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مسذمٍ

ـ است وٍ مًضـًؿ تحميـك    ايٌ مُبرشت پذيذ ي گًوـبگًن فلـًا اصرملـٍ رغشافيـب، التؼـبد، فلـًا ارتمـبفي ي        َـب ٍ صميى

ٍ  پژيَظگشانطىبسي ي َمچىيه فلًا وظبيسصي لشاس گشفتٍ است.  اوشبن ـ     َـب  ايه سطـت  ي اص پذيـذٌ  ايٍ َـش وـذاا ثـٍ رىج

طـًد. مُـبرشت اص    مـي  تلمي ايٍ سطت ثيه ايٌ مُبرشت پذيذ ،سبن ثذيه ؛اوذ مًسد تحليل لشاس دادٌآن سا  مُبرشت پشداختٍ ي

 ،1374 )سـجضيبن،  طـًد  اوزبا مـي ن رغشافيبيي يب مىبوي است وٍ ثيه دي ياحذ رغشافيبيي داوبن طىلي اص تحشّ رغشافي ديذ

ٍ ثيظـتشيه   گزطتٍ ي ست وٍ دس چىذ دٍََب يىي اص اوًاؿ مُبرشت سيستبيي ـ طُشي (. مُبرشت 83 سا دس دويـبي دس   تًرّـ

ثـشدٌ طـذ )پـبپلي يـضدي ي      وبس ثٍ "گشاَبا"وبا  ثٍ فشدي اص ربوت وخشتيه ثبسخًد رلت وشدٌ است ي ثشاي  حبل تًسقٍ ثٍ

 (.152، 1381 اثشاَيمي،

 دائم محشـًة غيـش  يـب  مًلّـت ي َـب  رـضي مُـبرشت   ،ثىذي ست وٍ دس عجمٍَب مُبرشت فؼلي يىي اص اوًاؿ مُبرشت

ثٍ دي وـًؿ  سا  ُبآو تًان مي وٍ اص وؾش وًؿ البمتداسوذ ي گًوبگًوي َب ي سيستبيي طىل ي لبلتَب مُبرشت ،يالـطًد. دس مي

 .(3يب چشخظي 2مًلّت) 1مُبرشت فؼلي -2 ؛مي()دائ مُبرشت لغقي -1 تمشيم وشد:

مًعه خًد سا  ، سيستب يثشيبسطًد وٍ سيستبييبن ثٍ داليل  مي گفتٍ َب ثٍ آن دستٍ اص مُبرشت9دائميمُاجزت-0

 فقّبليّـت دس ثيظتش مًاسد ثب تـشن   يبثىذ وٍ مي رب اسىبن سيوذ ي دس آن مي تشن وشدٌ ي ثشاي َميظٍ ثب خبوًاس خًد ثٍ طُشَب

 وظبيسصي َمشاٌ است.

 ;Rao, 1994) ثيـبن طـذ   1970 ي ثبس دس دٍَ مفًُا مُبرشت چشخظي يب فؼلي ثشاي ايليهمُاجزتفصلي1-9

Nelson,1976 .)ٍ(. اص مُـبرشت فؼـلي   78 ،1367 عًس گزسا ثٍ آن اطبسٌ وشدٌ ثًد )تـًداسي،  ثٍ "تًداسي"لجل اص آن  اگشچ

وٍ ثٍ مىـبعك  سبال ،وٍ وظبيسصان دس مًالـ ثيىبسي َب مقتمذوذ ثٍ آن دستٍ اص مُبرشت ايٌ فذ .است طذٌتقبسيف گًوبگًوي 

پشداصوذ ي ثب طشيؿ فؼل وظبيسصي ثـٍ   مي دس آن مىبعك تخذم ي اسائٍييژٌ طُشَب سفتٍ ي چىذ مبَي اص سبل سا ثٍ  ديگش ثٍ

 .  (296، 1385 طًد )چيزسي ي ديگشان، مي مُبرشت فؼلي گفتٍ ،گشدوذ ميسيستبي خًد ثبص

"دطيىگىبس"اص وؾش 
ٍ  اي ديسٌت، تىشاسي يب مذّ مُبرشت فؼلي يب چشخظي، ييژگي وًتبٌ 4  ي ديسٌي ثـش اسـبس    داطـت

دس ايه ميبن مُم اسـت، دي ييژگـي   آوچٍ (. Deshingkar & Start, 2003, 2طذٌ است ) َمبَىگوظبيسصي  ي سبالوٍ

مُـبرشان ديگـش،    مبوىـذ تمـبا  است. مُبرشان فؼلي تىشاسطًوذٌ آن  مبَيّتفؼلي ثًدن ي  يقىي َب گًوٍ مُبرشت ثبسص ايه

دس  فقّبليّـت گشدوذ ي ثيه فؼًل  ميس ثبصامب ديثبسٌ وضد خبوًا ،وىىذ رًي وبس تشن ميي رشت شايثثخظي اص سبل  دسخبوًاس سا 

(. ايـه وـًؿ مُـبرشت اص ديشثـبص دس وظـًسَبي      Debraw & Hiragaya, 2004, 7وىىـذ )  مـي  مضسفٍ، الذاا ثٍ مُبرشت

وظبيسصي وًتـبٌ اسـت.    ي طًد وٍ فؼل سشمب عًالوي ي ديسٌ مي مختلف سياد داطتٍ ي ثيظتش دس مىبعك وًَشتبوي ديذٌ

فـبملي  داوىذ. ايه مًضًؿ احجبت طذٌ وٍ وشجت صميه ثٍ اوشـبن،   مي ومجًد صميه دليل ثٍمُبرشت فؼلي سا  ،ديگش ايٌ فذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Seasonal  

2. Temporary 

3. Circular 

4. Deshingkar 
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 ,Heberfield and et al, 1999) اسـت مُبرشت فؼلي ثٍ ديگش وـًاحي   ثشايگيشي وبسگشان سيستبيي  فمذٌ دس تؼميم

ييژٌ ٍ دس سطذ التؼبدي ث ايٍ وبثشاثشي وبحي اسد،گز احش ميتؼميم خبوًاس ثشاي مُبرشت فؼلي سيي ديگشي وٍ  فبمل(. 473

(. فـويٌ ثـش ومجـًد صمـيه ي وشـت      Ibid, 473) استمىغمٍ  ايٍ وبثشاثشي دس تًسقٍ وظبيسصي ي ػىقتي ي طشايظ حبطي

 دَـذ  سُخ مـي عًس خبع اگش وبثشاثشي طـُشي ـ سيسـتبيي صيـبد ثبطـذ مُـبرشت فؼـلي         دسآمذ ثيظتش دس وًاحي طُشي ثٍ

(Debraw & Hiragaya, 2004, 7 مُبرشت فؼلي ايه .)سا داسد وٍ ثٍ سيستبييبن امىبن وشت دسآمذ دس صمـبوي   ثشتشي

 َمچىيه مُبرشت ويشيي وبس دس وظـًسَبي دس حـبل تًسـقٍ ثيظـتش اص     ؛دَذ پزيش ويشت سا مي وظبيسصي امىبن فقّبليّتوٍ 

مقلًل مُبرشت فؼلي ربي دويب  (. ثىبثشايه دس َمGill, 1991, 132ٍداسد ) ايٌ ديس چشخظي ي ي رىجٍ دائمي ثبطذ،وٍ  آن

ٍ  ٌوش طذر اص داليل ايٍ وٍ مزمًف سيد گمبن مي ،يه فبمل خبع ويشت يرًدآمـذن مُـبرشت فؼـلي ي چشخظـي      دس ثـ

ربوـٍ مُـبرشان    اص آنتـش ثبطـذ.    ممىه است ومض يىي اص ايه فًامل مُـم  ،وٍ ثشتٍ ثٍ طشايظ وًاحي داطتٍ ثبطىذومض 

 ,Deshingkar & Farrington)طًوذ، آمبس دليمي اص آوُب دس اختيبس ويشت  بسگيشي رضي سيستبييبن طمشدٌ ميفؼلي دس آم

يلي ، مُبرش فؼلي يرًد داسد وفش ميليًن 120ي دس چيه وفش ميليًن  200 دس َىذ طًد مي ثشآيسد ثشاي ومًوٍ، ؛(25 ,2009

 (.Mendola, 2006, 2آيذ ) ومي ثٍ ميبن سخىي اص آوُب َب  دس آمبسگيشي

اص رملـٍ ايىىـٍ ايـه وـًؿ      داسد، ثب سبيش اطىبل مُـبرشت َبيي ويض  تفبيتَمبوىذي  ثب يرًدمُبرشت فؼلي  سبصيوبس

دليل وـًؿ   مُبرشان فؼلي ثٍ اص ربوت 1ي اسسبليَب طذٌ يب پًل اوتمبل دسآمذ وشت داسد. سا دس مجذأ تأحيشمُبرشت ثيظتشيه 

ـ َب . پًلگزاسد تأحيش ميي التؼبد محلّثش ، َب رًيي دس َضيىٍ صوذگي دس طُش ي امىبن ػشفٍ يـب اسسـبلي وـٍ ياسد     ايٍ ي حًال

احـش مخجتـي ثـش طـىًفبيي التؼـبدي داسوـذ        ،گزاسي طًد سشمبيٍ دس مؼشف ي يب دس تًليذ ايىىٍوؾش اص  طًد ػشف مي سيستب

ثلىـٍ ثـب    وىىذ، خًد اوتخبة ومي سا ثشاي مقيظت ساَجشدگًوٍ سيستبَب يه  . دسيالـ سيستبييبن دس ايه(3، 1384 )اسىلذين،

 يَـب ساَجشد( وـٍ يىـي اص ايـه    Rafique, 2003, 4وىىـذ )  مي ي مختلفي استفبدٌَب ساَجشدثٍ طشايظ ي امىبوبت اص  تًرٍّ

 .استمقيظتي، مُبرشت فؼلي 

ٍ   ،ويـشيي وـبس دس طُشسـتبن سـشيآثبد     طشيؿ مُبرشت فؼليِ ثـب افـضايض استجبعـبت ي     صمـبن  َـم ، 1340 ي ثـٍ دَـ

سيستبيي وبطي اص ثُجـًد   رمقيّتگشدد. اوزبا اػوحبت اسضي، سطذ ثبالي  ميگزاسي دسآمذَبي وفتي دس طُشَب ثبص سشمبيٍ

طـُشي  ي دسآمذي َب ي سطذ تفبيت ايٍ ي مىغمَب َمچىيه ايزبد وبثشاثشي ،ي ثُذاطتي ي ثبالسفته سغح صوذگيَب مشالجت

ٍ  ،ايه وًؿ مُبرشت ثٍ وووظُشَبي وظًس ،وىًن طتبة ثيظتشي داد. اص آن صمبن تب َب ثٍ ايه مُبرشت ـ سيستبيي  ييـژٌ  ثـ

وظبيسصي ي گبَي  فقّبليّتدس فؼل اوزبا  ثيظتش ـ  مًسد مغبلقٍ ي اص سيستبييبن محذيدٌ ايٌ تُشان ادامٍ داسد ي َشسبلٍ فذّ

 خـًد ثـٍ سيسـتبي    فقّبليّـت تُشان مُـبرشت وـشدٌ ي پـز اص چىـذ مـبٌ       ييژٌ ثٍثٍ وووظُشَبي وظًس ـ  َب فؼلدس سبيش 

َـبي   اسـتبن  ثيظـتش ي صمشـتبوي رىـًة وظـًس ي    َـب  ي تبثشتبوي تُشان ي ممؼذ مُبرشتَب گشدوذ. ممؼذ مُبرشت ميثبص

 ،ندس فؼـل تبثشـتب   ييـژٌ  ثٍ ،ي طغلي مىبستَب دليل دس اختيبس گزاطته فشػت . طُش تُشان ثٍاستخًصستبن ي َشمضگبن 

ٍ  استفؼلي  مُبرشانممؼذ اػلي  ي َـب  دليـل يرـًد فشػـت    . طُشَبي ثىذسي ي ػىقتي دي استبن رىًثي مزوًس ويـض ثـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Remittances 
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ثب ايـه   ،. مُبرشت فؼلي دس تمبا سيستبَبي طُشستبن رشيبن داسدَشتىذ فؼلي دس صمشتبن مُبرشانطغلي، ممؼذ اػلي 

ي طغلي ديگش، مُبرش فؼـلي ومتـش ي   َب صميه ثيظتش ي فشػتدليل دس اختيبس داطته  اص سيستبَب ثٍ ثشخيحبل ممىه است 

حذيد ويمي اص ويشيي وبس سيستبيي ثٍ ايـه وـًؿ   دس  ،ظعًس متًسّ ثٍ سيد گمبن ميثبطىذ. داطتٍ ثشخي ديگش مُبرش ثيظتشي 

وبطي  تًاوذ َم مي وٍ است  داطتٍحبثتي سا  يثيض ومتقذاد مُبرشان فؼلي سيوذ  ،گزطتٍ ي دس دٍَوىىذ.  مي مُبرشت الذاا

وـبَض طـتبة    دليل ثٍ ـ ي َم  يرًد ثبصسگبوي خبسري رًاسي ي َم دليل ثٍ ـ  ي طغلي دس طُش مشيًانَب اص افضايض فشػت

 سيي مُبرشت فؼلي دس آيىذٌ، تبثـ يضقيّت اطـتغبل دس سيسـتبَبي مجـذأ ي    رمقيّت يسيدي ثٍ سهِّ فقّبليّت ثبطذ. سيوذ پيض

وـبَض تقـذاد    ،ي طغلي دس وًاحي مـزوًس َب افضايض فشػت است.َمشبيٍ )مشيًان(  طُشستبن سشيآثبد ي حتي طُشستبن

سسـذ   وؾش مي ثٍ خًاَذ داطت. دس پيي طغلي دس ايه وًاحي، افضايض تقذاد مُبرشان فؼلي سا َب وبَض فشػت مُبرشان ي

ثشاي ثشخي  وٍ عًسي ثٍ ثبطذ دس مقيظت خبوًاسَبي سيستبيي داطتٍ چظمگيشي تأحيش ،سيستبيي وبسِويشيي ِ فؼليِ مُبرشتِ

ومـض   ،ثشاي ثخظي ديگش اص خبوًاسَـب ايـه وـًؿ مُـبرشت     ي آيذ مي طمبس اص ايه خبوًاسَب تىُب مىجـ دسآمذ دس عًل سبل ثٍ

ي ثـش مقيظـت   تـأحيش مُبرشت فؼلي ويـشيي وـبس چـٍ    "ال پژيَض ايه است وٍ ؤس داسد. آوُب دس حفؼ مقيظت اي فمذٌ

مُبرشت فؼـلي فـشدي    ،وًؿ مُبرشت مًسد وؾش ايه پژيَض "د مُبرش فؼلي داطتٍ است؟خبوًاسَبي سيستبيي داساي فش

 سيستبيي است. وبسِ سيستبيي ـ طُشي ويشييِ

مثاويوظزي

يرًد داطتٍ وٍ آوُب سا طبمل سياثظ متمبثل فضبيي ي سياثظ متمبثـل  سياثظ گًوبگًوي ميبن طُش ي سيستب  ،َبي ديس اص گزطتٍ

، وبال، پـًل، اعوفـبت، پشـمبوذَب ي دس رشيـبن سياثـظ متمبثـل       رمقيّتدس سياثظ متمبثل فضبيي، رشيبن  .داوىذ ثخظي مي

گيـشد )عبَشخـبوي،    طُشي دس وًاحي سيستبيي طىل مي فقّبليّتَبي سيستبيي دس وًاحي طُشي ي ثشفىز  فقّبليّتثخظي، 

َبي عجيقـي، مـشدا، غـزا، پـًل،      ثظ سا طبمل رشيبنويض ايه سيا محممبنگشيَي اص (. 87ي  89، 1383 ،افتخبسيالذيه  سوه

 (.22 ،1386 داوىذ )ليىچ، َب ي فشَىگ مي ايذٌ

، پژيَظـي اوزـبا وظـذٌ    دسيالـ ،اوذ ومتش ثٍ مًضًؿ مُبرشت فؼلي ويشيي وبس سيستبيي پشداختٍ ايشان پژيَظگشان

يـب ثـٍ    َشـتىذ  اوزبا طذٌ وٍ ثشيبس محـذيد  َبي است وٍ ثٍ ثشسسي آحبس التؼبدي مُبرشت فؼلي پشداختٍ ثبطذ. پژيَض

دس ايه صميىٍ ويـض   اص وظًس خبسد َبي پژيَض .اوذ ارتمبفي مُبرشت فؼلي پشداختٍ آحبسثشسسي يرًد مُبرشت فؼلي يب ثٍ 

 َشتىذ. ثشيبس محذيد

 اوزـبا  بنتبن ي سيشتبن ي ثلًچشـت َبي وشدس اي دس مًسد وبسگشان سيستبيي دس استبن مغبلقٍ 1355تب  1352سبل  اص

 وبس ثٍمُبرش فؼلي  ػًست ثٍيه يب دي وفش اص افضبي خبوًاس، ثخظي اص سبل سا  وم دست ،ذط مظخّغ طذ. دس ايه مغبلقٍ

گيـشي   وتيزٍ ايٍ دس مغبلق 1356طىبسي داوظگبٌ طيشاص دس سبل  رمقيّت(. مشوض 183 ،1383 پشداصوذ )مشتضًي، مي دس طُش

فؼلي ي  ػًست ثٍي فشدي َب ثخض صيبدي اص ايه مُبرشت يطًد  مي فشدي اوزبا ػًست ثٍ َب وشد وٍ سٍ چُبسا مُبرشت

 است.  اوزبا گشفتٍ مًلّت

اص  مظخّغعًس  ثٍ ،دس دَشتبن سشخٍ اص تًاثـ طُشستبن سمىبن1357َبي دَمبوي ي سيستبيي دس سبل  مشوض پژيَض
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 (.51 داوذ )َمبن، مي وظبيسصانوم ثًدن ميضان صميه آن سا  تثشد ي فلّ مي مُبرشت فؼلي سيستبييبن وبا

 مًلّـت دس مًسد مُبرشت اوزبا داد ثخظي اص مُبرشان سا رضء مُـبرشان   1380وٍ دس سبل  ايٍ صوزبوي ويض دس مغبلق

ارتمـبفي   يضقيّتثٍ ثشسسي  مظخّغ،عًس  (. دي تحميك اوزبا طذٌ ديگش ويض ث18ٍ ،1380 ثىذي وشدٌ است )صوزبوي، عجمٍ

تي ذ ففّ(. محم5ّ، 1380 پًس ي ممؼًدي، وبعك ؛1386 اوذ )مظفك ي يبساحمذي، دس ممؼذ پشداختٍ ي فشَىگي وبسگشان فؼلي

مُبرشت فؼلي مشدان  ي ثختيبسي( اوزبا داد ثٍ ثشسسي آحبس چُبسمحبل ي وشمبوظبٌ استبن )گلشتبن، سٍدس پژيَظي وٍ دس 

 (.8، 1383 ارتمبفي صوبن سيستبيي دس سٍ استبن مزوًس پشداختٍ است )ففتي، يضقيّتثش 

پي طـشلي مبصوـذسان   ن ثش وبسوشد صوبن سيستبيي دس ثىـذ مُبرشت فؼلي مشدا تأحيشثٍ ثشسسي  ايٍ خبوي دس ممبل فضيلٍ

 (.  1383 پشداختٍ است )خبوي،

وـشدٌ   ثحـج وًتـبَي  مُبرشت فؼلي يب چشخظي  دس مًسد  ثبس وخشتيه مبيىل تًداسي ثشاي  ،خبسري َبي پژيَضدس 

 ،1367 داوـذ )تـًداسي،   مي آيسدن دسآمذَبي تىميلي اص عشف ويشيي وبس سيستبيي دستٍ اي ايه وًؿ مُبرشت سا ثشاي ث .است

 تـأحيشات تىـشاسي ي چشخظـي آن ثيظـتش اص     مبَيّتبت مُبرشتي طذ ي ايه وًؿ اص مُبرشت ياسد ادثيّ 1970 ي (. دس د78ٍَ

 (. Rao, 1994, 73; Nelson, 1976, 34ثًد ) تًرٍّالتؼبدي مًسد 

ممؼـذ اص وؾـش ارتمـبفي     ي آوُب دس مجذأ تأحيشمُبرشان فؼلي ي  يضقيّتممبالتي ثٍ ثشسسي دس مزمًفٍ  1ثه سيگبلي

لي ويشيي مُبرشت فؼ تأحيش(. دثشاي ويض دس دي ممبلٍ ثٍ ثشسسي Rogaly, 1998, 2001, 2002, 2003 a,b) پشداختٍ است

سدَبي صوذگي آوُب دس ييتىبا پشداختٍ ي وتيزٍ گشفتٍ وٍ مُبرشت فؼـلي، احـش مخجـت ثـش     ااستبوذ وبس ثش وظبيسصي ي استمبي

 Debraw, 2007; Debraw) ثـشد  ثبال ميسا داسوذ مُبرشت فؼلي  ي وٍي استبوذاسدَبي صوذگي سيستبييبو داسدوظبيسصي 

& Hiragaya, 2004.) 

وتـبيذ ايـه پـژيَض     .ثٍ احش مُبرشت فؼلي ويشيي وبس اص لُشتبن ثٍ آلمبن پشداختـٍ اسـت   ايٍ ويض دس ممبل 2استبسن

 3(. َجشفيلذStark and Simon Fan, 2007دس التؼبد خبوًاسَبي مُبرش داسد ) مُمّيوظبن داد وٍ مُبرشت فؼلي ومض 

ومجًد صميه ثًدٌ ي ايه وًؿ  ،برشت فؼلي سيستبييبنوٍ فلت اػلي مُ وتيزٍ گشفتىذدس مًسد َىذ  پژيَظيدس  َمىبساني 

ـ  4ثش التؼبد خبوًاسَبي سيستبيي داسد. دطيىگىبس ي ستبست مُمّي تأحيش ،مُبرشت دس مـًسد َىـذ ثـٍ ايـه      ايٍ ويض دس مغبلق

دس  پژيَظـي ويـض   5طـًد. ريـل   مي ي مقيظتي اوزباَب وتيزٍ سسيذوذ وٍ مُبرشت فؼلي ثشاي دستشسي ثٍ حذالل داسايي

 ـ  وٍ طشيؿ مُـبرشت فؼـلي، مقلـًل طـشايظ مىـبوي      وتيزٍ گشفتًسد مُبرشت فؼلي ويشيي وبس دس وپبل اوزبا داد ي م

 (.Deshingkar & Start, 2003; Heberfield and et al., 1999; Gill, 2003) استاستفبؿ  ييژٌ ثٍ ،فضبيي

اوذ ي ثـٍ   پزيشي افشاد مُبرش دس َىذ پشداختٍ مُبرشت فؼلي ثش آسيت آحبسي سيگبلي ويض دس پژيَظي ثٍ ثشسسي  6سفيىً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ben Rogaly 

2. Stark 

3. Heberfield 

4. Start 

5. Gill 

6. Rafique 
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وـبسان   اسـتفبدٌ ػـبحت  وٍ مقمًالً مًسد سًء َشتىذ پزيشتشيه لظش مُبرشان آسيت ،ايه وتيزٍ سسيذوذ وٍ مُبرشان فؼلي

 (.Rafique and Rogaly, 2003گيشوذ ) مي لشاس

   ٌ  ،ايـه سييىـشد   .طـتٍ تفـبيت داسد  َـبي گز  سييىشد مقيظتي ديذگبَي رذيذ ثٍ مًضًؿ مُبرشت داسد وـٍ ثـب ديـذگب

 يضـقيّت مُبرشت سا مشتجظ ثـب   َبي وبساييمخجت آن،  آحبسپزيشص ثب وگشد ي  مي ثشاي مقيظت ايٌ طيً فىًان ثٍمُبرشت سا 

ٍ  مي فبقداوذ وٍ مُبرشت دس آن اتّ اي ميٍ وبحي مـيودي آغـبص ي ثيظـتش ثـب وبسَـبي       1990ي  افتذ. سييىشد مقيظتي اص دَـ

 طًد.  طىبختٍ مي 1ساثشت چمجشص

است وٍ ثشاي صوذگي ي صوذٌ ثًدن مًسد  4َبيي فقّبليّتَب ي  ، داسايي3َب ، تًاوبيي2مقيظت ثٍ مقىي صوذگي ي صوذٌ ثًدن 

قذ َب )طبمل َش دي ثُ َب، داسايي تًاوبيي مظتمل ثش ،تقشيف طذآوچٍ (. مقيظت عجك Chambers, 2005, 5مًسد ويبص است )

َـبيي وـٍ    فقّبليّتطبمل  تىُبَبيي است وٍ ثشاي صوذگي مًسد ويبص است. دسيالـ مقيظت  فقّبليّتمبدي ي مىبثـ ارتمبفي( ي 

َبي دستشسي ثـٍ مىـبثـ   سبصيوبسثلىٍ وُبدَبي ارتمبفي، سياثظ فشاخبوًاسي،  ويشت؛ ،وىذ دسآمذي سا ثشاي خبوًاس تًليذ مي

ي وظًسَبي  پيظشفتتمذوذ وٍ مشدا دس وًاحي دس حبل ايه سييىشد مق محممبنگيشد.  دسثشميويض صوذگي سا  ي دس عًل ديسٌ

دَىذ ي طىبخت مقيظت آوُب اص عشيـك   َب طىل مي َب ي سشمبيٍ خًد سا دس ميبن ايه مزمًفٍ اص داسايي  رُبن سًا، مقيظت

 ,Wedingtonداوـذ )  پزيش است. سييىشد مقيظتي، فمش سا فشاتش اص وبوبفي ثـًدن دسآمـذ مـي    َب امىبن طىبخت ايه چبسچًة

2003, 5.) 

طًوذ وٍ افضبي خـبوًاس ثـٍ آن دستشسـي     مي طذ دس سييىشد مقيظتي، مىبثـ ثٍ پىذ مًسد تمشيم گفتٍوٍ  عًس َمبن

 داطتٍ يب مبله آن َشتىذ: 

 ؛اوشبوي )مُبست، آمًصص، سومتي(  ي سشمبيٍ -1

 ؛ي...( َب ، اثضاس، ربدٌَب اي تًليذي، سبختمبن فيضيىي )وبالَبي سشمبيٍ ي سشمبيٍ -2

 ؛اوذاصَب، دستشسي ثٍ ياا ي لشؽ( مبلي )پًل، پز ي سشمبيٍ -3

 ؛عجيقي )صميه، آة، دسخت، داا ي غيشٌ( ي سشمبيٍ -4

 (. Eliis, 2003, 5َب( ) َب ي اتحبديٍ ارتمبفي )طجىٍ ي سشمبيٍ -5

طـًد.   ومـي  ،خـًد سا ثشـبصوذ    آن مقيظـت  ثـب تًاوىذ  مىبثقي وٍ مشدا مي  َمٍطبمل ي است ي لَّب ومبيي وُ ايه داسايي

دسين  مـشدا  چگـًوگي صوـذگي   يىپبسچٍ اص يديذگبَ ،ايه ساٌگشايبوٍ است تب اص  يلّمحًس ي وُ سييىشد مقيظتي مفًُمي مشدا

ٍ تًان  ذ. ساَجشد مقيظتي سا ميوىل ارتمبفي، وُبدي، سيبسي، التؼبدي ي محيغي تشسيم طشايظ متحًّ اوتخـبثي   فىـًان  ثـ

  ت ي ثُجًد مقيظتثمب، امىيّ ثشاياي  يسيلٍ فىًان ثٍخبوًاسَب ي افضبي آن ي افشاد  يَب فقّبليّتتشويت ساَجشدي اص آگبَبوٍ ي 

 (.De Haas, 2007, 2آوُب تقشيف وشد )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robert chamber   

2. Living 

3. Capabilities 

4. Activities 
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چارچًباصليمؼيط .0ضك 

 (Timalsina, 2007, 29)مىجـ: 

وٍ خبوًاسَبي سيسـتبيي ثـشاي   روش وشدٌ است وظًسَبي دس حبل تًسقٍ  ي مقيظتي سا دسَبساَجشدسٍ وًؿ اص  1سًوض

متىًؿ وشدن مقيظت طبمل وبس ثـشاي دسـتمضد ي    -2وظبيسصي فظشدٌ يگشتشدٌ؛  -1 :وىىذ مي حفؼ مقيظت خًد اوتخبة

تًاوـذ   (. دس ايـه ػـًست مُـبرشت مـي    Timalsina, 2007, 32مُـبرشت اص سيسـتب )   -3يوبس دس سيستب؛  اوذاصي وشت ساٌ

ثخظـي ي ثُجـًد اسبسـي مقيظـت      ؿ وـشدن دسآمـذ، اعميىـبن   خبوًاسَبي سيستبيي ثشاي متىًَّبي  ساَجشديىي اص  فىًان ثٍ

ـ  غيش َـبي  فقّبليّـت َبي ديگشي مخل وظـبيسصي فظـشدٌ ي    ساَجشدثب  ثيظتشخبوًاسَب مغشح ثبطذ وٍ  ي تشويـت  صسافـي محلّ

سيد. ايه سييىـشد   وبس ثٍي فؼلي َب چبسچًثي ثشاي فُم ي تحليل ثُتش مُبرشت فىًان ثٍتًاوذ  طًد. سييىشد مقيظتي مي مي

وـٍ   وـذ وشد حبثـت تزشثي دس مًسد مقيظت سيستبيي  َبي پژيَضَبي صوذگي مشدا تمشوض داسد.  تدس مًسد تًسقٍ ثش يالقيّ

 De Haan and) وىىذ حفؼ مي مجذأ المللي، ثقذ اص مُبرشت ويض پيًوذَبي وضديه خًد سا ثب ارتمبؿ مُبرشان داخلي ي ثيه

Mcdowell, 1997, 1)وىىذ يب دس مجذأ مبوذگبس ثًدٌ  . ايه مًضًؿ دسست ويشت وٍ افشاد يب مُبرشت اص مجذأ سا اوتخبة مي

 طًد. ثلىٍ مقمًالً َش دي وبس سا ثب َم اوزبا مي ،وىىذ ي مُبرشت ومي

ثلىـٍ اغلـت    ،َـب ديـذٌ طـًد    فىًان تمبا گضيىٍ ثٍ ٍ طُش يب مبوذگبسي دس سيستب وجبيذمُبرشت دائم اص سيستب ث ،دسيالـ

ي اص دَـذ   َـم وظـبيسصي سا دس سيسـتب ادامـٍ مـي      ي سيستبيي َم ثٍ طُش مُبرشت فؼلي داسدفشد يقىي  ؛طًوذ تشويت مي

دليـل وـم    ثٍ ـ  اص وظبيسصيسا تًاوذ دسآمذ خًد  ذ ي ثب ايه سيص ميوى مي ي سا وشتوظبيسصي ي وبس دس طُش دسآمذ فقّبليّت

 .وىذرجشان  ـ ثًدن ميضان صميه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scoons 
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 ػًست ثٍحبضش  پژيَضَبي مشثًط ثٍ سييىشد مقيظتي مذل مفًُمي  االت ي اَذاف تحميك ي ديذگبٌؤثٍ س تًرٍّثب 

 .استصيش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پضيَصمذلمفًُمي.1ضك 

 مىجـ: وگبسوذگبن

تحسيقريش

اسـت.   ايٍ تحليلي ي ممبيشـ   اص وًؿ تًػيفي مبَيّتوبسثشدي ي اص وؾش  َبي پژيَضحبضش اص لحبػ محتًا اص وًؿ  پژيَض

وٍ مظتمل ثـش   استي سيستبيي َب خبوًاس ش ياثشتٍ مقيظتِوبس ي متغيّ ويشييِ ش مشتمل مُبرشت فؼليِايه مغبلقٍ، متغيّدس 

 مُـبرش فؼـلي سيسـتبيي   غيش ي داساي مُبرش فؼـلي ي َب ٍ خبوًاسوليّ ،پژيَضآمبسي ايه  ي ربمقٍ .استپىذ وًؿ سشمبيٍ 

 َـب  ثب استفبدٌ اص سيص ميذاوي ي اثـضاس گـشدآيسي دادٌ   َب دادٌ آيسي رمـ. سيص استي وظبيسص( طُشستبن سشيآثبد َب )خبوًاس

 ي تىميلي استفبدٌ طذٌ است. َب آيسي دادٌ چىيه اص سيص اسىبدي ويض ثشاي رمـَم ؛وبمٍ ثًدٌ است پشسض

دس ايه سييىشد مقيظت افشاد ي خبوًاسَبي  .مغشح طذٌ استتبصگي  ثٍ سييىشد مًسد استفبدٌ، سييىشد مقيظتي است وٍ

دي  ،. ثش ايه اسـبس استي مبلي، اوشبوي، عجيقي، فيضيىي، ارتمبفي َب سيستبيي اص پىذ ثخض تظىيل طذٌ ي طبمل سشمبيٍ

ٍ  پشسضٍ ي تىؾيم طذ ي پز اص اوزبا سيايي ي مىبست، تُيَّب وبمٍ ثب گًيٍ وًؿ پشسض ثـب مظـًست وبسطىبسـبن، اص     َـب  وبمـ

 َـبي  پز اص سفـ اطىبل ،دست آمذ( استفبدٌ طذ. دسوُبيتٍ ث 86/0 )وٍ فذد وبمٍ پشسضآصمًن آلفبي وشيوجبخ رُت پبيبيي 

 مشدا  فىبيسي  وبال 

مُبرشت 
 سيستبيي

 محيغيآحبس  فشَىگي ـ ارتمبفيآحبس  التؼبديآحبس 

 سيستبييمقيظت خبوًاس 

 ارتمبفي ي سشمبيٍ اوشبوي ي سشمبيٍ مبلي ي سشمبيٍ فيضيىي ي سشمبيٍ عجيقي ي سشمبيٍ

 َبي فضبيي رشيبن 

 سشمبيٍ

 تًسقٍ سيستبيي  بيي طُشـ سيستبسياثظ فض
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ٍ  پشسضايه تقذاد  .دست آمذٍ ث 324 مًسد ويبص َبي وبمٍ پشسضمًرًد، ثب استفبدٌ اص فشمًل وًوشان، تقذاد  دس ثُمـه ي   وبمـ

تًصيــ  دس َش سيستب  وبمٍ پشسض 24ثٍ تقذاد ػًست تؼبدفي  ثٍي مشبيي  عًس ثٍ ،دس ميبن خبوًاسَبي دي گشيٌ 1388اسفىذ 

 ي تىميل طذ.

متفـبيتي  اوذ وٍ طشايظ عجيقـي ي دستشسـي    عجيقي دس سٍ خًطٍ لشاس گشفتٍ ػًست ثٍسيستبَبي طُشستبن سشيآثبد 

تؼبدفي اوتخبة طذٌ است وٍ  ػًست ثٍدسػذ اص ايه سيستبَب  20سيستبي طُشستبن،  65 ميبنگيشي اص  داسوذ. ثشاي ومًوٍ

 طًد. مي سيستب 13طبمل 

 روش طذٌ است.  (1ي مًسد استفبدٌ دس رذيل طمبسٌ )َب ، وظبوگشَب ي تقذاد گًيٍَب طبخغ

  

تحسيقيَا،وطاوگزَا،يگًيٍَاضاخص.0جذيل

تؼذادگًيٍوطاوگزضاخص

 12 يسبيل استجبعي ـ يسبيل خبوگي ـ آالت وظبيسصي اثضاس ي مبطيه مشىه ـ فيضيىي ي سشمبيٍ 1

 13 حك آثٍ ـ مشتـ حكـ  داا ـ ثبك ـ صميه ديم ـ صميه آثي عجيقي ي سشمبيٍ 2

 12 مظبسوت ـ َمجشتگي ارتمبفي افتمبد ـ ارتمبفي ي سشمبيٍ 3

 10 سومت خبوًاس ـ آمًصص خبوًاس مُبست خبوًاس ـ اوشبوي ي سشمبيٍ 4

 10 سُبا دس اوًاؿ آن ـ دستشسي ثٍ ياا ـ اوذاص پز مبلي ي سشمبيٍ 5

 57 َب وظبوگش ول سشمبيٍ 19 )پىذ سشمبيٍ( وُلّيي  سشمبيٍ 6

 
ٍ  ي ثشاي ممبيشٍ tي َب تحليل لشاس گشفتىذ، دس ايه ساثغٍ اص آصمًني مًسد تزضيٍ SPSSثب وشا افضاس  َب دادٌ  َـب  سـشمبي

اص آن استخشاد طذٌ است.ي رذايل مًسد ويبص  استفبدٌ طذٌ

مًردمطالؼٍيمىطسٍ

ايه طُشستبن اص  .است طذٌ دس غشة ايه استبن يالـ وٍ استي استبن وشدستبن َب يىي اص طُشستبن ،طُشستبن سشيآثبد 

 غشة ثب وظًس فشاق، اص طمبل ثب طُشستبن مشيًان، اص طشق ثٍ طُشستبن سىىذد ي اص رىًة ثٍ طُشستبن وبميبسان محذيد

 داسدسيستب  82دَشتبن ي  8طُش سشيآثبد است. ايه طُشستبن دي ثخض )مشوضي ي ايسامبن(  ،طًد. مشوض ايه طُشستبن مي

 ي َبي پىبَىذگبن فشالي، سيستبَبي لـشاس گشفتـٍ دس محـذيدٌ    ، اسديگبٌَب يٍ طذٌ، مىبنوٍ ثب وىبس گزاطته سيستبَبي تخل

ٍ . استسيستب  65طُشستبن  يخبوًاس، تقذاد سيستبَبي مشىًو 5طُش سشيآثبد ي سيستبَبي صيش  ، 1385سشطـمبسي   ي ثشپبيـ

  داسد.ـ مشبحت ويلًمتشمشثّ 1002 يداطتٍ  رمقيّتوفش  53992ايه طُشستبن 
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 ضُزستاندركطًرياستانمًاؼي  تسسيماتاداريييوسطٍ.2ضك 

يتحسيقَايافتٍ

دس ميـبن خبوًاسَـبي دي    1وُلّي ي مقيظتي ي سشمبيٍ ي پىذ سشمبيٍ ي ي تحميك دس مًسد ممبيشٍَب يبفتٍ ي دس ادامٍ ثٍ اسائٍ

طًد.  مي مُبرش پشداختٍغيش گشيٌ داساي مُبرش فؼلي ي

طثيؼييسزمايٍ

( 13/2) مُـبرشان غيش عجيقـي دس  ي اي( ميبوگيه سشمبيٍ ومشٌ 5دَذ وٍ دس عيف ليىشت )مميبس  مي وظبن 2وتبيذ رذيل 

ـ  ،دسػذ خغب 1ي مشتمل دس سغح َب ثشاي ومًوٍ tايه تفبيت ثىبثش آصمًن  .( است6/1) مُبرشانثبالتش اص  يثيض وم داس بمقى

چـشا وـٍ اگـش     ؛غيشمقمـًل ويشـت   عجيقي دس ميـبن خبوًاسَـبي مُـبرش    ي پبييه ثًدن ميضان سشمبيٍ .(0/01  )است 

دليـل اػـلي    ،طذ گفتٍعًس وٍ  َمبن .افتبد مُبرشت اتفبق ومي عًس وُل ثٍيظتش ثًد ي عجيقي خبوًاسَبي مُبرش ثَب سشمبيٍ

 وىـذ،  ميه ومـي تأ ، ويبصَبي خبوًاس ساوظبيسصيميضان صميه  چًنمُبرشت فؼلي، وم ثًدن ميضان صميه وظبيسصي است ي 

 . افتذ مي دس وتيزٍ مُبرشت اتفبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 است. َبي مقيظتي خبوًاس ي، مزمًؿ اوًاؿ سشمبيٍولّ ي سشمبيٍ. 1
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مُاجزانيغيزمُاجزانطثيؼيدريسزمايٍيآسمًنمسايسٍ.1جذيل

 t اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص
 
df 
 

 يسطحمؼىادار

 عجيقي ي سشمبيٍ
 55942/0 6322/1 160 مُبرشان

7 122 000/0 
 46146/1 7391/2 162 مُبرشانغيش 

 

اوساوييسزمايٍ

ٍ  اي ومـشٌ  5دَذ وٍ دس عيف ليىشت )مميـبس   مي وظبن 3وتبيذ رذيل  ( 51/3) مُـبرشان اوشـبوي دس   ي ( ميـبوگيه سـشمبي

 مقىبداس ،دسػذ خغب 1ي مشتمل دس سغح َب ثشاي ومًوٍ tثىبثش آصمًن  ،ايه تفبيت .( است3) مُبرشانغيش ثبالتش اصيثيض  وم

ٍ  ،اوشبوي دس ميبن خبوًاسَبي داساي مُـبرش  ي سسذ ثبالتش ثًدن ميضان سشمبيٍ مي وؾش ثٍ. (0/01  ) است  تـأحيش دليـل   ثـ

 گزاس ثًدٌ است. دس ايهتأحيشمُبرشت فؼلي ثبطذ وٍ ثش مُبست، آمًصص ي سومت ويشيي وبس ي خبوًاس داساي مُبرش فؼلي 

ت مًضًؿ يّاَمّ ،ميه وشدٌثشاي آمًصص ي مُبست خبوًاس تأسا  ي مًسد ويبصَب َضيىٍ ايىىٍفويٌ ثش  ،ػًست مُبرشت فؼلي

  مُبرشت است. يبدگيشي ارتمبفي مُبرشان دس عيّ ي دَىذٌ وظبن ثشاي خبوًاس ثبال ثشدٌ است وٍويض سا 

 

مُاجزانغيزيمُاجزاناوساويدريسزمايٍيآسمًنمسايسٍ.2جذيل

 سطحمؼىاداري t df اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص

 اوشبوي ي سشمبيٍ
  57568/0 5132/3 161 مُبرشان

7/5 
 

227 

 
000/0 

 72448/0 0240/3 160 مُبرشانغيش  

 

مالييسزمايٍ
ٍ  ا ومـشٌ  5وٍ دس عيف ليىـشت )مميـبس   دَذ  وظبن مي 4وتبيذ رذيل  ( 28/3) مُـبرشان مـبلي دس   ي ي( ميـبوگيه سـشمبي

 ،دسػـذ خغـب   1ي مشـتمل دس سـغح   َـب  ثشاي ومًوٍ tايه تفبيت ثىبثش آصمًن  .( است9/2) مُبرشانغيش ثبالتش اص يثيض وم

احـش   ي دَىـذٌ  وظبنمبلي دس ميبن خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي  ي ثبالتش ثًدن ميضان سشمبيٍ (.0/01  ) داس استبمقى

عجيقي وٍ يىي اص مىبثـ اػلي  ي وٍ ثب يرًد پبييه ثًدن سشمبيٍ استت يّاَمّثبرب  . ايه مًضًؿ اص آناستمخجت مُبرشت 

 . است مُبرشانغيش ثيظتش اص گشيٌ مُبرشانمبلي گشيٌ  ي ، ميضان سشمبيٍاستتًليذ دسآمذ 

 
 مُاجزانغيزيمُاجزانسزمايٍماليدريآسمًنمسايسٍ.3جذيل

 مؼىاداريسطح t df اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص

 مبلي ي سشمبيٍ
 59474/0 2820/3 159 مُبرشان

6/3 222 

 
000/0 

 91069/0 9194/2 160 مُبرشانغيش  
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اجتماػييسزمايٍ

ٍ   ومشٌ 5عيف ليىشت )مميبس  َذ وٍ دسد وظبن مي 5وتبيذ رذيل   (39/3) مُـبرشان ارتمـبفي دس   ي اي( ميـبوگيه سـشمبي

، دسػـذ خغـب   1ي مشتمل دس سـغح  َب ثشاي ومًوٍ tثىبثش آصمًن  ،ايه تفبيت .است (78/3مُبرشان )غيش ومتش اص يثيض وم

ٍ سيد  احتمبل مي .(0/01  ) داس استمقىب ٍ  مُـبرشان ارتمـبفي دس ميـبن    ي پبييه ثًدن ميضان سـشمبي غيجـت  دليـل    ثـ

 ي اوگيضٌ طًد ثبفج مي ثبطذ وٍ دس محيظ سيستب ي وجًد مىبفـ التؼبدي مظتشن ثب سيستبييبن وظبيسص مُبرشان ي چىذمبٍَ

ي خبوًاسَبيظبن ومتـش اص گـشيٌ خبوًاسَـبي وظـبيسص      مُبرشانمظبسوت دس وبسَبي رمقي ي َمجشتگي ارتمبفي دس ميبن 

َـب   اسصص ي ياسغٍ داسوذ ي ثٍ مُبرشانتشي وشجت ثٍ  َمبَىگوشبوي َشتىذ وٍ سياثظ  مُبرشانغيش گشيٌ ،حبلَش . ثٍثبطذ

 ارتمبفي ثيظتشي ويض ثشخًسداسوذ.  ي حبوم دس سيستب اص سشمبيٍتي ي َىزبسَبي سىّ

 

مُاجزانغيزيمُاجزاناجتماػيدريسزمايٍيسمًنمسايسٍ.آ4جذيل

 سطحمؼىاداري t df اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص

 ارتمبفي ي سشمبيٍ
 51137 3969/3 160 مُبرشان

22/5 225 

 
0005/0 

 61714/0 7879/3 162 مُبرشانغيش  

 

فيشيكييسزمايٍ

ٍ  اي ومـشٌ  5دَذ وٍ دس عيف ليىشت )مميبس  وظبن مي 6وتبيذ رذيل  ( 56/4) مُـبرشان فيضيىـي دس   ي ( ميـبوگيه سـشمبي

داس اسـت  بمقى ،دسػذ خغب 1َبي مشتمل دس سغح  ثشاي ومًوٍ tايه تفبيت ثىبثش آصمًن  .است (42/4) مُبرشانثبالتش اص غيش

ايـه خبوًاسَـب دسآمـذ    وـٍ  فيضيىي خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي ثٍ ايه مقىـي اسـت    ي ثبال ثًدن سشمبيٍ. (0/01  )

وٍ اص مشـىه   اي است امب دسآمذ آوُب اص مُبرشت فؼلي ثٍ اوذاصٌ ،وظبيسصي وذاطتٍ يب اص وظبيسصي دسآمذ ثشيبس ومي داسوذ

دسآمذ حبػـل اص مُـبرشت فؼـلي امىـبن      گمبن، ثييومل ثيظتشي ثشخًسداسوذ.  يسبيل حمل ي دياا ثيظتشثُتش، وبالَبي ثب

 ي فيضيىي سا ثشاي آوُب فشاَم وشدٌ است. َب گزاسي دس سشمبيٍ سشمبيٍ

 

مُاجزانغيزيمُاجزانآسمًنمسايسٍسزمايٍفيشيكيدر.5جذيل

 مؼىاداريسطح t df اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص

 فيضيىي ي سشمبيٍ
 26318/0 5683/4 159 مُبرشان

22/4 225 

 
0005/0 

 23477/0 4289/4 162 مُبرشانغيش  
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كُلّييسزمايٍ

 دَـذ.  وظبن مي (ايٌ ومش 5عيف ليىشت ) مميبس  سا دس مُبرشانغيش ي مُبرشانولي دي گشيٌ  ي ميبوگيه سشمبيٍ 7رذيل 

 tثىبثش آصمـًن   .( است19/3) مُبرشانغيش ( ثيظتش اص ميبوگيه51/3) مُبرشاني لّوُ ي ميبوگيه سشمبيٍثيىيم  مي وٍ َمچىبن

 مُـبرشان غيش ثيظتشي اص گـشيٌ  ي سشمبيٍ مُبرشانگشيٌ  ،دسػذ اعميىبن 99يقىي ثب  ؛داس استبدسػذ خغب مقى 1دس سغح 

دي گـشيٌ سا   يضـقيّت اص  وُلّـي تًاوـذ ومـبيي    مـي  ،استي خبوًاس َب سشمبيٍ لّمزمًؿ وُ وُلّي ي سشمبيٍربوٍ  اص آناوذ.  داطتٍ

گشيٌ خبوًاسَـبي مُـبرش    يضقيّتويض  َب دس مزمًؿ سشمبيٍوٍ گًوٍ وؾش داد  تًان ايه مي ثش ايه اسبس .خًثي وظبن دَذ ثٍ

َـبي سيسـتبيي   احش مخجت مُبرشت فؼلي ثش مقيظـت خبوًاس  ي دَىذٌ خًثي وظبن ايه مًضًؿ ثٍ .است مُبرشانغيش ثُتش اص

 .استداساي مُبرش فؼلي 

 
كليياسوظزسزمايٍمُاجزانغيزيمُاجزانديگزيٌيآسمًنمسايسٍ.6جذيل

 سطحمؼىاداري t df اوحزافمؼيار مياوگيه N جامؼٍآماري َاضاخص

 وُلّي ي سشمبيٍ
 35/0 51/3 161 مُبرشان

74/6 228 

 
000/0 

 35/0 19/3 160 مُبرشانغيش  

گيزيوتيجٍ

ثـش پـىذ داسايـي     تأويـذ ايـه سييىـشد ثـب     .ثيىـذ  مـي  پىذ داسايي مقيظـتي  يسيستبيي سا دس استمب ي سييىشد مقيظتي، تًسقٍ

ٍ . مُبرشت فؼـلي  داسدسيستبيي  ي ، ديذگبَي فشاتش اص وگبٌ التؼبدي سا دس مًسد تًسقٍايٍ سشمبي يىـي اص اوـًاؿ    فىـًان  ثـ

ي مقيظـتي خبوًاسَـبي سيسـتبيي ي    َـب  ثـش داسايـي   مُمّي تأحيش ،مًسد مغبلقٍ ي دس وبحيٍ سيستبيي ـ طُشي ي َب مُبرشت

ثيظتش ثًدن  ي دَىذٌ وظبن ،ي دي گشيٌَب ميبوگيه داسايي ي ممبيشٍ ،ديذيمگًوٍ وٍ  تًسقٍ آوُب داسد. َمبن يوتيزٍ استمبدس

ارتمبفي ي عجيقـي دس خبوًاسَـبي    ي ي دي سشمبيٍ استخبوًاسَبي مُبرشان  ميبني فيضيىي، اوشبوي ي مبلي دس َب سشمبيٍ

ثيظتش  ،خبوًاسَبي داساي مُبرش وُلّيي  سشمبيٍَمچىيه  ؛استثيظتش اص خبوًاسَبي داساي مُبرش فؼلي  ،غيشمُبرش وظبيسص

َـب  مقيظـتي ايـه گـشيٌ اص خبوًاس    ساَجشدتُشان، ثيظتش . مُبرشت فؼلي ويشيي وبس ثٍ طُشَب ي استاص خبوًاسَبي وظبيسص 

 ايٍ ي سـشمبي َـب  مخجـت آن ثـش داسايـي    آحـبس ثلىـٍ   ،شتيطذ مىفي و مي فىش اغلتآوچٍ وبسوشد مُبرشت ثشفىز  ي است

ي فيضيىـي، مـبلي ي   َـب  ايه وًؿ مُبرشت سجت افضايض داسايي ،است، رذا اص وشت دسآمذ وىشدوي اوىبس خبوًاسَب مظًُد ي

ويـشيي وـبس ثـٍ     سيوذ مُـبرشت فؼـلي  دس  تشيه مًاسد مُماي يىي اص ٍ ي اسسبلي يب حًالَب پًلاوتمبل د. طً مي اوشبوي ويض

 يمقيظـت سيسـتبييبن ي استمـب    يدس حفـؼ ي استمـب   ايٌ اص طـُش ثـٍ سيسـتب ومـض فمـذ      َـب  . اوتمبل ايه سشمبيٍستسيستب

ويشيي وبس گًوٍ اؽُبس داطت وٍ مُبرشت فؼلي  تًان ايه مي ثٍ سييىشد مقيظتي تًرٍّفُذٌ داسد. ثب ي تًسقٍ ثشَب طبخغ

ٍ  ي پزيشي دس وبحيٍ وبَض آسيت وبَض فمش ي سجت افضايض سفبٌ، مـًسد   ي مًسد مغبلقٍ طذٌ ي ايه وًؿ مُبرشت دس وبحيـ

ثـٍ  ي طـغلي الـذاا   َـب  دليـل ومجـًد فشػـت    فشؽ وٍ مُبرشان ثٍ ثٍ ايه پيض تًرٍّمغبلقٍ وبسوشد مخجت صيبدي داسد. ثب 

ي طغلي ي مىبثـ دسآمذي سـجت  َب دس ايه ػًست وجًد فشػت طذ، ومي زبامُبرشت فؼلي اواگش  ؛وىىذ مي مُبرشت فؼلي
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 طذ.   مي پزيشي خبوًاسَبي سيستبيي افضايض فمش ي وبثشاثشي، وبَض سفبٌ ي افضايض آسيت

ٍ  َب خبوًاس ساَجشدداطت وٍ مُبرشت فؼلي،  تًرٍّثبيشتي  مـًسد مغبلقـٍ ثـشاي حفـؼ ي ثُجـًد       ي ي سيسـتبيي وبحيـ

اص رملٍ  يداليل گًوبگًو ثٍخبوًاس ـ   ي گًي ويبصَبي سبالوٍ رًاة ،دس طشايغي وٍ محيظ عجيقي محذيدٌ .ستآوُبمقيظت 

ٍ امىبن مُـبرشت  وجًد وبحيٍ ي  ايٍ حبطي مًلقيّتتي ي ضقيف، پبييه ثًدن وشجت اوشبن ثٍ صميه، وظبيسصي سىّ  ػـًست  ثـ

دس ثُجًد مقيظـت خبوًاسَـبي    مُمّيرشت فؼلي ومض ي دس ايه طشايظ مُب طًد اوزبا ميمُبرشت فؼلي  ،وجبطذ ـ  دائمي

 مُبرشفشست داسد.

َاپيطىُاد

ايـه وـًؿ    ي سا ثشاي مذيشيت مىبست ثشتًان پيظىُبدَبي مي گيشي، ي وتيزٍ َب ال تحميك، مجبوي وؾشي، يبفتٍؤس ثٍ تًرٍّثب 

 : استمُبرشت مغشح وشد وٍ ثٍ طشح صيش 

تًان اوتؾبس داطـت وـٍ ومـض ايـه وـًؿ       مي ،مُبرشت ػًست گيشددسػًستي وٍ مذيشيت مىبسجي ثش ايه وًؿ   - 1

 سيستبيي افضايض يبثذ.  ي مقيظت خبوًاسَب ي تًسقٍثُجًد وتيزٍ ي دس ايٍ ي سشمبيَب داسايي يمُبرشت دس استمب

ً  مي ي ممؼذ ي مىفي دس مجذأَب ديذگبَي وٍ مقتمذ است مُبرشت مًرت پيبمذ  - 2 اسـت.   ثـبصوگشي ويبصمىـذ   ،دطـ

دس ساستبي مظبغل فؼلي  يي وٍَب مُبست ييژٌ ثٍ ،آمًصي شص وتبيذ مخجت مُبرشت، ثب آمًصص مُبست ي حشفٍػًست پزيدس

 ي مقيظتي آوُب سا ثيظتش وشد.َب تًان طبوز وبسيبثي دس ممؼذ ي افضايض سشمبيٍ مي ،ثبطذ مُبرشافشاد 

ٍ  ثيظـتش ايه افـشاد   .ستثيمٍ اص مًاسد ضشيسي ثشاي ومه ثٍ آوُب ييژٌ ثٍ ،ميه ارتمبفي ايه افشادمًضًؿ تأ  - 3  ثـ

ٍ    ايه افشاد ثٍ ثيظتشوبس آمبس ثباليي داسد ي  َىگباوٍ حًادث  داسوذ گشايضوبسَبي سبختمبوي   دليل فؼلي ثـًدن وـبس، ثيمـ

اص  ايه افـشاد  ي ثٍ ثيمٍ تًرٍّ .دَىذ مي تمبا سشمبيٍ خًد سا اص دست ثيظتش آوُب ،وبس َىگبادس  َىگبا حبدحٍدسوتيزٍ  وذاسوذ،

 ثشاي ايه افشاد ثبطذ. مُمّيتًاوذ ومه  مي وبسفشمب يب ديلت ربوت

مـًسد   ثٍ مىبثـ دسآمذي خبوًاسَب دس مجـذأ صمبن تىًؿ ثخظي  َمثبيذ فؼلي  مُبرشانثشاي متىبست وشدن تقذاد   - 4

تًاوذ ؽشفيت پزيشص ويشيي وـبس   مي ثٍ سيص رذيذ پشوذگبنداسي ي پشيسص  اوذاصي داا وظبيسصي ي ساٌ ي وؾش ثبطذ. تًسقٍ

 سا افضايض دَذ.

فشوگي( ي ػىبيـ دستي اص سبثمٍ ي پتبوشيل ثباليي دس مىغمٍ ثشخًسداسوذ گشتشص ي  وظت تًت ييژٌٍ داسي )ث ثبك  - 5

ي يسصطـي،  فشَىگي  گشدطگشيمشصي،  داديستذثٍ  تًرٍّ. وىذتًاوذ ثخظي اص ويشيي وبس سا رزة  مي ؽشفيت آوُب ثبالثشدن

 سيستبيي داسوذ. ي سيضي مىبست، پتبوشيل صيبدي ثشاي تًسقٍ ثشوبمٍ ثبويض  ايٍ وظت گلخبو
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