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 خالصه

هغبلؼِ حبضش ثب ّذف ثشسسی ػَاهل هَثش ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى سذ پبسام 

ثِ اًجبم سسیذ. جبهؼِ آهبسی تحقیق ضبهل توبم کطبٍسصاى دٍ سٍستبی  1393ضْشستبى ّشیس دس سبل 

کطبٍسص  250ًیل ثِ اّذاف تحقیق اص عشیق تکویل پشسطٌبهِ اص  پبسام ٍ سشای  ثَد. اعالػبت الصم ثشای

هٌغقِ جوغ آٍسی گشدیذ. جْت تحلیل دادُ ّب اص هذل سگشسیًَی الجیت استفبدُ ضذ. ًتبیج ثشآٍسد هذل 

سگشسیًَی ًطبى داد کِ هتغیشّبی هیضاى تحصیالت کطبٍسصاى، دسآهذ، سغح صیش کطت، تؼذاد قغؼبت 

ًگشش کطبٍسصاى ثغَس هثجت ٍ هؼٌی داسی تصوین کطبٍسصاى ثشای پزیشش  اساضی، تٌبٍة صیش کطت ٍ

تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى سا تحت تبثیش قشاس هی دٌّذ، دس حبلی کِ هتغیش سي کطبٍسصاى ثِ ػٌَاى ػبهل 

 هٌفی ٍ هؼٌی داس هَثش ثش تصوین ثِ پزیشش کطبٍسصاى ضٌبختِ ضذ. 

 

 ذ پبسام، ضْشستبى ّشیس، هذل الجیتاى، ستوبیل کطبٍسصاى، تؼبًٍی آة ثش کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

     آة ثش است. ایي  یکی اص ثْتشیي الگَّبی تطکیل ٍ تَسؼِ ثبصاس آة تطَیق ٍ کوك ثِ کطبٍسصاى دس ایجبد تطکل ّبی

داد ٍ ستذ ثیي تطکل ّب هی تَاًٌذ ثب تحَیل آة اص هٌبثغ اٍلیِ یب ثبًَیِ ٍ تَصیغ آى ثیي کطبٍسصاى ثب تَجِ ثِ آصادی ّشگًَِ 

اػضبی تطکل، صهیٌِ پیذایص ثبصاس آة سا فشاّن سبصد. ثب تَجِ ثِ ایي کِ تطکیل چٌیي تطکلی ثشای اػضب ّضیٌِ ّبی خبسجی ٍ 

تصوین گیشی دس ثشداسد، هوکي است دس صَست کبسایی پبییي ٍ ػولکشد ضؼیف، ثب استقجبل کطبٍسصاى ثشای هطبسکت دس فشآیٌذ 

 .>1=سٍثشٍ ًطَد اًتقبل هذیشیت آثیبسی 

دسصذ اضبسُ ضذُ است. اص عشفی دٍلت عجق  25ثِ  5دس ثشًبهِ پٌج سبلِ چْبسم تَسؼِ ثِ افضایص سْن ثخص تؼبٍى اص 

دس >. 2=خَد سا دس اختیبس آى ّب قشاس دّذ قبًَى تؼبًٍی هی تَاًذ دس جْت گستشش تؼبًٍی ّب کوك ّبی هبلی ٍیژُ  24هبدُ 

تفبدُ  ثب حذ اکثش ثْشُ ٍسی اص هٌبثغ آة ٍ خبک کطَس ٍ اجشای کبهل هفبد آییي ًبهِ هصشف ساستبی سیبست ّبی دٍلت ٍ اس

آییي  5ّیبت هحتشم ٍصیشاى( خصَصبً فشاّن آٍسدى ضشایظ الصم دس جْت تحقق هبدُ 11/6/1375ثْیٌِ آة کطبٍسصی )هصَة 

جکِ ّبی آثیبسی کطَس دس قبلت ّوبٌّگی ًبهِ هضثَس ثشای ایجبد ٍ سبصهبًذّی تطکل ّبی هٌبست دس اساضی تحت پَضص ض

کبهل حذٍد ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی ٍصاستیي ًیشٍ ٍ جْبد کطبٍسصی، ًحَُ استجبط ثب ضشکت ّبی ثْشُ ثشداسی هَجَد، یب ضجکِ 
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ّبی دس دست ثْشُ ثشداسی تَسظ سبصهبى ّبی آة هٌغقِ ای ٍ ًیض تحَیل حجوی آة ثش اسبس گضاسضبت الگَی هصشف آة 

ت اسٌبد هلی تْیِ ضذُ است )خبلص ًیبص آثی، الگَی کطت ٍ ساًذهبى ّبی آثیبسی( تؼبًٍی آة ثشاى تطکیل  هی کِ ثِ صَس

 ضشکت  135ثب ّوکبسی ضشکت آة هٌغقِ ای استبى آرسثبیجبى ضشقی ٍ اداسُ کل تؼبٍى آرسثبیجبى ضشقی تبکٌَى تؼذاد  گشدد.

 

هیلیبسد سیبل تسْیالت ٍاهی جْت  690ثْشُ ثشداس سٍستبئی تطکیل ٍ  ّضاس 25تؼبًٍی آة ثشاى ثب تحت پَضص داضتي ثبلغ ثش 

دس ایي هیبى ػولکشد تؼبًٍی ّب دس ثخص کطبٍسصی ّوَاسُ سشهبیِ گزاسی اص عشیق ایي تطکل ّبی تؼبًٍی اػغب گشدیذُ است. 

  >.3=ثحث اًگیض ثَدُ است 

تؼبًٍی آة ثشاى سذ پبسام ضْشستبى ّشیس  دس پژٍّص حبضش ثِ ثشسسی ػَاهل هؤثش ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل

پشداختِ هی ضَد، تب ػَاهل هَثش ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى هطخص گشدیذُ، ٍ صهیٌِ ّبی توبیل کطبٍسصاى 

ی ثْتش دس استفبدُ اص سذ پبسام دس دٍ سٍستبی صیشدست آى یؼٌی پبسام ٍ سشای ضٌبسبیی ٍ ثشای استفبدُ هذیشاى ٍ سیبست گزاس

 دس تخصیص هٌبثغ ثْیٌِ هؼشفی گشدد.

 

 مًاد ي ريش ها

دس ایي تحقیق جوغ آٍسی اعالػبت هَسد ًیبص، دس دٍ ثخص اًجبم ضذُ است. قسوتی اص اعالػبت ثِ صَست کتبثخبًِ ای اص 

رسثبیجبى ضشقی هَسسبت ٍ هشاکض ریشثظ هبًٌذ سبصهبى آة هٌغقِ ای استبى آرسثبیجبى ضشقی، سبصهبى جْبد کطبٍسصی استبى آ

 کطبٍسص 250ٍ هذیشیت جْبد کطبٍسصی ضْشستبى ّشیس تْیِ ضذُ است. ثخص دیگش اعالػبت اص عشیق تکویل پشسص ًبهِ اص 

پبسام ٍ سشای کِ ّش دٍ ثْشُ ثشداس آة اص سذ پبسام ّستٌذ ثِ سٍش ًوًَِ گیشی تصبدفی اًتخبة ضذُ اًذ فشاّن ضذُ  هٌغقِ

طبٍسصاًی سا ضبهل هی ضَد کِ دس صیشدست سذ پبسام صهیي کطبٍسصی داسًذ. هغبثق آهبس جبهؼِ آهبسی تحقیق کلیِ کاست.

ًفش سا ضبهل هی ضَد کِ دس سٍستبّبی پبسام ٍ سشای  550هذیشیت جْبد کطبٍسصی ضْشستبى ّشیس تؼذاد ایي ثْشُ ثشداساى 

 سبکي هی ثبضٌذ.

 هتغیشّبی تحقیق حبضش ضبهل دٍ گشٍُ هی ثبضٌذ:
 توبیل یب ػذم توبیل ثْشُ ثشداساى ثِ ػضَیت دس تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى سا ضبهل هی ضَد.هتغیش ٍاثستِ: 

ٍیژگی ّبی اجتوبػی)سّجش فٌی، ػضَ  ،. ٍیژگی ّبی فشدی )سي، سَاد، ٍضؼیت خبًَادگی ٍ ... (1هتغیشّبی هستقل، ضبهل:

 ی ٍ ... ( ثْشُ ثشداساى هی ثبضذ.ٍیژگی ّبی اقتصبدی )دسآهذ، ًَع هبلکیت، هیضاى اساض ٍضَسا، دّیبس ٍ ... (

ثب تَجِ ثِ ّذف هغبلؼِ یؼٌی تؼییي ػَاهل هؤثش ثش توبیل ثِ ػضَیت دس تؼبًٍی آة ثشاى اص سَی کطبٍسصاى، هتغیش  

ٍاثستِ دس ایي هغبلؼِ ٍضؼیت تصوین کطبٍسصاى هجٌی ثش توبیل یب ػذم توبیل ثشای تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى هی ثبضذ کِ یك 

لِ ای ثب اسقبم صفش ٍ یك است. ایي هتغیش ثشای کطبٍسصاًی کِ توبیل ثِ ػضَیت دس تؼبًٍی آة ثشاى داسًذ یك ٍ هتغیش دٍ جو

ثشای کطبٍسصاًی کِ توبیلی ثِ ػضَیت دس تؼبًٍی آة ثشاى ًطبى ًذادُ اًذ، صفش هی ثبضذ. اص جولِ هذل ّبی هٌبست ثشای ایي 

ثٌبثش آًچِ گفتِ ضذ دس ایي تحقیق ثستِ، هذل الجیت هی ثبضذ کِ دس تحقیق حبضش اص آى استفبدُ ضذُ است.گًَِ هتغیشّبی ٍا

الگَی تجشثی الجیت ثشای تؼییي ػَاهل هَثش ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى ثِ صَست صیش هَسد استفبدُ قشاس 

 هی گیشد:

 

 (1) 
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ب ػذم توبیل ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى(، ػشض اص هجذاء، ضشیت صاٍیِ هتغیشّب کِ کِ دس آى هتغیش ٍاثستِ )توبیل ی 

 ثشآٍسد هی ضًَذ ٍ هتغیشّبی تَضیحی یب ػَاهل هَثش ثش توبیل کطبٍسصاى ٍ اجضاء اخالل هذل ّستٌذ.

 

 

 

 

 ي بحث وتایج

 ثِ ضشح صیش هی ثبضٌذ: هذل ّبیی کِ ثشای هشحلِ توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى ثشآٍسد ضذُ اًذ
 

 (: وتایج برآيرد رگرسیًن الجیت تمایل کشايرزان به تشکیل تعايوی آب بران سد پارام1جديل )

 اثشات ًْبیی  کطص                                         tهبسُ ٱًبم هتغیش              هقذاسضشیت              اًحشاف هؼیبس                   

 -27/0                          -12/0                  - 24/4                        86/0                    - 36/0                       سي   

 10/0                           20/0                       05/2                        70/0                     44/1تحصیالت                   

 12/0                           50/0                       81/2                        58/0                     16/0دسآهذ                        

 11/0                            20/0                      93/1                        76/0                      1/0سغح صیش کطت             

 10/0                           28/0                       43/3                        42/0                    45/1یکپبسچگی قغؼبت         

 29/0                            28/0                      62/1                         43/2                    96/3کطت غبلت کطبٍسص       

 15/0                             37/0                      83/1                        10/0                     20/0ًگشش                       

1/3-                          27/4                             74/0 -                            24/0 - 

 

 52/239(;LRساستٌوبیی) آصهَى ًسجت            98/0صحیح;دسصذ پیص ثیٌی ّبی              96/1ٍاتسَى ; –آهبسُ دٍسثیي 

88/0 ;2
R              2; 93/0هك فبدى

R 2; 61/0اٍّلش                 -کشاگ
R                        2; 90/0هبداال

R استشال 

 

( ًطبى هی دّذ کِ هتغیش سي داسای تبثیش هٌفی ثش توبیل ثِ تطکیل تؼبًٍی آة 1)ًتبیج ثشآٍسد هذل الجیت دس جذٍل 

لِ ثشاى است چشا کِ کطبٍسصاى هسي تش ثِ دلیل سفتبس سیسك گشیضی ثیطتش، گشایص کوتشی ثِ ًَآٍسی ّبی هختلف اص جو

ًتبیج ایي تحقیق ًطبى دٌّذُ اثش هثجت ٍ هؼٌی داس تحصیالت ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى داسًذ. 

تؼبًٍی آة ثشاى است. هقذاس اثش ًْبیی ایي هتغیش ًطبى هی دّذ کِ ثب ثبال سفتي هیضاى تحصیالت پبسخگَیبى، احتوبل توبیل 

. هقذاس اثش ثش توبیل کطبٍسصاى ًطبى دادتبثیش هثجت  ًیض هتغیش دسآهذ یبثذ.ص هیافضایدسصذ  10/0ثشای تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى، 

دّذ کِ ثب ثبثت ثَدى سبیش ػَاهل، ثب افضایص ّش سغح دس دسآهذ کطبٍسصاى، احتوبل پزیشش تطکیل ًْبیی ایي هتغیش ًطبى هی

، احتوبل توبیل ثِ تطکیل ٍ یکپبچگی اساضی ًیض کطت سغح صیش هتغیشّبی . افضایص هی یبثذ دسصذ 12/0تؼبًٍی آة ثشاى 

هتغیش تؼذاد قغؼبت اساضی ًیض ثغَس هثجت ٍ هؼٌی داسی پزیشش کطبٍسصاى ثشای تطکیل  .دّذافضایص هیسا تؼبًٍی آة ثشاى 

ص تبثیش هثجتی هتغیش کطت غبلت کطبٍسکِ  هَیذ آى ثَد ج ثشآٍسد هذل الجیتیتؼبًٍی آة ثشاى سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ. ًتب

ثش توبیل کطبٍسصاى ثِ تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى داضت. هقذاس اثش ًْبیی ایي هتغیش حبکی اص آى است کِ ثب افضایص ّش سغح دس 

دسصذ افضایص هی یبثذ. ثش اسبس ًتبیج ثِ دست آهذُ، دس ًگشش  29/0ایي هتغیش احتوبل پزیشش تطکیل تؼبًٍی آة ثشاى  

است کِ حبکی  اص اثش هثجت ٍ هؼٌی داس  37/0دسصذ ٍ کطص پزیشی ثشاثش ثب  15ش ًْبیی ثشاثش ثب کطبٍسصاى هَسد هغبلؼِ، اث

ثب تَجِ ثِ ًتبیج، ضوي ایي کِ اسائِ کوك ّبی هبلی ثِ ػٌَاى یکی اص سیبست ّبی هْن دس  ثَدى ًگشش کطبٍسصاى است.
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یش هثجت سَاد ثش توبیل هخبعجبى تَصیِ هی ضَد تطکیل ٍ تقَیت تؼبًٍی آة ثشاى تَصیِ هی ضَد، ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ تبث

 ای ساُ اًذاصی تطکل اًجبم ثگیشد.تؼبهل ٍ استجبط ثیطتش ثب افشاد تحصیل کشدُ هٌغقِ ثش

 

  مىابع 
 . ساّجشدّب ٍ هجبًی ثْسبصی سبختبس هذیشیت ثْشُ ثشداسی ضجکِ ّبی آثیبسی ٍ ٍاگزاسی آى ثِ تطکل ّبی آة ثشاى. کبسگب1381ُفغَسچی، ُ.  .1

 تخصصی هذیشیت ثْشُ ثشداسی ٍ ًگْذاسی اص ضجکِ ّبی آثیبسی ٍ صّکطی.
 

. هغبلؼِ کبسایی اقتصبدی ًظبم ّبی ثْشُ ثشداسی ثب تبکیذ ثش ًقص تؼبًٍی ّبی تَلیذ صساػی. هؼبًٍت تشٍیج ٍ ًظبم ثْشُ 1387 هحوذی، ُ. .2

 ثشداسی، ٍصاست جْبد کطبٍسصی.

 ضشکت ّبی تؼبًٍی. هبٌّبهِ جْبد ی دس اصَل اٍلیِ. ثبصضٌبسی خَدگشداًی تؼب1385ًًٍجفی، ة.  .3

 

 
 

 

 


