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Abstract 

Gender justice is a very important subject in the area of development in such a way that achievement of 

gender justice is very necessary for the countries’ economy as reported by the global bank. The undeniable 

fact is that gender justice and equality are not the only demand of human main right and social justice rather 

they are required as a means of and a prerequisite to the development. Therefore, the present article’s 

objective is comparative study of the role of gender justice in Kashan’s work market parallel to the creation 

of sustainable development in urban and rural regions. The study population included the residents of 

Kashan out of whom 384 individuals were selected as the study sample volume based on multistage cluster 

sampling method. Factor analysis was the method of choice for investigating the validity and construct 

validity was utilized for measuring the reliability. The results indicated that the variables "women’s access to 

the job opportunities" 0.35, "genders stereotypes in the area of women employment" -0.32, "men’s emphasis 

on the women’s house responsibilities" -0.38 and "the amount and type of the women’s technical instruction 

and training" 0.53 are associated with sustainable development in Kashan. 
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 چکیذه

 فذالت ثِدستیبثی  خْبًی ثبًه گضاسش عجك وِ غَستی ثِ ،ضَد هی تلمی تَسقِ صهیٌِ دس هْن ثسیبس هَضَفی خٌسیتی، فذالت

 خَاستِ یه تٌْب ثشاثشی ٍ خٌسیتی فذالت وِ است ایي است، اًىبس لبثل غیش آًچِ است. ضشٍسی ثسیبس سّبوطَ التػبد ثشای خٌسیتی

 تحمیك ایي دس ایيضشط تَسقِ ضشٍسی است. ثٌبثش پیص ٍ اثضاس یه فٌَاى ثِ ثلىِ ًجَدُ، اختوبفی فذالت ٍ اًسبى اغلی حمَق ثشای

 .ثبضذ هی ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ دبدیا دس وبضبى ضْشستبى وبس ثبصاس دس یتیخٌس فذالت ًمص یمیتغج یثشسس ّذف

 ًفش 384 تقذاد هتٌبست ای هشحلِ چٌذ ای خَضِ گیشی ًوًَِ سٍش اص استفبدُ ثب ٍ است وبضبى ضْشستبى سبوٌیي ضبهل آهبسی خبهقِ

 هتغیش وِ داد ًطبى ًتبیح ضذ. استفبدُ سبصُ افتجبس سٍش اص پبیبیی ثشای ٍ فبهلی تحلیل اص سٍایی ثشسسی خْت گشدیذ. اًتخبة ًوًَِ

 ثش هشداىتأویذ  هتغیش ،-32/0 صًبى اضتغبل ٌِیصه دس یتیخٌس یّبِ طیول هتغیش، 35/0 صًبى یثشا یضغل یّب فشغت ثِ یدستشس ضاىیه

 داسد. استجبط وبضبى تبىضْشس دس پبیذاس تَسقِ ثب ،53/0 صًبى یفٌ آهَصش ًَؿ ٍ ضاىیه هتغیش ٍ -38/0 صًبى یخبًگ تیهسؤٍل

 پبیذاس تَسقِ ؛یصًذگ ثش وٌتشل ؛یتیخٌس یّبِ طیول؛ یضغل یّب فشغت ثِ یدستشس کلیذی:واشگان 
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 مقذمه

 يیگضیخب ٍ وْي یسبختبسّب گزاضتيوٌبس یهقٌب ثِ تَسقِ

 اص یىی ّوَاسُ هذسى یبیدً ثب هتٌبست ییسبختبسّب وشدى

 هبًٌذ یا سقِتَ حبل دس خَاهـ خػَظ ثِ خَاهـ یّبِ دغذغ

 اضتغبل تَسقِثب هشتجظ هجبحث اص یىی است. ثَدُ شاىیا

 سد صًبى تیفقبل ثِ ،ضٌبسی خبهقِ مبتیتحم اغلت دس ،ثبضذ یه

 ٍ ضَد یًو تَخِ ذیضب ٍ ذیثب چٌبًىِ ،یخبًَادگ وبًَى ُحَص

 هشداى اضتغبل اص تش تیاّو ون داسی خبًِ ثِ صًبى اضتغبل غبلجبً

 ّشچٌذ ،یخبًَادگ ظیهح دس صًبى سوب تیاّو .گشدد هی یتلم

 یگًَبگًَ هثجت یاختوبف آثبس یداسا یالتػبد یّبِ خٌج فالٍُ

 آًبى ّبی تیهسؤٍل سٍ، يیا اص است. ًطذُ ضٌبختِ ٌَّص است،

 فیٍؽب ثبس ٍ ذآی یًو حسبة ثِ یخبًَادگ وبًَى اص خبسج دس

 هْن فَاهل خولِ اص اهش يیّو ٍ سبصد یًو سجه سا داسی خبًِ

 یًبثشاثش سغن ثِ .گشدد هی خبًَادُ دسٍى وبس نیتمس دس یثشًبثشا

 هطبسوت سٍصافضٍى صیافضا ،یخبًگ فیٍؽب نیتمس دس هَخَد

 صیافضا است. تَخِ دسخَس یاختوبف وبس یشٍیً تأهیي دس صًبى

 ٍ استهؤثش  یخبًَادگ یالگَّب شییتغ دس سَىی اص صًبى اضتغبل

 یسبختبس التتحَ اص یًبض یالگَّب شییتغ گش،ید یسَ اص

 آضىبس سا یاختوبف هٌبسجبت دس آى ثبصتبة ضیً ٍ خبًَادُ

 فطبس ثبسَ ىی اص هب، خبهقِ وِ است یتیٍالق يیا .سبصد یه

 نیتمس ٍ هشد ٍ صى ّبی ًمص  ٌِیصه دس هذاساًِ سٌت یالگَّب

 هطبسوت گش،ید یسَ اص ٍ سٍستِ ث سٍ تیخٌس ثش یهجتٌ وبس

 ٍ یخبًَادگ یصًذگ ىالتهط ٍ تیهسؤٍل دس صًبى صیپ اص صیث

 آًبى خبًت اص تش گستشدُ یاختوبف ٍ یالتػبد یّب ًمص ششیپز

 .علجذ هی سا

 غَستی ثِ است. تَسقِ دس اسبسی ثسیبس هفبّین اص فذالت

 فجبستی ثِ یبفت. ًخَاّذ تحمك اهىبى فذالت ثذٍى تَسقِ وِ

 ویفی سغح استمبی آى ّذف وِ فولی ّش اًدبم ثشای فذالت

 هَضَفی خٌسیتی، فذالت است. ضشط پیص یه صًذگیست،

 عجك وِ غَستی ثِ ،ضَد هی تلمی تَسقِ صهیٌِ دس هْن ثسیبس

 التػبد ثشای خٌسیتی فذالت ثِدستیبثی  خْبًی ثبًه گضاسش

 ایي است، اًىبس لبثل غیش چِاست.آً ضشٍسی ثسیبس وطَسّب

 ثشای خَاستِ یه تٌْب ثشاثشی ٍ خٌسیتی فذالت وِ است

 فٌَاى ثِ ثلىِ ًجَدُ، اختوبفی فذالت ٍ بىاًس اغلی حمَق

 تیخٌس ثحث .(1) است ضشٍسی تَسقِ ضشط پیص ٍ اثضاس یه

 سٍاثظ ٍ صًبى اضتغبل ٍ التػبدی تَسقِ ثشتأویذ  ثب اثتذا دس

 فشٌّگی، اختوبفی، اثقبدِ ّو دس هشٍس ثِ اهب ضذ، آغبص وبس ثبصاس

 ٍاثظس تحلیل لزا، پشداختهسألِ  عشح ثِ التػبدی ٍ سیبسی

 ّبی یتهسؤٍل ٍ حمَق ٍ حذٍد تقشیف وبس، تمسین خٌسیتی،

 غحیح ثبٍسّبی ثب هتٌبست خبهقِ، ٍ خبًَادُ دس هشداى ٍ صًبى

 ثشای هْوی آغبصِ ًمغ خَاهـ، هزّجی ٍ فشٌّگی خػَغیبت ٍ

 ثَدُ التػبدی ٍ اختوبفی هٌبثـ ثِ دستشسی تَاصى فذم دسن

 ضشٍسی ضشعی پیص تَسقِ، ّبی سیضی ثشًبهِ ثِدستیبثی  ٍثشای

 ثِ خٌسی بثشاثشیً فلّی تجییي دس سادیىبل ّبی فویٌیست است.

  فٌػش  ثش خبظ عَس  ثِ ّب ًمص خٌسیتی تمسین ٍ فبم عَس 

 خٌسیتی وبس تمسین (Okly) اٍولی .وٌٌذ هی تىیِ سبالسی پذس

 پذس ای اسغَسُ سا هبدسی یقٌی ،آى  آضىبس  ًوبد ٍیژُ  ثِ خبًِ دس

 ٍ پیذایص دس خبهقِ فشٌّگی ًْبدّبی  وِ  اًذد هی  سبالساًِ

 تذاٍم سادیىبل  فویٌیسن .داسًذ سا سْن  ثیطتشیي  آى تمَیت

 هثجت وبسوشدّبی حست ثش ًیض سا وبس تمسین خٌسیتی الگَی

 تذاٍم فلت هٌؾش، ایي اصوٌذ.  هی تجییي هشداى عجمِ ثشای آى

 ایي دس صیشا ثشًذ، هی آى اص هشداى وِ  است ای ثْشُ الگَ ایي

 خَاّشاى هبدساى، ّوسشاى، اص افن ـ صًبى ّوِ ،تمسین وبس الگَی

 لشاس آًبى ًیبصّبی تأهیي ٍ هشداى ّوِ خذهت دس ـ دختشاى ٍ

 ثِ وبس ثبصاس هَخَد ضشایظ حفؼ اٍولی ًؾشیِ دس گیشًذ. هی

ثبضذ  هی خبهقِ سغح دس هَخَد هشدسبالساًِ گشایطبت خبعش

 ًؾشیِ ایي هغبثك .وٌذ ي هیتأهی ٍ حفؼ سا ّب آى هٌبفـ وِ

 صًذگی ثش وٌتشل حك ٍثبضٌذ  هی ثشسبختِ یه فٌَاى ثِ صًبى

 حضَس خْت هشداى سَی اص ای اسادُ اگش ٍثبضٌذ  ویً داسا سا

 دس ٌذتَاً ویً ّب آى، ثبضذ ًذاضتِ ٍخَد وبس ثبصاس دس ّب آى

 یّبِ ًؾشی .(2) ثبضٌذ داضتِ گیشی چطن حضَس وبس ثبصاس غحٌِ

 چشاوِ  ایي ٍ خٌسیتی ّبی تفبٍت تجییي ثشای هًئَوالسی

 هتغیشّبیی ثش ،است هشداى اصتش  ون صًبى وبس اص حبغل دسآهذ

 ّبی آهَصش خسوبًی، ًیشٍی خبًَادگی، ّبی یتهسؤٍل هبًٌذ

 وبس دس خبیی ثِ خب ٍ وبس، اص غیجت وبس، سبفبت فٌی، ٍ فوَهی

 تحت سا سوب فشضِ ٍ وبس ٍسی ثْشُ هتغیشّب ایي وِ داسدتأویذ 

 ضذُ هطبّذُ تفبٍت ًئَوالسیه، ًؾشیِ ثش ثٌب .دّذ هی لشاستأثیش 

 ثِ یب ٍ ّب صىپبییي  ٍسی ثْشُ دلیل ثِ یب صًبى ٍ هشداى دسآهذ دس
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 ّب صى دسآهذ دیگش فجبست ثِ است. وبس ثبصاس یّب ییًبسسب فلت

 اًسبًی سشهبیِ اص ّب صى وِ است هشدّب اصتش  ون فلت ایي ثِ

 سٍ ایي اص ٍضًَذ  هی هٌذ ثْشُ است، آهَصش ذتبًفو وِ یتش ون

 وبثشدی غیش ّبی آهَصش ًَؿ داسًذ. ًیض تشی پبییي وبس ٍسی ثْشُ

 صًبى وِگشدد  هی سجتضًَذ،  هی گشفتِ ًؾش دس صًبى ثشای وِ

 ثش اثشگزاسی ٍ وبس ثبصاس دس فقبل حضَس تَاًبیی هبَّی ضىل ثِ

 وِ خبًَادگی بیّ یتهسؤٍل ّوچٌیي ثبضٌذ. ًذاضتِ سا تَسقِ

 وبس یقٌی، اًذ ضذُ گشفتِ ًؾش دس ٌّدبسی غَستِ ث صًبى ثشای

 اص خبسج وبس دسثبصاس صًبى ثشای هحذٍدیت ایدبد ثبفث خبًگی

 (.3) است ضذُ خبًِ

 ًؾشیِ وبس، ثبصاس ضذى تدضیِ یّبِ ًؾشی تشیي هقشٍف اص یىی

 وِ است( Dual Labour Market Theory) دٍگبًِ وبس ثبصاس

 اٍل ثخص هطبغل :ضَد هی لبئل توبیض هطبغل اص ًَؿ ٍد ثیي

 ٍضـ پیطشفت یّب فشغت ٍ دستوضد پشداخت لحبػ اص وِ

 ثشای وبس دس وبسگش ثجبت هطبغل، ایي دس داسد. خَثی ًسجتبً

 وبسگوبسدى ثِ احتوبل وِ هقٌب ایي ثِ، داسد اّویت وبسفشهب

 ٍ آهَصش ٍ هضد استمبی اهىبى وِ اٍلیِ، هطبغل دس هشدّب

 وِ دٍم ثخص هطبغل؛ ّبست صى اص ثیص است، صیبدتش پیطشفت

 ٍ ستسٍ ثِ سٍ پیطشفت هحذٍدیت ٍتش  تأهیي ون ون، هضد ثب

 وِ سا صًبى خزة اهىبى است، هقشٍف تحشن ثذٍى هطبغل ثِ

 اص سبصد. هی فشاّن، داسًذ وبس ثبصاس دس سا ثیطتشی خبیی ثِ خب

 سغح ٍ پیطشفت فبلذ هطبغل دس خبیی ثِ خب ٍ غیجت وِ آًدب

، است صیبدتشضًَذ،  هی هتشاون ّب آى دس هقوَالً ّب صى وِ پبییي

 سا خٌسیتی ّبی تفبٍتوِ  ایي خبی ثِ ینتَاً هی سٍ ایي اص

 سا آى اص لسوتی حذالل ثذاًین، صًبى راتی ّبی ٍیژگی اص ًبضی

 خٌسیتی یّبِ ولیط چٌیي ٍخَد وٌین. هشتجظ هطبغل ًَؿ ثب

 ٍ پبییي سغح هطبغل خزة اسبسبً بىصً وِ است گشدیذُ سجت

 ووی اثشگزاسی تَاًبیی دلیل ّویي ثِ ٍ ضًَذ ثجبت ثذٍى

 ًؾشیِ ایي هغبثك ًیضّب  فشغت ثِ دستشسی حك ثبضٌذ. داضتِ

 یّب فشغت اص صًبى ًیست. هشداى ثب یىسبى صًبى ثشای

 ثِ ٍ وبس ثبصاس ٍ خبهقِ سغح دس هفیذ حضَس ثشای هحذٍدتشی

 یخٌس ضیتوب فٌَاى ثب مییتحم .(4) ذداسً تَسقِ آى تجـ

 یفشٌّگی وبالّب هػشف ٍ تیفقبل فشاغت، وبس، دس بىییسٍستب

 سغح سِ دس اعالفبت عشح، يیا دس .(5) است ضذُ اًدبم

 سغح ّش یثشا ٍ یآٍس خوـ خبًَادُ یافضب ٍ خبًَادُ ،یآثبد

 سغح دس .است ضذُ گشفتِ ًؾش دس یا خذاگبًِ ِبهٌپشسط

 خبًَادُ یافضب سغح دس ٍ 128 خبًَادُ حسغ دس، 125 یآثبد

 آى بًگشیث آصهَى حیًتب .است ضذُ یگشدآٍس اعالفبت 311

 پسشاى ٍ دختشاى بىیه یآضىبس یتیخٌس ضیتوب وِ است

 یوبالّب هػشف دس سبل بصدُی تب ّفت یسٌ گشٍُ دس ییسٍستب

 ًؾش اص خٌس دٍ بىیه یاًذو تفبٍت تٌْب ٍ ًذاسد ٍخَد یفشٌّگ

 كیتحم .(6)داسد  ٍخَد ٍسصش ٍ یثبص ٍ یٌشّ یّب تیفقبل

 ِتَسق ٌذیفشا دس صًبى ًمص ٍ گبُیخب فٌَاى ثب یگشید

 دادُ اًدبم سبل دس الىیگ استبى یهَسد ِهغبلق ،ییسٍستب

 اضتغبل تحَالت ٍ تیهبّ وطف هَسد دس تحمیك يیا .است

 الىیگ ِخلگ دس ییبیخغشاف ّوگي ُحَص هی دس ییسٍستب صًبى

 سبختبس ٍ یصساف یّب ثبفت، كیتحم ّبیِ بفتی اسبس ثش .است

 وبس یشٍیً دس صًبى ًمص ُوٌٌذ يییتق یالتػبد ـ یاختوبف

 ٍ هثجت تأثیش آهَصش دّذ هی ًطبى تبیحً .(7) است یوطبٍسص

 یًبثشاثش هیضاى ّش ثِ ٍ داسد ایشاى یالتػبد سضذ ثش داس هقٌی

 سضذ ًشخ یبثذ وبّص اضتغبل ٍ آهَصش یّب ثخص دس خٌسیتی

 یّب سبل هتَسظ افضایص ثب ثٌبثشایي .یبثذ هی افضایص یلتػبدا

 .(8) یبثذ هی افضایص یالتػبد سضذ صًبى تحػیل

 صًبى دستشسی خٌسیتی: فذالت سیستن فٌَاى ثب تحمیمی

 ضشایظ سٍی ثش همبلِ ایي اًذ. دادُ اًدبم تشویِ دس فذالت ثِ

 اص ضشایظ ایي ٍ داسد توشوض تشویِ دس فذالت ثِ صًبى دستشسی

 حمَق وِ وبفی لبًًَی هىبًیسن ٍ ٌّدبسی فشایٌذ فمذاى ًؾش

 هطَست حمَق، هَسد دس اعالفبت ووجَد ،وٌذ هی حفؼ سا صًبى

 ثِ صًبى دستشسی لبًًَی، هطىالت دس ًوبیٌذگی ووجَد ٍ

 سشفت ثب ّوشاُ ثبال، دادسسی یّبِ ّضیٌ لضبیی، هؤسسبت

 دس بدفس ٍ پیچیذُ یّب سٍش افوبل، ضٌیذى ثشای آّستِ

 اخشای دس تَاًبیی فذم ٍ لبًًَی صثبى اص آگبّی فذم سیستن،

 ضذُ هطخع فَاهلی خولِ اص هَضَفبت دادگبُ تػویوبت

 است. ثَدُ اثشگزاس خٌسیتی فذالتی ثی ثش وِ است

 ىشدیسٍ :وبس ٍ فذالت ت،یخٌس» فٌَاى ثب تحمیمی غفبسی

 اًذ. دادُ اًدبم استشالیب دس «یخذهتگضاس فذالت دسن ثِ یقیتَص

 گضاسش هشداى ٍ صًبى اوثش وِضَد  هی روش همبلِ ایي دس

 ثب است، هٌػفبًِ ّب آى خبًِ دس خبًگی وبس تمسین وِ دٌّذ هی
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 ایي .دٌّذ هی اًدبم سا وبس خبًِ % 70 تمشیجبً صًبى وِ ایي ٍخَد

 هطبسوت دس فذالت چگًَِ وِ ایي ثِ ساخـ تیسؤاال هسألِ

 اص پبًل یّبُ داد اص استفبدُ بث .وٌذ هی هغشح ضَد، هی اسصیبثی

 هذل ٍ ثشسسی استشالیب دس سیبل وبس ٍ دسآهذ خبًَادُ،

 ٍ استجبعبت ٍ ٍالذیي چگًَِ وِ وٌین هی وطف پبًل سگشسیَى

 ًطبى هب ًتبیح .وٌٌذ هی تغییش خذهت فذالت ادسان دسن

 ضٌبختی، خوقیتـ  اختوبفی فَاهل خبًَاس، ثقذدّذ  هی

 ًسجت صًبى ادساوبت ٍالذیي، ًسجی، هٌبثـ ٍ صهبى ثِ دستشسی

 افضایص وَدن یه تَلذ اص پس ثالفبغلِ سا خذهت فذالت ثِ

 .(9) یبثذ هی وبّص ّب آىتأثیش  هذت عَالًی دس اهب ،دّذ هی

 یاختوبف هجبحث اص یبسیثس دس اهشٍصُ یتیخٌس فذالت

 فذالت ثحث داسد. ثحث اسصش ٍثبضذ  هی یاسبس هحَس

ِ ث خبهقِ هختلف اثقبد ثش آى یگزاستأثیش سجت ثِ یتیخٌس

 ثحث است. تیاّوحبئض  تَسقِ حبل دس یوطَسّب دس ژُیٍ

 گشفتِ شاسل تَخِ هَسد ضذتِ ث شیاخ یّب سبل دس ذاسیپب تَسقِ

 هغبلقِ اسصش ،ثبضٌذ اثشگزاس ٌذیفشا يیا ثش وِ یفَاهل ٍ است

 خولِ اص خَاهـ هْن هسبئل خضء شثبصید اص، صًبى هسبئل داسًذ.

 اًمالة اص پسّبی  سبل دس اهش يیا است. ثَدُ شاىیا خبهقِ

ی ژگیٍ ٍ بصیاهت اص خَاهـ ِیول دس، تِیهذسً تحمك ٍی غٌقت

 اص پس خػَغبً شاىیا دسی هٌتْ ذ.یگشد ثشخَسداسی طتشیث

 خبهقِ دس صًبى سسبلت اص حیغح فیتقش ثب ،یاساله اًمالة

 اهش دس آًبى هطبسوتی ثشا هٌبست ٍ الصم ثستش دبدیا ٍی اساله

 وبضبى ضْشستبى بفت.ی یهضبفف تیحسبس ٍ تیاّو، حىَهت

 ٍ ضْشی هٌبعك دس آى خوقیت ًسجی تَصیـ ٍاسغِِ ث

 ایي دس هَخَد تَسقِ ّبی لبثلیت دیگش عشف اص ٍ سٍستبیی

 ایي .ثبضذ هی تحمیك ثشای هٌبسجی هغبلقِ هَسد ضْشستبى

 سوطَ التػبدی هْن هشاوض اص یىیوِ  ایي ثِ تَخِ ثب ضْشستبى

 ثِ ًسجت وبس ًیشٍی خزة دس است تَاًستِ ٍضَد  هی هحیَة

 هیضاى اهب، ثبضذ داضتِ هٌبسجی ٍضقیت اعشاف ّبی ضْشستبى

 وِ است ایي دٌّذُ ًطبى اضتغبل حَصُ دس ّب خٌسیت دسگیشی

 .(10) است گشفتِ غَست اضتغبل حَصُ دس هشدسبالسی ًَفی

 فذالت یّب هؤلفِ اص: است فجبست تحمیك اغلیسؤال 

 ضْشی ٍ سٍستبیی پبیذاس تَسقِ ثش یتأثیش چِ خٌسیتی

 داسًذ؟ وبضبى ضْشستبى

 پصوهص یها هفرضی

 ثش صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاىـ 1

 وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ

 .داسدتأثیش 

 تَسقِ ثش صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیطـ 2

تأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش ٌبعكه دس ذاسیپب

 داسد.

 ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداىـ تأویذ 3

 داسد.تأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس

 دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاىـ 4

 داسد.تأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك

 

 ها روشمود و 

 خبهقِ .است گشفتِ غَست یطیوبیپ سٍش ثب پژٍّص يیا

 وبضبى ضْشستبى ثبالتش ٍ سبل 15 سبوٌبى ضبهل یآهبس

 هٌؾَس  ثِ ثبضذ. یه ًفش 282865 یآهبس خبهقِ تقذاد .ثبضذ هی

 است. ضذُ  استفبدُ وَوشاى فشهَل اص ًوًَِ حدن يییتق

 ًفش 384 ثب ثشاثش ًوًَِ حدن ضذُ اًدبم هحبسجبت هغبثك

 شیص غَست ثِ ضیً وَوشاى ًوًَِ حدن هحبسجِ فشهَل .ثبضذ هی

 :است

 
 یشیگ ًوًَِ اص تحمیك، ایي دس ًوًَِ خوقیت اًتخبة دس

 اص استفبدُ ثب اثتذا است. ضذُ  استفبدُ یا چٌذهشحلِ ای عجمِ

 ثب سپس ٍ گشدیذ هطخع ّذف یّبِ خَض ای، خَضِ سٍش

 ًؾش هَسد ًًَِو سبدُ تػبدفی یشیگ ًوًَِ سٍش اص استفبدُ

 ضْش ول وبضبى ضْشداسی اعالفبت اسبس ثش گشدیذ. هطخع

 4 هٌغمِ 5 ایي ثیي اص ٍ است گشدیذُ تمسین هٌغمِ 5 ثِ

 ثِ هٌغمِ ّش ٍ گشدیذ اًتخبة تػبدفی غَست  ثِ هٌغمِ

 اختػبظ حدن خَد ثِ ًْبیی ًوًَِ دس آى خوقیت تٌبست 

 دس .ضذثب هی ًفش 344 ضْشی خوقیت ًوًَِ حدند تقذا داد.

 لبثل یسٍستب 106 يیث اص ضیً ییسٍستب خبهقِ ثب استجبط

 یشیگ ًوًَِ خْت یتػبدف ضىل ثِ سٍستب 5 تقذاد سىًَت
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 40 ثب ثشاثش ییسٍستب تیخوق ًوًَِ حدن تقذاد .ذیگشد اًتخبة

 ضذ. گشفتِ ًؾش دس ًفش

 

 پصوهص یمتغیرها تعریف

 پایذار( )توسعه وابسته متغیرـ 1

 ثِ ذاسیپب تَسقِ: ذاسیپب تَسقِ مفهومی: تعریف -1-1

 یثشای غیهح ستیص ٍی اختوبفی، التػبد اّذاف كیتلفی هقٌب

ی ّب ًسلیی تَاًب ثِ تیآس ثذٍىی فقل اًسبى سفبُی حذاوثشسبص

 .ثبضذ هی ضبى یبصّبیً ثشآٍسدىی ثشای آت

 تَسقِ هتغیش ثِ هشثَطسؤال  11 اص ّشیه اسائِ اص پس

 هَاسد ضبهل لسوتی پٌح یفع یه دس خَاة یّبِ گضیٌ ،پبیذاس

 وبهالً» ٍ «ًبهٌبست» ،«هتَسظ» ،«هٌبست» ،«هٌبست وبهالً»

 ،4 ،5 تشتیت ثِ وِ گیشد هی لشاس پبسخگَ اختیبس دس ،«ًبهٌبست

 .وشد خَاٌّذ وست ًوشُ 1 ٍ 2 ،3

 زنان برای ضغلی یها فرصت به دسترسی میسانـ 2

 وِثبضذ  هی ّبیی هَلقیت هٌؾَس مفهومی: تعریف -1-2

 .ثبضذ هی هْیب صًبى ثشای ثشاثش ضشایظ دس وبس ثبصاس دس

سؤال  5 اص یه ّش اسائِ اص پس عملیاتی: تعریف -2-2

 ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى هتغیش ثِ هشثَط

 هَاسد ضبهل لسوتی پٌح عیف یه دس خَاة یّبِ گضیٌ ،صًبى

 وبهالً» ٍ «هخبلف» ،«ًؾش یث» ،«هَافك» ،«هَافك وبهالً»

 ،4 ،5 تشتیت ثِ وِ گیشد هی لشاس پبسخگَ اختیبس دس ،«هخبلف

 .وشد خَاٌّذ وست ًوشُ 1 ٍ 2 ،3

 زنان اضتغال زمینه در جنسیتی ای کلیطهـ 3

 است خٌسیتی ثبٍسّبی هٌؾَس مفهومی: تعریف -1-3

 اداسُ چگًَگی ثش ٍ است ضذُ پزیشفتِ التػبدی سبختبس دس وِ

 داسد.تأثیش  وبس ثبصاس

سؤال  4 اص یه ّش اسائِ اص پس عملیاتی: فتعری -2-3

 ،صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی ای ولیطِ هتغیش ثِ هشثَط

 هَاسد ضبهل لسوتی پٌح عیف یه دس خَاة یّبِ گضیٌ

 وبهالً» ٍ «هخبلف» ،«ًؾش یث» ،«هَافك» ،«هَافك وبهالً»

 ،4 ،5 تشتیت ثِ وِ گیشد هی لشاس پبسخگَ اختیبس دس ،«هخبلف

 .وشد خَاٌّذ وست ًوشُ 1 ٍ 2 ،3

 زنان خانگی یتمسؤول بر مردانـ تأکیذ 4

 ٍ ّب ًمص ثش هشداىتأویذ  هٌؾَس مفهومی: تعریف -1-4

 ّبست. آى اغلی ًمص فٌَاى ثِ خبًِ دس صًبى ّبی یتهسؤٍل

سؤال  4 اص یه ّش اسائِ اص پس عملیاتی: تعریف -2-4

 ،صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداىتأویذ  هتغیش ثِ هشثَط

 هَاسد ضبهل لسوتی پٌح عیف یه دس خَاة یّبِ گضیٌ

 وبهالً» ٍ «هخبلف» ،«ًؾش یث» ،«هَافك» ،«هَافك وبهالً»

 ،4 ،5 تشتیت ثِ وِ گیشد هی لشاس پبسخگَ اختیبس دس ،«هخبلف

 .وشد خَاٌّذ وست ًوشُ 1 ٍ 2 ،3

 زنان فنی آموزش نوع  و میسانـ 5

 وِ است آهَصضی ًَؿ هٌؾَس مفهومی: تعریف -1-5

 آهَصی هْبست خْت خَد وبسٍسصی ٍ تحػیل دٍسُ عی دس صًبى

 گیشًذ. فشاهی

سؤال  5 اص یه ّش اسائِ اص پس عملیاتی: تعریف -2-5

 یّبِ گضیٌ ،صًبى فٌی آهَصش ًَؿ  ٍ هیضاى هتغیش ثِ هشثَط

 ،«هَافك وبهالً» هَاسد ضبهل لسوتی پٌح عیف یه دس خَاة

 اختیبس دس ،«هخبلف الًوبه» ٍ «هخبلف» ،«ًؾش یث» ،«هَافك»

 وست ًوشُ 1 ٍ 2 ،3 ،4 ،5 تشتیت ثِ وِ گیشد هی لشاس پبسخگَ

 .وشد خَاٌّذ

 ثبضذ. هی ای سبصُ افتجبس پژٍّص ایي دس افتجبس ثشآٍسد سٍش

 استفبدُ افتجبس ًَؿ ایي هحبسجِ یّبُ سا اص یىی آهبسی لحبػ ثِ

 ثشای ِوبسسفتِ ث افضاس ًشم است. یتأییذ فبهلی تحلیل تىٌیه اص

 است ثَدُ( Amose Graphic) ایوَس آهبسی تحلیل ایي

(11). 

 

 ها تهیاف

 یفیتوصهای  هافتـ ی1

 پبسخگَیبى ًفش 176 داد ًطبى خٌسیت فشاٍاًی ًتبیح

 ثش ثبضذ. هی صى دسغذ( 2/54) ًفش 208 ٍ هشد دسغذ( 8/45)

 التیتحػ سغح خػَظ دس آهذُ دست ثِ اعالفبت اسبس

 تحػیالتطبى دسغذ( 4/21) ًفش 82 تقذاد ،دّذ هی ًطبى

 دیپلن، فَق دسغذ( 3/20) ًفش 78 تقذاد ثَدُ، تش پبییي ٍ دیپلن

 ثِ سا فشاٍاًی ثیطتشیي وِ وبسضٌبسی دسغذ( 7/29) ًفش 114
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 اسضذ وبسضٌبسی دسغذ( 5/19) ًفش 75 اًذ، دادُ اختػبظ خَد

 یيتش ون وِ ثَدُ دوتشی تحػیالت دسغذ( 1/9) ًفش 35 ٍ

 هحل فشاٍاًی ًتبیح است. دادُ اختػبظ خَد ثِ سا فشاٍاًی

 ٍ ضْش سبوي%(  87) پبسخگَیبى ًفش 344 داد ًطبى سىًَت

 ٍضقیت فشاٍاًی ًتبیح ثبضذ. هی سٍستب سبوي (% 13) ًفش 40

 ٍ هدشد دسغذ( 4/24) پبسخگَیبى ًفش 163 داد ًطبى تأّل

 سٌَات فشاٍاًی ًتبیح ثبضذ. تأّل هیه دسغذ( 6/57) ًفش 221

 ثیي اضتغبلطبى سبثمِ دسغذ( 4/21) ًفش 82 داد ًطبى غبلاضت

 ًفش 69 ،سبل 10 تب 6 ثیي دسغذ( 6/12) ًفش 47 ،سبل 5 تب 1

 ثبالی دسغذ( 8/6) ًفش 26 ،سبل 15 تب 11 ثیي دسغذ( 0/18)

 ٍ است ادُد ػبظتاخ خَد ثِ سا فشاٍاًی یيتش ون وِ سبل 16

 وِ اًذُ ثَد اضتغبل سبثمِ ثذٍى دسغذ( 7/41) ًفش 160

 فشاٍاًی ًتبیح .ثَد دادُ ػبظتاخ خَد ثِ سا فشاٍاًی ثیطتشیي

 سبل 20صیش سٌطبى دسغذ( 5/45) ًفش 94 داد ًطبى سي

 30 تب 21 ثیي سٌی عجمِ دس دسغذ( 7/24) ًفش 95 .ثبضذ هی

 ثِ سا فشاٍاًی ثیطتشیي سٌی عجمِ ایي وِ داضتٌذ حضَس سبل

 عجمِ دس غذ(دس 2/23) ًفش 89 است، دادُ ػبظتاخ خَد

 عجمِ دس دسغذ( 3/20) ًفش 78 ،سبل 40 تب 31 ثیي سٌی

 50 ثبالی سٌطبى دسغذ( 3/7) ًفش 28 ٍ 50 تب 41 ثیي سٌی

 خَد ثِ سا فشاٍاًی یيتش ون سٌی عجمِ ایي وِ است ثَدُ سبل

  است. دادُ ػبظتاخ

 تحقیق یها هفرضی آزمونـ 2

 آصهَى ًتبیح تغجیمی ثشسسی خْت اثتذا ثخص ایي دس

 ّوجستگی آصهَى اص سٍستب ٍ ضْش سبوٌیي ثیي دس فشضیبت

 ٍ هذل تحلیل ثشای ایوَس ثشًبهِ اص ٍضَد  هی استفبدُ خضیی

 ٍ ثشسسی اص پس است. ضذُ استفبدُ تحمیك یّبِ فشضی ثشسسی

 هقٌبداسی آصهَى ثشای پژٍّص پیطٌْبدی الگَیتأییذ 

 اسبس ثش است. ضذُ استفبدُ Value-P ضبخع اصّب ِ فشضی

 یب 96/1 اص ثیطتش ثبیذ ثحشاًی ًسجت همذاس % 5 هقٌبداسی سغح

 هْن الگَ دس داهٌِ دٍ ثیي پبساهتش همذاس ثبضذ. -96/1 اصتش  ون

 دٍ اص اوٌَى ،ّبِ فشضی هقٌبداسی آصهَى ثشای .ضَد ویً ضوشدُ

 ثش است. ضذُ استفبدُ CR ٍ P ثحشاًی همذاس خضئی ضبخع

 96/1 اص ثیطتش ثبیذ ثحشاًی همذاس 05/0 هقٌبداسی سغح اسبس

 .ضَد ویً ضوشدُ هْن الگَ دس ایي، اصتش  ون پبساهتش همذاس ثبضذ،

 اص حبوی ،P همذاس ثشای 05/0 اصتش  وَچه همبدیش ّوچٌیي

 ثب سگشسیًَی ّبی ٍصى ثشای ضذُ هحبسجِ همذاس هقٌبداس تفبٍت

 است. 95/0 سغح دس غفش همذاس

 ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى اول: فرضیه

 ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى

  .داسدتأثیش  وبضبى

 ضذُ استفبدُ خضیی ّوجستگی اص فشضیِ ایي ثشسسی ثشای

 )هحل سَم هتغیش وٌتشل اص ثقذ (1 خذٍل) ثِ تَخِ ثب است.

 ثِ دستشسی هیضاى ثیي ساثغِ وِ وٌین هی هطبّذُ سىًَت(

%  95 سغح دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت

 دٍ ثیي ساثغِ ضذت ٍ (=003/0sig) است هقٌبداس اعویٌبى

 هیضاى هقٌبست ثذیي وِ ثبضذ هی 35/0 ثب ثشاثش ًیض هتغیش

 خضیی ّوجستگی صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی

 سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثب هثجت ٍ هقٌبداس

 ّوجستگی ثبضذ هی هثجت وِ ساثغِ ْتخ ثِ تَخِ ثب داسد.

 ٍ صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى ثیي خضیی

 سٍستب سبوٌیي اص ثیطتش ضْش سبوٌیي ثیي دس پبیذاس تَسقِ

 ثبضذ. هی

 

 ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی ثیي خضیی یّوجستگ :1 جذول

 سىًَت هحل هتغیش وٌتشل ثب پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى

 متغیرها
 بیضر

 (r)ی همبستگ

 یدار یمعن سطح

(sig) 

 اٍل هشتجِ ّوجستگی

 هحل هتغیش وٌتشل )ثب

 سىًَت(

35/0 003/0 

 

 328/0 ِیفشض يیا ثِ هشثَط استبًذاسدی ًَیسگشس تیضش

 اصتش  وَچه ٍ غفش ِیفشض يیا ثِ هشثَط P همذاس .ثبضذ هی

 يیثٌبثشا .ثبضذ هی ِیفشض يیاتأییذ  ثش گَاُ يیا وِ است 05/0

 ثِ دستشسی هیضاى وِ گفتتَاى  هی % 95 ٌبىیاعو ثب

 یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت

 داسد. داسی هقٌی ٍ هثجتتأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ

 ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى افضایص ثبهقٌی  ثذیي
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 ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ،صًبى ثشای

 .(2)خذٍل  ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا افضایص وبضبى ىضْشستب

 

 پژٍّص اٍل فشضیِ آصهَى ًتبیح :2 جذول

 جهت
 ضریب

 رگرسیونی

 بحرانی نسبت

(C.R) 
P نتیجه 

328/0 هستمین  803/6  000/0  تأییذ 

 

 صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط دوم: فرضیه

 وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش

 داسد.تأثیش 

 ضذُ استفبدُ خضیی ّوجستگی اص فشضیِ ایي ثشسسی ثشای

 )هحل سَم هتغیش وٌتشل اص ثقذ (3)خذٍل  ثِ تَخِ ثب است.

 خٌسیتی یّبِ ولیط ثیي ساثغِ وِ وٌین هی هطبّذُ سىًَت(

 اعویٌبى%  95 سغح دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى اضتغبل صهیٌِ دس

 ًیض هتغیش دٍ ثیي ساثغِ ذتض ٍ (=004/0sig) است هقٌبداس

 خٌسیتی یّبِ ولیط هقٌبست ثذیي وِ ثبضذ هی -32/0 ثب ثشاثش

 ثب هٌفی ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی صًبى اضتغبل صهیٌِ دس

 ثِ تَخِ ثب داسد. سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ

 ثیي خضیی ّوجستگی، ثبضذ هی هٌفی وِ ساثغِ خْت

 دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط

 ثبضذ. هی ضْش سبوٌیي اص ثیطتش سٍستب سبوٌیي ثیي

 

 صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط ثیي خضیی یّوجستگ :3 جذول

 سىًَت هحل هتغیش وٌتشل ثب پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى اضتغبل

 متغیرها
ضریب 

 (r)همبستگی 

 داری سطح معنی

(sig) 

ّوجستگی هشتجِ اٍل 

تغیش هحل )ثب وٌتشل ه

 سىًَت(

32/0- 004/0 

 

 -371/0 ِیفشض يیا ثِ هشثَط استبًذاسدی ًَیسگشس تیضش

 اصتش  وَچه ٍ غفش ِیفشض يیا ثِ هشثَط P همذاس .ثبضذ هی

 يیثٌبثشا .ثبضذ هی ِیفشض يیاتأییذ  ثش گَاُ يیا وِ است 05/0

 دس خٌسیتی یّبِ ولیط وِ گفتتَاى  هی % 95 ٌبىیاعو ثب

 ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش ًبىص اضتغبل صهیٌِ

 داسد. داسی هقٌی ٍ هقىَستأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب

 اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط افضایص ثبهقٌی  ثذیي

 ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ،صًبى

  .(4)خذٍل  ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا وبّص وبضبى

 

 پژٍّص دٍم شضیِف آصهَى ًتبیح :4 جذول

 جهت
 ضریب

 رگرسیونی

 بحرانی نسبت

(C.R) 
P نتیجه 

-371/0 قىَسه  814/7-  000/0  تأییذ 

 

 ثش صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداىتأویذ  سوم: فرضیه

 وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ

 داسد.تأثیش 

 ضذُ استفبدُ خضیی ّوجستگی اص فشضیِ ایي ثشسسی ثشای

 )هحل سَم هتغیش وٌتشل اص ثقذ (5)خذٍل  ثِ تَخِ ثب ت.اس

 ثش هشداى تأویذ ثیي ساثغِ وِ وٌین هی هطبّذُ سىًَت(

 اعویٌبى%  95 سغح دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى خبًگی یتهسؤٍل

 ًیض هتغیش دٍ ثیي ساثغِ ضذت ٍ (=003/0sig) است هقٌبداس

 ثش ىهشدا تأویذ هقٌبست ثذیي وِ ثبضذ هی -38/0 ثب ثشاثش

 ثب هٌفی ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی صًبى خبًگی یتهسؤٍل

 ثِ تَخِ ثب داسد. سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ

 تأویذ ثیي خضیی ّوجستگی، ثبضذ هی هٌفی وِ ساثغِ خْت

 ثیي دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى

 ثبضذ. هی ضْش سبوٌیي اص ثیطتش سٍستب سبوٌیي

 

 خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ ثیي خضیی یّوجستگ :5 جذول

 سىًَت هحل هتغیش وٌتشل ثب پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى

 متغیرها
ضریب 

 (r)همبستگی 

 داری سطح معنی

(sig) 

ّوجستگی هشتجِ اٍل 

)ثب وٌتشل هتغیش هحل 

 سىًَت(

38/0- 003/0 
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 -306/0 ِیفشض يیا ثِ هشثَط استبًذاسدی ًَیسگشس تیضش

 اصتش  وَچه ٍ غفش ِیفشض يیا ثِ هشثَط P همذاس .ذثبض هی

 يیثٌبثشا .ثبضذ هی ِیفشض يیاتأییذ  ثش گَاُ يیا وِ است 05/0

 یتهسؤٍل ثش هشداىتأویذ  وِ گفتتَاى  هی %95 ٌبىیاعو ثب

 ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى خبًگی

هقٌی  يثذی داسد. داسی هقٌی ٍ هقىَستأثیش  وبضبى ضْشستبى

 ذاسیپب تَسقِ صًبى، خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداىتأویذ  افضایص ثب

 پیذا وبّص وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس

  .(6)خذٍل  ثشفىس ٍوٌذ  هی
 

 پژٍّص سَمفشضیِ  آصهَى ًتبیح :6 جذول

 جهت
 ضریب

 رگرسیونی

 بحرانی نسبت

(C.R) 
P نتیجه 

 تأییذ 000/0 -296/6 -306/0 قىَسه

 

 تَسقِ ثش صًبى فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى چهارم: رضیهف

 داسد.تأثیش  وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب

 ضذُ استفبدُ خضیی ّوجستگی اص فشضیِ ایي ثشسسی ثشای

 )هحل سَم هتغیش وٌتشل اص ثقذ (7)خذٍل  ثِ تَخِ ثب است.

 َصشآه ًَؿ ٍ هیضاى ثیي ساثغِ وِ وٌین هی هطبّذُ سىًَت(

%  95 سغح دس پبیذاس تَسقِ ٍ پبیذاس تَسقِ ثش صًبى فٌی

 دٍ ثیي ساثغِ ضذت ٍ (=001/0sig) است هقٌبداس اعویٌبى

 ًَؿ ٍ هیضاى هقٌبست ثذیي وِ ثبضذ هی 53/0 ثب ثشاثش ًیض هتغیش

 پبیذاس تَسقِ ثب هثجت ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی فٌی آهَصش

 وِ ساثغِ خْت ثِ ِتَخ ثب داسد. سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس

 آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى ثیي خضیی ّوجستگی، ثبضذ هی هثجت

 ضْش سبوٌیي ثیي دس پبیذاس تَسقِ ٍ پبیذاس تَسقِ ثش صًبى فٌی

 ثبضذ. هی سٍستب سبوٌیي اص ثیطتش

 

 ٍ صًبى فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى ثیي خضیی یّوجستگ :7 جذول

 سىًَت هحل هتغیش وٌتشل ثب پبیذاس تَسقِ

 متغیرها
ضریب 

 (r)همبستگی 

 داری سطح معنی

(sig) 

ّوجستگی هشتجِ اٍل 

)ثب وٌتشل هتغیش هحل 

 سىًَت(

53/0 001/0 

 

 293/0 ِیفشض يیا ثِ هشثَط استبًذاسدی ًَیسگشس تیضش

 اصتش  وَچه ٍ غفش ِیفشض يیا ثِ هشثَط P همذاس .ثبضذ هی

 يیثٌبثشا .ثبضذ هی ِیفشض يیاتأییذ  ثش گَاُ يیا وِ است 05/0

 فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى وِ گفتتَاى  هی % 95 ٌبىیاعو ثب

 ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى

 افضایص ثبهقٌی  ثذیي داسد. داسی هقٌی ٍ هثجتتأثیش  وبضبى

 یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ،صًبى فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى

 ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا افضایص وبضبى ضْشستبى ییسٍستب ٍ

 .(8)خذٍل 

 

 پژٍّص چْبسم فشضیِ آصهَى ًتبیح :8 جذول

 جهت
 ضریب

 رگرسیونی

 بحرانی نسبت

(C.R) 
P نتیجه 

293/0 هستمین  989/5  000/0  تأییذ 

 

 گیری نتیجه

 دس خٌسیتی فذالت ًمص ثشسسی ّذف ثب حبضش تحمیك

 هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ایدبد دس وبضبى ضْشستبى وبس ثبصاس

 فشضیبت سٌدص خْت است. گشفتِ اًدبم سٍستبیی ٍ ضْشی

 ضذُ استفبدُ استٌجبعی ٍ تَغیفی ّبی آصهَى اص سسبلِ ایي

 صیش ضشحِ ث تحمیك یّبِ فشضی آصسهَى اص حبغل ًتبیح است.

 .ثبضذ هی

 ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى اول: فرضیه

 ضْشستبى ییسٍستب ٍ یضْش هٌبعك دس ذاسیپب تَسقِ ثش صًبى

  .داسدتأثیش  بضبىو

 هیضاى وِ داد ًطبى فشضیِ ایي آصهَى ثِ هشثَط ًتبیح

 خضیی ّوجستگی صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی

 سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثب هثجت ٍ هقٌبداس

 ّوجستگی ،ثبضذ هی هثجت وِ ساثغِ خْت ثِ تَخِ ثب .داسد

 ٍ صًبى ثشای غلیض یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى ثیي خضیی

 سٍستب سبوٌیي اص ثیطتش ضْش سبوٌیي ثیي دس پبیذاس تَسقِ

 وِ داد ًطبى ًیض سبختبسی تحلیل ثِ هشثَط ًتبیح .ثبضذ هی

 تَسقِ ثش صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی هیضاى
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 تأثیش وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس

 دستشسی هیضاى افضایص ثب هقٌی ثذیي .داسد داسی هقٌی ٍ هثجت

 ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ صًبى، ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ

 .ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا افضایص وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ

 پشٍسِ دس اغلی گبم ٍالـ دس ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی

 وِ صهبًی تب یقٌیثبضذ،  هی وبس ثبصاس دس خٌسیتی فذالت اخشای

 تَاًبیی، ثبضٌذ ًذاضتِ ضبغل ًمص شایث فشغتی داسای صًبى

 .ثبضٌذ ویً داسا پبیذاس تَسقِ آى تجـ ثِ ٍ وبس ثبصاس دس اثشگزاسی

 ایي وِ داد ًطبى خضیی ّوجستگی آصهَى اص حبغل ًتبیح

 ضذت اص سٍستب سبوٌیي ثِ ًسجت ضْش سبوٌیي ثیي دس ساثغِ

 ثیطتشی ضذت ثب ضْش سبوٌیي یقٌی، است ثشخَسداس ثیطتشی

 ضغلی یّب فشغت ثِ صًبى آسبى دستشسی وِ داسًذ افتمبد

 ایي سسذ هی ًؾش ثِ وٌذ. ووه پبیذاس تَسقِ ایدبد ثِ ذتَاً هی

 اختوبفی ٍ فوَهی ّبی آگبّی ثبالتش سغح اص ًبضی تفبٍت

 ثیطتش اعالفبتی هٌبثـ ثِ دستشسی خبعش ثِ ضْشّب سبوٌیي

 شهتغی اثشگزاسی ًیض سبختبسی هقبدلِ اص خبغل ًتبیح است.

 پبیذاس تَسقِ ایدبد ثش صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت ثِ دستشسی

 اص ثخطی وِدّذ  هی ًطبى ٍدّذ  هی لشاستأییذ  هَسد سا

 ثِ دستشسی هتغیش تَسظ پبیذاس تَسقِ هتغیش ٍاسیبًس

 .ضَد هی تجییي صًبى ثشای ضغلی یّب فشغت

 صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط :دوم فرضیه

 وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس ذاسپبی تَسقِ ثش

 .داسد تأثیش

 یّبِ ولیط وِ داد ًطبى فشضیِ ایي آصهَى ثِ هشثَط ًتبیح

 ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی

 ثب داسد. سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثب هٌفی

 ثیي ضییخ ّوجستگی، ثبضذ هی هٌفی وِ ساثغِ خْت ثِ تَخِ

 دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط

 ًتبیح ثبضذ. هی ضْش سبوٌیي اص ثیطتش سٍستب سبوٌیي ثیي

 یّبِ ولیط وِ داد ًطبى ًیض سبختبسی تحلیل ثِ هشثَط

 هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثش صًبى اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی

 ٍ َسهقى تأثیش وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی

 دس خٌسیتی یّبِ ولیط افضایص ثب هقٌی ثذیي .داسد داسی هقٌی

 سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ صًبى، اضتغبل صهیٌِ

 یّبِ ولیط .ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا وبّص وبضبى ضْشستبى

 ثبٍس ایي وِ ّستٌذ اختوبفی ٍ رٌّی هَاًـ ٍالـ دس خٌسیتی

 ثذیي ٍ ًیست وبس سثبصا دس صى خبی وِ اًذ وشدُ دسًٍی سا

 هحشٍم وبس ًیشٍی اص فؾیوی پتبًسیل اص سا وبس ثبصاس ٍسیلِ

 اص استفبدُ پبیذاس تَسقِ تحمك ضشٍط اص یىی است. وشدُ

 خٌسیتی یّبِ ولیط است. اًسبًی ٍ عجیقی ّبی ؽشفیت توبهی

 دچبس سا پبیذاس تَسقِ پشٍسِ ٍالـ دس هحذٍدیت ایدبد ثب

 هطخع فشفی ٍ فبدتی لحبػ ثِّب ِ ولیط .وٌٌذ هی اختالل

 یب ٍ ثبضٌذ داضتِ حضَس ثبیذ فشغِ وذام دس صًبى وِوٌٌذ  هی

 است اى اص حبوی خضیی ّوجستگی ًتبیح ثبضٌذ. ًذاضتِ حضَس

 ثشخَسداس ثیطتشی ضذت اص سٍستبیی هٌبعك دس ساثغِ ایي وِ

 دس ٌَّص خٌسیتی یّبِ ولیط وِدّذ  هی ًطبى اهش ایي است.

 هٌبعك ایي دس ثشخَسداسًذ. صیبدی اّویت اص سٍستبیی هٌبعك

 لذیوی ثبٍسّبی ٌَّص وبس ٍ صًذگی هحیظ ثَدى سٌتی سجت ثِ

 ًمص دلیل ّویي ثِ ٍ ثشخَسداسًذ ثبالیی اثشگزاسی تَاًبیی اص

 ًتبیح داسًذ. هٌبعك ایي دس تَسقِ ًبپبیذاسی دس تشی هْن

 اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط گزاسی اثش ًیض سبختبسی

 لشاستأییذ  هَسد هٌفی ضشیت ثب سا پبیذاس تَسقِ سٍی ثش ًبىص

 اضتغبل صهیٌِ دس خٌسیتی یّبِ ولیط اص وِ پبسخگَیبًی داد.

 تشی پبییي سغح دس پبیذاس تَسقِ ًؾش اص، ثَدًذ ثشخَسداس صًبى

 داضتٌذ. لشاس

 ثش صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ :سوم فرضیه

 وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ

 .داسد تأثیش

 تأویذ وِ داد ًطبى فشضیِ ایي آصهَى ثِ هشثَط ًتبیح

 ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى

 ثب .داسد سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثب هٌفی

 ثیي خضیی ّوجستگی ثبضذ هی هٌفی وِ ساثغِ خْت ثِ تَخِ

 ثیي دس پبیذاس تَسقِ ٍ صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ

 ثِ هشثَط ًتبیح .ثبضذ هی ضْش سبوٌیي اص ثیطتش سٍستب سبوٌیي

 یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ وِ داد ًطبى ًیض سبختبسی تحلیل

 سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثش صًبى خبًگی

 هقٌی ثذیي .داسد داسی هقٌی ٍ هقىَس تأثیش وبضبى ضْشستبى

 پبیذاس تَسقِ صًبى، خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ افضایص ثب
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 پیذا وبّص وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس

 تقبهل ًَفی ًیبصهٌذ اضتغبل ٍ وبسی حَصُ .ثشفىس ٍوٌذ  هی

 ثِ وبس ثبصاس سیستن دس ضذ. هی فشغِ ایي دس فقبل افضبی ثیي

 تش ولیذی ٍ تش ًگپشس ّوَاسُ هشداى ًمص فشفی ٍ تبسیخی لحبػ

 حك ایي اٍلبت ثیطتش هشداى ثِ هٌتست خبیگبُ ایي است. ثَدُ

 ثِ هحذٍد سا صى ًمص وِ است آٍسدُ ٍخَدِ ث هشداى دس سا

 سا صًبى ٍ وٌٌذ حیغِ ىآ ثِ هشثَط ّبی ٍلیتؤهس ٍ داسی خبًِ

 سیستوی غَست ثِ خَد اهش ایي ثذاسًذ. دٍس اضتغبل حَصُ اص

 سا تَسقِ وِ ّبیی فقبلیت دس حضَس اص صًبى وِگشدد  هی سجت

 صهَىآ اص حبغل ًتبیح ضًَذ. ٍسدٌّذ، د هی لشاستأثیش  تحت

 اص سٍستبییبى ثیي دس ساثغِ ایي وِ داد ًطبى خضیی ّوجستگی

 ایي سٍستبیی هٌبعك دس ٌَّص است. ثشخَسداس ثیطتشی ضذت

 ٍ حَصُ ثِ هشثَط تٌْب صًذگی دس صى ًمص وِ داسد ٍخَد ثبٍس

 ثَاسغِ رٌّی سٍیىشد ایي .ثبضذ هی خبًَادُ ٍ ِخبً حیغِ

 تَسظ ًَفیِ ث سٍستبیی ثبفت ثش حبون سٌتی فشٌّگی ضشایظ

 دس سا ساثغِ ایي ًتبیح الجتِ، است ضذُ پزیشفتِ ًیض صًبى خَد

 هٌبعك دس آى ضذت ٍلی، است وشدُتأییذ  ًیض ضْشی هٌبعك

 هٌفی اثش ٍخَد ًیض سبختبسی ًتبیح است. ثَدُ ثیطتش سٍستبیی

 پبیذاس تَسقِ ایدبد ثش صًبى خبًگی یتهسؤٍل ثش هشداى تأویذ

 اص ثخطی ٍالـ دس است. دادُ لشاستأییذ  هَسد سا وبضبى دس

 ثش هشداى تأویذ هتغیش ٍاسغِِ ث پبیذاس تَسقِ تغییشات

 است. ثَدُ صًبى خبًگی یتهسؤٍل

 تَسقِ ثش صًبى فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى :چهارم فرضیه

 تأثیش وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی بعكهٌ دس پبیذاس

 .داسد

 ٍ هیضاى وِ داد ًطبى فشضیِ ایي آصهَى ثِ هشثَط ًتبیح

 تَسقِ ثب هثجت ٍ هقٌبداس خضیی ّوجستگی فٌی آهَصش ًَؿ

 خْت ثِ تَخِ ثب .داسد سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس

 ًَؿ ٍ هیضاى ثیي خضیی ّوجستگی ،ثبضذ هی هثجت وِ ساثغِ

 ثیي دس پبیذاس تَسقِ ٍ پبیذاس تَسقِ ثش صًبى فٌی آهَصش

 ثِ هشثَط ًتبیح .ثبضذ هی سٍستب سبوٌیي اص ثیطتش ضْش سبوٌیي

 فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى وِ داد ًطبى ًیض سبختبسی تحلیل

 ضْشستبى سٍستبیی ٍ ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ ثش صًبى

 افضایص بث هقٌی ثذیي .داسد داسی هقٌی ٍ هثجت تأثیش وبضبى

 ضْشی هٌبعك دس پبیذاس تَسقِ صًبى، فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى

 .ثشفىس ٍوٌذ  هی پیذا افضایص وبضبى ضْشستبى سٍستبیی ٍ

، ثبضذ فشاّن اضتغبل فبدالًِ فشغِ دس صًبى حضَس فشغت اگش

 هطبغل ایي تػذی آهبدُ چمذس صًبى وِ یذآ هی پیصسؤال  ایي

 اضغبل خْت فٌی لحبػ ِث الصم آهبدگی صًبى آیب ؟ثبضٌذ هی

 هجیي فشضیِ ایي ضٌذ؟ثب هی داسا سا وبس ثبصاس دس هَخَد هطبغل

 ًیبصهٌذ وبس ثبصاس دس صًبىهؤثش  حضَس ضذ. هیهسألِ  ّویي

 ّب شآهَص ًَؿ ایي اص ثبالیی هیضاى ٍ فٌی ّبی آهَصش ٍخَد

 ثبیذ ویفی لحبػ ثِ ّن ٍ ووی لحبػ ثِ ّن یقٌیثبضذ،  هی

 ثِ ثتَاًٌذ وِ ثبضٌذ ثشخَسداس تخػػی ّبی آهَصش اص صًبى

 سا هطبغلی ٍ ثبضٌذ داضتِ وبس ثبصاس دس فقبلی حضَس آى ٍاسغِ

 حضَس ثبضذ. اثشگزاس پبیذاس تَسقِ فشایٌذ ثش وِ وٌٌذ تػبحت

 ٍ سبصی تػوین تَاى هذیشیتی غیش ٍ پبییي سغح هطبغل دس

 سضاییِ ثتأثیش  پبیذاس تَسقِ ثش ٍدّذ  هی وبّص سا اثشگزاسی

 وِ داد ًطبى خضیی ّوجستگی آصهَى ثِ هشثَط ًتبیح ًذاسد.

 دس است. ثشخَسداس ثبالتشی ضذت اص ضْش سبوٌیي ثیي دس ساثغِ

 صًبى حضَس وِهسألِ  ایي اّویت وِ است ىآ ثیبًگش ایي ٍالـ

 ثب هشتجظ ٍ الصم فٌی ّبی آهَصش داضتي ًیبصهٌذ وبس ثبصاس دس

 ضذُ پزیشفتِ تشثْ ٍ ثیطتش ضْشی هٌبعك دس است هطبغل

 ًتبیح است. ضذُتأییذ  ًیض سٍستبیی هٌبعك دس ساثغِ ایي است.

 ًَؿٍ  هیضاى هتغیش وِ داد ًطبى ًیض سبختبسی تحلیل ثِ هشثَط

 دس داسد. هثجت اثش وبضبى ضْش پبیذاس تَسقِ ثش صًبى آهَصش

ِ ث وبضبى ضْشستبى پبیذاس تَسقِ تغییشات اص هیضاًی ٍالـ

 است. ضذُ تجییي فٌی آهَصش ًَؿ ٍ هیضاى هتغیش ٍسیلِ

 ثش هجتٌی وِی پیطٌْبدّبی تحمیك، ًتبیح یثٌذ خوـ ثب

 .ضًَذ اسائِ هی صیش ضشحِ ث، ّستٌذ حبضش پژٍّصّبی ِ یبفت

 .تَسقِ ثشًبهِ دس تَسقِ ٍ خٌسیت سٍیىشد افوبلـ 

 هطبسوت افضایص ثشای هتقذد یّبِ ثشًبه اخشای ٍ تذٍیيـ 

 .هثجت تجقیض سٍش افوبل خولِ اص صًبى سیبسی

 ثِ صًبى اضتغبل تسْیل ثشای هتقذد یّبِ ثشًبه اخشایـ 

 .وطَس تَسقِ دس هؤثش اًسبًی ًیشٍی اص ًیوی فٌَاى

 .وٌىَس داٍعلجبى پزیشش دس خٌسیتی ثٌذی سْویِ لغَـ 

 ٍ فٌی ّبیُ آهَص خْت تخػػی هشاوض گستشش لضٍمـ 

 .صًبى ثشای ای حشف
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 هٌبفـ هَسد دس خبهقِ صیسب آگبُ خْت ووپیي اًذاصی ساُـ 

 .تَسقِ ثش وبس ثبص دس صًبى حضَس

 فذالت هَضَؿ ثب استجبط دس ًْبد هشدم ًْبدّبی ایچبدـ 

 .خٌسیتی

 .خٌسیتی فذالت تجلیـ خْت هدبصی یّبِ ضجى اص استفبدُـ 

 فذالت هَضـ ثب استجبط دس آهَضی یّبُ دٍس ثشگضاسیـ 

 .صًبى ثشای سٍستبّب دس خٌسیتی

 دس صًبى ًؾشگشفتي دس خْت دس وبسآفشیي هشاوض تشغیتـ 

 .فشیٌیآوبس ثحث

 دس سبصی سٍضي ٍ خٌسیتی فذالت یّب ضبخع تذٍیيـ 

 .آى ثب استجبط
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