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چکیذٌ
هَمَع پضٍّؼ حبمز ًبظز ثز ػَاهل هَثز ثز پیسایؼ ٍ گغتزػ پسیدسُ کَزکدبى کدبر زر
ؽْز اَّاس اعت .حدن ًوًَِ ایي تحقیق ً 100فدز اعدت کدِ ثدب رٍػ چٌدس هزحلدِای تقدبزفی
گززآٍری ؽسُ اعت .اثتسا ثِ ثزرعی هفَْم ،اثؼبز ٍ گغتززُ کبرکَزکدبى پززاذتدِ ٍ عدسظ ثدِ
یبری ًظزیِ ّبی اختوبػی اس خولِ ًظزیِ هبًَئل کبعتلشً ،ظزیِ عیبعت اختوبػی یب تئدَری رفدبُ
زر حبل فٌؼتی ؽسىً ،ظزیِ ثی عبسی اختوبػی ًظزیدِ آًدَهی زٍرکدینً ،ظزیدِ آًدَهی راثدزت
هزتي ٍ ًظزیِ عبذتبری پبعَعدًَش ثدِ تجیدیي ػَاهدل هدَثز ثدز پسیدسُ کدبر کَزکدبى پدززاذتین.
اىالػبت گززآٍری ؽسُ ثَعیلِ ًزم افشار  spssپززاسػ ؽسُ ٍ ثب اعتفبزُ اس ًوَزارّب ٍ خدساٍل
 -1زاًؾیبر گزٍُ ػلَم اختوبػی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ؽَؽتز
 -2زاًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽس خوؼیت ؽٌبعی زاًؾگبُ آساز ؽَؽتز
ّ -3یبت ػلوی گزٍُ ػلَم اختوبػی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس ؽَؽتز
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فزاٍاًی ٍ زرفس ٍ مزیت ّوجغتگی رتجِ ای اعسیزهي ٍ آسهَى  Tتدشیدِ ٍ تحلیدل ؽدسُ اعدت.
یبفتِ ّبی حبفل اس تدشیِ ٍ تحللی اىالػبت پضٍّؼ حبمز ثیبًگز ایي اعت کِ هتغیز ّدبی فقدز
اقتقبز ،تحقیالت ٍالسیي ،حبؽیِ ًؾیٌی ،مؼف ثزًبهِ ّبی حوبیتی ،ػدسم آگدبّی اس حقدَ ٍ
اخجبر ذبًَازُّب زر ایدبز ٍ گغتزػ پسیسُ کبر کَزکبى تأثیز هثجت ٍ هؼٌبزاری زاؽتِاًس.
ياشٌَای کلیذی :کَزکبى کبر ،فقز اقتقبزی ،تحقیالت ٍالسیي ،حبؽیِ ًؾیٌی ،مؼف
ثزًبهِّبی ذسهبت ٍ حوبیتی ،اخجبر ذبًَازُّب ،ػسم آگبّی اس حقَ .
مقذمٍ
ثٌبثز آهبرّبی رعوی  240هیلیَى کَزک کدبر زر عزاعدز زًیدب ٍخدَز زارز .فؼدبنى حقدَ
کَزک ٍخَز قزیت ثِ  2هیلیَى کَزک کبر زر ایزاى را ترویي سزُ اًس .حنَر چؾدوگیز ایدي
کَزکبى زر عز ّز چْبر راُ ،هیساى یدب هزکدش تفزیحدی زر عبعدز ؽدْزّب ٍ اًجدَُ کبرگدبُّدب ثدب
ؽزایو ًبهٌبعت هَیس ایي ترویي اعت .هبؽیي ثیوبر تَلیس اقتقبزی زر ایزاى ٍ عبرط خْبى ّدز
رٍس کَزکبى کبر را ثبس تَلیس ًوَزُ ٍ ثز اثؼدبز ایدي فبخؼدِ گغدتززُ هدیافشایٌدس .کَزکدبى کدبر
ػوستبً زر ؽزایو ًبهٌبعت اس ًظز ایوٌی ٍ ثْساؽت قدزار زارًدس ٍ زر هؼدزك اًدَاع آعدیت ّدبی
اختوبػی اس خولِ قتل ٍ تدبٍس ٍ اًَاع ثشّکبری ّغتٌس.
کبر اًتربة آگبّبًِ کَزکبى ًیغت .کبر کَزکبى تحویلدی اختودبػی اس عدَی عدبذتبرّبی
عیبعی ،ایسئَلَصیک ٍ ثِ ٍیضُ اقتقبزی خبهؼِ ثدَزُ ٍ ایدي گًَدِ اعدت کدِ اّویدت پضٍّؾدی
خبهؼِ ؽٌبعبًِ َّیسا هی ؽَز .ثبیس تَخِ زاؽت کِ ایي پسیسُ ّبی اختوبػی زیگز ثؼٌَاى خشئدی
اس پیکزُ کلی خبهؼِ اعت کِ هؼٌب هییبثس.
اهزٍسُ کبر کَزکبى ثیؾتز زر کؾَرّبی زر حبل تَعؼِ خْبى رٍاج زارز .هیلیَى ّب کَزک
زر عٌیي پبییي ثب ّسف اهزارهؼبػ ذَز ٍ ذبًَازُ ذَز ثِ کبر هؾغَل ّغتٌس .کدبر کَزکدبى ثدِ
اؽکبل هرتلف زر کبرذبًِ ّب ،هؼبزى ،هشارع ٍ ثرؾْبی هرتلدف ذدسهبتی اًددبم هیگیدزز .کدبر
آًْب ثقَرت ًیوِ ٍقت یب توبم ٍقت ،فقلی یب زائوی اعت .هوکي اعت ایدي کَزکدبى زعدتوشز
ذَز را ثقَرت خٌغی یب پَلی ثگیزًس یب ذدبًَازگی ثدی هدشز ثبؽدٌس .ػدسُای ؽدبیس افدالً هدشز
ًگیزًددس ٍ تٌْددب ثددزای عددز پٌددبُ ٍ هحلددی ثددزای حوبیددت ٍ یددب ثددزای غددذایی ثرددَر ٍ ًویددز کددبر
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کٌٌس(رئیظزاًب .)232 :1382 ،کبر کَزکبى خٌجِّبی هٌفی اقتقدبزی ٍ اختودبػی قبثدل تدَخْی
زر ثز زارز .ایي کبر هبًغ افشایؼ خسی هْبر ت ّب ،آهَسػ ٍ زاًؼ هیؽدَز ،زرآهدس ثیودِ ّدبی
اختوبػی کبّؼ پیسا هیکٌس .فسهِّبی خبًی ٍ هبلی ثبن هیرٍز ٍ اًَاع آعیتّدبی اختودبػی
ؽبهل خٌغی ،اػتیبز ،ذززُ فزٍؽی هَاز هرسر ٍ ثشرّکبری را ثسًجبل زارز.
ىجق آهبر عبسهبى ثیي الوللی کبر ) (ILOزر عبل  2005تؼساز  246هیلیدَى کدَزک کدبر زر
خْبى ٍخَز زاؽتِ کِ اس ایي تؼساز  73هیلیَى ًفز کوتز اس  10عبل زاؽتِ اًدس ٍ ّدز عدبل 22000
ًفز ثز اثز کبر هیهیزًس .ثیؾتزیي آهبر هزثَه ثِ کَزکبى کبر اعت کِ تؼساز آى ثدِ  127هیلیدَى
ًفز هیزعس.(ILO, 2005).
اهزٍسُ پسیسُ کَزکبى کبر ثِ ٍمؼیتی ّؾسار زٌّسُ رعیسُ اعت کِ تَخِ هغدئَنى اهدز را
هیىلجس .آهبرّبی هَخَز زر هَرز کَزکبى کبر زر ایزاى هتفبٍت اعت ٍ تؼدساز آى حتدی تدب 2
هیلیَى ًفز ترویي سزُ هیؽَز (رٍسًبهِ ایزاى.)1383 ،
ثِ رغن قَاًیي هَز زر کؾَرّب ،ثِ زلیل ٍمؼیت ذبؿ اختوبػی ٍ اقتقدبزی کَزکدبًی کدِ
زر عٌیي هرتلف کبر هیکٌٌس ٍ ثدسلیل هوٌَػیدت قدبًًَی ثکدبرگیزی کَزکدبى زر کبرگدبُ ّدب،
ّیچگًَِ آهبر رعیوی زر ایي سهیٌِ ٍخَز ًسارز ٍ ایي ٍخَز ًسارز ٍ ایي اهز ثبػث ؽدسُ ثزًبهدِ
ریشی ٍ اًسیؾوٌساى تسثیز ثزای کَزکبى ثغیبر عرت ثبؽٌس .ثزاعدبط آذدزیي آهدبر هزثدَه ثدِ
کَزکبى کبر زر ایزاى کِ اس عَی هسیز کل ثبسرعی ٍسارت کبر ٍ اهدَر اختودبػی اػدالم ؽدسُ
حسٍز  1/008/000کَزک کبر ٍخَز زارز کِ اس هیبى آًْدب ً 400/000فدز ثدیي  15تدب  18عدبل
ثَزُاًس (ًؾزیِ فزٌّگی ٍ پضٍّؾی ،ؽوبرُ.)108 ،
عی رایت هیلش ثِ زرعتی اعتسنل هیکٌس کدِ ٍقتدی یدک هغدألِ تؼدساز سیدبزی اس هدززم را
تحت تأثیز قزار هیزّس ٍ تؼساز سیبزی اس هززم را فزا گزفتِ اعت ،ثبیس ریؾِّدبی ایدي هغدألِ را
فزاتز اس افدزاز ٍ زر عدبذتبرّبی اختودبػی یؼٌدی زر چدبرچَةّدبی کلدی اقتقدبزی ،عیبعدی ٍ
اختوبػی خبهؼِ خغتدَ ًوَزُ ًوی تَاى هغبئل ٍ هؾکالت خبهؼِای را کِ ثِ لحدبً عدبذتبری
هؼیددَة ٍ زچددبر هؾددکل اعددت ثددب تغییددز افددزاز حددل ًوددَز .ثٌددبثزایي مددزٍرت تَخددِ ثددِ هغددألِ
کبرکَزکبى را هیتَاى زر هَارز سیز هؾبّسُ کزز:
الف) گغتزػ رٍس افشٍى کبرکَزکبى :اگز عي پبیبى کَزکی را ثزاعبط پیوبى ًبهِ حقدَ
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کَزک  18عبل زر ًظز ثگیزین ،زر عبل  2002ثیؼ اس  350هیلیَى کَزک ٍ ًَخَاى ثدِ خدبی
پززاذتي ثِ تحقیل ،ثِ کبر هؾغَل ّغتٌس .ثٌظز هیرعس آهبر کَزکبى کبر زر ایزاى ًیش ثِ زلیدل
گًَبگَى رٍ ثِ افشایؼ هیثبؽس.
ة) آعیت پذیزی کَزکبى زر ثزاثز کبر :کَزکبى زر ؽزایو ثغیبر ًبهيلَة اس ًظدز تغذیدِ،
ثْساؽت ٍ اًدبم کبرّبی حبز ٍ ذيزًبک ثِ عز هیثزًس .ایي کَزکبى هیتَاًٌس ثِ راحتی ثبسیچِ
اعت ثشّکبراى حزفِ ای اػن اػغبر رقیق یب ثبًسّبی تَسیغ هَاز هرسر ٍ ػَاهل ایدبز ذبًدِ ّدبی
فغبز قزار گیزًس.
ج) تأثیزات اقتقبزی -اختوبػی کبر کَزکبى :عجت افدشایؼ عدَز ٍاًجبؽدت عدزهبیِ ثدزای
کغبًی هیؽَز کِ کَزکبى را هَرز اعتؾوبر قزار هیسٌّس ٍزر ًتیدِ فبفلِ ىجقبتی را زر خبهؼدِ
ثیؾتز هیکٌس ٍ فقز ٍ تْسیسعتی را افشایؼ هیزّس .کَزکبى را اس زعتیبثی ثدِ زاًدؼ ٍ هْدبرت
کبفی ثبس هت زارز ،زرًتیدِ ثْزٍُری ًیزٍی کدبر را زر خبهؼدِ افدشایؼ هدیزّدس .آعدیت ّدبی
اختوبػی ،هبًٌس اػتیبز ،ثشّکبری ،اعتؾوبر ،تجؼیل ٍ فقز افدشایؼ هدی یبثدس ٍ زر ًتیددِ عدالهت
اختوبػی را ثِ هربىزُ هیاًساسز ٍ هبًغ پیؾزفت ٍ تَعؼِ خبهؼِ هیگززز.
پیطیىٍ تحقیق
یکی اس کبرّبی فَرت گزفتِ زر هَرز کَزکبى تحقیقی اعت کِ "ّدبًظ ایٌگٌَْرعدت"
زر آلوبى اًدبم زازُ اعت .زر ًتیدِ گیدزی ایدي تحقیدق ایٌگَْرعدت ػٌدَاى هدیکٌدس کدِ کدبر
کَزکبى زر آلوبى ذَزػ را ثی ًْبیت ثِ ػٌَاى یک پسیسُ ًبهدبًظ ٍ هجْن ًؾبى زازُ اعت ٍ
هؼتقس اعت کِ ثب زراهبتیک خلَُ کززى ایي هَمَع حقَ اؽتغبل کَزکبى را ًوی تدَاى ًؾدبى
زاز ٍ ّوچٌیي هحسٍزیت قبًًَی ثزای کبر کَزکبى هوکي اعت ثبػث تنؼیف احغدبط لیبقدت
ٍ ارسػ اختوبػی زر کَزکبى ثبؽس.
هحوس خاللی ( )1377زر تحقیقی تَفیفی ٍ ثدب رٍیکدزز زرثدبرُ ٍمدؼیت کدبر کَزکدبى ٍ
ًَخَاًبى زر ایزاى ثیبى هیکٌس کِ ػلیزغن توبم ٍاقؼیتْدبی هَخدَز هدیتدَاى ازػدب ًودَز کدِ زر
هقبیغِ ثب ثزذی هٌبىق زًیب کبر کَزکبى زر ایزاى ثسنیل فزٌّگی یک هؼنل ؽسؽدس اختودبػی
ًیغت .زر ػلت یبثی کبر کَزکبى هؼتقس اعت کِ فقز تَخیْبت اقتقبزی ،ثیغَازی ،هحزٍهیدت
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اس آهَسػ ،عٌتّب ٍ فزٌّگْبی غلو ثبػث ثَخَز آهسى کَزکبى کبر ؽسُ اعت.
تحقیقی ثب ػٌدَاى ثزرعدی ٍمدؼیت ذدبًَازگی ٍ اختودبػی کَزکدبى ذیبثدبًی تَعدو اهدَر
آعیت زیسگبى عبسهبى ثْشیغتی کؾدَر زر عدبل  1379اًددبم ؽدسُ اعدت .ثزاعدبط ًتدبیح ایدي
تحقیق  %88کَزکبى ذیبثبًی پغز ٍ  %12زذتز ّغتٌس .کَزکبى  13عبلِ ثدب اذتقدبؿ زازى 8/2
 %کل کَزکبى ذیبثبًی ثبنتزیي زرفس گزٍُ عٌی را ثِ ذدَز اذتقدبؿ هدیزٌّدس .تقزیجدبً %19
سیز عي  5عبل ثَزُاًس ٍ هیبًگیي عي کَزکبى هَرز هيبلؼِ  11عبل ٍ  7هبُ ثَزُ اعت.
فزیجزس رئیظ زاًب (فقلٌبهِ رفبُ ،1383 ،ػ  )7زر هقبلِ ای زرثدبرُ چگدًَگی ٍ تحلیدل کدبر
کَزکبى زر هقیبط کالى ثحث کززُ ٍ ثب تَخِ ثِ چبرچَةّبی آهدبری هَخدَز ٍ ثدب ًگدبُ ثدِ
ثزرعی ّبی قجلی ،کبر افزاز زر عي  14عبل توبم ٍ کوتز را ثؼٌَاى کبر کَزکدبى زر ًظدز گزفتدِ
اعت .زر ثزرعی ػلت پسیسُ کبر کَزکبى هؼتفس اعدت کدِ فقدز ،ثدی ػدسالتیً ،جدَز ًظبرتْدبی
زٍلتی زر زفبع اس حقَ کَزکبى کِ ػَاهل ٍاثغتِ ٍ پیَعدتِ ثدِ یکسیگزًدس ،ػبهدل اعبعدی زر
ثَخَز آهسى کبر کَزکبى زر زرٍى ًظبم اختوبػی ٍ اقتقبزی اعت.
مباوی وظری
ثِ رغن تزًز ًظزیِّبی ؽزحی ثز چگدًَگی ٍ چزایدی رخ زازى حدَاز ّغدتٌس .اس ایدي رٍ
ًظزیِّبی خبهؼِ ؽٌبذتی ،ؽزحی زازى ثز ایي هَارز ّغتٌس کِ اًغبىّب چگًَدِ رفتدبر هدیکٌٌدس
ارتجبه ثزقزار هیکٌٌس ٍ ذَزؽبى را عبسهبًسّی هیکٌٌس(تزًز.)1998 ،
پسیسُ کَزکبى کبر ٍ ثْزُ کؾی اس آًْب زر اؽکبل خسیس یک پسیسُ خْدبى ؽدوَل ٍ ًغدجتبً
خسیس اعت کِ ثب تحَنت اقتقبزی ٍ اختودبػی خْدبى ،مدؼف زٍلدت هلدی ٍ ثدَیضُ تندؼیف
زٍلت رفبُ ،ثحزاى پسر عبنری ،اؽکبل خسیس فقز ،ثی ذبًوبى ٍ ثِ حبؽیِ راًسُ ؽسى زر خْدبى
هزتجو اعتً .ظزیِ هبًَئل کبعتلش زاػیِ تجییي ایي تحَنت را زارز .زیگز ایي تئدَری زر تحلیدل
تحَنت ٍ هغبئل اختوبػی ثِ ػَاهل ٍ پَیبیی ّبی عبذتبری ٍ ٍاحسّبی تحلیدل کدالى هقیدبط
خْبًی تأکیس زارز لذا قبثلیت کبرثزز ٍ اًيجب آى زر تحلیل هغبئل اختوبػی ًغجت ثِ رٍیکززّب
ٍ ًظزیبت فزز گزایبًِ ٍ تقلیل گزایبًِ کِ هغبئل اختوبػی را ثِ ٍیضگی ّدب ،ؽدزایو ٍ رفتبرّدب ٍ
رٍاثو فزز ٍ ذبًَازُ رثو هیزٌّس ثیؾتز اعت.
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ًظزیِ ّبی ثی عبسهبًی اختوبػی کِ ؽدبهل ًظزیدِ آًدَهی راثدزت هدَتي ًظزیدِ ػدسم تؼدبزل
عبذتبری پبرعًَش ٍ ًیشثت اعت زر ثزرعی هغبیل ثِ ؽزایيی تَخِ زارًدس کدِ هٌددز ثدِ اس ّدن
گغیرتگی ،مؼف ٍ تٌبقل ٍ ًبکبرآٍری قَاػسٌّ ،دبرّدب ٍ عدبذتْبی اختودبػی هدیؽدًَس ٍ
ػسم تؼبزل عبذتبری ٍ مؼف اًغدبم اختوبػی را ثَخَز هیآٍرًس(آساز ارهکی )47 :1377 ،ثز
ىجق ایي ًظزیدِ هدیتدَاى فدزك کدزز کدِ کَزکدبى کدبر ذیبثدبًی اًؼکبعدی اس ؽدزایو سیغدت
اقتقبزی -اختوبػی -فزٌّگی اقؾبر تْی زعت ٍ آعیت پذیز حبؽیِ ًؾیي ّغت کِ ًتَاًغتِ اًس
زر خزیبى هَاخِْ ثب تحَنت اختوبػی حساقل عِ زِّ ایزاى اًيجب یبثس.
ّوچٌیي زر پزتَ ًظزیِ ػسم عبذتبری پبرعًَش ٍ ًیش ثت هدیتدَاى فدزك کدزز کدِ پیدسایؼ
هغألِ کَزکبى کبر ذیبثبًی ًبؽی اس اذتالل زر کبرکزز ذززُ ًظبم سیغتی ٍ اذدتالل زر فزآیٌدس
هجبزلِ اًضی ٍ تيالػبت زر ذززُ ًظبم سیغتی یب ًْبز اقتقبز اعت کِ ًتَاًغتِ اعت اًزصی ًبؽدی
اس زگزگًَیّبی هحیيی(خٌگ ٍ ذزاثی ّبی ًبؽی اس آًبى ٍ ّدَم زٍ هیلیَى آٍارُ افغدبًی) ٍ
فؾبر ًبؽی اس تحَنت عزیغ خوؼیتی ایزاى ٍ ًیبسّبی کبرکززی ٍ ثزذَاعدتِ اس آى را ثدزآٍرزُ
عبسز .پیبهس چٌیي اهزی گغتزػ فقز ،کبّؼ رؽس اقتقبزی ،تَرم ثیکبری ٍ ًبثزاثزی اعدت کدِ
پسیسُ کَزکبى کبر ٍ ذیبثبى ًوَزی اس ایي هغبیل اختوبػی عبذتبری اعت(هؼیس فز.)1379 ،
لَئیظ زر ًظزیِ فزٌّگ فقز پسیسُ کَزکبى کبر زر قبلت چْبر فزمیِ هيزح هیکٌس:
 -1زر فزمیِ ًرغت کَزکبى ذیبثبًی را ًتیدِ ثی عزپزعت یب رّب ؽدسگی تَعدو ذدبًَازُ
هیزاًس.
 -2فقز ٍ ًبزاری ذبًَازُّب را اًدبم تؼْسات اذالقی زر هقبثل فزسًسؽبى ًبتَاى هیعبسز.
 -3هْبخزت اس رٍعتب ثِ ؽدْز ثبػدث اس ّدن گغدیرتگی ٍ فزٍپبؽدی عدبذت ذدبًَازُ ٍ ثدِ
حبؽیِ رفتي فزسًساى اعت.
 -4کَزکبى ذیبثبًی ًبؽی اس فزار فزٌّگْبی ؽْزی ثغیبر حبؽدیِای ٍ راًدسُ ؽدسُ هدیزاًدس
کِ کَزکبى هست سیبزی سًسگی ذیبثبًی زاؽتِاًدس ٍ زر فزٌّدگ ذیبثدبًی ازغدبم ؽدسُاًدس ٍ ثدب
فزٌّگ ثشّکبری عبسگبر ؽسُاًس.
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فرضیٍَای تحقیق
 -1هیبى فقز اقتقبزی ٍ کبر کَزکبى راثيِ ٍخَز زارز.
 -2مؼف ثزًبهِ ّبی حوبیتی ٍ ذسهبتی ثِ ذبًَازُ ّبی کَزکبى ،زر رٍی آٍرزى کَزکدبى
ثِ کبر هَثز اعت.
 -3هیبى هیشاى تحقیالت ٍالسیي ٍ کبر کَزکبى راثيِ ٍخَز زارز.
 -4ثٌظددز هددیرعددس سًددسگی زر هٌددبىق حبؽددیِای ؽددْز (حبؽددیِ ًؾددیٌی) ثبػددث رٍی آٍرزى
کَزکبى ثِ کبر هیؽَز.
 -5ثٌظز هیرعس کِ ػسم آگبّی اس حقَ ٍ ػسم ارتکب ثِ هزاخغ قدبًًَی هؼدیي ثبػدث کدبر
کَزکبى ٍ ثْزُ کؾی اس آًْب هیؽَز.
 -6ثٌظز هیرعس کِ کَزکبى کبر ثِ اخجبر ذبًَازُّب هدجَر ثِ کبر کززى هیؽًَس.
ريش ضىاسی تحقیق
رٍػ ؽٌبعی تحقیق هتٌبعت ثب چبرچَة ًظزی اس هَمدَع ،پزعدؼ ٍ فزمدیِ ّدبی تحقیدق
اعت کِ زر ایي تحقیق اس رٍػ پیوبیؾی اعتفبزُ ؽسُ اعت .ایي رٍػ تحقیق رٍؽی اعدت کدِ
ثزای گززآٍری زازُ ّب (اس گزٍُّبی هؼیٌی اس افزاز ذَاعتِ هیؽَز ثِ تؼسازی پزعؼ هؾرـ
کِ ثزای افزاز یکغبى اعت .پبعدد زٌّدس .ایدي پبعدد ّدب هدوَػدِ اىالػدبت تحقیدق را تؾدکیل
هیزٌّس .تحقیق پیوبیؾی ػبمتزیي ًَع تحقیقبت اختوبػی اعت (ثیکز.)197 :1377 ،
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ رٍػّبی تحقیدق زر ػلدَم اختودبػی ٍ رفتدبری اس زٍ ًدَع کودی ٍ کیفدی
هیثبؽٌس .رٍػ ثکبرگزفتِ ؽسُ زر ایي تحقیق کوی اعت .ثزای تسٍیي هجبًی ًظزی اس هيبلؼبت
کتبثربًِای اعتفبزُ ؽسُ اعت ٍ خْت زازُّبی هَرز ًیبس ثزای آسهَى فزمیِّدبی اس پزعؾدٌبهِ
ثْزُ گزفتِ ؽسُاعدت .پزعؾدٌبهِ هْوتدزیي اثدشار ٍ تکٌیدک خْدت تٌظدین ٍ تحلیدل زازُ ّبعدت
(زٍاط.)4 :1376 ،
رٍایی ٍ پبیبیی پزعؾٌبهِ اس ىزیق اخوبع ًظز هترققدبى ٍ رٍػ آلفدبی کزًٍجدبخ ثزرعدی
ؽس .خبهؼِ آهبری ایي تحقیق ؽبهل کلیِ کَزکبى کبر ؽْز اَّاس اعت کِ تؼدساز ً 100فدز (92
پغز 8-زذتز) ثؼٌَاى ًوًَِ ثب اعدتفبزُ اس خدسٍل هَرگدبى اًتردبة ؽدسُ اعدت .پزعؾدٌبهِ ّدب ثدب
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اعتفبزُ اس رٍػ ذَؽِای چٌس هزحلِای گززآٍری ؽسُ اعت.
وتایج ي بحث
هؾرقبت خوؼیت ؽٌبذتی پبعرگَیبى:
جذيل ضمارٌ  :1تًزیغ فراياوی بر حسب جىسیت
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

خٌغیت

92/0

92/0

92/0

92

پغز

100/0

8/0

8/0

8

زذتز

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

ّوبًيَر کِ زر خسٍل فَ هؾبّسُ هیؽَز گَیِ ّب ثِ زٍ ثرؼ تقغین ثٌسی ؽسُ اًدس .پغدز
ٍزذتز .کِ اس ایي تؼساز  100فقز ً 92فز پغز ٍ ً 8فز زذتز ّغتٌسّ ،وبًيَر کِ هالحظِ هیؽَز
ثیؾتزیي تؼساز پبعرگَیبى را پغزاى تؾکیل هیزٌّس.
جذيل ضمارٌ  :2تًزیغ فراياوی برحسب يضؼیت تحصیلی
زرفستدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

ٍمؼیت تحقیلی

61/0

61/0

61/0

61

تزک تحقیل

100/0

39/0

39/0

39

هؾغَل ثِ تحقیل

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

خسٍل ثبن ثز حغت ٍمدیؼت تحقدیلی پبعدرگَیبى تٌظدین ؽدسُ اعدت .تدزک تحقدیل ٍ
هؾغَل ثِ تحقیل گَیِ ّبی خسٍل فَ ّغتٌس .اس ثیبى پبعرگَیبى ً 61فز تزک تحقدیل ٍ 39
ًفز هؾغَل ثِ تحقیل ّغتٌس .ثیؾتز پبعرگَیبى تزک تحقیل کززُاًس.
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جذيل ضمارٌ  :3تًزیغ فراياوی برحسب میسان تحصیالت پاسخگًیان
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

تحقیالت پبعرگَیبى

8/0

8/0

8/0

8

ثیغَاز

63/0

55/0

55/0

55

اثتسایی

99/0

36/0

36/0

36

راٌّوبیی

100/0

1/0

1/0

1

زثیزعتبى

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

تحقیالت پبعرگَیبى ثِ  4ىجقِ تقغین ؽسُ اعت .ثیغَاز ،اثتدسایی ،راٌّودبیی ٍ زثیزعدتبى.
اس هیبى پبعرگَیبى ً 8فز ثغَازً 55 ،فدز اثتدساییً 36 ،فدز راٌّودبیی ٍ ً 1فدز زارای تحقدیالت
زثیزعتبى ّغتٌس .ثیؾتزیي عيح تحقیالت پبعرگَیبى اثتسایی اعت.
جذيل ضمارٌ  :4تًزیغ فراياوی بر حسب میسان درآمذ ماَیاوٍ خاوًادٌ پاسخگًیان
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

زرآهس هبّیبًِ

39/0

39/0

39/0

39

سیزّ200شارتَهبى

100/0

61/0

61/0

61/0

ثیي200تبّ 500شار

100/0

0

0

0

ثبنتزاسّ 500شار

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

ّوبًيَر کِ هؾبّسُ هیؽَز ً 39فز اس ذبًَازُ پبعرگَیبى زارای زرآهسی پبییي تز اس 200
ّددشار تَهددبى ً 61فددز زارای زرآهددسی ثددیي  200تددب ّ 500ددشار تَهددبى ٍ ّددی کددسام اس ذددبًَازُ
پبعرگَیبى فبقس زرآهسی ثبنی ّ 500شار تَهبى ثَزُاًس .هیشاى زرآهس پدبییي ذدبًَازُ فزسًدساى
را هدجَر ثِ کبرکززى ًوَزُ اعت.
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جذيل ضمارٌ  :5تًزیغ فراياوی پاسخگًیان برحسب يضؼیت مسکه
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

ٍمؼیت هغکي

54/0

54/0

54/0

54

هلکی

100/0

46/0

46/0

46

اخبرُ ای

100/0

0

0

0

رٌّی

100/0

0

0

0

ٍاگذاری

100/0

0

0

0

عبسهبًی

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

ٍمیؼت هغکي پبعرگَیبى ثز حغت هلکی ،اخبرُ ای ،رٌّدیٍ ،اگدذاری ٍ عدبسهبًی ىجقدِ
ثٌسی ؽسُ اعتّ .وبًيَر کِ قبثل هؾدبّسُ اعدت اس هدودَع ً 100فدز پبعدرگَ ً 54فدز زارای
هغکي هلکی ٍ ً 46فز زارای ذبًِ ای اخبرُ ای ّغتٌس .ثیؾدتز پبعدرگَیبى زارای هغدکي هلکدی
ّغتٌس.
جذيل ضمارٌ  :6تًزیغ فراياوی برحسب وًع ضغل پذر
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

ؽغل پسر

28/0

28/0

28/0

28

ثیکبر

29/0

1/0

1/0

1

زاهسار

36/0

7/0

7/0

7

کؾبٍرس

84/0

48/0

48/0

48

کبرگز عبزُ

84/0

0

0

0

زٍلتی

100/0

16/0

16/0

16

آساز

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

ثزرعی ػَاهل هَثز ثز پیسایؼ ٍ گغتزػ پسیسُ کَزکبى کبر -هيبلؼِ هَرزی ؽْز اَّاس 65 /

اس هیبى ً 100فز پبعرگًَ 28 ،فز زارای پسر ثیکبرً 1 ،فز زارای پسر ثب ؽغل زاهساریً 7 ،فدز
زارای پسر ثب ؽغل کؾبٍرسیً 48 ،فز پسرؽبى کبرگز عبزًُ 16 ،فز پسرؽبى زارای ؽدغل آساز ٍ
ّیچکسام اس پسر پبعرگَیبى زارای ؽغل زٍلتی ًجَزُ اعت .ؽغل پسر ثیؾتز پبعرگَیبى کبرگز
عبزُ ثَزُ اعت 48(.زرفس).
جذيل ضمارٌ :7تًزیغ فراياوی بر حسب وحًٌ کار کردن
زرفس تدوؼی

زرفس هؼتجز

زرفس

فزاٍاًی

ًحَُ کبر کززى

43/0

43/0

43/0

43

هشز ثگیز

100/0

57/0

57/0

57

ذَز اؽتغبلی

100

100

100

خوغ

هأذذ :یبفتِّبی تحقیق

ًحَُ کبرکززى هتغیز هيزح ؽسُ زر خسٍل ؽدوبرُ  7اعدت .پبعدرگَیبى ثدِ ایدي عدَال ثدِ
فَرت زٍ گزیِ هشز ثگیز ٍ ذَز اؽتغبلی پبعد زازُ اًس .اس ً 100فز پبعرگَ ثِ عدَال فدَ 43
ًفز هشز ثگیز ٍ ً 57فز ثقَرت ذَز اؽتغبلی کبر هیکٌٌدس .ثیؾدتز پبعدرگَیبى ثقدَرت فدززی
کبر هیکٌٌس.
وتایج بررسی فرضیٍَای تحقیق
زر ایي رٍػ ثرؼ تالػ هیگززز تب خسٍل آسهَى ّوجغتگی  6فزمیِ تحقیق (خسٍل ّبی
 1تب ً )6وبیؼ زازُ ؽَز ٍ ّز فزمیِ تحقیق ثب تَخِ ثِ زازُّبی ًرغتیي تدشیِ ٍ تحلیل گززز:
جذيل ( :)1وتایج آزمًن َمبستگی میان کارکًدکان ي فقر اقتصادی
کَزکبى کبر

فقز پبعرگَ

%23

1

مزیت ّوجغتگی فقز پبعرگَ

0/65

0

عيح هؼٌبزاری

100

100

تؼساز

مزیت ّوجغتگی
رتجِای اعسیزهي
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ثب تَخِ ثِ ًتبیح ٍ هٌسرخبت خسٍل فَ  ،هقسار راثيِ  %23اعت ٍ اس ىزفی عيح هؼٌبزاری
ًیش زارا اعت کِ هیتَاى ازػب کزز ؽَاّس کبفی ثزای تأییس فزمیِ فَ ٍخَز زارز.
جذيل ( :)2وتایج آزمًن َمبستگی میان کار کًدکان ي سقف بروامٍَای حمایتی ي
خذمات
کَزکبى کبر

مؼف ثزًبهِّبی
حوبیتی ٍ ذسهبت
مزیت ّوجغتگی مؼف
ثزًبهِّبی حوبیتی ٍ

%73

1

0/14

0

عيح هؼٌبزاری

100

100

تؼساز

ذسهبت

مزیت ّوجغتگی رتجِای
اعسیزهي

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ٍ هٌسرخبت خسٍل فَ  ،هقسار راثيِ  %73اعت ٍ اس ىزفی عيح هؼٌبزاری
ًیش  %14اعت کِ ثغیبر اس عيح هدبس ٍ زر ػلَم اختوبػی کَچکتز اعدت .هدیتدَاى ازػدب کدزز
ؽَاّس کبفی ثزای تأییس فزك تحقیق ٍخَز زارز پظ فزمیِ فَ تأییس هیؽَز.
جذيل ( :)3وتایج آزمًن َمبستگی میان کار کًدکان ي میسان تحصیالت يالذیه
کَزکبى کبر

هیشاى تحقیالت ٍالسیي

%97

1

مزیت ّوجغتگی هیشاى
تحقیالت ٍالسیي

مزیت ّوجغتگی

%5

0

عيح هؼٌبزاری

رتجِای اعسیزهي

100

100

تؼساز

ثب تَخِ ثِ ًتبیح ٍ هٌسرخبت خسٍل فَ  ،راثيِ  %97اعت ٍ اس ىزفدی عديح هؼٌدبزاری ًیدش
 %5اعت ثٌبثزایي فزمیِ فَ ًیش تأییس هیگززز.
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جذيل ( :)4وتایج آزمًن َمبستگی میان کار کًدکان ي حاضیٍ وطیىی
مزیت ّوجغتگی حبؽیٌِ

حبؽیِ ًؾیٌی

کَزکبى کبر

1

%51
%31
100

مزیت ّوجغتگی رتجِای

ًؾیٌی

اعسیزهي

عيح هؼٌبزاری

0

تؼساز

100

ثزاعبط خسٍل فَ هقسار راثيِ  %51اعت ٍ اس ىزفدی عديح هؼٌدبزاری ًیدش  %31هدیثبؽدس
ثٌبثزایي ؽَاّس کبفی ثزای تأییس فزك تحقیق ٍخَز زارز.
جذيل ضمارٌ ( :)5وتایج آزمًن َمبستگی میان کا کًدکان ي اجبار خاوًادٌَا
مزیت ّوجغتگی حبؽیٌِ

حبؽیِ ًؾیٌی

کَزکبى کبر

1

%226
%0
100

مزیت ّوجغتگی رتجِای

ًؾیٌی

اعسیزهي

عيح هؼٌبزاری

0

تؼساز

100

ثزاعبط هٌسرخبت خسٍل فَ هقسار راثيِ  0/226اعت ٍ اس ىزفی عيح هؼٌدبزاری ًیدش %0
اعت ،ثٌبثزایي فزمیِ فَ ًیش تأییس هیگززز؛ یؼٌی اخجبر ذبًَازُّب ثز کبر کززى کَزکبى هدَثز
اعت.
جذيل ضمارٌ( :)6وتایج آزمًن َمبستگی میان کار کردن ي اتکا بٍ مراجغ قاوًوی
اتکبء ثِ هزاخغ
قبًًَی
مزیت ّوجغتگی رتجِای
اعسیزهي

کَزکبى کبر

مزیت ّوجغتگی

1

%669

عيح هؼٌبزاری

0

%0

تؼساز

100

100
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ثزاعبط هٌسرخبت خسٍل فَ هقسار راثيِ  0/669اعت عديح هؼٌدبزاری ًیدش فدفز اعدت،
ثٌبثزایي ؽَاّس کبفی ثزای تأییس فزمیِ تحقیق هَخَزات ٍ فزمیِ فَ تأییس هیگززز.
وتیجٍ گیری ي پیطىُاد
زر اکثز تحقیقبت ٍ کبرّبیی کِ زر سهیٌِ کَزکدبى کدبر ٍ ذیبثدبًی فدَرت گزفتدِ ،ػبهدل
اقتقبزی ٍثِ تجغ آى فقز ذدبًَازُ ّدب یکدی اس ػَاهدل هْدن ٍ هدَثز هؼزفدی ؽدسُ اعدت .زر ایدي
پضٍّؼ ّن فقز اقتقبزی ثؼٌَاى یکی اس فزمیِّب هيدزح ثدَز کدِ ثؼدس اس گدززآٍری اىالػدبت
هیتَاى گفت ذبًَازُّبی فقیز ثِ زرآهدس حبفدل اس کَزکدبى ًیدبس هجدزم زارًدس ،چدَى زرآهدس
ذبًَازُّب ذیلی پبییي ٍ زر ثؼنی هَارز افالً زرآهس ًسارًس .اکثز کَزکبى کدبر ،فقدز اقتقدبزی
را زلیل کبر کززى ذَزؽبى ػٌَاى کززًس ٍ هؼتقس ثَزًس کِ ثب کغت زآهدس ٍ پدَل هدیتدَاى اس
فؾبرّبی سًسگی ثز رٍی ٍالسیي کبعت .زر ًتیدِ هیتَاى ازػب کزز کِ فقز اقتقبزی هْوتدزیي
ػبهل زر کبر کَزکبى زر ؽْز اَّاس اعت.
سیز ػٌَاى ػَاهل ذبًَازگی ٍ فززی ایي عَال هيزح ؽسُ کِ آیب کَزکدبى ثدِ اخجدبر یدب ثدِ
هیل ذَزؽبى ثِ کبر هیپززاسًس .کبعتلش ایي ثحث را هيزح هیکٌس کِ ذبًَازُ ّب اس عز ًبچبری
فزسًساًؾبى را ثِ کبر اخجبری ٍا هیزارًس ٍ آًْب را رٍاًِ ذیبثبى هیکٌس .زر ایي تحقیق ثؼندی اس
ثچِّب ثِ ایي هَارز اؽبرُ زاؽتٌس یؼٌی ایٌکِ ثِ اخجبر ذبًَازُّب کبر هیکٌٌسّ .وچٌدیي ثؼندی اس
کَزکبى اس هیل فززی ذَز ثزای کبرکززى هیگفتٌس .پظ هیتَاى گفت ػالٍُ ثز فقز اقتقبزی
ٍؽزایو سًسگی ػَاهل ذبًَازگی زیگز هثل اخجبر ذبًَازُ ّب ٍ ػَاهل فززی هثل هیدل ٍ ػالقدِ
ذَز کَزک ثِ کبر زر پیسایؼ کَزکبى کبر هَثز اعت .فزمیِ ثؼسی کِ زر ایي تحقیق هيدزح
ؽسُ اعت ایي اعت کِ آیب ػسم آگبّی کَزکبى اس حقَ ذَز ٍ یب ػسم اتکبء آًدبى ثدِ هزخدغ
قبًًَی هؼیي ثبػث افشایؼ کبرکَزکبى هیؽَز .هْوتزیي ػبهل زر ثکبرگیزی کَزکبى ثدِ ًظدز
کبعتلش ثی زفبع ثَزى آًبى ٍ ّویي اهز ثبػث هدیؽدَز کدِ کبرفزهدب ثتَاًدس کوتدزیي زعدتوشز ٍ
ؽزایو کبری ظبلوبًِ ای اخزا هیکٌٌس .زر ایدي تحقیدق ثدِ ایدي ًتیددِ رعدیسین کدِ کَزکدبى اس
حقَ ذَز ذیلی کن اىالع زارًس ٍ ّی هزخغ قبًًَی ّن ًیغت کِ ثِ هؾدکالت حقدَقی ایدي
کَزکبى رعیسگی کٌس.
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مؼف ثزًبهِ ّبی حوبیتی ٍ ذسهبتی ثِ ذبًَازُّبی کَزکبى کبر عدَال زیگدزی اعدت کدِ
زر ایي تحقیق ثِ آى اؽبرُ ؽسُ اعت .کبعتلش ػٌدَاى هدیکٌدس کدِ ًْبزّدبی حودبیتی اس حقدَ
کَزکبى یدب عیبعدت افدالحبت اختودبػی خدبی ذدَز را ثدِ اًدساسُ ّدبی اذالقدی زرذقدَؿ
ارسػ ّبی ذبًَازُ هیزّدس کدِ قزثبًیدبى را ثدِ عدجت ثدسثرتی ؽدبى ًکدَّؼ هدیکٌدس .قلودزٍ
حوبیتّب ٍ ذسهبت اختوبػی ؽبهل ثرؼ آهَسػ ،ثْساؽت زرهبى ،رفدبُ ٍ تدبهیي اختودبػی ٍ
هغکي هیثبؽس کِ زر هقبحجِ ثب کَزکبى هیتَاى ثِ مؼیف ثَزى ایي ثرؼّب اؽبرُ کزز.
فزمیِ زیگزی کِ زرایي تحقیق هيدزح ؽدسُ اعدت ایدي اعدت کدِ آیدب سًدسگی زر هٌدبىق
حبؽیِای ثبػث رٍی آٍرزى کَزکبى ثِ کبر هیؽَز .زر ًظزیدِ ػدسم تؼدبزل عدبذتبری ثدِ ایدي
ثحث اؽبرُ ؽسُ کِ کَزکبى ذیبثبًی ٍ کبر هحقَل ػَاهل ٍ هتغیزّبی کالًی اعت کِ پسیدسُ
حبؽیِ ًؾیٌی را زر ؽْزّبی ثشرگ ثَخَز هیآٍرز ٍ ّوچٌیي کبعتلش ًیش ثدز ایدي هغدبلِ اؽدبرُ
زارز کِ فقز ٍ حبؽیِ ًؾیٌی(خغزافیبی حذف اختوبػی -عزسهیٌی) ػبهل هْوی زر پیسایؼ کبر
کَزکبى اعت .زر ایٌتحقیق ثِ ایي ًتیدِ رعیسین کِ هٌبىق حبؽدیِ ای ثدب زاراثدَزى ذقَفدیبت
ذبؿ ذَز ٍ ّوچٌیي یک فزٌّگ هؾرـ زر ثَخَز آهسى کبرکَزکبى زذیل اعت.
ثبیس یبزآٍر ؽَین کِ ثیؾتزیي کَزکبًی کِ ثب آًْب هقدبحجِ ؽدسُ ،عدبکي هٌدبىق حبؽدیِ ای
ؽْز اَّاس ّغتٌس .ثٌبثزایي هیتَاى گفت کِ ػَاهلی هبًٌس فقزاقتقبزی ،ػسم اتکبی کَزکبى ثدِ
هزاخغ قبًًَی ،مؼف ثزًبهِ ّبی حوبیتی ٍ ذسهبتی یب ثيَر کلی مؼف عیبعت ّدبی اختودبػی
(آهَسػ ،ثْساؽت ٍ زرهبى ،هغکي ،تبهیي ٍ رفبُ اختوبػی) ٍ حبؽیِ ًؾیٌی ثیؾتزیي تدبثیز را زر
کَزکبى زاؽتِ ٍ زر کٌبر ایٌْب ،ػَاهل زیگزی هبًٌدس اخجدبر ذدبًَازُ ّدب ،هیدل کدَزک ثدِ کدبر
کززىً ،گزػ هثجت خبهؼِ ثِ کبر ،ػدسم آگدبّی کدَزک اس حقدَ قدبًًَی ذدَز زر پیدسایؼ
پسیسُ کَزکبى کبر هَثز ّغتٌس.
پیطىُادات
«اهزٍس ثبیس ثزای کَزکبى کبر چبرُ اًسیؾیس کِ فززا زیز اعت» .پسیسُ کَزکبى کبر ّوبًٌس
عبیز هغبیل اختوبػی ػلیزغن ایٌکِ زر ظبّز پسیسُ ای عبزُ ٍ هؼلَم ثِ ًظز هیرعس ،اهب زر ٍاقدغ
پسیسُ ای پیچیسُ اعت ٍ ػَاهل گًَبگَى عبذتبری ٍ ریؾِ ای ٍ یب ػَاهدل فدززی ٍ ذدبًَازگی
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زر آى تبثیز هیگذارز کِ زر ایي تحقیق ثِ هْوتزیي آًْب اؽبرُ ؽس .ثٌبثزایي ثبیس ثِ ایدي هَمدَع
پیچیسُ کِ زنیل چٌس گبًِای زارز زیسگبُ ٍاقغ ثیٌبًِ زاؽدتِ ثبؽدین ٍ راّکبرّدبیی کدِ زر ایدي
سهیٌِ زازُ هیؽَز هؼيَف ثِ حذف ؽزایو ٍ زنیل افلی ایي هغبلِ ثبؽس:
ّ -1وچٌبًکِ زر ایي تحقیق اؽبرُ ؽس فقز ذبًَازگی یکی اس زنیل افدلی ٍ ثغدیبر هْدن زر
کبر کَزکبى اعت ٍ ایي ثبػث هیؽَز کِ ذبًَازُّب ثِ زرآهس حبفل اس کبر کَزکدبى ًیبسهٌدس
ثبؽس .ثٌبثزایي ثزای کبّؼ اثزات آى ،رٍػ ّبیی کِ ثزای حوبیت اس ذدبًَازُ ٍ کَزکدبى کدبر
زًجبل هیؽَز ثبیس هجتٌی ثز ایي ثبؽس کِ اتکبی ذبًَازُ ثِ کبر کَزک کدن ؽدَز .اس خولدِ ایدي
رٍػ ّب هیتَاى ثدِ ثزًبهدِ ّدبیی ثدزای ػزمدِ ذدسهبت هدبلی ًظیدز ٍام ثدِ ذدبًَازُّدبی چٌدیي
کَزکبًی اؽبرُ کزز کِ هیتَاًٌس ثب اعتفبزُ اس ایي ٍامّب یک کبر زرآهسسا را ؽزٍع کٌٌدس ٍ ،اس
آًدب کِ اکثز ٍالسیي کَزکبى کبر ثرقَؿ پسراى ،کبرگز عبزُ یب زر کبرّدبی یدسی ّغدتٌس،
ثزًبهِّبی آهَسؽی ثزای ارتقبء عيح زاًؼ ٍ هْبرتْبی حزفِای ثِ ایي ذبًَازُّب هیتَاًس هَثز
ثبؽس.
 -2مؼف ثزًبهِ ای حوبیتی فیشیکی اس زنیل افلی کبرکَزکبى زر ایي تحقیق ثَز .زر ایدي
سهیٌِ ثزًبهِّبیی کِ زر حَسُ عیبعت اختودبػی تْیدِ هدیؽدَز .ثبیدس هجتٌدی ثدز کدبّؼ آعدیت
پذیزی ذبًَازُ ّب ٍ کَزکبى زر هقبثل تحَنت اختودبػی ٍ پیبهدسّبی آى ثبؽدس .زر ایدي سهیٌدِ
نسم اعت کِ حوبیت اس ایي کَزکبى هؾرـ ؽَز.
 -3یکی زیگز اس زنیل کبرکَزکبى ػسم آگبّی کَزک اس حقَ فززی ٍ یب ػدسم اتکدبی
کَزکبى ثِ هزاخغ قبًًَی ثَز .نسم اعت زر هسارط هفبز حقَ کَزکبى آهَسػ زازُ ؽدَز تدب
کَزکبى اس حقَ اختوبػی ذَز آگبّی پیسا کٌٌس.
 -4یکی زیگز اس زنیل افلی کبر کَزکبى حبؽیِای ؽدسى ایدي کَزکدبى ٍ یدب سًدسگی زر
هٌبىق حبؽیِ ای اعت .اعتفبزُ اس ثزًبهِ ّدبی تفزیحدی ٍ آهَسؽدی اهکبًدبت رفدبّی ٍ تَخدِ ثدِ
سیزعبذتْب زر ایي هٌبىق پیؼ ًْبز هیؽَز.
 -5حوبیت اقتقبزی اس ذبًَازُ کَزکبى کبر ثزای ایٌکِ ثتَاًس ثِ تحقیل ازاهِ زٌّس.
 -6ؽٌبعبیی ٍ هؼزفی کَزکبى کبر ًیبسهٌدس ثدِ ًْبزّدبی حودبیتی ًظیدز عدبسهبى ثْشیغدتی ٍ
کویتِ اهساز اهبم.
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ٍ -7مغ قَاًیي کبر ثزای کَزکبى ٍ ًظبرت ثز حغي اخزای ایي قَاًیي ٍ ثزقزاری آهدَسػ
اثتسایی ٍ راٌّوبیی ّوگبًی ٍ اخجبری ثزای کَزکبى.
 -8اهکبى آهَسػ کَزکبى کبر زر هزاکش فٌی ٍ حزفِای ثزای یبزیگزی هْبرت.
 -9تقغین هغئَلیت ثزًبهِ ریشی ؽسُ هیبى زٍلت ٍ خبهؼِ.
مىابغ:
 -1احوسی ،ح )1378( .خبهؼِ ؽٌبعی اًحزافبت،تْزاى :اًتؾبرات عوت
 -2ارهکی ،آ .ثْبر ،م )1377( .ثزرعی هغبیل اختوبػی ،تْزاى :هَعغِ ًؾز خْبز
 -3اػشاری ،ػ )1376( .خبهؼِ ؽٌبعی ذبًَازُ ثب تبکیس ثز ًقؼ عبذتبر ٍکبرکزز ذبًَازُ زر
زًیبی هؼبفز ،تْزاى :اًتؾبرات رٍؽٌگزاى ٍهيبلؼبت سًبى ،چبح اٍل.
 -4تحلیلی اس هَقؼیت کَزکبى ذیبثبًی تْزاى ( )1377فٌسٍ کَزکبى هلل هتحس( یًَغیف )
تْزاى.
 -5رفیغ پَر ،ف)1377( .تَعؼِ ٍتنبز ،تْزاى :ؽزکت عْبهی اًتؾبر ،چبح اٍل
 -6رتیشر،جً )1374( .ظزیِّبی خبهؼِ ؽٌبعی زٍراى هؼبفز( ،تزخوِ هحغي ثالثی )،تْزاى:
ًؾز ػلوی
 -7عبرٍذبًی ،ة ) 1385( .رٍػ تحیق زر ػلن اختوبػی،تْزاى:پضرّؾگبُ ػلَم اًغبًی
ٍهيبلؼبت فزٌّگی،چبح زٍاسزم.
 -8عتَزُ )1373( .ُ ،هقسهِای ثز آعیت ؽٌبعی اختوبػی ،تْزاىً :ؾز آٍای ًَر ،چبح اٍل
 -9هؼیسفز،ط )1379(.فزٌّگ فبرعی ،تْزاى :اًتؾبرات اهیز کجیز ،خلس عَم ،چبح یبسزّن.
 -10ػزاقی ،ع )1371( .حقَ کبر ،هدلِ کبر ٍخبهؼِ ؽوبرُ .3
 -11حغیٌی ،ط،ج )1385( .کَزکبى کبر زر ذیبثبى .اًتؾبرات علوبى ،تْزاى :چبح اٍل
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13- Hecht,. Tobias.(2000).Insearch of Bratls children.
14- Panter cathien & smitmalkem.(2000).aband oned childen.
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