
 

 اقتصادي مجله

 25-58 صفحات ،1396 اسفند و بهمن ،12 و 11 هاي شماره

 

 اشتغال توسعه و رشد روی پيش های فرصت و ها چالش موانع، بررسي

 اشتغال های شاخص بهبود بر تأثيرگذار راهکارهای ارائه و

 (هرمزگان و لرستان کرمان، های استان موردی مطالعه)

 شکيبایي عليرضا

 کرمان باهنر شهید دانشگاه اقتصاد دانشیار

ashakibaee@yahoo.com 

 واقعيات و شواهد .است شده تبدیل اخير های سال در مسئوالن و مردم اصلي های دغدغه از یکي به اشتغال

 بيکاری پدیده که است آن گواه یمرز و محروم مناطق باألخص کشور روستایي و شهری مناطق در موجود

 نرر   ميزان از تا طلبد مي و است کرده تشدید را بيکاری هپدید این است. نشده مهار همچنان کاال قاچاق و

 ،توليردی  مختلر   هرای  بخرش  در و مختلر   قشرهای از انساني نيروی بين در مولّد و پایدار اشتغال واقعي

 کرمان،) هدف های استان در کاال( )قاچاق غيررسمي اقتصاد در اشتغال ضریب و خدمات و کشاورزی صنعتي،

 و عوامل و نمود کسب اطالع ميانه مختل  سطح در پارامترها اساس بر و یکدیگر به نسبت (هرمزگان و لرستان

 تا کرد شناسایي تأثير درجه و اولویت ترتيب به پایدار اشتغال توسعه و رشد در را اثربخش نوین راهکارهای

 ينييتب و توصيفي پيمایش نوع از تحقيق روش .شود اتخاذ ها آن از گيری بهره برای الزم کاربردی های برنامه

 و سازی ابعاد و متغيرها تعاری  ماتریس جداول بر مبتني پرسشنامه از نظر مورد متغيرهای سنجش برای و بوده

 سررمایه  فقدان و انگيزشي و تشویقي سيستم .است شده هگرفت بهره ترکيبي و مدرج چندساحتي های شاخص

 و کارفرمایران  ،گرذاران  سررمایه  برين  در امنيرت  احسراس  و امنيت مختل  ابعاد افزایش و تشدید ،اجتماعي

 و انتظارات و دولتي ادارات و ها سازمان بر حاکم شدید بروکراسي و وپاگير دست قوانين وجود ،کار صاحبان

 .است اشتغال ایجاد ای منطقه و خرد موانع ترین مهم ازجمله سرمایه و کار صاحبان از فزاینده توقعات

 

 هرمزگان. لرستان، کرمان، قاچاق، بيکاری، اشتغال، کليدی: واژگان
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  26

 

 مقدمه .1

 و ريااان  برناماه  پژوهشاگران   و شاده  تبادي   مساوالنن  و مارد   اصايي  هاا   دغدغه از يكي به اشتغال

 در اثاربش   عميیااتي  راهكارهاا   کاربسات  و ارائاه  باا  تا است واداشته کنكاش به را کشالر مديران

 بیشاتر  چاه هر کاردن  پايادار  و ماللّد و ايدارپ اشتغال تالسعه و رشد و وکار کسب فضا  بهبالد راستا 

 ساال  چناد  در دولات  گرچاه  .(1394  فتحاي ) بردارناد  گاا   جالاناان  بارا   جدياد  شغيي ها  فرصت

 کاان  قاچاا   بشا   در وياژه  باه  ناماللاد  اشتغال و بیكار  نرخ از بتالاند تا داده انجا  اقداماتي گذشته

 اعطاا    وکاار  کساب  فضاا   بهباالد  مانند زايي اشتغال زمینه در گسترده ها  تالش رغم به اما  بكاهد

 بازنگر  و جاليي چاره ضرورت میان  اين در  بنیان دان  اقتصاد و کارآفريني رشد  بهره کم ها  وا 

 برا  کشالر اقتصاد  نظا  راستا اين در .است نز  امر  مقطعي و متناقض ها  سیاست خصالص در

 هاا   فرصات  و مالانا   با تاللید بش  در جالانان  برا اشتغال ايجاد و تالسعه و رشد اهداف به رسیدن

 ضاريب  افااي  و بیكار  نمالدن مرتف  جهت کاربرد  راهكار ترين معقالننه که است مالاجه متعدد

 نیازهاا   با متناسب کاربرد  الگاليي ارائه است. ها آن دقیق شناسايي و کشف جالانان  پايدار اشتغال

 از يكاي  ها آن به پرداختن و شناسايي اهمیت و بیكار  کاه  هدف با برنامه تدوين جهت ا  منطقه

 تاللیاد  بشا   در جالانان اشتغال تالسعه و رشد راستا  در يسازمان اثربششي و کارايي در مهم عالام 

 قارار  وتحيیا   تجاياه  مالرد تششیصي فرايند يک طي عيمي مدل يک قالب در دارد ضرورت و است

 رشاد  راساتا   در يپژوهش فرايند اين نتايج از کشالر سطح در اقتصاد  مديران و رياان برنامه تا گیرد

 گردند. مند بهره کشالر سطح در جالانان اشتغال پايدار  و تاللید بش  در جالانان اشتغال تالسعه و

 اشاتغال  واقعاي  نارخ  میااان  از تا طيبد مي مشتيف  ابعاد از مالضالع اهمیت شدن محرز به تالجه با

 صانعتي   –تاللیاد   مشتياف  هاا   بشا   در و مشتيف قشرها  از انساني نیرو  بین در ماللّد و پايدار

 هادف  هاا   اساتان  در کاان(  )قاچاا   غیررسامي  اقتصااد  در اشاتغال  ضاريب  و خدمات و کشاورز 

 اطاالع  میاناه  مشتيف سطح در پارامترها  اساس بر و يكديگر به نسبت (هرماگان و لرستان کرمان )

 نیارو   ماللّاد  و پايادار  اشتغال تالسعه و رشد در را اثربش  نالين راهكارها  و عالام  و نمالد کسب

 درجاه  و اولاليات  ترتیاب  باه  ربا   ذ  هدف ها  استان از يک هر در و مشتيف ها  بش  در انساني

 .گردد اتشاذ و انديشیده ها آن از گیر  بهره برا  نز  کاربرد  ها  برنامه تا کرد شناسايي تأثیر
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 27  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 از نظار  ماالرد  متغیرهاا   سانج   بارا   و اسات  ينا ییتب و تالصایفي  پیماي  نالع از تحقیق روش

 و مادر   چندساحتي ها  شاخص و ابعادساز  و متغیرها تعاريف ماتريس جداول بر مبتني پرسشنامه

 میااان  سانج   برا  و بالده فرد  و حضالر  نالع از آن تالزي  و تكمی  روش و گرفته بهره ترکیبي

 ضاريب  طرياق  از همبساتگي  باا  ا  ساازه  اعتباار  روش مشتياف   هاا   روش میاان  از يدرونا  پايدار 

 پاياايي  محاسابه  بارا   و است پرداخته آن محاسبه به و نمالده انتشاب را کرونباخ جي. لي. و پیرسالن

 بهاره  هاا  گالياه  مجماالع  باا  هاا  گاليه تک تک بین همبستگي ضرايب و 1کرونباخ آلفا  از آزمالن ک 

 کاامالا  کاه  شاد  877/0 باا  برابار  کرونباخ آلفا  از استفاده با پرسشنامه اباار پايايي ضريب .است برده

 از آن  رو  پاای  هااا  چااال  و مالاناا  شناسااايي باارا  و کاارد حاصاا  اطمینااان آن بااه تااالان مااي

 از تحقیق پرسشنامه در نظر مالرد سؤانت بالدن نظرسنجي  یدل به و برده بهره استنباطي وتحيی  تجايه

 تعیاین  بارا   .شالد مي استفاده تأيید  عاميي تحيی  و اکتشافي عاميي تحيی  مانند آمار  ها  شاخص

 ساطح  در نمالنه تعداد که گیرد مي بهره کالکران نمالنه حجم فرمالل از رب  ذ  واحدها  نمالنه حجم

 از هاا  آن از ا  نمالناه  انتشااب  بارا   شاد.  بارآورد  نمالنه گروه دو از هنمالن نفر 400 اطمینان  صد  95

 انتشاب برا  هدفمند تصادفي گیر  نمالنه روش از متشك  ا  خالشه ا  چندمرحيه گیر  نمالنه روش

 شاده  اساتفاده  نمالنه گروه دو انتشاب برا  متناسب ا  طبقه تصادفي گیر  نمالنه روش از و استان سه

 است.

 ایران کار بازار مشاهدات و ها چالش .2

 ؛بیكار  نرخ بالدن بان 

  و روساتايي  - شاهر   تحصایيي   ساني   جنسیتي  مشتيف ابعاد در کار بازار ها  تعادل عد 

 ؛استاني

 ؛(شهر  مناطق در ويژه به) مردان و زنان بیكار  ها  نرخ بین فاصيه بالدن بان 

 ؛روستايي و شهر  زنان بیكار  ها  نرخ بین فاصيه بالدن بان 

 دارا  زناان  و باانتر  و دياليم  تحصایالت  دارا  زناان  بیكار  ها  نرخ بین فاصيه بالدن بان 

 ؛کمتر تحصیالت

                                                             
1. Cronbach's 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  28

 

 ؛سني ها  گروه ساير و جالانان بیكار  ها  نرخ بین فاصيه بالدن بان 

 ؛کشالر ها  استان بیكار  ها  نرخ بین فاصيه بالدن بان 

 ؛بانتر تحصیالت دارا  افراد بیكار  نرخ افااي  سري  روند 

 ؛زنان کار نیرو  مشارکت نرخ بالدن پايین 

 ؛پرکار  و پنهان بیكار  و شغيي چند پديده گسترش 

 ؛اجتماعي تأمین جام  نظا  استقرار عد  از ناشي کار بازار در نالجالانان و سالمندان حضالر 

 ؛کار بازار ناکارآمد مديريت 

  نظیاار زاياي  اشاتغال  هاا   فعالیات  در و عاا   طااالر باه  کاار  باازار  در مشاشص  راهبارد  فقادان 

 ؛خاص طالر به هنر و آمالزش  بدني تربیت  گردشگر 

 ؛کار بازار بر شدن جهاني سالء آثار کاه  برا  مششص برنامه فقدان 

 ؛کار نیرو  ها  قابيیت بالدن پايین 

  ؛ا  حرفه و فني آمالزش مراکا و کاريابي مراکا کیفي و  کمي تالسعه عد 

 ؛بیكاران از حمايت زمینه در جام  و کارآمد حمايتي سیستم يک فقدان 

  ؛کار بازار و آمالزشي نظا  بین سیستماتیک ارتباط عد 

 ؛کار بازار ناپذير  انعطاف 

 ؛کار نیرو  از استفاده تبعي ها  هاينه بالدن بان 

 ؛مبادله ها  هاينه بالدن بان 

 ؛کار بازار اطالعات انتشار و آور  جم  کارآمد و جام  سیستم يک فقدان 

 کار فرهنگ ضعف. 

 فعاال  جمعیات  از درصاد  12.4  1391 تابستان در که دهد مي نشان ايران در بیكار  نرخ بررسي

 شاهر   نقااط  در و ماردان  به نسبت زنان بین در بیكار  نرخ نتايج اين اساس بر  اند بالده بیكار کشالر

 نشاان  کشاالر  کا   بیكاار   نارخ  تغییارات  روناد  بررساي  و اسات  باالده  بیشتر روستايي نقاط به نسبت

 حاال  در مرتبااا  و کناد  ماي  طاي  را صاعالد   سیر گذشته ها  سال به نسبت ها شاخص اين که دهد مي

 اين فعال جمعیت از درصد 27 که است آن از حاکي ساله 15-24 بیكار  نرخ بررسي است. افااي 

 نقااط  باه  نسابت  شهر  نقاط در و مردان به نسبت زنان بین در شاخص اين .اند بالده بیكار سني گروه
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 29  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 افااي  درصد 2.3 به گذشته سال در مشابه فص  به نسبت شاخص اين که است بالده بیشتر روستايي

 از درصاد  24.8 کاه  است آن از حاکي ساله 15-29 جالانان بیكار  نرخ بررسي همچنین است. يافته

 در و (20.1 ماردان    42.3زناان  ) ماردان  باه  نسبت زنان بین در شاخص اين که بیكارند فعال جمعیت

 15 شااغيین  ساهم  بررساي  همچنین است. بالده بیشتر (14.1  روستا  29.1  شهر) روستا به نسبت شهر

 طاالر  باه  شااغيین  درصاد  41.7 دهاد  ماي  نشاان  بیشاتر  و ساعت 49 معمالل کار ساعت به بیشتر و ساله

 و اسات  شايساته  کار نماگرها  از يكي شاخص اين .کنند مي کار هفته در ساعت 49 از بی  معمالل

 فصاالل  در بیكاار   نارخ  بررساي  .کنناد  ماي  کاار  اساتاندارد  از بی  شاغيین از زياد  سهم کشالر در

 تاالان  ماي  کاه  اسات  بالده (14.6) زمستان فص  در بیكار  نرخ بانترين که دهد مي نشان نیا مشتيف

 را سااختماني   و کشااورز   کارهاا   تعطیياي  بر جال  ها  بارش تأثیر هالا  شدن سرد چالن عالاميي

 را کشاالر  اشاتغال  وضاعیت  ذيا   جادول  .دانسات  ساختمان کارگران و کشاورزان شدن بیكار باعث

 .دهد مي نشان

 استان تفکيک به جنس برحسب بيشتر و ساله 10 جمعيت در کار نيروی عمده های شاخص .1 جدول

 کشور کل
 مشارکت نر 

 اقتصادی
 اشتغال نر 

 اشتغال نر 

 ناقص
 بيکاری نر 

 9/11 0/7 1/88 8/37 شرقي آذربايجان

 7/6 7/12 3/93 7/42 غربي آذربايجان

 2/15 9/7 8/84 8/38 اردبی 

 8/12 8/7 2/87 1/42 اصفهان

 2/8 6/7 8/91 1/42 ايال 

 5/13 8/10 5/86 4/41 بالشهر

 0/8 0/2 0/92 4/35 تهران

 3/11 4/2 7/88 2/38 بشتیار   و  چهارمحال

 3/16 0/10 7/83 6/34 جنالبي خراسان

 7/14 6/16 3/85 0/42 رضال  خراسان

 5/11 3/5 5/88 3/39 شمالي خراسان

 9/11 2/14 1/88 5/36 خالزستان

 7/10 9/5 3/89 3/36 زنجان
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  30

 

 استان تفکيک به جنس برحسب بيشتر و ساله 10 جمعيت در کار نيروی عمده های شاخص .1 جدول ادامه

 کشور کل
 مشارکت نر 

 اقتصادی
 اشتغال نر 

 اشتغال نر 

 ناقص
 بيکاری نر 

 5/10 7/6 5/89 5/41 سمنان

 9/6 2/6 1/93 1/35 بيالچستان و  سیستان

 2/12 3/4 8/87 5/32 فارس

 6/14 6/7 4/85 9/35 قاوين

 7/11 8/3 3/88 3/36 قم

 3/11 4/9 7/88 3/36 کردستان

 5/13 8/3 5/86 3/37 کرمان

 8/12 4/6 2/87 4/37 کرمانشاه

 2/18 1/8 8/81 7/30 باليراحمد   و  کهگیياليه

 0/23 8/8 0/77 2/31 گيستان

 0/11 7/20 0/89 6/38 گیالن

 0/13 9/6 0/87 4/38 لرستان

 9/22 1/13 1/77 7/36 مازندران

 5/7 4/5 5/92 5/38 مرکا 

 0/14 3/7 0/86 7/32 هرماگان

 5/8 8/6 5/91 4/32 همدان

 6/19 3/13 1/88 1/37 ياد

 ايران آمار مرکا  مأخذ

 تحقيق نظری مباني .3

 افتاه ي تالساعه  کشالر  ايران شمسي  هجر  1404 افق در ايران  اسالمي جمهالر  انداز چشم اساس بر

 در بشا   الهاا   انقالبي  و  اسالمي هاليت با منطقه  سطح در فناور  و عيمي اقتصاد   اول جايگاه با

 اين افق در ايراني  جامعه است. شده ترسیم المييي بین رواب  در مؤثر و سازنده تعام  با و اسال  جهان

 عاالوه  باشاد.  کام  اشتغال وضعیت در که گرديده مششص ا  گالنه به کار بازار زمینه در انداز چشم

 در اجتماعي سرمايه و انساني مناب  برتر سهم بر اتكا و درآمد مناسب تالزي  برابر  ها  فرصت اين  بر
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 31  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 تالجاه  ماالرد  اناداز  چشام  سند در که است کار بازار با مرتب  ديگر ها  ويژگي ازجميه نیا ميي تاللید

 تهیاه   در لاذا   اسات  کشاالر  مساواللین  ها  دغدغه از يكي بیكار  اينكه به تالجه با است. گرفته قرار

 کماي  اهاداف  کاه  گیارد  قارار  تالجاه  ماالرد  نكتاه  ايان  بايد تالسعه ها  برنامه اسناد تصاليب و تدوين

 گاذار   سارمايه  و اشتغال نرخ قبی  از کالن کمي ها  شاخص و پذيرد تحقق اشتغال برا  شده نییتع

 ايان  و گاردد  تعیاین  و تنظایم  اناداز   چشام  الااماات  و اهاداف  تالساعه   هاا   سیاسات  باا  متناسب بايد

 کاار  بازار زمینه در را آرماني اهداف تالان مي لذا شالد؛ مراعات کام  صالرت به اهداف و ها سیاست

 :نمالد تعیین زير صالرت به

 ؛بیكار  معض  رف  و پايدار اشتغال افااي  -ال 

 .جامعه ها  گروه تما  برا  اشتغال برابر ها  فرصت به دسترسي -ب

 پیچیاده(  عالام  رشته يک معيالل و مشتيف ها  شك  )با بیكار  تالسعه  حال در کشالرها  در

 بررساي  ياک  در امّاا  ؛ساازد  مي دشالار را آن تششیص و درک هم رو  بر که بنیاد  است ا  پديده

 باه  را بیكاار   ا  ريشاه  عالاما   و عيا   بیكاار     زمینه در شده انجا  تحقیقات پیشینه به تالجه با کيي

  اند کرده ارائه ذي  شرح

 ؛شهرها به روستا از کردن حرکت و شدن صنعتي 

 ؛جمعیت رشد 

 ؛دانشگاهي التحصیالن فارغ جذب در دولتي ها  بش  ناتالاني 

 ؛کشالر مشتيف مناطق در امكانات تالزي  تناسب عد  و گذار  سرمايه نرخ بالدن پايین 

 ؛پنهان بیكار  وجالد 

 ؛کاربر جا  به بر هيسرما ها  تكنیک انتشاب 

  گردشگر  صنعت به تالجه عد. 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  32

 

 گذشته تحقيقات سوابق خالصه .2 جدول

 تحقيق از حاصله جینتا تحقيق نام

 و مشاكالت  دربااره  نظرسانجي  و بررسي

 پهيالاني تالس  تعاون بش  ها  تالانمند 

(1387) 

 باالدن  باان  ماديريت   ضاعف  شام  تعاون بش  ها  تالانمند  و مشكالت ترين مهم

 عاد   و دولت سیاست فروش  بازارها  اطالعات به دسترسي فقدان  ها وا  بهره نرخ

 است. بالده اعضاء بین همكار  روحیه

 مالفقیاااات عااااد  و مالفقیاااات بررسااااي

 و سیساتان  اساتان  در مصارفي  ها  تعاوني

 1386 سال در کمالیان تالس  بيالچستان

 اخالقي اصالل رعايت به متكي ها تعاوني سازماني جال ؛کارکنان نز  تشصص فقدان

 ؛ماالي  و حقاالقي  قاالانین  از ماديران  آگااهي  عاد   ؛تشصص و دان  و خالقیت فاقد

 باا  رقابات  باه  نتالانناد  فاال   هاا   شارکت  کاه  شاده  باعث آنان تحصیالت بالدن پايین

 بلردازند. خالد مشابه مؤسسات

 مالفقیاات عااد  باار مااؤثر عالاماا  بررسااي

 (1386) بابازاده تالس  ها تعاوني

 ؛ماالي  بنیاه  ضاعف  ؛اعضاا  باالدن  پاا  خارده  ؛تعااوني  هاا   شارکت  اعضا  سالاد  بي

 .ها قیمت زمینه در اطالعات کسب ؛مالي مناب  محدوديت

 مالفقیاات عااد  باار مااؤثر عالاماا  بررسااي

 (1388) آجیيي تالس  ها تعاوني

 بشا   در تعااوني  ماديران  فعالیت ؛تعاوني اصالل شناخت عد  ؛انساني نیرو  ضعف

 ناابرابر  پايگاه ؛تعاوني در سنتي رواب  وجالد ؛اعضا چندگروهي عضاليت ؛خصالصي

 .مديره هیوت در عضاليت به عالقه عد  و ها گیر  تصمیم در اختالف ايجاد ؛اعضا

 هاا   تعااوني  مشاكالت  و مساائ   بررسي

 از 1377 ساال  در غرباي  آذربايجان استان

 همكاران و زاده عباس

 سرمايه کاه  ؛نقدينگي کمبالد ؛اقتصاد  و مالي مشكالت

 هاا   تعااوني  مشاكالت  و مساائ   بررسي

 ساال  در اصفهان استان کارمند  مصرف

 رخسار  تالس  1372

 فضاا   کمباالد  ؛ها تعاوني برخي در مديريت سالء ؛مصرفي ها  تعاوني سرمايه کمبالد

 کاار   نیارو   وجاالد  عاد   ؛مالتاالر   وسااي   وجالد عد  ؛انبار نداشتن ؛ها فروشگاه

 و تعاون اداره با هماهنگي بدون حكالمتي تعايرات مالرد بي دخالت ؛فعال و متشصص

 تعاون. صندو  و تعاون اتا  مقررات به مديره هیوت آگاهي عد  ؛کار

 مالفقیاات میاااان باار مااؤثر عالاماا  تااأثیر

 در باگ  عياي  تالس  مصرفي ها  تعاوني

 1995 سال

 رفتاار  ؛کانهاا  قیمات  ؛سرويس سيف ها  سیستم ؛فروشگاه کالچک و ناکافي فضا 

 ارتباطات و بالدن پاکیاه و تمیا ؛کارکنان

 هاا   تعااوني  مالفقیت اصيي مالان  بررسي

  2000 سال در 1باليالن از مصرفي

 برقرار  در ناتالاني ؛ها تعاوني اصالل به تعهد فقدان ؛ها تعاوني به اعضا بند  پا  عد 

 ها تعاوني از اعضا زياد انتظارات و اقتدار با مديريت فقدان ؛اعضا عالئق در اعتدال

 در مالفقیاات عااد  باار تأثیرگااذار عالاماا 

 کارآفرينانااه و جديااد هااا وکار کسااب

 (2003) روبرتسالن تالس 

 و آگاهي نداشتن ؛خالد ها  تالانايي به اعتماد نداشتن ؛ا  مشاوره خدمات وجالد عد 

 کافي روحیه و انگیاه فقدان ؛نز  ها  مهارت

 پايادار   و مالفقیات  عاد   دنيا   بررسي

  2(2002) گالينانس از مصرفي ها  تعاوني

 ناکافي نظارت ؛غي  مديريت ؛مديريت روشن و مششص راهبرد نبالد ؛تجربه نداشتن

 ها تعاوني ها  فعالیت بر اعضا

                                                             
1. Buhyn 

2. Guinnance 
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 33  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 گذشته تحقيقات سوابق خالصه .2 جدول ادامه

 تحقيق از حاصله جینتا تحقيق نام

 در هاا  تعاوني تالسعه شناسي آسیب تحقیق

 کماال  از شارقي  آذربايجاان  اساتان  سطح

 1386 سال در کالهي

 ؛متشصاص  انساني نیرو  کمبالد ؛تعاوني ها  شرکت بر حاکم منطقي ضالاب   فقدان
 باا  ارتبااط  ضاعف  ؛تعااون  فرهناگ  باه  تاالجهي  باي  و مادرن   ها  فناور  با ناآشنايي
 جديد ها  شیاله با مديريت ناآشنايي و اعضا صحیح  آمالزش نبالد ؛ديگر ها  شرکت
 و شرکت سالددهي عد  ؛مالي بنیه  ضعف ؛انساني نیرو  آمالزش به تالجهي بي ؛تاللید
 ؛باانكي  هاا   وا  اقسااط  باالدن  باان  هاا؛  بانک مناسب همكار  عد  ؛آن بان  هاينه
  ها  ضمانت ؛خدمات و تاللیدات نامطيالب کیفیت ؛بانكي وا  بازپرداخت در ناتالاني
 روياه  وحادت  عاد   ؛تعااوني  بشا   در جاذباه  نباالد  ؛ها تعاوني تشكی  برا  اجرايي
 و ا  حرفاه  آمالزش فقدان مديريت؛ ضعف ؛ها تعاوني مسائ  با برخالرد در ها دستگاه
 .بازاريابي در ناتالاني ناصحیح؛ مديريت خاطر  به تيخ جربهت و ورشكستگي و فني

 مصارفي  ها  تعاوني تالسعه مالان  بررسي

 همكاران  و 1یسبرون تالس 

  ؛ها تعاوني اعضا  متفاوت عالئق در تالازن ايجاد در ناتالاني ؛اجرايي ها  هاينه بالدن بان

 کیفیات  ؛اعضا بین در ا  حرفه و مقتدر مديران نبالد ؛ها تعاوني از اعضا زياد انتظارات

 .يكديگر به اعضا اعتماد میاان ؛اعضا مند  عالقه مشتريان؛ با رابطه ؛مديريت

 هاا   تعااوني  مالفقیات  عد  دني  بررسي

 200 سال در کالرو از مصرفي

 عد  ؛مديريت ضعف ؛تعاون اصالل از غفيت ؛اعضا همكار  عد  ؛فردگرايي روحیه

 .اقتصاد  و مالي مشكالت ؛اعضا در پذير  مسواللیت

 هاا   تعااوني  مالفقیت اصيي مالان  بررسي

 (2000) 2روسا تالس  مصرفي

 برقارار   در نااتالاني  ؛اعضا پذير  مسواللیت و تعهد فقدان ؛ها تعاوني به اعضا بند  پا  عد 

 .ها تعاوني اعضا  زياد انتظارات و اقتدار با مديران فقدان ؛اعضا عالئق در اعتدال

 از مصارفي  هاا   تعاوني در شناسي آسیب

 و تالساعه  اداره رياسات ) اياد  غالمرضا

 روساتايي  تعااون  ساازمان  تعاون آمالزش

 (زنجان استان

 وياژه  باه  تعااوني  ماديران  نز  و کاافي  آشنايي نداشتن ؛امالر اداره در قالانین نكردن رعايت

 ؛آن مصاالب  هاا   ناماه  آيین و تعاوني عم  مالرد اساسنامه از بازرسان و مديره هیوت اعضا 

 هاا  تعااوني  ماديران  مساواللیتي   ارتقاا  در آمالزشاي  هاا   دوره در حضاالر  اثرگذار  عد 

 در شارکت  برا  تعاوني مديران کافي رغبت عد  ؛(عام  مديران و بازرسان  مديره هیوت)

 ؛مصاالب  هاا   نامه آيین و عم  مالرد اساسنامه بر تسي  و آشنايي جهت آمالزشي ها  دوره

 فعاالیتي  هاا   برناماه  نباالد  ؛کارآماد  و تالانمناد  مديريت برخالردار  عد  ؛مديريت ضعف

 خدمات. ارائه نبالدن ميمالس ؛امالر اداره در مشارکت نبالد ؛درآمدزا

 هااا  تعاااوني شكساات دنياا  بررسااي

 (1994) 3سیک از مصرف
 .اعضا مشارکت فقدان ؛مديريت ضعف

 ها  تعاوني در تعهد کمبالد دني  بررسي

 (1990) 4لیدن تالس  مصرف

 گاالاه  ناالعي  باه  خاالد  محصاالنت  تبيیغاات  در معماالل  ها  روش به ها تعاوني تالس 

 اعضاست. از بسیار  در تعهد نبالد و ضعف

 و مشاكالت  دربااره  نظرسانجي  و بررسي

 پهيالاني تالس  تعاون بش  ها  تالانمند 

(1387) 

 باالدن  باان  ماديريت   ضاعف  شام  تعاون بش  ها  تالانمند  و مشكالت ترين مهم

 عاد   و دولت سیاست فروش  بازارها  اطالعات به دسترسي فقدان  ها وا  بهره نرخ

 است. بالده اعضاء بین همكار  روحیه

                                                             
1. Brunis 

2. Russa 
3. Sick 

4. Laidlaw 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  34

 

 تحقيق مفهومي مدل .4

 ها  شاخص بهبالد و جالانان زايي اشتغال وابسته متغیر با مرتب  تهديدات  ها چال  و مالان  از يک هر

 – حماايتي  مؤلفاه  5 قالاب  در کشاالر  سطح در مشتيف قشرها  از جالان انساني نیرو  پايدار اشتغال

 هاا   مؤلفاه  ياا  و ماديريتي  و آمالزشاي  فرهنگاي   اجتمااعي    گاذار   سارمايه  – اقتصااد   انگیاشي 

 (ارتقاا  و انتصااب  و جاذب  و آماالزش  و بهسااز   کاربرد  نگهدار   و حفظ) انساني مناب  مديريت

 کاال   اطاله جهت به بقیه ذکر از و گردند مي ارائه تحيی  مدل در ها آن از برخي که گردند مي تنظیم

 .گردد مي امتناع
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رشد و تالسعه اشتغال پايدار نیرو  انساني جاالان از  اشتغالاايي جالانان و 

ر بش  هاا  خصالصاي    سطح استان ها  مرز  دقشرها  مشتيف در 

صنعتي  کشااورز     -و در محالرها  تاللید  تعاوني  دولتي و خانگي

 تجارت و خدمات در سال جار 

 
 های متشکله آن تضعیف سرمایه فرهنگی و مؤلفه

 فرهنگ فعال گرایی در برابر انفعال گرایی

 فرهنگ خردگرایی در برابر تقدیرگرایی

 فرهنگ همگرایی و عام گرایی در برابر واگرایی و خاص گرایی
و خانوارهای  ترویج فرهنگ تقاضا برای محصوالت داخل استان در بین نیروی انسانی

 هدف در برابر فرهنگ مصرف کاالهای خارجیهای  استان

 

 های متشکله آن تضعیف سرمایه اجتماعی و مؤلفه

 روحیه مشارکت جمعی
 انسجام روابط اجتماعی

 اعتماد عمومی
افزایش انسجام و وحدت رویه کارکردی خرده نظام های درگیر 

 در اشتغال نیروی انسانی

 

 آن های متشکله تضعیف امنیت اجتماعی و مؤلفه

 شغلیتنزل امنیت 

، ها یتعاون، ها کارخانهدر بین سرمایه گذاران، کارفرمایان و صاحبان اقتصادی و سرمایه ای  -امنیت جانی و ارتقای امنیت مالیتنزل 
 ی هدفها استانصنعتی و کشاورزی، تجارت، خدمات و خانگی در سطح  -ی تولیدیها بنگاهو  ها کارگاه

حفظ و نگهداری و )ارتقاء سیستم تشویقی، انگیزشی و حمایتی 
ی هها  تیه فعالمناسب و عادالنهه بهرای کهار و     (تشویق و تنبیه

اقتصههادی سههرمایه گههذاران، کارآفرینههان برتههر و صههاحبان     
ی کهنن و خهرد   هها  حهوزه و مدیران موفق توسط  وکارها کسب
 ی هدفها استانی زیر برنامهی و ریگ میتصم

 

 های متشکله آن هنگ کاری و مؤلفهتنزل فر

 روح جمعی و مشارکت در کار
 روابط سالم و انسانی

 پشتکار و جدیّت در کار

 در بین نیروی انسانیر دلبستگی و عنقه به کا

ی درگیر در امر ها دستگاه باألخصی زیر برنامهی و ریگ میتصمی ها حوزهحاکمیت هر چه کمتر مدیریت اثربخش پژوهش مداری در 
 های متشکله آن در استان اشتغال و مؤلفه

 شامل چهار متغیر جزئی
 ی هدفها استانی اجرایی درگیر در امر اشتغال ها دستگاهو پاسخگو در بدنه  ور بهرهعدم برقراری سستم ارتقاء، تثبیت و تشویق مدیران کارآمد، 

با نیازهای بازار   متناسب (یا حرفهی، دانشگاهی و فنی و ا )مدرسهی ررسمیغی رسمی و ها آموزشکاربردی نمودن هر چه کمتر نظام 
 کار با رویکرد کارآفرینانه

آموزی نیهروی انسهانی مطهابق بها اسهتانداردهای جههانی روز در        عدم استفاده از مجهزترین و جدیدترین امکانات و تجهیزات مهارت
 های سیار و دائم مراکز آموزش فنی کارگاه

ی فنی در سطح استان از طریق ها آموزشکدهی و ا حرفهآموزش عالی، مراکز آموزش فنی و  مؤسساتها،  عدم کارآفرین کردن دانشگاه
 و دانش فنی ها مهارتافزایش 

ر ی مسئولین و مدیران استانی درگیر در امر اشتغال، صنایع، معادن، تجارت و کشهاورزی و اسهاتید شهاغل د   ا حرفهعدم ارتقای دانش 
 ی کاربردی آنانها دانشکردن  روز بهی فنی و ها آموزش

خصوصی، تعاونی و خهانگی در جههت    وکار کسبی و آموزش کارآفرینی و خنقیت رایگان به واحدهای ا مشاورهعدم اعطای خدمات 
 ی کارشناسی دانشگاهیها میتی انداز راهاز طریق  ها آنغلبه بر مشکنت توسعه و تثبیت 

 فرهنگي سرمايه مؤلفه
 عياجتما ؤلفهم

 فرهنگي مؤلفه

(کاربرد)مديريتي  مؤلفه  

 (حفظ و نگهدار ) حمايتي و انگیاشي مؤلفه آمالزش  بهساز  و تالانمندساز  مؤلفه

 امنیتي –اجتماعي  مؤلفه
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 تحقيق فرضيات .5

 .هستند زير شرح به تحقیق فرضیات فال  مفهالمي مدل و نظر  مباني اساس بر

 فرهنااگ) آن متشاكيه  هاا   مؤلفااه و فرهنگاي  سارمايه  تضااعیف رساد  ماي  نظار  بااه .1 شرماره  فرضريه 

 ماان   قاانالني(  امتیاازات  اعطاا   در گراياي  خااص  -گراياي  عاا   و همگرايي خردگرايي  گرايي  فعال

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال

 جاالان  انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (اقبال و شانس) سرنالشت به جالانان اعتقاد و تقديرگرايي .1-1

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و

 جالان کار نیرو  بر سستي و تنبيي  کار  کم روحیه بالدن حاکم و گرايي انفعال فرهنگ ترويج .1-2

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  کشالر در

 و طيباااي رفااااه مااادگرايي   گراياااي تجمااا  باورهاااا  و هاااا ارزش روا  و تشاااديد و تااارويج .1-3

 ماان   کردگاان  تحصای   بااخخص  کشاالر  جالاناان  شادن  معاروف  و پاللادار   به می  و گرايي مصرف

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال

 روحیااه) آن متشااكيه هااا  مؤلفااه و اجتماااعي ساارمايه تضااعیف رسااد مااي نظاار بااه .2 شررماره فرضرريه

 کاارکرد (  انساجا   افااي  و عمالمي اعتماد اجتماعي  رواب  انسجا  جمعي  مشارکت  قانالنمند 

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان 

 واحادها   در کاار  باه  شاغ  بالمي جالانان کردار و رفتار در نظم و قانالنمند  روحیه حاکمیت .2-1

 حاد  از بای   مقاومات  و باالمي  کارگران کردار و رفتار بر حاکم شديد ها  نظمي بي وجالد) تاللید 

 و جاالان  انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  ماان   (قانالني سازوکارها  با کار کم و باطانض بي کار  نیرو 

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد

 و جالان انساني نیرو  درستكار  و صداقت به سرمايه و کار صاحبان کافي و نز  اعتماد عد  .2-2

 پايادار  اشاتغال  ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  آنان دانستن پرتالق  و بالمي

 .دشال مي آنان

 و جاالان  کار  نیرو  رواني و روحي سالمت به کارفرمايان و مديران ناکافي اطمینان و اعتماد .2-3

 و جاالان  انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  ماان   (صانعتي  مشدر مالاد به آنان گراي ) بالمي کرده تحصی 

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد
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 37  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 کاار  صااحبان  بین اختالفات تشديد) جالان کار  نیرو  و کارفرما بین اجتماعي رواب  انسجا  .2-3

 اشاتغال  هاا   شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (بالمي جالان کارگران با سرمايه و

 .دشال مي آنان پايدار

 در تاللیاد  و کاار  دارنادگان  و صااحبان  باا  باالمي  جالان کار  نیرو  کارکرد  انسجا  افااي  .2-4

 از اساتفاده  باه  تمايا   و باالمي  و جاالان  کاار   نیرو  نبالدن دردسرساز و خطر بي) تاللید  واحدها 

 آناان  پايادار  اشاتغال  هاا   شااخص  بهباالد  و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (آنان کار  نیرو 

 .دشال مي

 روح) آن متشاكيه  هاا   مؤلفه و کار  فرهنگ شديد تنال و تضعیف رسد مي نظر به .3 شماره فرضيه

 باه  عالقاه  و دلبساتگي  و کاار  در جديت و پشتكار انساني  و سالم رواب   کار در مشارکت و جمعي

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (کار

 خصالصاي  بش  مديران و کارفرمايان با بالمي و جالان کار نیرو  سازنده و سالم رواب  فقدان .3-1

 از بیشاتر  حاق  ادا  و کارفرماياان  از شاكايت  باه  کارگران گراي  و شديد ها  کشمك  از عار )

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (آنان

 ماان   کردگاان  تحصای   بااخخص  کشاالر  جالاناان  باین  در شاادابي  و شالر و نشاط روحیه فقدان .3-2

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال

 پشات  و کارمناد   مشااغ   و کارهاا  به حد از بی  گراي  و جالان کار  نیرو  گرايي آرمان .3-3

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  نشیني میا

 انجاااا  از کردگاااان تحصااای  بااااخخص کشاااالر جالاناااان روزافااااون انتظاااارات و تالقعاااات .3-4

 مااان  تاللیااد و کااار از آنااان بیشاتر  طيبااي منفعاات و سااالدآور  باه  تماياا  و راحاات هااا وکار کساب 

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال

 ننشساتن  مساواللین  و ديگاران  انتظاار  باه  و کار در جالان انساني نیرو  جديت و پشتكار نداشتن .3-5

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان 

 نیارو   زاياي  اشاتغال  ماان   خادمت  و تاللیاد  و کاار  به بالمي جالانان وافر عالقه و دلبستگي عد  .3-6

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  38

 

 و مجااز   فضاا   و اينترنات  و مااهالاره  هاا   برناماه  تماشاا   باه  جالاناان  حاد  از بای   گراي  .3-7

 پايادار  اشاتغال  ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  آن از ناشي ها  مشغاللي دل

 .دشال مي آنان

 امنیات   شاغيي  امنیات ) آن متشاكيه  هاا   مؤلفاه  و اجتماعي امنیت تضعیف رسد مي نظر به .4 شماره فرضيه

 واحادها   صااحبان  و کارآفرينان کارفرمايان   گذاران سرمايه بین در (ا  سرمايه و اقتصاد  -مالي جاني 

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  تاللید 

 امنیات  افتاادن  خطار  باه  و تاللیاد   واحادها   اعضاا   ا  سارمايه  و ماالي  ها  ناامني و ثباتي بي .4-1

 پايادار  اشاتغال  هاا   شااخص  بهباالد  و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  جامعه در آنان ا  سرمايه

 .گردد مي آنان

 تاللیاد   واحادها   صاحبان و کارفرمايان  گذاران سرمايه بیشتر چه هر اقتصاد  امنیت احساس .4-2

 هاا   شااخص  بهباالد  و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث دولت جديد حمايتي قالانین تصاليب با

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال

 تاللید و کار صاحبان و کارآفرينان  گذاران سرمايه خاطر نگراني زدودن) رواني امنیت احساس .4-3

 انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  باعاث  (گذشته به نسبت رواني آرام  احساس و تاللید  واحدها  در

 .گردد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان

 تاللیاد  بارا   اولیاه  ماالاد  و تجهیااات  فاروش  و خرياد  باازار  در ثبات و امنیت افااي  و تشديد .4-4

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث کانها

 و ساالدجال  افاراد  برخاي  گاراي   از جياالگیر  ) کناالني  جامعاه  بر حاکم سیاسي ثبات و امنیت .4-5

 و کارآفريناان  و گاذاران  سارمايه  بااخخص  عماالمي  اذهاان  تشرياب  باه  سیاساي  و اقتصااد   اخاللگر

 پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث (تاللید  واحدها  صاحبان

 .دشال مي آنان

 افاااي   و حفظ جهت در تالش و مالیاتي ها  بششالدگي و ها معافیت اعطا  افااي  و تشديد .4-6

 نیارو   زاياي  اشاتغال  باعاث  تاللیاد   واحادها   دارنادگان  و کارفرمايان و گذاران سرمايه مالي مناف 

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني
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 39  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 در مادار   پاژوه   و مشاارکتي  ماديريت  کمتار  هرچاه  حاکمیات  رساد  ماي  نظر به .5 شماره فرضيه

 هاا   مؤلفاه  و اشاتغال  امار  در درگیار  هاا   دساتگاه  بااخخص  رياا   برناماه  و گیر  تصمیم ها  حالزه

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  آن متشكيه

 نظارات  از گیار   بهاره ) جالانان اشتغال امر در درگیر ها  سازمان در مشارکتي مديريت استقرار .5-1

 اتشاااذ در اساابق مااديران و کارکنااان و گذشااتگان تجربیااات و تشصصااي هااا  گروهکااار در اساااتید

 انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  باعث (جالانان زايي اشتغال و تاللید  ها  طرح برا  مديريتي تصمیمات

 .دشال مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان

 هاا   برناماه  نبالدن ا  سيیقه و ا  منطقه نیازها  با متناسب کاربرد  تحقیقات نتايج کارگیر  به .5-2

 و جاالان  انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  باعاث  جالانان اشتغال در درگیر ها  دستگاه مديران اتشاذشده

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد

 عاد   و باالمي  جالانان زايي اشتغال امر در ها نالآور  و خالقیت کاربرد به مديران تأکید و تالجه .5-3

 پايادار  اشاتغال  هاا   شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث تغییرات برابر در مقاومت

 .شالد مي آنان

 و پژوهشاگران  از کاارآفريني  و تاللیاد   و زاياي  اشاتغال  مالفاق  ها  ايده سري  پذيرش و جذب .5-4

 زاياي  اشاتغال  باعاث  جالاناان  اشاتغال  در درگیار  ادارات کارشناسان و مديران تالس  کردگان تحصی 

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو 

 جالاناان  اشتغال افااي  و درآمدزايي برا  روستاها و شهرها بالمي و ا  منطقه نیازها  از اطالع .5-5

 انسااني  نیرو  زايي اشتغال باعث بالمي نیازها  با تناسب بدون مرکا از اقتصاد  ها  طرح از پرهیا و

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان

 کشاورز  محصالنت با هماهنگ تاللید   ها کارخانه انداز  راه و اقتصاد  ها  طرح اجرا  .5-6

 بهبااالد و جاالان  انسااني  نیاارو  زاياي  اشاتغال  باعااث هاا  واساطه  حااذف و مشااغ   درآمادزايي  جهات 

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص

 (تنبیاه  و تشااليق  و نگهادار   و حفاظ ) انگیاشاي  و تشااليقي  سیساتم  رسد مي نظر به .6 شماره فرضيه

 صاااحبان و برتاار کارآفرينااان  گااذاران ساارمايه اقتصاااد  هااا  فعالیاات باارا  ناعادننااه و نامناسااب

 رياا   برناماه  و گیار   تصامیم  خرد و کالن ها  حالزه تالس  مالفق مديران و تاللید  ها وکار کسب
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  40

 

 نیارو   زاياي  اشاتغال  ماان   آن متشكيه ها  مؤلفه و آنان ها  سرمايه جذب و حفظ و استان مراکا در

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني

 و حقاالقي  ماالي   هاا   حمايات  و هاا  کمک انالاع مالق  به اعطا  عد  رسد مي نظر به .7 شماره فرضيه

 باه  (... و مالیاتي  ها معافیت و بیمه حق تأمین پيكاني  تشفیف اعمال بانكي  تسهیالت مالي ) قانالني

 و تعطیيااي» آساایب معاار  در مشتيااف هااا وکار کسااب صاااحبان و کارآفرينااان  گااذاران ساارمايه

 زايي اشتغال مان  هدف ها  استان گیر  تصمیم ها  حالزه مديران تالس  ديده آسیب و «ورشكستگي

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو 

 و داخا   هاا   گاذار   سارمايه  روزافااون  گساترش  و تالساعه  جذب  عد  رسد مي نظر به .8 شماره فرضيه

 باالمي  محصاالنت  صادرات در گذار  سرمايه و مشتيف محالرها  و ها بش  در هدف ها  استان خار 

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  کشالر خار  به

 -مهندساي  -فناي  تاالان  تقاليات  بارا   نز  آمالزشي ها  دوره اجرا  عد  رسد مي نظر به .9 شماره فرضيه

 متالسا   کالچک  ها  کارخانه و ها کارگاه و ها بنگاه و واحدها در بازاريابي و تالسعه و تحقیق تشصصي 

 جاالان  انسااني  نیارو   زايي اشتغال مان  آنان به الكترونیک تجارت و رساني اطالع مراکا تالسعه و بارگ و

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و

 امار  در درگیر استاني مديران و مسواللین ا  حرفه دان  ارتقا  عد  رسد مي نظر به .10 شماره فرضيه

 کاردن  روز باه  و فناي  هاا   آماالزش  در شااغ   اسااتید  و کشاورز  و تجارت معادن  صناي   اشتغال 

 پايادار  اشاتغال  هاا   شااخص  بهباالد  و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  آنان کاربرد  ها  دان 

 .شالد مي آنان

 مراکاا  عاالي   آماالزش  مؤسساات   هاا  دانشاگاه  کاردن  کاارآفرين  عاد   رساد  مي نظر به .11 شماره فرضيه

 ا  حرفاه  و فني ها  مهارت افااي  طريق از فني ها  آمالزشگاه و ها آمالزشكده و ا  حرفه و فني آمالزش

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  انساني نیرو 

 تجهیااات  و امكاناات  جديادترين  و مجهاتارين  از اساتفاده  عاد   رساد  ماي  نظار  به .12 شماره فرضيه

 مراکاا  دائام  و سایار  هاا   کارگاه در روز جهاني استانداردها  با مطابق انساني نیرو  آمالز  مهارت

 آناان  پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  ا  حرفه و فني آمالزش

 .شالد مي
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 41  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

  ا  مدرساه ) يررسمیغ و رسمي ها  آمالزش نظا  نكردن کاربرد  رسد مي نظر به .13 شماره فرضيه

 مساتمر  ارتبااط  و کارآفريناناه  رويكارد  باا  کاار  بازار نیازها  با  متناسب (ا  حرفه و فني و دانشگاهي

 انسااني  نیرو  زايي اشتغال مان  تجارت و کشاورز  معادن  صناي   با انساني نیرو  امروز  آمالزش

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان

 خالقیات  و کاارآفريني  آماالزش  و ا  مشااوره  خدمات اعطا  عد  رسد مي نظر به .14 شماره فرضيه

 و تالساعه  مشاكالت  بار  غيباه  جهت در خانگي و تعاوني خصالصي  وکار کسب واحدها  به رايگان

 و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  دانشگاهي کارشناسي ها  تیم انداز  راه طريق از ها آن تثبیت

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد

 و نشبگاان  و عيام  تاللیادگران  مبتكراناه  و ناالين  ها  ايده از حمايت رسد مي نظر به .15 شماره فرضيه

 کانها تاللید در فني دان  کردن تجار ) پذير ريسک گذاران سرمايه از دعالت با نالين ها  ايده بالرس

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث (خدمات و

 هاا   طارح  دقیاق  ارزياابي  برا  تشصصي يهاي تیم انداز  راه فقدان رسد مي نظر به .16 شماره فرضيه

 کشااورز    صانعت   ها  بش  در دهيد آمالزش انساني نیرو  کارآفريني و شغيي شده ارائه ابتكار 

 بهباالد  و جاالان  انسااني  نیارو   زاياي  اشاتغال  مان  آنان از عادننه حمايت هدف با خدمات و تجارت

 .شالد مي آنان پايدار اشتغال ها  شاخص

 و ور بهاره  کارآماد   ماديران  تشااليق  و تثبیات  ارتقا  سیستم برقرار  رسد مي نظر به .17 شماره فرضيه

 با استان تعاون و ا  حرفه و فني آمالزش و اشتغال امر در درگیر اجرايي ها  دستگاه بدنه در گال پاسخ

 آناان  پايادار  اشاتغال  هاا   شااخص  بهبالد و جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث زايي اشتغال هدف

 .شالد مي

 خارده  عميكارد  بار  غیرمساتمر  و غیردقیاق  بازرسي و نظارتي سیستم رسد مي نظر به .18 شماره فرضيه

 و زاياي  اشاتغال  هاا   طارح  صاحبان به بانكي تسهیالت عادننه و مالق  به پرداخت در بانكي ها  نظا 

  هاا  معافیات  با کارآفريني و شغيي ها  طرح متقاضي افراد و ها تعاوني و گذاران سرمايه کارآفرينان 

 ماان   آناان  کااربر   تغییار  و هاا  سالءاساتفاده  باا  مباارزه  و اناداز   راه ابتادايي  ساال  دو در بازپرداخت

 .شالد مي جالان انساني نیرو  زايي اشتغال
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  42

 

 و آناان  عميكارد  باه  باور و اشتغال در درگیر مجريان قانالنمند  که رسد مي نظر به .19 شماره فرضيه

 رو  پای   قاالتي  نقطه يا کننده تقاليت عام  اشتغال و اقتصاد  اطالعات ارائه در شفافیت و صداقت

 دارد. وجالد جالانان اشتغال تالسعه و رشد

 پاذير   مساواللیت  و ييگال پاسخ به تر مطيالب هرچه شده نهينهاد باور رسد مي نظر به .20 شماره فرضيه

 رو  پاای  کننااده تقالياات عاماا  کشااالر سااطح در جالانااان اشااتغال در درگیاار کارکنااان و مااديران

 دارد. قرار کشالر جالانان زايي اشتغال

 و گاذاران  سرمايه با عالي ها  رده مسواللین تعامالت داشتن جذابیت رسد مي نظر به .21 شماره فرضيه

 نیارو   زاياي  اشاتغال  باعاث  باان  زاياي  اشاتغال  باا  و تاللید  کارآفريني ها  طرح صاحب کارآفرينان

 .گردد مي جالان انساني

 خريد برا  تقاضا به مرد  عمال  جد  مشارکت و همبستگي وجالد رسد مي نظر به .22 شماره فرضيه

 زاياي  اشاتغال  باعاث  فرزنادان  اشاتغال  و تاللیاد  در شارکت  چگالنگي به بالدن آشنا و داخيي کانها 

 .گردد مي جالان انساني نیرو 

 اماالر  و اوقاف) مردمي ها  شك ت و نهادها مناسب عميكرد و نق  رسد مي نظر به .23 شماره فرضيه

 محاسن و فالايد از مرد  بین  و آگاهي سطح ارتقا  در (مردمي و ديني -مذهبي ها  شك ت خیريه 

 زايي اشتغال باعث ها آن ديني و اخرو  جانبه همه تأثیرات تبیین و زايي اشتغال و کارآفريني ها  طرح

 .گردد مي جالان انساني نیرو 

  گاذاران  سارمايه  هاا   فعالیات  ياادآور   و معرفاي  و مساتمر  تشاليق رسد مي نظر به .24 شماره فرضيه

 مارد   عماال   باه  زاياي  اشتغال و تاللید  ها  طرح اجرا  در پیشرو بنیان دان  مؤسسات و کارآفرينان

 .گردد مي جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث مذهبي محاف  در

 آماالزش  در جمعاي  ها  رسانه سازنده تبيیغاتي و آمالزشي عميكرد رسد مي نظر به .25 شماره فرضيه

 کانهاا   مصارف  بارا   مستمر تبيیغات و مرد  عمال  به ايراني و استاني کانها  برا  تقاضا ماايا 

 .دشال مي جالان انساني نیرو  زايي اشتغال باعث داخيي

 و ماديران  و عيماي  و هنر  ورزشي  الگالها  مناسب الگاليي نق  رسد مي نظر به .26 شماره فرضيه

 نیارو   زاياي  اشاتغال  باعاث  تیا فیباک ايراناي  داخيي کانها  برا  تقاضا فرهنگ ترويج در مسواللین

 .دشال مي جالان انساني
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 43  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 میااني  و عاالي  ها  رده مديران و مسواللین کن  و رفتار نبالدن الگال رسد مي نظر به .27 شماره فرضيه

 خرياد  بارا   تقاضاا  و ششصاي  زنادگي  در داخياي  کانهاا   مصارف  لحاا   از اجرايي ها  دستگاه

 نیارو   زاياي  اشتغال مان  عميي طالر  به خالد زندگي در ها آن دانستن مرج  و داخيي ادار  مياومات

 .شالد مي جالان انساني

 و دانشاگاهي  مشتياف  اقشاار  نامناساب  دانا   و آگااهي  ساطح  رساد  ماي  نظار  باه  .28 شرماره  فرضيه

 تاللیاد  روناق  و افات  در داخياي  کاان   تقاضاا   و کاان  قاچاا   مشرب تأثیرات از عاد  شهروندان

 نیرو  زايي اشتغال مان  جالانان بیكار  کاه  و افااي  و گذار  سرمايه افااي  و کاه  و داخيي

 .شالد مي جالان انساني

 خاارجي  کانهاا   شادن  تماا   ارزان باه  شاهروندان  نادرسات  تصاالرات  رسد مي نظر به .29 شماره فرضيه

 تيقي باصرفه و باکیفیت و مرغالب و آن بند  بسته زيبايي و بالدن شكی  مشاهده با داخيي کانها  به نسبت

 .شالد مي جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  فروش از پس خدمات و گارانتي از غفيت و ها آن کردن

 خرياد  باه  مرد  تشاليق به کشالر از خار  جمعي ها  رسانه تبيیغات رسد مي نظر به .30 شماره فرضيه

 زاياي  اشاتغال  ماان   کشاالر  از خاار   غیرمجاز مؤسسات و خالد سالدآور  هدف با خارجي کانها 

 .شالد مي جالان انساني نیرو 

 هاا   دساتگاه  مساواللین  و ماديران  روزافااون  تالقعاات  و انتظاارات  رساد  ماي  نظر به .31 شماره فرضيه

 نیرو  کارگمار  به و معرفي) صنعتي و تاللید  واحدها  در فعانن و صاحبان از بازرسي و نظارتي

 و کااارگران بااه مقاارو  و باادهكار تاللیااد  واحاادها  پيماا  و «آنااان گرايااي خاااص» خااالد 

 .شالد مي جالان انساني نیرو  زايي اشتغال مان  (ورشكستگي

 واحادها   ماديران  و صااحبان   داران سارمايه  روزافااون  گاراي   رساد  ماي  نظر به .32 شماره فرضيه

 و جابجاايي  و تغییر) خالد دادن نشان ورشكست و بدهكار و بیشتر ييدرآمدزا و سالددهي به تاللید 

 ماالاد  فروشاي  خاا   و بیشتر سالددهي با و کاذب ها  فعالیت سال  و سمت به خالد ها  فعالیت انتقال

 زاياي  اشاتغال  ماان   (خاارجي  ارزان کاار  نیرو  به گراي  و کار  نیرو  کمتر دردسرها  با و اولیه

 .شالد مي جالان انساني نیرو 

 جالاناان  زاياي  اشاتغال  ماان   وارداتاي  تكناللاالي   و تاللیاد  سااختار  رساد  ماي  نظار  به .33 شماره فرضيه

 است. شده کرده تحصی 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  44

 

 تحقيق  روش .6

 ايجااب  بیشاتر  هاا  داده و اطالعاات  آور  جما   اسات   يپیمايش و ا  کتابشانه -اسناد  تحقیق روش

 باا  هام  آن و گرفتاه  قارار  میاداني  و پیمايشاي  هاا   روش  زمره در حاضر طرح آن نتیجه در که نمالده

 وابسااته متغیاار بااا ماارتب  ا  زمینااه متغیرهااا  تنااالع باااخخص  عميااي و نظاار  مالحظااات بااه تالجااه

 در تاللیاد   هاا  وکار کساب  در کارده  تحصای   جالاناان  بااخخص  جاالان  انساني نیرو  زايي اشتغال)

 مشتياف  هاا   گاروه  باین  و منااطق  باین  ها  مقايسه رواب   الگال  يافتن ضرورت ( هدف ها  استان

 تكنیاک  باا  تاالم   يپیمايشا  و میاداني  روش از  تحقیاق  نتاايج  آماار   پاذير   تعمایم  و جنسي و سني

 قضاايا  کاه  صالرت بدين است؛ بالده استقرايي استدنل نالع از حاضر مطالعه و شده استفاده پرسشنامه

 خالد منطقي استدنل گاه تكیه را تجربي و نظر  رويكردها  از متشك  شده يطراح توالريک مدل و

 باه  محقاق  طارح  ايان  در و داده قارار  آزماالن  مالرد تا برگايده را متغیرهايي ها آن بطن از و داده قرار

 اسات  داده انجاا   يپیمايشا  تحقیاق   باشاد  داشاته  تصارفي  و دخا   متغیرهاا  در دتالانا  ماي  اينكاه  دلی 

 .(1383 ساروخاني )

 مطالعه مورد آماری هجامع .6-1

 .است هرماگان و لرستان کرمان  استان 3 شام  آمار  جامعه

 نمونه: حجم تعيين و محاسبه طریقه .6-1-1

 فرماالل  از شاده  ارائاه  معماالل  هاا   روش باین  از نیاا  نهايي و اصيي واحدها  نمالنه حجم تعیین برا 

 میااان  و شاده  استنتا   دارد نا  کالکران و بالده ها فرمالل ساير از تر عيمي و تر منطقي که نمالنه حجم

 درصاد  و (برآوردهاا  در خطا حداکثر) d=05/0 خطا  درصد و (t=96/1) آن برآورد برا  هم تقد

 دو از نمالناه  نفار  400 اطمیناان   صد  95 سطح در نمالنه تعداد که گردد مي لحا  درصد 95 اطمینان

  صانعت  کشااورز    هاا   بشا   در غیررسمي و رسمي شاغيین باخخص جالان فعال جمعیت گروه

 به شاغ  کارشناسان و خانگي و دولتي تعاوني  خصالصي  حالزه چهار در خدمات و تجارت معدن 

 و ارز و کاان  قاچاا   و ا  حرفاه  و فناي  آماالزش  اشاتغال   جالانان  امر در درگیر ها  سازمان در کار

 ساهم  باا  متناساب  آمالزشاي  مراکاا  و هاا  دانشاگاه  عيماي  هیوت اعضا  و اساتید و دانشگاهي نشبگان
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 45  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 .1(1995 )کاالکران   شد برآورد کالکران نمالنه حجم آزمالن طبق بر و ک  در رب  ذ  آمار  جالام 

 متناساب  ساده يا و سیستماتیک تصادفي روش از برآوردشده نمالنه افراد نهايي انتشاب برا  همچنین

 و لرساتان   کرماان  شاام   نمالناه  هاا   استان است. شده برده بهره برآوردشده نمالنه تعداد و درصد با

 .است هرماگان

 (نفر هزار) هدف استان و فعاليت وضع برحسب شاغل انساني نيروی نمونه جامعه حجم توزیع .3 جدول

 هدف استان نام ردی 

 جمعيت کل

 و ساله 15

 بيشتر

 جمعيت

 فعال

 جمعيت

 فعال

 شاغل

 جمعيت

 فعال

 بيکار

 نمونه درصد جمع

 150 61/40 623000 196000 427000 623000 1781000 کرمان 1

 130 07/32 492000 99000 393000 492000 1220000 لرستان 2

 120 31/27 419000 51000 368000 419000 1128000 هرماگان 3

 400 100 1534000 346000 11880000 1534000 4129000 جم  

 پژوه  ها  يافته مأخذ 

 وتحيی  تجايه نالع اين از آن  بر تأثیرگذار ها  چال  و مالان  به تالجه با وابسته متغیر تبیین برا 

 ساطح  و درصاد  95 اطمینان درجه با نظر مالرد متغیرها  بین رواب  رد و تأيید به محقق و گرفته بهره

 انتشااب  در و است بالده آمار  جامعه ک  به آمده دست به نتايج تعمیم هدف و پرداخته 05/0 خطا 

 از هاا  آن نباالدن  و باالدن  پارامترياک  و نظار  ماالرد  متغیرهاا   سانج   سطح به تالجه  ها شاخص اين

 است. گرديده برخالردار کننده تعیین جايگاه

 همبساتگي  ضارايب  از بررساي  ماالرد  متغیرهاا   باالدن  ناپارامترياک  و باالدن  ا  رتبه صالرت در

 تحيیا   نظیار  آماار   ها  شاخص از نیا متغیر  چند وتحيی  تجايه برا  گرفته بهره کندال و اسلرمن

 است. شده انجا  نظر مالرد سؤانت بالدن نظرسنجي دلی  به تأيید  و اکتشافي عاميي

 نتایج .7

 تالصایفي  وتحيیا   تجاياه  که اول بش  نشست است  جائي بش  سه شام  اطالعات وتحيی  تجايه

  هاا  داده تالصیف تر جائي بش  دو شام  و شده پرداخته نتايج و ها داده تالصیف به است گرفته نا 

 پرداخته ديگر متغیرها  و آن تر جائي متغیرها  و اشتغال وضعیت متغیر تالصیف و شناختي جمعیت

                                                             
1. Cochran 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  46

 

 آزماالن  محاسابه  باه  نشسات  اسات  گرفته نا  اطالعات استنباطي تحيی  که دو  بش  در .است شده

 از تار  باارگ  معناادار   آن در که شده پرداخته اسمیرنالف -کالمالگروف طبق بر ها داده بالدن نرمال

 بارعكس  و دارد حكايت ها داده تالزي  نبالدن نرمال بر نيمب صفر یهفرض رد بیانگر 05/0 خطا  سطح

 ايان  در .اسات  باالده  هاا  داده تالزيا   نباالدن  نرمال بر نيمب صفر یهفرض تأيید بیانگر 05/0 از تر کالچک

 کاه  است بالده ها داده تالزي  بالدن نرمال بیانگر و است بالده 05/0 از تر بارگ معنادار  مقدار تحقیق

 اساتفاده  95/0 اطمینان سطح در تحقیق فرضیات آزمالن برا  گروهي تک تي آزمالن از آن نتیجه در

 سه و ک  سطح در اکتشافي عاميي تحيی  طبق بر ها داده تبیین و تحيی  به بش  همین در .است شده

 طباق  بار  تأيید  عاميي تحيی  به نیا آن از پس .است شده پرداخته منفک و مجاا طالر  به نمالنه استان

 ياک  زيربناايي  متغیرهاا   به بردن پي منظالر به محقق حقیقت در .است شده پرداخته آمار  افاار نر 

 است. نمالده استفاده عاميي تحيی  روش از ها داده از ا  مجمالعه تيشیص يا پديده

 برحسرب  (اشرتغال  دوایرر  کارشناسران  و کارکنران ) یانگو پاسخ نسبي و ساده های فراواني توزیع .4 جدول

 نمونه های استان و جنسيت

 
 جنسیت

 جم 
 زن مرد

 استان نا 
 نمالنه

 هرماگان

 مطيق فراواني  
 انتظار مالرد فراواني  
 سطر  درصد  
 ستالني درصد جم   

 کرمان

 مطيق فراواني  
 انتظار مالرد فراواني  
 سطر  درصد  
 ستالني درصد جم   

 لرستان

 مطيق فراواني  
 انتظار مالرد فراواني  
 سطر  درصد  
 ستالني درصد جم   

 جم 

 مطيق فراواني  
 انتظار مالرد فراواني  
 سطر  درصد  
 ستالني درصد جم   

 پژوه  محاسبات مأخذ 
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 47  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 ياان گال پاساخ  نسبي و ساده ها  فراواني تالزي  بر يمبتن فال  جدول در مندر   ها داده اساس بر

 و اناد  باالده  مارد  آناان  از درصاد  6/51 حادود  کاه  گفت تالان مي نمالنه ها  استان و جنسیت برحسب

 در ترتیاب  باه  کاه  گفات  تالان مي (استان سه) نمالنه ها  استان برحسب اما و اند بالده زن درصد 4/48

 اناد  باالده  زن نفر 53 و مرد نفر 71 کرمان استان در و اند بالده زن نفر 63 و مرد نفر 56 هرماگان استان

 .اند بالده زن نفر 63 و مرد نفر 62 لرستان استان در نهايت در و

 يااانگال پاسااخ تفاااوت معنااادار  محاساابه باار مبتنااي اسااتقالل دو  اکاا آزمااالن نتااايج ضاامن در

 هاا   اساتان  و جنسایت  لحاا   از هاا  آزماالدني  بین معنادار  تفاوت که است مالضالع اين دهنده نشان

 ندارد. وجالد نمالنه

 نمونه های استان و تأهل وضعيت برحسب یانگو پاسخ نسبي و ساده های فراواني توزیع .5 جدول

 داده نالع
 (متأه  و مجرد) تأه  وضعیت

 جم 
 متأه  مجرد جالاب بي

 استان نا 

 نمالنه

 هرماگان

 مطيق فراواني   

 انتظار مالرد فراواني   

 درصد  جم    

 

 کرمان

 مطيق فراواني   

 انتظار مالرد فراواني   

 درصد  جم    

 لرستان

 مطيق فراواني   

 انتظار مالرد فراواني   

 درصد  جم    

 جم 

 مطيق فراواني   

 انتظار مالرد فراواني   

 درصد  جم    

 پژوه  محاسبات مأخذ 

 اکتشافي عاملي تحليل از استفاده با کشور سطح در ها داده تحليل .7-1

 عااميي  تحيیا   روش کماک  باا  باالده  فرضایه  33 بار  مشاتم   کاه  تحقیق فرضیات حاضر پژوه  در

 اساتان  ساه  و نمالنه ها  استان ک ) مجاا طالر  به قسمت چهار در و گرفت قرار آزمالن مالرد اکتشافي

 گرفت. قرار تفسیر مالرد (هرماگان و کرمان لرستان 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  48

 

 سؤانت بین نمرات همبستگي ضرايب تا شد نز  اکتشافي عاميي تحيی  روش از استفاده از قب 

 بار  عااميي  تحيی  امكان ابتدا واق  در و شالد حاص  اطمینان آن بالدن بان از و شالد بررسي پرسشنامه

 و شاد  بررسي (KMO) بردار  نمالنه کفايت شاخص و بارتيت آزمالن از استفاده با تحقیق ها  نمالنه

 کاه  گالنه همان و شد آغاز تحيی  انجا  فرايند اکتشافي  عاميي تحيی  انجا  تالانايي از اطمینان از پس

 در کاه  پرسشنامه سؤانت بین همبستگي ضريب بالدن بان به تالجه با  شالد مي مشاهده زير جدول در

 نتیجاه  تاالان  ماي  اسات  شده داده نشان «بارتيت کرويت آزمالن و اولكین -ماير -کايار» آزمالن نتايج

 تالجیاه  قاب  نظر مالرد چندساحتي مقیاس و پرسشنامه رو  بر اکتشافي عاميي تحيی  انجا  که گرفت

 است. بالده

 ها آزمالدني ها  پاسخ رو  بر عاميي تحيی  انجا  کار مذکالر  ها  فر  پی  از اطمینان از پس

 پرسشانامه  هاا   آياتم  تحيیا   از حاصا   اولیاه  اطالعاات  باه  تالجاه  با و شد انجا  سؤال 98 رو  بر و

 باه  هاا  عام  اکتشاف و استشرا  برا  نیب  یپ مالک عنالان به اولیه عام  7 تعداد  (1394  شهباز )

 (ابيیماین ) متماي  چرخ  يا «واريماکس» متعامد چرخ  از استفاده امكان سلس و شد داده افاار نر 

 است. تر مناسب يک کدا  که شد بررسي

 KMO آزمون برای برداری نمونه کفایت شاخص و بارتلت کرویت آزمون اوليه نتایج .6 جدول

 (KMO) بردار  نمالنه آزمالن

 بارتيت آزمالن

 دو  اک
 آزاد  درجه
 دار  معني سطح

 پژوه  محاسبات مأخذ 

 تاالان  ماي  داده نشاان  را بارتيات  الماال ک آزماالن  نتاايج  کاه  (6) جدول در مندر   ها داده طبق بر

 538/0 با برابر مطالعه مالرد ها  استان در مقیاس ک  برا  KMO مقدار حاضر پژوه  در که گفت

 18894 باا  برابار  بارتيات  کرويت آزمالن همچنین و است شده انتشاب نمالنه کفايت نشانگر که است

 کاه  باالده  آن بیاانگر  و اسات  گرديده معنادار 99/0 اطمینان درصد و 01/0 خطا  سطح در که است

 .اند بالده مناسب عاميي تحيی  انجا  برا  ها داده و است نبالده صفر جامعه در ها داده همبستگي
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 49  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 آمده دست به عاملي بارهای و چرخش از پس عامل هر توسط شده تبيين واریانس درصد .7 جدول

 يا عام 

 مؤلفه

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 ويژه ارزش

 درصد

 تبیین

 واريانس

 تراکمي درصد

 واريانس
 ويژه ارزش

 درصد

 تبیین

 واريانس

 درصد

 تراکمي

 واريانس

 ويژه ارزش

 درصد

 تبیین

 واريانس

 تراکمي درصد

 واريانس

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 پژوه  محاسبات مأخذ 

 ياک  از بانتر ويژه مقادير دارا  که عام  هفت واريماکس چرخ  از استفاده با تحيی  اين در

 باه  تالجاه  باا  عاما   7 مادل  ايان  در و آمد دست به داشتند 35/0 از بانتر عاميي با ها آن مالاد و بالدند

 تبیاین  وارياانس  ک  درصد عام  هفت استشرا  دستالر با و آمد دست به 1 از بانتر ويژه  ها ارزش

 است. رسیده 417/54 به شده

 در آزماالن   هاا  ماده از تعداد  آن در که است عام  7 استشرا  اکتشافي  تحيی  جدول نتیجه

  اند بالده زير ترتیب به عام  هفت اين لذا و اند داشته عاميي بار عام  يک از بی 

  و نامناساب  (تنبیاه  و تشااليق  و نگهادار   و حفاظ ) انگیاشاي  و تشااليقي  سیستم اول  عام 

 صاااحبان و برتاار کارآفرينااان  گااذاران ساارمايه اقتصاااد  هااا  فعالیاات باارا  ناعادننااه

 و گیار   تصامیم  خارد  و کاالن  هاا   حاالزه  تالس  مالفق مديران و تاللید  ها وکار کسب

 ماالي   هاا   حمايات  عاد  ) آناان  هاا   سرمايه جذب و حفظ و استان مراکا در ريا  برنامه

 تاللیدکننادگان  به سازنده مالي ها  پاداش اعطا  فقدان قانالني  و حقالقي بانكي  -اعتبار 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            25 / 34

http://ejip.ir/article-1-1029-fa.html


 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  50

 

 باه  باانكي  تساهیالت  عادنناه  ارائاه  در باانكي  شابكه  نباالدن  نامناساب  و کاارا  و کاارآفرين 

 .(ها آن برا  بان ها  بهره وجالد و خالار  رانت از دور به تاللیدکنندگان

  و درساتكار   صاداقت   باه  ناکاافي  اطمیناان  و اعتماد و اجتماعي سرمايه فقدان دو   عام 

 روابا   انساجا   فقادان  باا  تاالم   کارده  تحصای   و جاالان  کار نیرو  رواني -روحي سالمت

 نباالدن   قانالنمناد  شاديد   هاا   نظماي  بي اختالفات  تشديد و کارکرد  انسجا  و اجتماعي

 کار . نیرو  نمالدن تيقي دردسرساز و پرخطر و خردگرايي عد 

  گاذاران  سارمايه  باین  در امنیت احساس و امنیت مشتيف ابعاد افااي  و تشديد سال   عام  

 و خرياد  باازار  در ثباات  و امنیت رواني  آرام  و امنیت از اعم کار صاحبان و کارفرمايان

 ا  سارمايه  و ماالي  هاا   امنیات  و ثباات  کانهاا   تاللیاد  بارا   اولیه مالاد و تجهیاات فروش

 احسااس  جامعاه   در آناان  ا  سارمايه  امنیات  نیفتاادن  خطار  باه  و تاللید  واحدها  اعضا 

 اقتصاد . امنیت

  هاا   حاالزه  در مادار   پاژوه   و مشاارکتي  مديريت کمتر چه هر حاکمیت چهار   عام 

 متشاكيه  ها  مؤلفه و اشتغال امر در درگیر ها  دستگاه باخخص ريا  برنامه و گیر  تصمیم

 بازنشساته  مديران و کارکنان تجربیات گذاشتن کنار مديران  اشتغال تمد بالدن کالتاه) آن

 صادور  آن تبا   باه  و ماديران  اتشاذشاده  هاا   برناماه  بالدن ا  سيیقه بان  سالابق با و باتجربه

 و هااا کارخانااه معااال  باادهكار  و ا  منطقااه نیاااز و مطالعااه باادون انااداز  راه مجالزهااا 

 .(تاللید  واحدها 

  ادارات و هاا  سازمان بر حاکم شديد بالروکراسي و پاگیر و دست قالانین وجالد پنجم  عام 

 صادور  در تاأخیر  از اعام ) سارمايه  و کاار  صااحبان  از فااينده تالقعات و انتظارات و دولتي

 اعطاا   در تاأخیر  قاانالني   امتیاازات  اعطا  و کارآفريني ها  طرح انداز  راه قانالني مجالز

 ارزياابي  تاللیاد    مشتياف   هاا  بش  تاللیدکنندگان ابتكار  ها  طرح به بانكي تسهیالت

 کاارگیر   باه  به کارفرمايان تماي  کاه  برا  طرحي نداشتن ابتكار   ها  طرح ا  سيیقه

 واحادها   پيما   باه  نظاارتي  هاا   دساتگاه  مساواللین  گراي  خارجي  ارزان کار  نیرو 

 شادن  درگیر و خالد  کار  نیرو  تحمی  و معرفي به مديران انتظارات صنعتي  و تاللید 
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 51  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 مااديران ماديريت  در انساجامي  باي  و ثبااتي  بااي مشااهده  و سیاساي  قیدوبنادها   در ماديران 

 .(ور بهره

  افاراد  برخاي  گاراي   و کناالني  جامعاه  بار  حااکم  سیاسي ثبات و امنیت فقدان ششم  عام 

 و گاذاران  سرمايه باخخص عمالمي اذهان تشريب به سیاسي و اقتصاد  اخاللگر و سالدجال

 و سیاساي  قیدوبنادها   در مسواللین شدن درگیر و تاللید  واحدها  صاحبان و کارآفرينان

 بااه مسااتمر ا  مشاااوره خاادمات ارائااه باارا  تشصصااي مشاااورين کااارگیر  بااه از غفياات

 بادون  اقتصااد   هاا   طارح  اجارا   و زايي اشتغال و ابتكار  ها  طرح متقاضي کارآفرينان

 و زايااي اشاتغال  باارا  روساتاها  و شاهرها  بااالمي و ا  منطقاه   ازهاا ین و مالقعیاات باا  تناساب 

 درآمدزايي.

  ابتكاار   هاا   طارح  دقیاق  ارزياابي  بارا   تشصصاي  هايي تیم انداز  راه فقدان هفتم  عام 

 و آنان از عادننه حمايت هدف با دهيد آمالزش انساني نیرو  کارآفريني و شغيي شده ارائه

 بااه تاللیااد  واحاادها  مااديران و صاااحبان  داران ساارمايه روزافاااون گااراي  آن تباا  بااه

 تشااليقات  بادون  خاالد  دادن نشاان  ورشكسات  و بادهكار  و بیشاتر  ييدرآمادزا  و سالددهي

 هاا   فعالیت و کارآفرين تاللیدکنندگان به سازنده مالي ها  پاداش اعطا  و پايدار و مستمر

 و تاللیاد   هاا   طارح  اجارا   در پیشارو  بنیان دان  مؤسسات و کارآفرينان  گذاران سرمايه

 محاف . در مرد  عمال  به زايي اشتغال

 ها شنهاديپ ارائه .8

 نتاايج  و اکتشاافي  عااميي  تحيیا   از برگرفتاه  هفتگانه  ها عام  ترتیب به هايي پیشنهاد ارائه به زير در

  پردازد مي لیارل مدل

 کردگان تحصيل ژهیو به جوانان زایي اشتغال برای کلي یها شنهاديپ .8-1

 کاارايي  ارتقا  طريق از بالروکراسي و وپاگیر دست قالانین مان  و محدوديت نمالدن مرتف  -1

 ؛(وکار کسب محی  )بهبالد وکار کسب انداز  راه قانالني مجالز صدور در

 ؛مالي( تأمین) ازین و نالين ها  ايده از مالي ها  حمايت در تسري  -2

 و کارآفريناان  باه  مساتمر  ا  مشااوره  خادمات  ارائاه  بارا   تشصصاي  مشااورين  کارگیر  به -3

 ؛مستمر( )آمالزش وکار کسب واحدها  مديران به مديريتي ها  سبک آمالزش
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  52

 

 از اعام  کاار  صااحبان  و کارفرماياان  و گاذاران  سارمايه  بین در امنیت مشتيف ابعاد به تالجه -4

 بارا   اولیاه  مالاد و تجهیاات فروش و خريد بازار در ثبات و امنیت رواني  آرام  و امنیت

 نیفتاادن  خطار  به و تاللید  واحدها  اعضا  ا  سرمايه و مالي امنیت و ثبات کانها  تاللید

 دادن قاارار اولالياات در و اقتصاااد  امنیاات احساااس جامعااه  در آنااان ا  ساارمايه امنیاات

 تشااليقات  بالدن مستمر و پايدار و جالانان کارآفريني ها  طرح اعتبار  و مالي ها  حمايت

 کارآفريناان  و گذاران سرمايه حفظ و ماندگار  در تالش و کارآفرينان برتر ها  فعالیت از

 ؛ثبات( و امنیت) آنان با تعامالت داشتن جذابیت و

 و درساتكار   و صاداقت  باه  وافار  اطمیناان  و اعتمااد  و اجتمااعي  سارمايه  ارتقا  و تقاليت -5

 و اجتمااعي  روابا   انسجا  با تالم  کرده تحصی  و جالان کار نیرو  رواني -روحي سالمت

 و خردگراياي  باالدن   قانالنمناد  شاديد   هاا   نظماي  باي  اختالفاات   رف  و کارکرد  انسجا 

 باه  تاللیاد   واحادها   ماديران  جد  نیاز و کار  نیرو  نكردن تيقي دردسرساز و پرخطر

 باا  هاا  باناک  مديران برا  خاص مجازات و نشبگان و اساتید خالقانه و جديد فنالن و دان 

 باه  تالجاه ) تاللیدکننادگان  باه  ساازنده  و مساتمر  آمالزشاي  خادمات  ارائه و مطيالب عميكرد

 ؛اجتماعي( سرمايه

 در درگیار  ماديران  اتشاذشاده  ها  برنامه و تصمیمات مدار  پژوه  به وافر تأکید و تالجه -6

 بار  باانتر  ساطالح  باه  انتصابات بالدن عيمي نظیر تر جائي ها  مؤلفه قالب در جالانان اشتغال

 جاذب  و تاللیادگر   و خالقیت کارآفريني  در نز  مهارت تشصص   سانر  شايسته هيپا

  کردگاان  تحصای   و پژوهشاگران  از هام  باه  وابساته  و ا  زنجیاره  ها  ايده سري  پذيرش و

 واحادها   در فعاانن  و صااحبان  از بازرسي و نظارتي ها  دستگاه مديران معقالل انتظارات

 ؛... و صنعتي و تاللید 

 ابتكاار   هاا   طرح عيمي ارزيابي قبی  از يهاي مؤلفه قالب در مديران نكردن عم  ا  سيیقه -7

 کارآفريني ها  دوره حضالر  مستمر آمالزش به نیاز جالان  کارجاليان کارآفريني و شغيي

 قاانالني  ساازوکارها   دقیاق  اجرا   وکار کسب واحدها  مديران و صاحبان به خالقیت و

 تاللیاد   هاا   طارح  پايادار   و دوا  برا  بانكي تسهیالت کرد هاينه از پیشگیر  جهت در
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 53  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 ماالرد  اولیاه  مالاد و تجهیاات فروش و خريد بازار در ثبات ايجاد جهت در تالش  زا اشتغال

 تاللیدکنندگان؛ نیاز

 و شغيي شده ارائه ابتكار  ها  طرح عيمي و دقیق ارزيابي برا  تشصصي هايي تیم به تالجه -8

 تشااليقات  اعطا  و آنان از عادننه حمايت هدف با دهيد آمالزش انساني نیرو  کارآفريني

 هاا   فعالیت و کارآفرين تاللیدکنندگان به سازنده مالي ها  پاداش اعطا  و پايدار و مستمر

 و تاللیاد   هاا   طارح  اجارا   در پیشارو  بنیان دان  مؤسسات و کارآفرينان  گذاران سرمايه

 ؛محاف  در مرد  عمال  به زايي اشتغال

 و تغییار  از جياالگیر  ) صاالر   بادهكار   و ورشكساتگي  شایالع  از جيالگیر  و پیشگیر  -9

 و بیشتر سالددهي با و کاذب ها  فعالیت  وسال سمت به خالد ها  فعالیت انتقال و جابجايي

 ارزان کاار  نیارو   باه  گاراي   و کار  نیرو  کمتر دردسرها  با و اولیه مالاد فروشي خا 

 ؛(خارجي

 باازار  پاذير   انعطااف  افااي  منظالر به بیكار  بیمه و اجتماعي تأمین و کار قالانین اصالح -10

 ؛کار نیرو  از استفاده ها  هاينه سهم کاه  کار 

 .اجتماعي تأمین ها  شده بیمه تغییرات لیست اساس بر بیكار  نرخ تغییرات آمار تنظیم -11

 کاربردی راهکارهای .8-2

 خرد سطح .8-2-1

 ايجااد  و هاا  دساتگاه  نیارو   ماازاد  بازخريد و مالعد از پی  بازنشستگي برا  بالدجه تشصیص .1

 ؛ها شرکت و دولتي دستگاه در تجربه کم ها  نیرو  جذب برا  جديد ظرفیت

 آشاانايي و تحصاایيي رشااته هاار بااا ماارتب  کااارآفريني درسااي واحاادها  و هااا دوره افاااودن .2

 ؛خالد تحصیيي رشته در خالداشتغالي و کارآفريني ها  زمینه با دانشجاليان

 ؛دانشگاهي ها  رشته تما  برا  کارورز  ها  دوره افاودن .3

 ؛ها شرکت و دولتي دستگاه نیاز اعال  به منالط نامه پايان پرويه اجرا  و تصاليب .4

 هاا   ناماه  پاياان  باه  بالدجاه  تشصایص  و ظرفیات  ايجااد  به دولتي ها  دستگاه و ها شرکت الاا  .5

 ؛مرتب  مالضالعات در نیاز اعال  و ها آن کار  زمینه با مرتب 
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  54

 

 دو تاا  ياک   التحصیالن فارغ برا  رشته هر کاربرد  درسي واحدها  گذراندن کردن الاامي .6

 ؛تحصی  از فراغت از بعد سال

 و آناان  کاار   هاا   زمینه  بنیان دان   ها شرکت با دانشجاليان بیشتر چه هر معرفي و آشنايي .7

 ؛ها شرکت اين کار به آغاز چگالنگي

 التحصایالن  فاارغ  که کارفرماياني برا  کارفرما( سهم) سال پنج تا اجتماعي تأمین بیمه معافیت .8

 ؛کنند جذب را تجربه کم

 بارا   جدياد   نیارو  اساتشدا   و جذب نرخ تعیین افااي  با پيكاني  صالرت به ناولي مالیات .9

 ؛مالجالد  ها شرکت

 اسااس  بار  .گیارد  قرار تالجه مالرد بايد شده تجربه الگالها  و کشالرها ساير تجارب از استفاده .10

 ايجااد  شاغيي  فرصات  میيیاالن  160 از بای   1997 تاا  1987 ساال  از چین (ILO)  ها گاارش

 سانگاپالر   جناالبي   کاره   کناگ  هناگ  چاالن  ييکشاالرها  1990 تاا  1980 ها  سال در کرده 

 و اناد  کارده  ح  را خالد بیكار  مشك  الكترونیكي ها افاار نر  انالاع تالزي  و تاللید با مالا 

 ؛اند يافته دست کاميي نسبتاا اشتغال به

 کاه  اسات  مالارد  اهم از نیا تاللید مالان  نمالدن مرتف   گذار  سرمايه مالان  شناسايي عالوه به .11

 به يمدت کالتاه دوره از بعد صالرت اين غیر در گیرد  قرار گذاران سیاست تالجه کانالن در بايد

 هاا   گاذار   سارمايه  جهااني   و ا  منطقاه  داخياي   فاروش  بازارهاا   باه  دسترسي عد  دني 

 گرفات.  خالاهناد  قارار  ورشكستگي آستانه در گذاران سرمايه و جد  مشاطرات دچار مالجالد

 و ضارر  دچاار  زياد  انساني و مالي مناب  و رفته بین از زياد  شغيي ها  فرصت ترتیب اين به

 خالاهاد  لطماه  ناحیاه  ايان  از خالد خالد  به اشتغال مسويه که شالد مي جبران غیرقاب  ها  زيان

 ؛است جديد ها  گذار  سرمايه تالسعه برا  مالان  ترين جد  از يكي تاللید مالان  لذا خالرد.

 تالاناد  ماي  اينترنتاي  هاا  وکار کساب  گسترش و تي آ  و اطالعات ور افن ها  فعالیت السعهت .12

 مالجاب  همچناین  و زاياي  اشاتغال  سابب  و گاردد  کشاالر  در کاار   ونیار  کاارگیر   به مالجب

 ؛شالد مي يفراوان ارزآور 

 و کالچاک  هاا   بنگااه  از بسیار  چراکه  ها آن ظرفیت افااي  و مالجالد ها  بنگاه از استفاده .13

 ايان  باه  کاه  صاالرتي  در و دارند را خالد تاللید  ظرفیت افااي  برا  آمادگي کشالر متالس 
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 55  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 از بششاي  که است حالي در اين داد. افااي  را بنگاه شغيي ظرفیت تالان مي شالد  تالجه مسويه

 ظرفیات  از اساتفاده  و هساتند  کاار  باه  مشغالل خالد تاللید ظرفیت زير در عمالا کشالر ها  بنگاه

 ؛بالد خالاهد جديد بنگاه يک ايجاد از تر هاينه کم ها آن خالي

 عيات  باه  کاه  هاايي  طارح  تعاداد  اياران  در ؛تماا   نیمه ها  طرح و مالجالد ها  ظرفیت به تالجه .14

 و تالجاه  باا  کاه  است زياد مانده باقي تما  نیمه صالرت به نامناسب مديريت يا ناکافي تسهیالت

 زاياي  اشاتغال  باعاث  هام  هاا   طارح  اين اتما  رساند. نتیجه به را ها طرح اين تالان  مي نز  اعتبار

 .کند مي جيالگیر  آن برا  شده صرف مناب  رفتن هدر از هم و شالد مي

 کالن سطح .8-2-2

 جاد   تاأثیر  اقتصاد  متغیرها  بر پاللي ها  سیاست است محالر بانک هنالز ايران اقتصاد که آنجا از

 ازجمياه  اقتصااد   هاا   گاذار   سیاسات  اثار  اهمیات  به تالجه با شالد. ويژه تالجه آن به بايد که دارد

 تالاناد  ماي  ارتبااط  اين شدن روشن اشتغال  نظیر اقتصاد حقیقي متغیرها  بر مالي و پاللي ها  سیاست

 خصاالص  باه  هدفمند پاللي ها  سیاست تنظیم لذا باشد. کشالر کالن ريا  برنامه جهت در راهگشايي

 دارد. پاللي پايه اجاا  و بهره نرخ حالزه در

 بشا   اساتشدا   که دهد مي نشان پژوه   بیكار  بر آن تأثیر و مالي ها  سیاست خصالص در

 بیشاترين  پااللي  تكاناه  و بیكار  نالسانات تبیین در را سهم بیشترين مالي سیاست يک عنالان به دولتي

 دهاد  ماي  نشاان  تحقیاق  اين ها  بررسي همچنین .است کرده ايفا خصالصي بش  اشتغال در را نق 

 دهد. مي کاه  را ک  بیكار  نفتي درآمد تكانه و دولتي بش  استشدا  تكانه پاللي  تكانه که

 نظاا   تالان تقاليت ايران  اقتصاد در شغيي ها  فرصت ايجاد در مالضالع ترين مهم رسد مي نظر به

 اناد  تالانساته  کمتار  متااللي  هاا   دساتگاه  متأسافانه  کاه  اسات  زاياي  اشاتغال  ظرفیات  ايجاد در اقتصاد 

 پايین برا  دهند. افااي  را مالجالد ها  ظرفیت و نمالده فراهم مشتيف ها  استان در را آن ها  زمینه

  است زير شرح به که گردد مي پیشنهاد متفاوتي ها  ح  راه بیكار  نرخ آوردن

 در ظرفیت ايجاد نماد است. تاللید در گذار  سرمايه اشتغال؛ افااي  راهكار ترين مهم و اولین .1

 نیارو   جاذب  باعاث  کاه  است خدمات و کان برا  خارجي و داخيي تقاضا  ايجاد اقتصاد 

 ؛شد خالاهد مشتيف ها  بش  در خالي ها  ظرفیت از استفاده و تاللید برا  کار
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  56

 

 و خارجي گذاران سرمايه داخيي  تاللیدکنندگان برا  گذار  سرمايه امنیت و ثبات ايجاد و د .2

 ؛است خدمات و کانها تالزي  تاللید  نالين ها  شیاله کارگیر  به

 حسااب  اشاتغال  میااان  افاااي   بارا   آن رو  بار  تاالان  مي که هايي حالزه ترين اصيي از يكي .3

 زياد  تعداد جذب باعث که است داخيي محصالنت برا  خارجي تقاضا   بازنمالد ا  ويژه

 طي داخ  تاللید کانها  صادرات روند شد. خالاهد صادرات برا  تاللید بش  در بیكاران از

 صاناي   صاادرات  )نظیار  زا اشاتغال  و کاربر کانها  صادرات که دهد مي نشان گذشته دهه دو

 دو رقام  باه  کشاالر  صاادرات  افاااي   و اسات  داشته کاهشي يا ثابت روند (... و فرش دستي  

 زايي اشتغال ضريب محصالنت اين صادرات که است پتروشیمي مالاد صادرات مديالن برابر 

 صاناي   مالجاالد  هاا   ظرفیات  از صاادرات   روناق  باا  همچنین است. نداشته همراه به را زياد 

 ؛کرد جذب تالان مي را بیكاران از زياد  تعداد و شده  استفاده يخالب به

 ضد هردو (درصد 20 از )بی  بان تالر  و (درصد 10 از )کمتر پايین بسیار تالر  گذار  دفه .4

 ؛گیرد قرار تالجه مالرد بايد که است کرده عم  ايران در اشتغال

 هاا   مالیاات  جاا   هبا  تصااعد   مالیااتي  سیساتم  برقارار   و ها شرکت بر مالیات سهم کاه  .5

 ؛تناسبي

 هااار  250 از کمتار  ها  شهرستان به اقتصاد  ها  فعالیت به اقتصاد  ويژه مناطق قانالن  تسر .6

 ؛نفر

 صاالرت  ايان  در .متالسا   و کالچاک  اقتصااد   ها  بنگاه ساز  مقاو  جهت ويژه ريا  برنامه .7

 اشاتغال  و تاللید و يافت خالاهد افااي  ايران اقتصاد آور  تاب سال چند از بعد گفت تالان مي

 ؛کرد خالاهد پیدا بهتر  وضعیت

 صانعت  تالساعه   زا اشاتغال  هاا   فعالیات  سامت  به ها آن هدايت و خارجي گذار سرمايه جذب .8

 بهبالد و فرهنگي ها  زمینه و ها زيرساخت کردن فراهم طريق از تالريست جذب و گردشگر 

 اجارا   باا  مرکاا   باناک  و کشاالر  پااللي  و ماالي  منااب   دادن ساال   خاار    دنیاا   باا  رواب 

 تقاضا  افااي  و نباشد زا تالر  که اقتصاد  ها  فعالیت در انبساطي پاللي و مالي ها  سیاست

 جهت تسهیالت اعطا  و خريد شراي  کردن فراهم طريق از ايراني کانها  کنندگان مصرف
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 57  ...های پيش روی رشد ها و فرصت بررسي موانع، چالش

 

 و اياران  اقتصااد  در اشاتغال  و تاللیاد  افاااي   بارا   راهكارهاا  از ا  مجمالعه کانها اين خريد

 .است جامعه رفاه بهبالد

 منابع

 مشاكالت  و مساائ   بررساي » (.1388) ریساپ اشرفي، هره؛ز زاده، منجم بدالعظيم؛ع آجيلي، -

 عيماي  فصاينامه  .«هاا  آن کیفاي  و کماي  ارتقاا   ها راه و خالزستان استان زنان ها تعاوني

 .79-63 صص  209و  208 هشمار .20. دوره و کشاورز  تعاونپژوهشي 

 «.ور  بهاره  افااي  برا  مناسب استراتژ  کارآفريني» (.1380) محمود داریاني، احمدپور -

 .77 مارهش .تدبیر مجيه

 شارکت  .الگالهاا  و نظرياات  و تعااريف  کاارآفريني   (.1380) محمرود  داریراني،  احمدپور -

 سال . چاپ .57 پرديس

  وکارهاا  کساب »(. 1395) السرادات   مرریم  زاده، فراتحي  ؛ایرران  باغبران،  ؛نهرال  احمدی، -

 تالسعه در زن نق  هماي  .«خانه در کارآفريني و زنان يخالداشتغال  سال به راهي خانگي 

 اسالمي. تمدن و فرهنگ عيال  

 اشاااتغال بااارا  نز  شااارط عيااام؛ بااار مبتناااي کاااارآفريني»(.1388) یعقررروب انتظررراری، -

 .56-35صص  .59 شماره .19 سال .راهبرد و مجيس مجيه .«عالي آمالزش آمالختگان دان 

 اشاتغال  وضاعیت  ارزياابي » .(1389) عرادل  قرباني، ؛ابراهيم عمران، صالحي صمد؛ ایزدی، -

  2 شاماره  .ايران عالي آمالزش فصينامه «.کاربرد  و عيمي جام  دانشگاه آمالختگان دان 

 .24-1 صص .10 پیاپي .3 دوره

 .17 شاماره  .باالرس  ماهناماه  .«کرد غيبه بیكار  مشك  بر تالان مي چگالنه». (1378) بالرس  -

 .16-17 صص

 روساتايي  تعااون  ساايت  در شده ارائه ها تعاوني در شناسي آسیب(. »1386) غالمرضا ایزدی -

 شماره .و کشاورز  تعاون پژوهشيفصينامه عيمي  .«ها تعاوني تالسعه شناسي آسیب ؛همدان

 .188 و 187
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 12و  11های  مجله اقتصادی سال هفدهم شماره  58

 

 بازاريااابي تعاااوني شاارکتها  تالسااعه و تشااكی  امكااان بررسااي» (.1386) زیررزع بابررازاده، -

و  تعاااون عيمااي پژوهشااي فصااينامه «.شاارقي آذربايجااان اسااتان در کشاااورز  محصااالنت

 .18-7 صص .190و  189 شماره  کشاورز 

 دربااره  نظرسانجي  و بررسي» (.1387) نحسي ،قرباني ن؛محمدحسي ،کریم ب؛مصي ،پهلواني -

. تالساعه  و روساتا  «.بيالچساتان  و سیساتان  اساتان  در تعاون بش  ها  تالانمند  و مشكالت

 .129-101ص ص. 1. شماره 11دوره 

 و فناالن  کماي   هاا   روش ؛اجتمااعي  عياال   در تحقیاق  ها  روش (.1382) باقر ساروخاني، -

 .ديدار نشر .تهران .پژوه  و پیشرفته اباار

 .تهران آيیا. نشر .کارآفريني (.1388) علي ي،نيحس شاه -

 ماالرد   مطالعاه   تعاوني ها  شرکت مالفقیت میاان بر مالثر عالام » (.1388) ليال ،پناه زدانی -

 شاماره . 20دوره و کشااورز .  تعااون  عيمي پژوهشاي  فصينامه «.کرمان استان دستي صناي 

 .34-19. صص203و  202

- Bruynis, C., Hahn, D. E., and Taylor, W. J. (1997). "Critical success factors 

for emerging agricultural marketing cooperatives". American Cooperation, 

PP. 50-54. An annual publication of the National Council of Farmer 

Cooperatives (NCFC). 
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