذات
صم خْت تقَیت ػشهایِ اختواػی هدشیاى ٍ
تْشُتشداساى فشاّن گشدد.
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