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چکيذه
این پژٞٚص ،تاٞسف تطضسي ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚستاايي
ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ا٘جاْ ٌطفا ٝاست .ضٚش تحميك اظ ٘ٛع تٛغيفي ت تحّيّي تتٛز ٜوتٝ
جٟت ٌطزآٚضي زازٜٞا اظ ٔكاِؼات اسٙازي ٔ ٚيسا٘ي اسافاز ٜضس ٜاست .جأؼتٝي آٔتاضي پتژٞٚص
حاؾط ضا وّيٝي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو )N=3838( ٜٛتطىيُ ٔيزٙٞس و٘ 254 ٝفط تت ٝػٙتٛاٖ
ٕ٘ٝ٘ٛي ٔٛضز ٔكاِؼ ٝا٘ارابضسٜا٘س .اتعاض جٕغآٚضي اقالػات ٔيسا٘ي ،پطسطٙأٝاي تتٛز وت ٝضٚايتي
غٛضي  ٚپايايي آٖ ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت .تا اسافاز ٜاظ تحّيُ ػأّي ،ضص ػأُ ت ٝػٙتٛاٖ ػٛأتُ
پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖوت ٜٛاستارطاو ٘ ٚتاٌْتصاضي
ضس٘ .اايج ٘طاٖ زاز و ٝايٗ ػٛأُ ت ٝتطتية  71/824زضغس  67/784 ٚزضغتس اظ ٚاضيتا٘ ػٛأتُ
پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٗ ضا زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٛضز ٔكاِؼ ،ٝتثييٗ ٔتيوٙٙتس.
ٓٞچٙيٗ٘ ،اايج پژٞٚص ٘طاٖ زاز و ٝس ٟٓػٛأُ پيص تط٘سٔ ،ٜؤثطتط اظ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتتٛز ٚ ٜزض
٘ايج ٝتا ايجاز ظٔيٝٙي الظْ ٔيتٛاٖ تا تمٛيت ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜفائك آٔسٖ تط ػٛأُ تاظزاض٘س ،ٜتٝ
تٛسؼٝي واضآفطيٙي زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚساايي زض ترص ٔياٖو ٜٛوٕه وطز.
ٍاصُّاي کليذي :واضآفطيٙي ،ػٛأُ پيص تط٘س ،ٜػٛأُ تاظزاض٘س ،ٜتٛسؼ ،ٝترص ٔياٖو.ٜٛ
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مقذمه
تجطتٝي تسياضي اظ وطٛضٞا ٘طاٖ ٔيزٞس و ٝواضآفطيٙي يىتي اظ اثطٌتصاضتطيٗ ضاٜحتُٞتا تتطاي
واٞص سكح تيواضي است ( .)Stel et al.,2004:24واضآفطيٙي  ٚواضآفطيٙاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘تاز تتالش ٚ
ٔٛفميت ٓٞ ٚچٙيٗٙٔ ،طأ تحٛالت تعضي زض ظٔيٙتٞٝتاي تِٛيتسي ،ذتسٔاتي ،تجتاضي ٘ ٚيتع ٔٛتتٛض
ٔحطن تٛسؼ ،ٝپيصضفت الاػازي ،ايجاز ضغُ  ٚاغالح اجإاع ٔحسٛب ٔيض٘ٛس ( Urbano et al.,
)2010: 5؛ تا جايي و ٝالاػاز وطٛضٞاي تٛسؼٝيافا ٚ ٝزض حاَ تٛسؼ ،ٝتتطاي فتطاض اظ تتيوتاضي ،تتا
وٕه ٘يطٚي واضآفطيٙي ،حياتي زٚتاض ٜيافا ٚ ٝايٗ ٔٛٔ ٟٓجة تٛج ٝذتاظ وطتٛضٞاي ٔراّتب تتٝ
ٔٛؾٛع واضآفطيٙي ضس ٜاست ( .)Archibong,2004:5جأؼٝي ضٚساايي ٘يع اظ لاػسٜي فٛق ٔستانٙا
٘ثٛز ٚ ٜواضآفطيٙي زض ايٗ ٔٙاقك ٔيتٛا٘س تطقطفوٙٙسٜي تسياضي اظ چاِصٞتا اظ جّٕت ٝتتيوتاضي،
زضآٔس پاييٗ ،فمساٖ تٛٙع الاػازي  ... ٚتاضس .تتا تٛجت ٝتت٘ ٝمتص قيطلاتتُا٘ىتاض ظ٘تاٖ زض تٛستؼٝي
ضٚساايي ،تمٛيت واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ضاٜواضي ٔؤثط زض ضاسااي تحمك تٛسؼٝي پايساض ضٚستاايي
 ٚحفاظت اظ ٔحيف ظيست ٔحسٛب ٔيٌطزز (.)Heidari Sareban,2012:160
تا ايٗ ٚجٛز ساظٜٞاي ٔراّفي زض ض٘ٚس واضآفطيٙي تأثيطٌصاض ٞساٙس .تسيٟي است و ٝتطضسي
تفػيّي ٞط يه اظ ايٗ ساظٜٞا ،وٕثٛزٞا  ٚتٍٙٙاٞاي ٔٛجٛز زض آٖ ظٔي ٝٙضا تٟاط  ٚزليكتط ٔطرع
ٔيٕ٘ايس  ٚزض ٘ايج ٝتط٘أٝضيعي تطاي ضفغ ايٗ ٘اضساييٞا ضا ت ٝغٛضت تٟيٙٔ ٚ ٝٙاسةتطي أىاٖ-
پصيط ٔيٕ٘ايس .تٙاتطايٗ تا تٛج ٝتٔ ٝكاِة تاال  ٚػّٓ ت ٝايٗ ٔ ٟٓو ٝػٛأُ تاثيط ٌصاض تط پسيسٜ
واضآفطيٙي تسياض ٌساطزٔ ٜيتاضٙسٛٞ ،يساست و ٝواضآفطيٙي ٔيتٛا٘س تٚ ٝسيّٝي ػٛأُ ٔراّفي
ٔحسٚز  ٚيا تسٟيُ ضٛز .ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ،اظ تٛاتغ اسااٖ چٟاضٔحاَ  ٚتراياضي،
زاضاي ٘ 16742فط جٕؼيت تٛز ٜو ٝاظ ايٗ تؼساز حسٚز  50زضغس (٘ 8381فط) ضا ٌط ٜٚظ٘اٖ تطىيُ
ٔيزٙٞس .اظ وُ جٕؼيت ظ٘اٖ ايٗ ترص 82 ،زضغس زض سٗ فؼاِيت الاػازي ٔيتاضٙس و ٝاظ تيٗ
ظ٘اٖ ٚالغ زض سٗ فؼاِيت الاػازي ،وٕاط اظ  3زضغس ضاقُ ٞساٙس ،ايٗ زض حاِي است و٘ ٝطخ
اضاغاَ تطاي ٔطزاٖ ترص ٔياٖو ٜٛحسٚز  44زضغس ٞست .تٙاتطايٗ تا تٛج ٝت ٝتأثيط ت ٝسعاي
واضآفطيٙي زض تٛسؼٝي اضاغاَ ،ضٙاسايي ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي واضآفطيٙي زض تيٗ ظ٘اٖ
ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ  -تا ٚجٛز ٚؾؼيت ٘أساػس اضاغاَ ظ٘اٖ ايٗ ٔٙكم-ٝ
ٔساِٝاي است ؤ ٝحمماٖ زض پي پاسدٌٛيي ت ٝآٖ ٞساٙس.
مروري بر ادبيات و مباني نظري پژوهش
واضآفطيٙي ،فطايٙس ذّك اتاىاضٞا ٛ٘ ٚآٚضيٞا ،ايجاز وسة  ٚواضٞاي جسيس اظ قطيك وطب
فطغتٞا  ٚتٟطٌ ٜيطي اظ ٔٙاتغ است .زض ايٗ ٔياٖ ،واضآفطيٗ وسي است و ٝتا وطب  ٚضٙاذت
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فطغتٞاي ٔحيكي  ٚتٟطٌٜيطي ٔٙاسة اظ فطغتٞا تاٛا٘س زض ضطايف پط اتٟاْ  ٚضيسهآٔيع ،تٝ
اتاىاضات ٛ٘ ٚآٚضيٞا  ٚايجاز وسة ٚواض جسيس الساْ وٙس).(Imani Gheshlagh et al., 2012: 221
تٛسؼٝي واضآفطيٙي  ٚػٛأُ ٔؤثط تط آٖ ،زض ٘ظطيٞٝاي ٔراّفي ٔٛضز تطضسي لطاض ٌطفات ٝاستت.
٘ظطيٞٝاي ضٚاٖضٙاساٖ تطاي تٛسؼٝي واضآفطيٙيٚ ،يژٌتيٞتاي ضٚاٖضتٙاذاي واضآفطيٙتاٖ ضا ٔتٛضز
تٛج ٝلطاض زازٚ ٚ ٜيژٌيٞاي ٔطرع اظ جّٕٔ ٝراقطٜپصيطئ ،يُ ت ٝاسامالَقّثي ،تحٕتُ اتٟتاْ،
اػإاز ت٘ ٝف تاالٔ ،طوع وٙاطَ زض٘ٚي  ... ٚضا ضطـ الظْ تطاي واضآفطيٗ ٔتيزا٘ٙتس .زض ٘ظطيتٞٝتاي
الاػازي تيصتط ت ٝتحث ٘ٛآٚضي زض تِٛيس ٔحػ ٚ َٛجّة سطٔايٌٝصاضي ،ايجاز تؼازَ تيٗ ػطؾٚ ٝ
تماؾا ،ايجاز ٔثازٌِ ٚ ٝطزش پ َٛزض الاػاز ،فطا ٓٞآٚضزٖ اتعاض  ٚتِٛيس ٔحػٛالت جسيس لاتُػطؾتٝ
ت ٝتاظاض ،تحُٕ ػسْ لكؼيت ،زاضاٗ ٟٔاضتٞاي ٔسيطياي ،جاتتٝجتايي ٔٙتاتغ الاػتازي تتط استا
اغتتت َٛتٟتتتطٜٚضي ،آٌتتتاٞي اظ فطغتتتتٞتتتاي ستتتٛزآٚض  ٚوطتتتب ٘طتتتس ٜاضتتتاض ٜوتتتطزٜا٘تتتس
( .)Chowdhury,2007:240زض ٘ظطيٝي ضفااضي ،وتاضآفطيٙي يىتي اظ اساستيتتطيٗ ٚستيّٝي اضظش
آفطيٙي ضٙاذا ٝضس ٜاست .قطفساضاٖ ٘ظطيٝي ضفاتاضي ،فطايٙتس وتاضآفطيٙي ضا يته فطايٙتس پي يتسٜ
زا٘سا ٝو ٝت ٝضست تحت تأثيط ٔحتيف  ٚظٔيٙتٞٝاستت ) .(Imani Gheshlagh et al.,2012:221تتط
وأٝي ٘ظطيٞٝاي تاال ،زض اضتثاـ تا ػٛأُ ٔؤثط تط واضآفطيٙي ٛٔ ٚا٘غ آٖ ،زيسٌاٜٞاي ٔافاٚتي ٚجتٛز
زاضز؛ اظ جّٕٝي ايٗ زيسٌاٜٞا ٔيتٛاٖ تٛٔ ٝاضز شيُ اضاض ٜوطز:
ويژگيهاي فزد كارآفزين ،عوامل و موانع تأثيزگذار بز آن
"ِياٚ ،)Littunen,2000( "ٗ٘ٛيژٌيٞاي فطز واضآفطيٗ ضا ضأُ تٛا٘ايي ذكطپصيطيٛ٘ ،آٚضي،
زا٘ص زض ظٔيٝٙي ف ٖٛٙواض ،تاظاض  ٚتاظاضياتئٟ ،اضتٞاي ٔسيطيت وسة ٚواض ،تٛا٘ايي تطاي ٕٞىاضي،
تطزاضت ذٛب ٘سثت ت ٝوسة ٚواض  ٚتٛا٘ايي تطاي ضىاض فطغت ٔيزا٘س .اظ قطفئ" ،اضوٕٗ" ٚ
"تاض ،)Markman and Baron,2003( "ٖٚػٛأُ اثطٌصاض تط ٔٛفميت واضآفطيٙا٘ ٝضا ٔٙاسة تٛزٖ
ٚيژٌيٞاي فطزي واضآفطيٙاٖ ضأُ ذٛزياتي ،فطغت ضٙاسي ،اسامالَ زض واض ،زاضاٗ سطٔايٝي
ا٘سا٘ي ٟٔ ٚاضتٞاي اجإاػي ٔيزا٘ٙس.
"ويٍ٘ٛس )Kiggundu,2002("ٚػٛأُ اثطٌصاض تط ٔٛفميت واضآفطيٙا٘ ٝضا ت ٝسٌ ٝطٚ ٜٚيژٌيٞاي
ضرػياي واضآفطيٗٚ ،يژٌيٞاي ضطوت ٔ ٚحيف آٖ تمسيٓ وطز ٜاستٚ" .اٌٙط" " ٚاساط٘ثطي"
( ،)Wagner and Sternberg,2004ػٛأُ اثطٌصاض تط فطايٙس واضآفطيٙي ضا ت ٝسٌ ٝط ٜٚػٛأُ والٖ،
ذطز ٚ ٚيژٌيٞاي ضرػياي واضآفطيٙاٖ تمسيٓ وطزٜا٘س" .ضاضُ" ٕٞ ٚىاضاٖ (،)Russel et al,2008
زض ٔكاِؼات ذٛز تياٖ ٔيوٙس ؤ ٝحيف واضآفطيٙي اظ ػٛأّي ٔا٘ٙس ػٛأُ والٖ الاػازي ،فطٍٙٞي،
اجإاػي  ٚسياسي تطىيُ ٔيضٛز و ٝزض تٕايُ  ٚتٛا٘ايي افطاز تطاي ا٘اراب فؼاِيتٞاي واضآفطيٙي
اثطٌصاض٘س.
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"ِط٘ط" ٞ" ٚاتط" ( ،)Lerners and Haber,2000ػٛأُ اثطٌصاض تط ٔٛفميت ضطوتٞاي
واضآفطيٙا٘ ٝضا ت ٝچٟاض ٌطٚ ٜٚيژٌيٞاي فطزي واضآفطيٙاٖ ،حٕايتٞاي ٔاِي ٔ ٚطٛضتي زِٚاي،
جصاتيتٞاي ٔحيكي ٔحُ فؼاِيت ضطوت  ٚتٛٙع ذسٔات لاتُ اضائ ٝتمسيٓ وطزٜا٘س.
"فٛضتط" ( )Forter,2006ػٛأّي ٔا٘ٙس اٍ٘يعٜي پيصضفت ،ذالليت ،ضيسهپصيط تتٛزٖ  ٚتحٕتُ
اتٟاْ ضا ػٛأُ ٔٛثط تط تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي لّٕتساز ٔتيوٙتس؛ زضحتاِيوت" ٝواتتاال"
( )Cabala,2008تٛسؼٝي فط ًٙٞواضآفطيٙي  ٚآٔٛظش واضآفطيٙي ضا اظ پتيص٘ياظٞتاي اغتّي تتطاي
تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ زض ضٚسااٞا تت ٝحستاب ٔتيآٚضزٞ .تٓچٙتيٗٔ ،كاِؼتات تا٘ته جٟتا٘ي زض
ظٔيٝٙي تٛسؼٝي واضآفطيٙي٘ ،طاٖ ٔتي زٞتس وت ٝتتطاي تحمتك وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ زض ضٚستااٞا تايتس
ظٔيٞٝٙاي زساطسي آساٖ ت ٝسطٔاي ،ٝتطسيس حٕايتٞاي فٙتي ت ترػػتي  ٚتساطستاظي فطٍٙٞتي
غٛضت ٌيطز )World Bank,2002:65-68( .ت ٝػثاضتي ،تا٘ه جٟا٘ي پيص٘يتاظ تٛستؼٝي وتاضآفطيٙي
ظ٘اٖ ضٚساايي ضا زض اتؼاز الاػازي ٔيزا٘س.
اظ زيٍط ٔٛا٘غ واضآفطيٙي تٚ ٝيژ ٜزض ٔٙاقك ضٚساايئ ،يتٛاٖ ت ٝزضٌٖٚطايي ،ا٘ؼكاف٘اپتصيطي ٚ
ثثتات زض تطاتتط تغييتطات ،ػتسْ تٕايتُ تت ٝضيستهپتصيطي زض لاِتة فؼاِيتتٞتاي وتاضآفطيٙي
(٘ ،)Johannisson,2002: 28اآضٙايي اظ ػسْ پصيطش  ٚتطٛيك ٘ ٚيع تأٔيٗ ٔاِي وطاٚضظاٖ ،اضائتٝي
پيطٟٙازٞا  ٚقطحٞاي تس٘ ٖٚمطٝي لثّي  ٚقطاحي ٘طس ،ٜػسْ پاسد سطيغ ت ٝايسٜٞا  ٚپيطٟٙازٞاي
جسيس  ٚفمساٖ سيسآ پيطٟٙازٞا ،ػسْ اقٕيٙتاٖ اظ ستطلت ايتسٜٞتا ،فمتساٖ زٚضٕ٘تاي ٔطتاطن اظ
٘ٛآٚضيٚ ،جٛز تٙص ٘ ٚاضؾاياي ،ا٘عٚاي ٔسيطيت اضضتس (ٌ ،)Heriot,2002: 4سستاٍيٞتاي زض٘ٚتي
ٔياٖ جأؼ٘ ،ٝاآٌاٞي اظ چٍٍ٘ٛي اسافاز ٜاظ زا٘صٙٔ ،اتغ  ٚضثىٞٝاي ٔٛجٛز تطاي ٚضٚز تتٔ ٝحتيف
جسيتس ( ،)Edward and Stuart,2004: 10ػتسْ زساطستي تت ٝاقالػتات ٔٛثتك  ٚضتفاف ،ستاذااض
ٔىا٘يىي ،فمساٖ فط ًٙٞحٕايت اظ واضآفطيٙي ،فاغّ ٝتتا تتاظاض  ٚذتسٔات ،ضتىاف زض زساطستي تتٝ
سطٔاي ،ٝواٞص فطغتٞاي ضثىٝاي  ٚاضتثاقي٘ ،ثٛز ذٛضٞٝاي غٙؼاي تستطيغوٙٙتسٜي ٘تٛآٚضي ٚ
ضيٜٛي ظ٘سٌي سٙاي ٔ ٚؼيطاي ؤ ٝا٘غ ٘ٛآٚضي ،ذالليت  ٚواضآفطيٙي ٔيضتٛز ( Habbershon et
 ،)al,2006:41اضاض ٜوطز.
اظ ٘ظط "زاتس )Dabson,2007( "ٖٛأطٚظٛٔ ٜا٘غ ػٕسٜي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي زض فمتساٖ
ظطفيت ساظي ،فمساٖ تٛإ٘ٙسساظي  ٚفمساٖ تسطيغ ضضس اظ قطيك تحطن ترطي ٟ٘فا ٝاست؛ أتا تتٝ
تاٚض "اِي " ( ،)Ellis,2003فمساٖ زساطسي ظ٘اٖ ت ٝاػاثاضات  ٚذسٔات حٕاياي اظ ٔٛا٘غ تأثيطٌتصاض
تط واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ٞساٙس" .وط٘ٚي " (٘ ،)Cronies,2006ثٛز ٟ٘ازٞتاي حٕايتتوٙٙتسٚ ٜ
ساظٔاٖ زٞي ؾؼيب واضآفطيٙاٖ ظ٘اٖ ضٚساايي ،پاييٗ تٛزٖ سكح تحػيالتٚ ،جٛز تثؼتيؽ زض تتاظاض
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واض ٚ ٚجٛز تاٚضٞاي سٙاي  ٚوّيطٝاي زضتاضٜي ظ٘اٖ ،اظ ٔٛا٘غ ٔؤثط زض تٛستؼ ٚ ٝتمٛيتت وتاضآفطيٙي
ظ٘اٖ زض ٔٙاقك ضٚساايي است .اظ ٘ظط "حيسضي ساضتاٖ" (ٛٔ ،)Heidari Sareban,2012ا٘غ ٔتؤثط زض
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي زض چٟاض ػأُ اغّي ،وٞ ٝط وساْ ظيطٔجٕٛػٞٝايي ضا ٘يع ضأُ ٔيضت٘ٛس،
تمسيٓ ٔيض٘ٛس :اِب) ٔٛا٘غ فطزي (ٚؾؼيت تأٔ ،ُٞيعاٖ تحػيالت)؛ ب) ٔٛا٘غ اجإاػي ت فطٍٙٞي
(حاوٓ تٛزٖ فطٔ ًٙٞطزساالضي  ٚتاٚضٞاي وّيطٝاي زضتاضٜي ظ٘اٖ)؛ و) ٔٛا٘غ ضٚاٖضٙاذاي (پتاييٗ
تٛزٖ اػإاز ت٘ ٝف  ٚذٛزتاٚضي ظ٘اٖ ضٚساايي ،فمساٖ ضيسهپصيطي)؛ ز) ٔٛا٘غ الاػتازي (فمتساٖ
زساطسي ت ٝاػاثاضات  ٚپاييٗ تٛزٖ ٔيعاٖ زضآٔس ظ٘اٖ ضٚساايي) .تٙاتطايٗ ٔيتٛاٖ ػٛٙاٖ وطز :تتطاي
ايجاز واضآفطيٙي ٔؤثط ضٚساايي ،تٚ ٝيژ ٜزض تيٗ ظ٘اٖ ،تايس ت ٝتطويثي اظ ػٛأُ ٔتؤثط تٛجت ٝوتطز تتا
تأثيطٌصاضي آٖ زض ٔحيف ضٚساا تيصتط ٕ٘ٛز ياتس .ت ٝقٛض وّي ،تا تٛج ٝتٔ ٝكاِة اضائٝضسٞ ،ٜسف اظ
ٔكاِؼٝي حاؾط ،تطضسي ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي ترتص
ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ است.
معرفي محذودهي مطالعاتي
ضٟطسااٖ اضزَ زض ق َٛضطلي  50زضج 10 ٚ ٝزليم ٝتا  43زليم ٝق َٛضطلي  31 ٚزضجٚ ٝ
 39زليم ٝتا  32زضج 13 ٚ ٝزليم ٝػطؼ ضٕاِي ٚالغ ضس ٚ ٜاظ ز ٚترص ٔطوعي ٔ ٚياٖوٜٛ
تطىيُ ضس ٜاست( .ضىُ  )1ترص ٔياٖو 60 ٜٛآتازي ضا زض تط ٌطفا ٝو ٝاظ ايٗ تؼساز  44آتازي
ٔسى٘ٛي  16 ٚآتازي ذاِي اظ سىٔ ٝٙيتاضٙس .جٕؼيت ايٗ ترص ٘ 16742فط تٛز ٜو ٝاظ ايٗ تؼساز
٘ 8381فط آٖ ضا ٌط ٜٚظ٘اٖ تطىيُ ٔيزٞس.

شكل  .3هَقعيت بخش هياىکَُ ًسبت بِ استاى چْارهحال ٍ بختياري ٍ کشَر ايزاى

روش پژوهش
ايٗ پژٞٚص اظ ٘ظط ٘ٛع تحميك ،واضتطزي ،اظ ٘ظط ضٚش تحميك ،تٛغيفي ت تحّيّي و ٝت ٝغٛضت
پيٕايطي ا٘جاْ ضس ٜاستٔ ،يتاضس .ظ٘اٖ ضٚساايي ساوٗ زض ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ٚالغ زض
اسااٖ چٟاضٔحاَ  ٚتراياضي ،جأؼٝي آٔاضي ايٗ تحميك ضا تطىيُ ٔيزٙٞس )N= 3838(.حجٓ
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ٕ٘ ٝ٘ٛاظ قطيك فطٔ" َٛوٛوطاٖ" (p & q = 0/5؛  ٚ )d = 0/00ت ٝضٚش تػازفي ،تا ا٘اساب ٔاٙاسة
تؼساز ٘ 254فط ساوٗ زض  44ضٚساا ،ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتؼيٗ ٌطزيس.
اتعاض اغّي ايٗ پژٞٚص ،پطسطٙأٝاي است و ٝضٚايي ٌٛيٞٝا تٛسف اػؿاي ٞيات ػّٕي زا٘طٍاٜ
اغفٟاٖ (غٛضي) ٓٞ ٚچٙيٗ ،تا اسافاز ٜاظ ضٚش تحّيُ ػأّي ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفا ٝاست( .جتسَٚ
 )1تٙٔ ٝظتٛض تتطضسي پايايي اتتعاض ٔٛضز تحميك ،يته ٔكاِؼٝي ضإٙٞا زض ذاضو اظ ٕ٘ٝ٘ٛي ٔتٛضز
تحميك ،تا تؼساز  30پطسطٙأ ٝت ٝػٛٙاٖ يه ٔكاِؼٝي ٔمسٔاتي تطتيتة زاز ٜضتس .تتطاي ايتٗوتٝ
ٔيعاٖ اػإاز ت ٝاتعاض ا٘ساظٌٜيطي ٔطرع ضٛز ،اظ ضٚش "آِفاي وط٘ٚثاخ" ؤ ٝثاٙي تتط ٔتاتطي
ٕٞثساٍي ٌٛيٞٝاست  ٚؾطية وُ قيب ضا ٔيسٙجس ،اسافاز ٜضس٘ .اتايج ٘طتاٖ زاز وت ٝؾتطاية
آِفاي وط٘ٚثاخ اضظياتيضس ٜتا اسافاز ٜاظ ٘طْافعاض  SPSSتطاي ترصٞتاي ٔراّتب پطسطتٙأ ،ٝتيتاٖ
وٙٙسٜي لاتّيت تااليي  ٚاػإاز  ٚاقٕيٙاٖ اتعاض ٔٛضز تحميك ٔيتاضس .جتس٘ )1( َٚطتاٖزٙٞتسٜي
آِفاي وط٘ٚثاخ  KMO ٚتطاي ٔميا ٞاي ٔراّب است.
جٟت ٌطزآٚضي اقالػات ٔيسا٘ي ٔٛضز ٘ياظ ،پطسطٙأٝاي و ٝضتأُ ست ٝترتص (ترتص ا َٚآٖ
ٔطتٛـ ت ٝاقالػات تٛغيفي ،ترص ز ْٚآٖ ٔطتٛـ ػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي زض تتيٗ
ظ٘اٖ ضٚساايي  ٚترص سٔ ْٛطتٛـ ػٛأُ تاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي زض تتيٗ ظ٘تاٖ ضٚستاايي
ٔٙكمٝي ٔٛضز ٔكاِؼ )ٝتٛزٛٔ ،ضز اسافاز ٜلطاض ٌطفت .الظْ ت ٝشوط است ؤ ٝميا ٔاغيطٞاي ٔتٛضز
ٔكاِؼ ٝزض سكح ِيىطت ٔيتاضٙس .زض ايٗ تحميك تتطاي تجعيت ٚ ٝتحّيتُ آٔتاضي اظ آٔتاض تٛغتيفي
(فطاٚا٘ئ ،ياٍ٘يٗٚ ،اضيا٘  ٚا٘حطاف ٔؼياض ،زضغس ،تيطي ٚ ٝٙوٕيٓٞ ٚ )ٝٙچٙيٗ تتٙٔ ٝظتٛض تؼيتيٗ
ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي اظ فٗ تحّيُ ػأّي اسافاز ٜضسٜ
است.
جذٍل  :3هحاسبِي هيشاى پايايي ٍ رٍايي هفاّين اصلي بِکار رفتِ در پضٍّش
ضاذع

آِفاي وط٘ٚثاخ

ؾطية KMO

تؼساز ٌٛيٞٝا

ػٛأُ پيص تط٘سٜ

0/95

0/832

38

ػٛأُ تاظزاض٘سٜ

0/94

0/812

34
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يافتههاي تحقيق
 ٍيضگيّاي شخصي٘اايج جس٘ )2( َٚطاٖ ٔيزٞسٔ ،ياٍ٘يٗ سٗ ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٛضز ٔكاِؼ 31/38 ،ٝساَ  ٚسكح
سٛاز آٖٞا زض حس زتيطسااٖ ٔيتاضسٓٞ .چٙيٕٗ٘ ،ا زض ٔاغيطٞاي تؼساز اػؿاي تاسٛاز ،ضاقُ  ٚظٖ
ضاقُ زض ذا٘ٛاض ت ٝتطتية ٘ 2فط٘ 1 ،فط ٘ 1 ٚفط ٔيتاضس.
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جذٍل ( :)2هياًگيي ٍ اًحزاف هعيار هتغيزّاي تَصيفي تحقيق
ٔاغيطٞا

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

ٕ٘ا

تيصتطيٗ

وٓتطيٗ

سٗ(ساَ)
تؼساز اػؿاي ذا٘ٛاض
*
سكح سٛاز
*
سكح سٛاز سطپطست ذا٘ٛاض
تؼساز اػؿاي تاسٛاز ذا٘ٛاض
**
تأُٞ
تؼساز اػؿاي ضاقُ ذا٘ٛاض
تؼساز ظٖ ضاقُ ذا٘ٛاض

31/38
-

10/08
-

5
4
2
2
2
1
1

55
9
5
5
7
4
2

19
2
1
1
1
1
1

ٔأذص :يافاٞٝاي پژٞٚص تاتسااٖ  ،1392تطاي سكح سٛاز ،تا تٛج ٝت ٝايٗو ٝت ٝغٛضت ويفي تطآٚضز ضس ٜاست ِصا اظ آٔاضٔ ٜس
اسافاز ٜضس ٜاست ( -1تيسٛاز  -2اتاسايي  -3ضإٙٞايي  -4زتيطسااٖ  -5زيپّٓ  -6تاالتط اظ زيپّٓ)؛ ** ٔ ; 1جطز ٔ ; 2 ٚاأ.ُٞ

٘اايج جس٘ )3( َٚطاٖ ٔي زٞتس اونتط افتطاز ٔتٛضز ٔكاِؼت ،ٝظ٘تاٖ ذا٘تٝزاض ( 52/4زضغتس وتُ
پاسدٌٛياٖ) تٛز ٚ ٜاونط سطپطسااٖ ذا٘ٛاضٞاي ٔٛضز ٔكاِؼ ٝزض ترص وطاٚضظي ٔطغ َٛتت ٝفؼاِيتت
ٞساٙس.
جذٍل ٍ :1ضعيت اشتغال سزپزست خاًَار ٍ افزاد هَرد هطالعِ
ػٛٙاٖ ضغُ
ذا٘ٝزاض
ذياـ
آضايطٍط
واضٔٙس
وطاٚضظ
زأساض
لاِيتافي
زا٘طجٛ
جٕغ وُ

فطز ٔٛضز ٔكاِؼٝ
فطاٚا٘ي

زضغس

133
28
16
28
8
6
19
16
254

52/4
11
6/3
11
3/1
2/4
7/5
6/3
100

ػٛٙاٖ ضغُ
واضٔٙس
وطاٚضظ
زأساض
ضا٘ٙسٜ
واضٌط
وطاٚضظ ،زأساض ،واضٌط

سطپطست ذا٘ٛاض
فطاٚا٘ي

زضغس

38
93
28
36
45
14

15
36/6
11
14/2
17/7
5/5

254

100
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٘اايج ٘طاٖ زاز 41/3 ،زضغس زاضاي آضٙايي زض حس ظياز  ٚذيّتي ظيتازي تتا ٔفٟت ْٛوتاضآفطيٙي
ٞساٙسٓٞ .چٙيٗ  19/7زض حس وٓ  ٚذيّي وٓ  39 ٚزضغس زاضاي آضٙايي زض حس ٔاٛسف تا ٔفٟتْٛ
واضآفطيٙي تٛز٘س .زض ضاتك ٝتا ٔاغيط تٛا٘ايي ايجاز ٔطاقُ جسيس 6/7 ،زضغس تٛا٘ايي وٓ  ٚتسياض وتٓ،
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 22/4زضغس تٛا٘تايي ٔاٛستف  70/8 ٚزضغتس زاضاي تٛا٘تايي زض حتس ظيتاز  ٚتستياض ظيتازي تٛز٘تس.
(جس)4َٚ
جذٍل (ٍ :)4ضعيت هتغيزّاي هزبَط بِ کارآفزيٌي هزبَط بِ افزاد هَرد هطالعِ
آضٙايي تا ٔف ْٟٛواضآفطيٙي
تٛا٘ايي ايجاز ٔطاقُ جسيس

ذيّي وٓ

وٓ

ٔاٛسف

ظياز

ذيّي ظياز

ٔياٍ٘يٗ

ا٘حطاف ٔؼياض

2/8
0

16/9
6/7

39
22/4

22/4
42/1

18/9
28/7

2/62
3/92

1/05
0/881
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عَاهل پيش بزًذُي تَسعِي کارآفزيٌي سًاى رٍستايي
تطاي تطضسي ٕٞثساٍي زض٘ٚي  ٚزساٝتٙسي وطزٖ ػٛأُ ٔتؤثط تتط تٛستؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ
ضٚساايي زض ٔٙكمٛٔ ٝضز ٔكاِؼ ،ٝزض لاِة چٙس ػأُ ٔحسٚز  ٚتؼييٗ ٔمساض ٚاضيتا٘ تثيتيٗ ضتسٜ
تٛسف ٞط وساْ اظ ػأُٞا ،اظ ضٚش آٔاضي تحّيُ ػأّي اسافاز ٜضسٞ .سف اظ ايٗ واض ،زستاياتي تتٝ
اتؼازي و ٝتت ٝغتٛضت پٟٙتا٘ي زض ٔجٕٛػتٝي ٌٛيتٞٝتا ٚجتٛز زاضز ِٚتي تت ٝآستا٘ي لاتتُٔطتاٞسٜ
ٕ٘يتاضٙس ،است.
آظٔ "ٚ KMO ٖٛتاضتّت" :زض ايٗ تحميك تطاي ػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ
ضٚساايئ ،مساض  KMOتطاتط تا ( )0/846ت ٝزست آٔس و٘ ٝطاٖزٙٞتسٜي ٚؾتؼيت ٔٙاستة زازٜٞتا
تطاي تحّيُ ػأّي استٔ .مساض تاضتّت ٘يع تطاتط تا  1281/622ت ٝزست آٔس و ٝزض سكح  99زضغس
اقٕيٙاٖ ٔؼٙيزاض تٛز.
تعييي تعذاد ٍ عَاهل :تطاي تؼييٗ تؼساز  ٚػٛأُ زض ايٗ تحميك ،ػٛأّي ٔتٛضز پتصيطش لتطاض
ٌطفاٙس ؤ ٝمساض ٚيژٜي آٖٞا تعضيتط اظ يه تاضس .تط ايٗ اسا  ،تؼساز ضص ػأُ ؤ ٝمساض ٚيژٜي
آٖٞا تعضيتط اظ ػسز يه تٛز ،اسارطاو ٌطزيس .زض جس )5( َٚتؼتساز ػٛأتُ استارطاوضتسٔ ،ٜمتساض
ٚيژٜي ٞط يه اظ آٖٞا ،زضغس ٚاضيا٘ ٞط يه اظ ػٛأُ  ٚفطاٚا٘ي تجٕؼتي زضغتس ٚاضيتا٘ ػٛأتُ
آٚضز ٜضس ٜاست.
هقذار ٍيضُ :تياٍ٘ط سٞ ٟٓط ػأُ اظ وُ ٚاضيا٘

ٔاغيطٞاست ٞ ٚطچٔ ٝمساض آٖ تعضيتط تاضس،

٘طاٖزٙٞسٜي إٞيت  ٚتأثيط تيصتط آٖ ػأُ است٘ .اايج جس٘ )5( َٚطاٖ ٔيزٞس و ٝػأُ اَٚ
تيصتطيٗ س 36/391( ٟٓزضغس) ضا زض تثييٗ ٚاضيا٘ وُ ٔاغيطٞاي ٔطتٛـ ت ٝػٛأُ پيص تط٘سٜي
تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي زاضز.
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جذٍل  :5عاهلّاي استخزاج شذُ در خصَص عَاهل پيش بزًذُي تَسعِ کارآفزيٌي سًاى
رٍستايي در بخش هياىکَُ
ػأُ

ٔمساض ٚيژٜ

اَٚ
زْٚ
سْٛ
چٟاضْ
پٙجٓ
ضطٓ

12/373
3/935
2/487
2/146
1/789
1/690

زضغس ٚاضيا٘

ٔمساض ٚيژٜ

زضغس تجٕؼي ٚاضيا٘

36/391
11/575
7/315
6/312
5/261
4/970

36/391
47/966
55/282
61/593
66/854
71/824
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٘اايج جس٘ 5 َٚطاٖ ٔيزٞس ػأُ ا ٚ َٚز ْٚتت ٝتطتيتة  36/391زضغتس  11/575 ٚزضغتس اظ
ٚاضيا٘ وُ ٔاغيطٞا ضا تثييٗ وطزٜا٘تس ،تت ٝػثتاضتي ،ايتٗ ز ٚػأتُ زاضاي تتيصتتطيٗ تتأثيط ضا زض
پيصتطز تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي زض ٔٙكمٝي ٔٛضز ٔكاِؼ ٝزاض٘سٓٞ .چٙيٗ ،ػأتُ ست،ْٛ
چٟاضْ ،پٙجٓ  ٚضطٓ ت ٝتطتيتة  7/315زضغتس 6/312 ،زضغتس 5/261 ،زضغتس  4/970 ٚزضغتس اظ
ٚاضيا٘ وُ ٔاغيطٞا ضا تثييٗ وطزٜا٘س .زض ٔجٕٛع٘ ،اتايج ٘طتاٖ ٔتيزٞتس ضتص ػأتُ ٚاضزضتس،ٜ
 71/824زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ٔاغيطٞاي ٔطتٛـ ت ٝػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ
ضٚساايي زض ترص ٔياٖو ٜٛضا تثييٗ وطزٜا٘س.
چزخش عاهلّا :زض پژٞٚص حاؾط تطاي چطذص ػأُٞا اظ ضٚش "ٚضيٕايى " استافاز ٜضتس.
زض ايٗ ٔطحّٔ ٝاغيطٞايي و ٝتاض ػأّي تعضيتط اظ  0/50زاض٘سٔ ،ؼٙيزاض فطؼ ضس ٜو ٝزض جتس6 َٚ
٘طاٖ زاز ٜضسٜا٘س.
ًامگذاري عاهلّا:
عاهل اٍل :تا تٛج ٝت ٝجسٔ ،)6( َٚالحظٔ ٝيضٛز وتٞ ٝطتت ٔاغيتط زض ػأتُ ا َٚتاضٌتصاضي
ضس ٜا٘س و ٝضأُ ٔاغيط سِٟٛت زساطسي ت ٝسطٔايٙٔ ٚ ٝاتغ ٔاِي ،فطا ٓٞتٛزٖ ستطٔاي( ٝزض اذايتاض
زاضاٗ سطٔاي ،)ٝتطذٛضزاضي اظ ترفيبٞاي ٔاِياتي زض ايجتاز واضٌتاٜٞتا ٔ ٚطتاقُ جسيتس ،اػكتاي
ٚاْٞاي تيتاظٌطت يا تا تٟطٜي پاييٗ ،تاظاضياتي ٔحػٛالت تِٛيسضس ،ٜتتاال تتٛزٖ زضآٔتس ٘اذتاِع اظ
ضغُ اغّي سطپطست ذا٘ٛاض ،زضيافت يا تأٔيٗ سطٔايٝي اِٚي ٚ ٝاضائٝي ٚاْٞاي ٔرػٛظ واضآفطيٙي
تسٚ ٖٚثيم ٝاست .ايٗ ٔاغيطٞتا  36/391زضغتس اظ ٚاضيتا٘ وتُ ػٛأتُ پتيص تط٘تسٜي تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي زض ٔٙكمٝي ٔٛضز ٔكاِؼ ٝضا تثييٗ ٔيوٙٙس .تت ٝقتٛض وّتي ،تتا تٛجت ٝتتٝ
ػٛأُ تاضٌصاضي ضس ٜزض ايٗ زسا ،ٝايٗ ٔٛضز "ػأُ الاػازي" ٘اٌْصاضي ضس.
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عاهل دٍمٕٞ :اٖقٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيضٛز (جس ،)6 َٚپٙج ٔاغيط ػؿٛيت زض ٌتطٜٞٚتاي ثا٘ٛيتٝ
(ضٛضاي ضٚسااٞ ،سا ٝي ٔطٛضتي ٔسجس ٞ ٚيتات أٙتاي ٔستجس) ،استافاز ٜاظ تجتاضب واضآفطيٙتاٖ
ٔحّي ،افعايص اضتثاـ تا واضآفطيٙاٖ ٔٛفك ،افعايص ستكح اضتثتاـ  ٚغتٕيٕيت تتيٗ ظ٘تاٖ ضٚستاا ٚ
تمٛيت اضتثاقات ظ٘اٖ ضٚساايي تا ساظٔاٖٞاي ٔطتثف تا واضآفطيٙي ،زض يه ٌط ٜٚيا ػأتُ تاضٌتصاضي
ضسٜا٘س .ايٗ ٔاغيطٞا زض ٔجٕتٛع  11/575زضغتس اظ ٚاضيتا٘ وتُ ضا تتطاي ػٛأتُ پتيص تط٘تسٜي
تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ،تثييٗ ٔيوٙٙسٔ .اغيطٞايي و ٝزض ايٗ ػأُ تاضٌتصاضي ضتسٜا٘تس
تيص تط تط ٚؾؼيت اجإاػي تٕطوع زاض٘س؛ اظ ايٗ ض ٚػأتُ ز ْٚزض ايتٗ ٔكاِؼت" ٝػأتُ اجإتاػي"
٘اٌْصاضي ضس.
عاهل سَم :تا تٛج ٝت ٝايٗو ٝچٟاض ٔاغيتط ٌستاطش  ٚتٛستؼٝي حٕتُ ٘ ٚمتُ ،فتطا ٓٞوتطزٖ
تساطٞا  ٚظيطساذتٞا ٔٙاسة (تطق ،تّفٗ  ٚجاز ،)ٜاضائتٝي فٙتاٚضيٞتا  ٚاقالػتات جسيتس تت ٝظ٘تاٖ
ضٚساايي ٔ ٚطرع وطزٖ يه ٔىاٖ ذاظ  ٚاضائٝي ظيطساذتٞاي فيعيىي آٖ (زاضاي لسضت تثييٗ
 7/315زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ تطاي ػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي ٔتٛضز
ٔكاِؼٚ ،)ٝاضز ضس ٜزض ٌط ٜٚسٞ ،ْٛط وساْ تٛ٘ ٝػي ٘طاٍ٘ط ػٛأُ ظيطساذاي زض تٛسؼٝي واضآفطيٙي
ٔيتاضٙسِ ،صا ػأُ س" ْٛػأُ ظيطساذت" ٘اٌْصاضي ٌطزيس.
عاهل چْارمٔ :اغيطٞاي تطٌعاضي زٚضٜٞاي آٔٛظضتئٟ -تاضتي ،آضتٙايي تتا وا٘تاَٞتا ٙٔ ٚتاتغ
اقالػاتي ،پٛضص فطاٌيط ضسا٘ٞٝاي جٕؼيٚ ،جتٛز ا٘جٕتٗٞتاي وتاضآفطيٙي زض ٔٙتاقك ضٚستاايي ٚ
ا٘اماَ زا٘ص واضآفطيٙاٖ ٔٛفك ٔٙكم ٝت ٝافطاز ػازي و ٝزض ػأُ چٟاضْ تاضٌصاضي ضسٜا٘تسٔ ،جٕٛػتا
 6/312زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ضا تثييٗ ٔيٕ٘ايٙس .تٛج ٝتٔ ٝاغيطٞاي تاضٌصاضي ضتس ٜزض ايتٗ ػأتُ
(جس ،)6 َٚتساػيوٙٙسٜي ػأُ تطٚيجي استت .اظ ايتٗ ض ٚػأتُ چٟتاضْ زض ايتٗ ٔكاِؼت" ،ٝػأتُ
تطٚيجي" ٘اٌْصاضي ٌطزيس.
عاهل پٌجنٚ :الغ ضسٖ ٞطت ٔاغيط ٔػٕٓ  ٚسطسرت تٛزٖ زض ايجاز ضتغُ جسيتس ،ا٘ؿتثاـ ٚ
٘ظٓ زض واضٞا ،اغطاض تط حُ ٔساِ ،ٝآٔازٌي تطاي اظ زست زازٖ ٔٙاتغ ،تٛج ٝوأُ  ٚقتطق ضتسٖ زض
واض ،اػإاز ت٘ ٝف زض پصيطش ٔسؤِٚيت  ٚواض ،اضائٝي ضاٜحُٞاي ٔٙكمتي تتطاي حتُ ٔطتىالت ٚ
تٛا٘ايي ضٙاذت زليك ٘ياظٞاي تاظاض ٔ ٚػطف ،و ٝتثييٗوٙٙسٜي  5/261زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ تتطاي
ػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٛضز ٔكاِؼٔ ٝيتاضٙس ،تيصتط ٔثيٗ ػٛأتُ
فطزي  ٚضفااضي زض تٛسؼٝي واضآفطيٙي استِ .صا ،ػأُ ٔصوٛض "فطزي ت ضفااضي" ٘اٌْصاضي ضس.
عاهل ششنٕٞ :اٖ قٛض ؤ ٝطاٞسٔ ٜيضٛز (جس ،)6 َٚچٟاض ٔاغيط ويفيت آب ٛٞ ٚاي
ٔٙكم ،ٝضٙاسايي ٔٙاتغ ٔٛجٛز زض ٔٙكمٚ ،ٝجٛز ٔٙاتغ اِٚي ٝزض ٔٙكم ٚ ٝضٙاسايي اٍِٛي ٔٙاسة تا
ضطايف قاِة ٔحيكي ،تا تثييٗ  4/970زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ تطاي ػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي
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واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٛضز ٔكاِؼ ،ٝت ٝػٛٙاٖ آذطيٗ ػأُ تأثيطٌصاض زض پيص تطز تٛسؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو ،ٜٛضٙاسايي ضسٜا٘س .اظ آٖجا وٞ ٝط يه اظ ٔاغيطٞاي تاال تٝ
٘ٛػي ت ٝضطايف ٔحيكي ٌطايص زاض٘س؛ ِصا ،ػأُ ضطٓٔ" ،حيكي" ٘اٌْصاضي ٌطزيس.
جذٍل ً :6امگذاري عاهلّا ،ضزايب عاهلي ،عاهلّاي پيش بزًذُ ٍ هتغيزّاي هزبَط بِ آىّا
ػأُ

الاػازي
()36/391

اجإاػي
()11/575

ظيطساذاي
()7/315

تطٚيجي
()6/312

فطزي  ٚضفااضي
()5/261

ٔؤِفٝ

تاض ػأّي

سِٟٛت زساطسي ت ٝسطٔايٙٔ ٚ ٝاتغ ٔاِي

0/530

فطا ٓٞتٛزٖ سطٔاي( ٝزض اذاياض زاضاٗ سطٔاي)ٝ

0/670

تطذٛضزاضي اظ ترفيبٞاي ٔاِياتي زض ايجاز واضٌاٜٞا ٔ ٚطاقُ جسيس

0/650

اػكاي ٚاْٞاي تيتاظٌطت يا تا تٟطٜي پاييٗ

0/620

تاظاضياتي ٔحػٛالت تِٛيس ضسٜ

0/588

تاال تٛزٖ زضآٔس ٘اذاِع اظ ضغُ اغّي سطپطست ذا٘ٛاض

0/678

زضيافت يا تأٔيٗ سطٔايٝي اِٚيٝ

0/643

اضائٚ ٝاْٞاي ٔرػٛظ واضآفطيٙي تسٚ ٖٚثيمٝ

0/748

ػؿٛيت زض ٌطٜٞٚاي ثا٘ٛي( ٝضٛضاي ضٚسااٞ ،ساٝي ٔطٛضتي ٔسجس ٞ ٚيات
أٙاي ٔسجس)

0/698

اسافاز ٜاظ تجاضب واضآفطيٙاٖ ٔحّي

0/709

افعايص اضتثاـ تا واضآفطيٙاٖ ٔٛفك

0/699

افعايص سكح اضتثاـ  ٚغٕيٕيت تيٗ ظ٘اٖ ضٚساا

0/502

تمٛيت اضتثاقات ظ٘اٖ ضٚساايي تا ساظٔاٖٞاي ٔطتثف تا واضآفطيٙي

0/810

ٌساطش  ٚتٛسؼ ٝحُٕ٘ٚمُ

0/712

فطا ٓٞوطزٖ تساطٞا  ٚظيطساذتٞا ٔٙاسة (تطق،تّفٗ  ٚجاز)ٜ

0/823

اضائ ٝفٙاٚضيٞا  ٚاقالػات جسيس ت ٝظ٘اٖ ضٚساايي

0/642

ٔطرع وطزٖ يه ٔىاٖ ذاظ  ٚاضائ ٝظيطساذتٞاي فيعيىي آٖ

0/691

تطٌعاضي زٚضٜٞاي آٔٛظضي ت ٟٔاضتي

0/752

آضٙايي تا وا٘اَٞا ٙٔ ٚاتغ اقالػاتي

0/571

پٛضص فطاٌيط ضسا٘ٞٝاي جٕؼي

0/578

ٚجٛز ا٘جٕٗٞاي واضآفطيٙي زض ٔٙاقك ضٚساايي

0/775

ا٘اماَ زا٘ص واضآفطيٙاٖ ٔٛفك ٔٙكم ٝت ٝافطاز ػازي

0/735

ٔػٕٓ  ٚسطسرت تٛزٖ زض ايجاز ضغُ جسيس

0/713

ا٘ؿثاـ ٘ ٚظٓ زض واضٞا

0/557

اغطاض تط حُ ٔساِٝ

0/566

آٔازٌي تطاي اظ زست زازٖ ٔٙاتغ

0/645

تٛج ٝوأُ ت ٝواض  ٚقطق ضسٖ زض واض

0/626
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اػإازت٘ٝف

0/646

زض پصيطش ٔسؤِٚيت  ٚواض

اضائٝي ضاٜحُٞاي ٔٙكمي تطاي حُ ٔطىالت

0/596

تٛا٘ايي ضٙاذت زليك ٘ياظٞاي تاظاض ٔ ٚػطف

0/512

ويفيت آب ٛٞ ٚاي ٔٙكمٝ

0/560

ضٙاسايي ٔٙاتغ ٔٛجٛز زض ٔٙكمٝ

0/538

ٚجٛز ٔٙاتغ اِٚي ٝزض ٔٙكمٝ

0/645

ضٙاسايي اٍِٛي ٔٙاسة تا ضطايف قاِة ٔحيكي

0/599

ٔحيكي
()4/970
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عَاهل باسدارًذُي تَسعِي کارآفزيٌي سًاى رٍستايي
تطاي تطضسي ٕٞثساٍي زض٘ٚي  ٚزساٝتٙسي وطزٖ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ
ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ،زض لاِة چٙس ػأُ ٔحسٚز  ٚتؼييٗ ٔمساض ٚاضيا٘ تثيتيٗ
ضس ٜتٛسف ٞط وساْ اظ ػأُٞا ،اظ ضٚش آٔاضي تحّيُ ػأّي اسافاز ٜضس.
آسهَى  ٍ KMOبارتلت :زض ايٗ تحميك تطاي ػٛأُ تاظزاض٘تس ٜتتط تٛستؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ
ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ٔمازيط  ٚ KMOتاضتّت ت ٝتطتية  1536/251 ٚ 0/864تتٝ
زست آٔس و٘ ٝطاٖزٙٞسٜي ٚؾؼيت ٔٙاسة زازٜٞا تطاي ا٘جاْ تحّيُ ػأّي ٔيتاضٙس.
تعييي تعذاد ٍ عَاهل :زض پتژٞٚص حاؾتط ،زض ترتص تطضستي ػٛأتُ تاظزاض٘تس ٜتتط تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٛضز ٔكاِؼ ،ٝضص ػأُ ؤ ٝمساض ٚيژ ٜآٖٞا تتعضيتتط اظ ػتسز يته تتٛز،
اسارطاو ٌطزيس .تؼساز ػٛأُ اسارطاو ضسٔ ،ٜمساض ٚيژٞ ٜط يه اظ آٖ ٞا ،زضغس ٚاضيا٘ ٞط يته اظ
ػٛأُ  ٚفطاٚا٘ي تجٕؼي زضغس ٚاضيا٘ ػٛأُ زض جس٘ )7( َٚطاٖ زاز ٜضس ٜاست.
ٔاغيطٞاست٘ .اايج جس٘ )7( َٚطاٖ ٔتيزٞتس

هقذار ٍيضُ :تياٍ٘ط سٞ ٟٓط ػأُ اظ وُ ٚاضيا٘

زض تيٗ ػأُٞاي تاظزاض٘سٜي واضآفطيٙي زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚساايي ٔٙكمٝي ٔٛضز ٔكاِؼت ،ٝػٛأتُ اٚ َٚ
ز ْٚت ٝتطتية تا ٔمازيط  19/634زضغس  16/616 ٚزضغس ،تتيصتتطيٗ  ٚػٛأتُ پتٙجٓ  ٚضطتٓ تتٝ
تطتية تا ٔمازيط  8/259زضغس  6/988 ٚزضغس ،وٓتطيٗ س ٟٓضا زض تثييٗ ٚاضيا٘ وتُ ٔاغيطٞتاي
ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي زاض٘سٓٞ .چٙيٗ٘ ،اايج ٘طتاٖ ٔتيزٞتس ضتص
ػأُ تاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو ،ٜٛزض ٔجٕتٛع  68/784زضغتس اظ
وُ ٚاضيا٘ ٔاغيطٞاي ايٗ ترص ضا تثييٗ ٔيٕ٘ايٙس.
جذٍل  :7عاهلّاي باسدارًذُي تَسعِي کارآفزيٌي سًاى رٍستايي استخزاجشذُ در بخش هياى-
کَُ شْزستاى اردل
ػأُ

ٔمساض ٚيژٜ

اَٚ

7/641

زضغس ٚاضيا٘

ٔمساض ٚيژٜ

19/634

زضغس تجٕؼي ٚاضيا٘
19/634
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زْٚ
سْٛ
چٟاضْ
پٙجٓ
ضطٓ

6/314
3/363
3/241
3/138
2/261

16/616
8/849
8/529
8/259
6/988

36/249
45/099
53/628
61/886
68/784

ٔأذص :يافاٞٝاي پژٞٚص ،تاتسااٖ 1392

چزخش عاهلّا :زض پژٞٚص حاؾط تطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ ضٚش "ٚضيٕايى " اسافاز ٜضس .ت ٝايٗ
غٛضت ؤ ٝاغيطٞايي و ٝتاض ػأّي آٖٞا تعضيتط اظ  0/50تٛزٔ ،ؼٙيزاض فطؼ ضس ٜوتٞ ٝتط يته اظ
آٖٞا تا تاض ػأّي ذٛز ،زض ٔماتُ ػأُ اغّي ٔطتٛق ٝزض جس 8 َٚآٚضز ٜضس ٜاست.
٘اٌْصاضي ػأُٞا:
عاهل اٍلٕٞ :اٖقٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيضٛز (جس ،)8 َٚزٔ ٜاغيط ٘اأٙي اجإتاػي تتطاي حؿتٛض
ظ٘اٖ زض تاظاضٔ ،حسٚزيتٞاي اجإاػي ت فطٍٙ ٞي تتطاي فؼاِيتت ظ٘تاٖ زض تتاظاض  ٚتجتاضتٍ٘ ،تا٘ ٜتٝ
چٙساٖ ٔنثت ت ٝحؿٛض ظ٘اٖ زض تاظاض آظاز واض  ٚتجاضت ،ػسْ ٔٛافمت ذا٘ٛاز ٜتتطاي حؿتٛض ظ٘تاٖ زض
تاظاض وسةٚواض  ٚتجاضتٚ ،ظايب ظياز ظ٘اٖ زض ذا٘ٛاز ،ٜاجاظ٘ ٜسازٖ ٕٞسط ت ٝاضاغاَ ظ٘اٖ زض تاظاض ٚ
أٛض تجاضتٚ ،اتسا ٝتٛزٖ ظ٘ اٖ ت٘ ٝظطات ٕٞسط  ٚسطپطست ذا٘ٛاض ،ػسْ تاٚض جأؼ ٝت ٝتٛاٖ ظ٘اٖ زض
تاظاض واض ،ػسْ تاٚض جأؼ ٝت ٝتٛاٖ ظ٘اٖ زض أط ٘ٛآٚضي  ٚواضآفطيٙي ٘ ٚثٛز غٙب يا ساظٔاٖ قيطزِٚاي
پطايثاٖ ظ٘اٖ واضآفطيٗ ،تا تثييٗ  36/391زضغتس اظ ٚاضيتا٘ وتُ ػٛأتُ تاظزاض٘تس ٜتتط تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ،زض ٌط 1 ٜٚتاضٌصاضي ضسٜا٘س .تا تٛجت ٝتتٝ
ػٛأُ تاضٌصاضي ضس ٜزض ايٗ ػأُ٘ ،اْ "اجإاػي -فطٍٙٞي" تطاي ايٗ ػأُ ا٘اراب ٌطزيس.
عاهل دٍمٞ :فت ٔاغيط ٘ساضاٗ پطاٛا٘ٝي ٔاِي  ٚپ ا٘ساظ وافي٘ ،ساضاٗ ٚثيم ٚ ٝؾتأٗ تتطاي
اسافاز ٜاظ اػاثاضات زِٚاي ،ػسْ تٛٙع زض فؼاِيتٞاي الاػازي ضٚساا ،ػسْ تٛا٘تايي جٟتت پيٍيتطي
أٛض تا٘ىي ،ػسْ تٛا٘ايي زض ضلاتت تا ٔتطزاٖ زض ػطغتٝي تجتاضت  ٚالاػتاز ،ػتسْ أىتاٖ ضاٜا٘تساظي
ٔطاقُ ٔٛضز ػالل ٝي ظ٘اٖ زض ٔٙكم٘ ٚ ٝثٛز تاظاض ٔحّي يا ظطفيت پاييٗ تتاظاض ٔحّتي تتطاي ٔاٙتٛع
ضسٖ فؼاِيت ٞاي الاػازي ،وٞ ٝط وساْ تٛ٘ ٝػي تط ػٛأُ الاػازي زالِت زاض٘س ،زض يه ٌط ٜٚلتطاض
ٔيٌيط٘س و ٝسثة ضس ػأُ ز" ْٚػأُ الاػازي" ٘اٌْصاضي ٌطزز .الظْ ت ٝشوتط استت ٔاغيطٞتاي
فٛق ٔجٕٛػا  16/616زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي
ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ضا تثييٗ ٔيٕ٘ايٙس.
عاهل سَم :ضص ٔاغيط پاييٗ تٛزٖ سكح سٛاز ظ٘اٖ ضٚساايي ،ػسْ ٚجٛز وال ٞاي ترػػتي
ٔطتٛـ ت ٝواضآفطيٙي ظ٘اٖ ،وٕثٛز زا٘ص فٙي ٟٔ ٚاضت ترػتع زض تتيٗ ظ٘تاٖ ،پتاييٗ تتٛزٖ زا٘تص
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ٔطتٛـ تٔ ٝثاحث ٔاِي زض تيٗ ظ٘اٖ ،ػسْ زساطستي تت ٝاقالػتات  ٚفٙتاٚضيٞتاي ٘تٛيٗ ٘ ٚساضتاٗ
ٔسيطيت وافي زض ايجاز وسة  ٚواضٞاي جسيس زض تيٗ ظ٘اٖ ،زض ػأُ س ْٛلطاضٌطفاٝا٘س .زض ٔجٕتٛع
ٔاغيطٞاي ٚالغ زض ايٗ ػأُ تٛاٖ تثييٗ  8/849زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ضا زاضاٝا٘س .تا تٛج ٝت ٝتٕطوع ضص ٔاغيط
ٔصوط زض ظٔيٞٝٙاي آٔٛظضي ٔ ٚسيطياي ،ػأُ س" ْٛآٔٛظضي ت ٔسيطياي"٘ ،اٌْصاضي ضس.
ػأُ چٟاضْ٘ :اايج جس٘ 8 َٚطاٖ ٔيزٞس ،پٙج ٔاغيط ٚالغ زض ػأُ چٟاضْ (پاييٗ تٛزٖ ستكح
ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض ايجاز واضٞاي ٘ ،ٛػسْ ضٙاسايي تٛٔ ٝلغ ظ٘اٖ زض ظٔيٝٙي فطغتٞتاي ٔحّتي
ٔٛجٛز تطاي ايجاز وسة ٚواض جسيس٘ ،اتٛا٘ي ظ٘اٖ زض ٔماتّ ٝتا ٔطتىالت يتا ضٚيتسازٞاي پتيصتيٙتي
٘طس ،ٜپاييٗ تٛزٖ سكح ضيسه جٟت ايجاز اضاغاَ جسيس ٘ ٚساضتاٗ تػتٛيطي ضٚضتٗ اظ آيٙتسٜي
ضغُٞاي جسيس) 8/529 ،زضغس ٚاضيا٘ وُ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚستاايي
ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ضا تثييٗ وطز ٜو ٝتا زلت زض ٔاغيطٞاي تاالٌ ،طايص آٖٞا تت ٝستٛي
ػٛأُ ضٚاٖضٙاذاي ٔطاٞسٔ ٜيٌطززِ .صا ،ػأُ ٔصوٛض "ػأُ ضٚاٖضٙاذاي" ٘اٌْصاضي ٌطزيس.
عاهل پٌجن :ضص ٔاغيط ػسْ زساطستي تتٟ٘ ٝتازٞ ٜتاي تِٛيتسي ٔنتُ ظٔتيٗ يتا ٘يتطٚي وتاض
ٔارػع ،زساطسي پاييٗ تٔ ٝارػػاٖ ٔ ٚطتاٚضاٖ فٙتئٟ ،تاضت پتاييٗ زض ظٔيٟٙتي استافاز ٜاظ
اتعاضآالت  ٚفٙاٚضي ٘ٛيٗ ،ػسْ زساطسي ت ٝفٙاٚضيٞاي جسيس ،ػسْ اسافاز ٜاظ فٙاٚضيٞتاي جسيتس ٚ
ػسْ اضتثاـ وافي تا ظ٘اٖ واضآفطيٗ ٔٛفك ،زض ػأُ پٙجٓ تاضٌصاضي ضسٜا٘سٔ .اغيطٞاي فٛق تا تثيتيٗ
 8/259زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖوتٜٛ
ضٟطسااٖ اضزَ٘ ،طاٌٖط ػٛأُ فٙي تٛزِ ،ٜصا ػأُ پٙجٓ" ،ػأُ فٙي" ٘اٌْصاضي ضس.
عاهل ششمنٕٞ :تاٖقتٛض وت ٝزض جتس 8 َٚلاتتُ ٔطتاٞس ٜاستتٔ ،اغيطٞتاي ٚجتٛز لتٛا٘يٗ
ٔحسٚزوٙٙس ٜتطاي حؿٛض فؼاَ ظ٘اٖ زض أٛض الاػازي  ٚتجاضي (تاظاض وتاض)ٚ ،جتٛز ٔحتسٚزيتٞتاي
ظياز تطاي فؼاِيتٞاي الاػازي ٔسامُ ظ٘اٖ زض جأؼ٘ ،ٝثٛز يه ساظٔاٖ ٔاتِٛي ذتاظ وت ٝحتأي
ظ٘اٖ واضآفطيٗ زض ٔٙاقك ضٚساايي وطٛض تاضس ٘ ٚثٛز جايٍاٙٔ ٜاسة ظ٘اٖ تٚ ٝيژ ٜظ٘اٖ ضٚستاايي زض
سياستٞاي تٛسؼٝي وطٛض 6/988 ،زضغس ٚاضيا٘ وُ ػٛأُ تاظزاض٘س ٜتط تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ
ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ اضزَ ضا تثييٗ وطزٜا٘س .زلت زض ٔاغيطٞاي ياز ضس ٜوٞ ٝط وتساْ
تٛ٘ ٝػي تساػيوٙٙسٜي ػأُ سياستٌصاضيٞا ٔيتاضٙس ،ستثة ٌطزيتس تتا ػأتُ ضطتٓ "سياستت
ٌصاضي" ٘اٌْصاضي ٌطزز.
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جذٍل ً :8امگذاري عاهلّا ،ضزايب عاهلي دٍراى يافتِ عاهلّاي باسدارًذُ ٍ هتغيزّاي هزبَط بِ
آىّا
ػأُ

اجإاػي ت فطٍٙٞي
()19/634

الاػازي
()16/616

آٔٛظضي ت ٔسيطياي
()8/849

ضٚاٖضٙاذاي
()8/529

فٙي
()8/259

ٔؤِفٝ

تاض ػأّي

٘اأٙي اجإاػي تطاي حؿٛض ظ٘اٖ زض تاظاض
ٔحسٚزيتٞاي اجإاػي ت فطٍٙٞي تطاي فؼاِيت ظ٘اٖ زض تاظاض  ٚتجاضت
ٍ٘ا ٝ٘ ٜچٙساٖ ٔنثت ت ٝحؿٛض ظ٘اٖ زض تاظاض آظاز واض  ٚتجاضت
ػسْ ٔٛافمت ذا٘ٛاز ٜتطاي حؿٛض ظ٘اٖ زض تاظاض وسةٚواض  ٚتجاضت
ٚظايب ظياز ظ٘اٖ زض ذا٘ٛازٜ
اجاظ٘ ٜسازٖ ٕٞسط ت ٝاضاغاَ ظ٘اٖ زض تاظاض  ٚأٛض تجاضت
ٚاتسا ٝتٛزٖ ظ٘اٖ ت٘ ٝظطات ٕٞسط  ٚسطپطست ذا٘ٛاض
ػسْ تاٚض جأؼ ٝت ٝتٛاٖ ظ٘اٖ زض تاظاض واض
ػسْ تاٚض جأؼ ٝت ٝتٛاٖ ظ٘اٖ زض أط ٘ٛآٚضي  ٚواضآفطيٙي
٘ثٛز غٙب يا ساظٔاٖ قيطزِٚاي پطايثاٖ ظ٘اٖ واضآفطيٗ

0/752
0/603
0/571
0/602
0/514
0/637
0/736
0/676
0/658
0/644

٘ساضاٗ پطاٛا٘ٔ ٝاِي  ٚپ ا٘ساظ وافي

0/684

٘ساضاٗ ٚثيم ٚ ٝؾأٗ تطاي اسافاز ٜاظ اػاثاضات زِٚاي

0/587

ػسْ تٛٙع زض فؼاِيتٞاي الاػازي ضٚساا

0/670

ػسْ تٛا٘ايي جٟت پيٍيطي أٛض تا٘ىي

0/676

ػسْ تٛا٘ايي زض ضلاتت تا ٔطزاٖ زض ػطغٝي تجاضت  ٚالاػاز

0/547

ػسْ أىاٖ ضاٜا٘ساظي ٔطاقُ ٔٛضز ػاللٝي ظ٘اٖ زض ٔٙكمٝ

0/623

٘ثٛز تاظاض ٔحّي يا ظطفيت پاييٗ تاظاض ٔحّي تطاي ٔاٛٙع ضسٖ فؼاِيتٞاي الاػازي

0/568

پاييٗ تٛزٖ سكح سٛاز ظ٘اٖ ضٚساايي

0/704

ػسْ ٚجٛز وال ٞاي ترػػي ٔطتٛـ ت ٝواضآفطيٙي ظ٘اٖ

0/583

وٕثٛز زا٘ص فٙي ٟٔ ٚاضت ترػع زض تيٗ ظ٘اٖ

0/663

پاييٗ تٛزٖ زا٘ص ٔطتٛـ تٔ ٝثاحث ٔاِي زض تيٗ ظ٘اٖ

0/717

ػسْ زساطسي ت ٝاقالػات  ٚفٙاٚضيٞاي ٘ٛيٗ

0/779

٘ساضاٗ ٔسيطيت وافي زض ايجاز وسة  ٚواضٞاي جسيس زض تيٗ ظ٘اٖ

0/774

پاييٗ تٛزٖ سكح ذالليت ٛ٘ ٚآٚضي زض ايجاز واضٞاي ٘ٛ

0/784

ػسْ ضٙاسايي فطغتٞاي ٔحّي ٔٛجٛز تطاي ايجاز وسةٚواض جسيس

0/728

٘اتٛا٘ي ظ٘اٖ زض ٔماتّ ٝتا ٔطىالت يا ضٚيسازٞاي پيصتيٙي ٘طسٜ

0/904

پاييٗ تٛزٖ سكح ضيسه جٟت ايجاز اضاغاَ جسيس

0/752

٘ساضاٗ تػٛيطي ضٚضٗ اظ آيٙسٜي ضغُٞاي جسيس

0/778

ػسْ زساطسي تٟ٘ ٝازٜٞاي تِٛيسي ٔنُ ظٔيٗ يا ٘يطٚي واض ٔارػع

0/844

زساطسي پاييٗ تٔ ٝارػػاٖ ٔ ٚطاٚضاٖ فٙي

0/595

ٟٔاضت پاييٗ زض ظٔيٝٙي اسافاز ٜاظ اتعاضآالت  ٚفٙاٚضي ٘ٛيٗ

0/812

ػسْ زساطسي ت ٝفٙاٚضيٞاي جسيس

0/832

ػسْ اسافاز ٜاظ فٙاٚضيٞاي جسيس

0/640

ػسْ اضتثاـ وافي تا ظ٘اٖ واضآفطيٗ ٔٛفك

0/506
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سياستٌصاضي
()6/988

ٚجٛز لٛا٘يٗ ٔحسٚزوٙٙس ٜتطاي حؿٛض فؼاَ ظ٘اٖ زض أٛض الاػازي  ٚتجاضي (تاظاض واض)

0/572

ٚجٛز ٔحسٚزيتٞاي ظياز تطاي فؼاِيتٞاي الاػازي ٔسامُ ظ٘اٖ زض جأؼٝ

0/672

٘ثٛز يه ساظٔاٖ ٔاِٛي ذاظ و ٝحأي ظ٘اٖ واضآفطيٗ زض ٔٙاقك ضٚساايي وطٛض تاضس

0/701

٘ثٛز جايٍاٙٔ ٜاسة ظ٘اٖ تٚ ٝيژ ٜظ٘اٖ ضٚساايي زض سياستٞاي تٛسؼ ٝي وطٛض

0/687

ٔأذص :يافاٞٝاي پژٞٚص تاتسااٖ 1392

٘اايج تحّيُ ػأّي ٘طاٖ ٔي زٞس و ٝػٛأُ پيص تط٘سٜي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي
ترص ٔياٖو ،ٜٛتيصتتط اظ ػٛأتُ تاظزاض٘تسٜي آٖ تتٛز ٜاستت وتٛ٘ ٝيتسترص ٚجتٛز ظٔيٙتٞٝتاي
ٔساػستطي تطاي تٛسؼٝي وتاضآفطيٙي زض ٔحتسٚزٜي ٔتٛضز ٔكاِؼت ٝاستت ،وت ٝزض غتٛضت تتسٚيٗ
تط٘أٞٝاي ٔٙاسة  ٚضفغ ٔٛا٘غ ٔكطح ضسٔ ،ٜيتٛاٖ ت ٝتٛسؼٝي واضآفطيٙي زض ٔٙكمت ٝأيتسٚاض ضتس.
جٕغتٙسي ٔطتٛـ ت ٝػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘تسٜي تٛستؼٝي وتاضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي ترتص
ٔياٖو ٜٛزض ضىُ ( )2اضائ ٝضس ٜاست:
عَاهل باسدارًذُ

عَاهل پيش بزًذُ

الاػازي

اجإاػي

19/64

36/39

11/57

16/61

اجإاػيتفطٍٙٞي

الاػازي

ػٛأُ پيصتط٘سٜ
ظيطساذاي

7/31

 ٚتاظزاض٘س ٜتٛسؼٝ

8/84

آٔٛظضي ٔ ٚسيطياي

واضآفطيٙي ظ٘اٖ
ضٚساايي ترص
تطٚيجي

6/31

ٔيا٘ى ٜٛضٟطسااٖ

8/52

ضٚا٘طٙاذاي

اضزَ
فطزي  ٚضفااضي

5/26

8/25

ٔحيكي

4/97

6/98

فٙي
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شكل  :2هذل تجزبي عَاهل پيش بزًذُ ٍ باسدارًذُي تَسعِي کارآفزيٌي سًاى رٍستايي بخش
هياىکَُ ّوزاُ با سْن ّز يك اس عَاهل
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بحث و نتيجه گيري
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ضٚساايي اتعاضي تطاي اضتماي تٛإ٘ٙسساظي ،پايساضي ٔىاٖٞاي ظ٘سٌي ضٚساايي،
افعايص زضآٔس ،تٟطٜتطزاضي ٔٙاسة اظ ٔٙاتغ زض زساط  ،ضٙاسايي ٞطچ ٝتيصتط فطغتٞاي ٔٛجٛز
الاػازي ،واٞص فمط ضٚساايي ،فطإٛ٘ ٓٞزٖ ظٔيٞٝٙاي ضضس الاػازي ،افعايص ٔطاضوت ،تٛظيغ
ٔٙاسة زضآٔس  ٚقيط ٜاست .تٙاتطايٗ ،تطاي تمٛيت ٞطچ ٝتيصتط واضآفطيٙي ،تٚ ٝيژ ٜواضآفطيٙي ظ٘اٖ
ضٚساايي  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ تٛسؼٝي ٔٙاقك ضٚساايئ ،كاِؼٝي ٔٛا٘غ پيصضٚي واضآفطيٙاٖ  ٚػٛأُ
ٔؤثط تط تٛسؼٝي آٖ زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚساايي زاضاي إٞيت تسياض ظيازي استِ .صا تا تٛج ٝت ٝإٞيت
ٔٛؾٛعٞ ،سف اظ ٔكاِؼٝي حاؾط ،تطضسي ػٛأُ پيص تط٘س ٚ ٜتاظزاض٘سٜي تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ
ضٚساايي ٔيتاضس و ٝايٗ ٔكاِؼ ٝت ٝغٛضت ٔٛضز زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚساايي ترص ٔياٖو ٜٛضٟطسااٖ
اضزَ ا٘جاْ ٌطفا ٝاست.
٘اايج تطضسي ػٛأُ پيص تط٘سٜي واضآفطيٙي ظ٘اٖ زض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔكاِؼت٘ ٝطتاٖ زاز ،ضتص
ػأُ اغّي زض تٛسؼٝي واضآفطيٙي ظ٘اٖ زض ٔٙاقك ضٚساايي ترتص ٔيتاٖوت ٜٛتتأثيط زاض٘تس وت ٝتتٝ
تطتيتتة إٞيتتت ػثتتاضتا٘تتس اظ :ػٛأتتُ الاػتتازي ( 36/391زضغتتس) ،اجإتتاػي ( 11/575زضغتتس)،
ظيطساذاي ( 7/315زضغس) ،تطٚيجي ( 6/312زضغس) ،فطزي  ٚضفاتاضي ( 5/261زضغتس) ٔ ٚحيكتي
( 4/970زضغس) .الظْ ت ٝشوط است ػٛأُ تاال زض ٔجٕٛع  71/824زضغس اظ ٚاضيتا٘ وتُ ضا تثيتيٗ
ٔيوٙٙس.
اظ زاليُ اغّي لطاض ٌطفاٗ ػأُ الاػازي ت ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتطيٗ ػأُ پيص تط٘سٜي وتاضآفطيٙي زض
ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔكاِؼٔ ،ٝتي تتٛاٖ تت ٝإٞيتت ٔثاحتث الاػتازي زض ايجتازٌ ،ستاطش  ٚتٛستؼٝي
واضآفطيٙي ،تا تٛج ٝتٔ ٝطىالت ٔاؼسز الاػازي زض ٔٙكم( ٝاظ جّٕت٘ :ٝثتٛز  ٚيتا وٕثتٛز ستطٔايٝي
اِٚي ٝجٟت فؼاِيتٞاي واضآفطيٙي ،زساطسي زضٛاض ت ٝتسٟيالت تا٘ىي تا تٛج ٝت٘ ٝياظ تٚ ٝثيمٞٝتاي
سٍٙيٗ  ٚؾأٗٞاي ٔاؼسز ٔ ٚؼاثط ،تاال تٛزٖ ٘تطخ تٟتطٜي تتا٘ىي ،زض ٘ظتط ٍ٘تطفاٗ ترفيتبٞتاي
ٔاِياتي ٚيژٚ ،ٜجٛز ٚاسكٞٝاي ٔاؼسز تطاي ػطؾٝي تِٛيسات ت ٝزِيُ ٘ثٛز  ٚيا ؾؼب تاظاض ٔإطوع ٚ
 ،)...اضاض ٜوطزِ .صا ،تا تٛج ٝت ٝايٗو ٝػأُ الاػازي  ٚاجإاػي اظ ٘ظط پاسدٌٛياٖ زاضاي تيصتتطيٗ
تأثيط زض پيصتطز تٛسؼٝي واضآفطيٙي تٛزٜا٘س ،تايس ز ٚػأُ يتاز ضتس ٜزض ٔطوتع تٛجتٔ ٝستؤٚالٖ ٚ
تط٘أٝضيعاٖ ٔٙكم ٝلطاض ٌيط٘س .تٙاتطايٗ ،پيطٟٙاز ٞاي ظيتط جٟتت تمٛيتت وتاضآفطيٙي ٔٙكمت ٝاضائتٝ
ٔيٌطزز :تسٟيُ زساطسي ت ٝسطٔايٙٔ ٚ ٝاتغ ٔاِي تطاي ظ٘اٖ ضٚساايي .اتراش سياستٞتاي ترفيتب
ٔاِياتي زض ايجاز واضٌاٜٞا ٔ ٚطاقُ جسيس .اػكاي ٚاْٞاي تيتطٌطت يا تتا تٟتطٜي پتاييٗ .تاظاضيتاتي
ٔحػٛالت تِٛيسضس ٜزض سكٛح ٔحّيٙٔ ،كمٝائّ ،تي  ٚحاتا جٟتا٘ي .اضائتٝي ٚاْٞتاي ٔرػتٛظ
واضآفطيٙي تسٚ ٖٚثيم ٝيا تا ٚثيمٝي پاييٗ .ظٔيٝٙساظي تطاي حؿٛض ٔ ٚطاضوت ٞط چ ٝتيصتتط ظ٘تاٖ
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ضٚساايي زض ٌطٜٞٚاي ثا٘ٛي ٝاظ لثيُ ضٛضاي ضٚسااٞ ،ساٝي ٔطٛضتي ٔسجس ٞ ٚيات أٙاي ٔستجس.
فطا ٓٞوطزٖ ظٔيٝٙي آضٙايي تيصتط تا واضآفطيٙاٖ ٔحّي تٚ ٝيژ ٜواضآفطيٙاٖ ٔٛفك جٟت اسافاز ٜاظ
تجاضب آٖٞا تا اسافاز ٜاظ تطٌعاضي وال ٞاي آٔٛظضي زض ٔساض  ٚيا حاا ٔساجس ضٚسااٞا .افعايص
سكح اضتثاـ  ٚغٕيٕيت تيٗ ظ٘اٖ ضٚساا  ٚتمٛيت اضتثاـٞاي ظ٘اٖ ضٚساايي تا ساظٔاٖٞتاي ٔتطتثف
تا واضآفطيٙي .الظْ ت ٝشوط است جٟت تٛسؼٝي ٞط چ ٝتيصتط واضآفطيٙي زض ٔٙكم ،ٝتٟٙا تٛج ٝت ٝزٚ
ػأُ الاػازي  ٚاجإاػي وافي ٘ثٛز ٚ ٜتايس زيٍط ػٛأُ (چٟاض ػأُ ظيطساذاي ،تطٚيجي ،فتطزي ٚ
ضفااضي ٔ ٚحيكي)٘ ،يع ٔٛضز تٛج ٚ ٝتمٛيت ٌطز٘س.
زض تطضسي ػٛأُ تاظزاض٘سٜي واضآفطيٙي زض تيٗ ظ٘اٖ ضٚستاايي ترتص ٔيتاٖوت ،ٜٛضتص ػأتُ
ضٙاسايي ٌطزيس و ٝت ٝتطتية إٞيت ػثاضتا٘س اظ :ػٛأُ اجإاػي ت فطٍٙٞي ( ،)19/634الاػتازي
( ،)16/616آٔٛظضي ت ٔسيطياي ( ،)8/849ضٚاٖضٙاذاي ( ،)8/529فٙي ( ٚ )8/259سياستتٌتصاضي
( .)6/988ػٛأُ تياٖ ضس ٜزض ٔجٕٛع  68/784زضغس اظ ٚاضيا٘ وُ ضا تثييٗ وطزٜا٘سٕٞ .اٖقتٛض
ؤ ٝطاٞسٔ ٜيضٛز ٔٛا٘غ اجإاػي ت فطٍٙٞتي تت ٝػٙتٛاٖ ٟٔتٓتتطيٗ ػأتُ تاظزاض٘تسٜي تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘تاٖ ضٚستاايي زض ترتص ٔيتاٖوتٔ ٜٛكتطح ٔتيتاضتٙس .زاليتُ اغتّي ايتٗ أتط ضا تتٝ
ٔحسٚزيتٞاي اجإاػي ت فطٍٙٞي اظ جّٕ ٝزيس ٔٙفي ت ٝحؿٛض ظ٘اٖ زض تاظاض واض  ٚتجتاضت ،اػامتاز
٘ ٝچٙساٖ ظياز ت ٝتٛا٘اييٞاي ظ٘اٖ زض ظٔيٝٙي واضآفطيٙي٘ ،ثٛز غٙب يا ساظٔاٖٞاي پطايثاٖ حمٛق
ظ٘اٖ واضآفطيٗٔ ،حسٚزيتٞاي ذتا٘ٛازٌي٘ ،تاأٙيٞتاي اجإتاػي ظ٘تاٖ تتطاي فؼاِيتت زض ٔطاوتع ٚ
واضٌاٜٞا  ٚحاي ٔٙاقك زٚضافااز ... ٚ ٜاضاض ٜوطز .ضفغ ايٗ ٔٛا٘غ ت ٝقطق ٔراّب ٔيتٛا٘س ضاٌ ٜطتاي
تٛسؼٝي واضآفطيٙي زض ٔٙكم ٝتاضس .تٙاتطايٗ ،تايس سؼي ضٛز تتا تط٘أتٝضيتعيٞتاي ٔٙاستةٛٔ ،ا٘تغ
ٔصوٛض تا حس تٛاٖ واٞص  ٚزض ٟ٘ايت ت ٝحسالُ ٕٔىٗ تطسٙس٘ .ىا ٝلاتُتٛجٟي و ٝزض تط٘أتٝضيتعي
ٔتتصوٛض تايتتس ٔتتس ٘ظتتط تط٘أتتٝضيتتعاٖ ٔ ٚستتؤٚالٖ أتتط لتتطاض تٍيتتطز ايتتٗ استتت وتت ٝتمٛيتتت ػأتتُ
اجإاػي ت فطٍٙٞي  ٚتؼس اظ آٖ ػأُ الاػازي ،و ٝاظ ٘ظط پاسرٍٛياٖ ٟٔتٓتتطيٗ ٔٛا٘تغ تٛستؼٝي
واضآفطيٙي ظ٘اٖ ٞساٙس ،زض اِٛٚيت لطاض ٌيط٘س .تٙاتطايٗ ،جٟت تؿؼيب ز ٚػأُ ٔصوٛض پيطٟٙازٞايي
تسيٗ غٛضت اضائٔ ٝيٌطزز :ظٔيٝٙساظي تطاي حؿٛض تيصتط ظ٘اٖ زض تاظاض واض تٚ ٝيژ ٜزض ٔطاقّي وٝ
ظ٘اٖ ت ٝآسا٘ي  ٚحاا تٟاط اظ ٔطزاٖ ،اظ ػٟسٜي آٖ تطٔيآيٙتس؛ اظ جّٕت ٝغتٙايغزستاي ،فتطشتتافي،
ذياقي  ...ٚتؿؼيب تسضيجي تاٚضٞاي سٙاي ضايج زض ٔٙكم( ٝاظ جّٕٝي ايٗ تاٚضٞا ٔيتتٛاٖ تت ٝايتٗ
ٔ ٟٓاضاض ٜوطز و ٝفمف ٔطزاٖ٘ ،اٖ آٚض ذا٘ ٝتٛز ٚ ٜحك واض  ٚفؼاِيت زض تيتط ٖٚاظ ٔٙتعَ ضا زاض٘تس)؛
زػٛت اظ واضآفطيٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛي ظٖ زض سكح ضٟطسااٖ ،اسااٖ  ٚحاا وطٛض تٙٔ ٝكم ٝجٟت آضتٙايي ٚ
ظٔي ٝٙساظي تطاي ٚضٚز تسضيجي ظ٘اٖ ت ٝتاظاض واض  ٚتجاضت .تمستيٓ وتاض  ٚوتاٞص ٚظتايب ظ٘تاٖ زض
ٔٙعَ .تٛج ٚ ٝإٞيت تيصتط ت٘ ٝظطات ظ٘اٖ .تأسي غٙب يا ساظٔاٖٞاي زِٚاي  ٚقيطزِٚاي تتطاي
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ٚ يت پصيطش ظ٘اٖ زض تتاظاض وتاضٛت تمٟظضي جٛٔاي آٞ پطايثا٘ي اظ ظ٘اٖ واضآفطيٗ؛ تطٌعاضي وال
ٚ ستااييٚ ضٝٙاي لتطؼاِحستٞقٚسٙاتغ ٔاِي اظ قطيك احساث غٙٔ ٝا٘غ زساطسي تٛٔ  ضفغ.تجاضت
يٝتت ػطؾتٟفاٍتي جٞ ٚ ٝ٘ظاٚاي ٔحّي ضٞ احساث تاظاض.سااييٚاحساث ٔؤسسات تا٘ىي زض ٘ماـ ض
.ٔيِٛيسات تٛت
ا٘تغٛٔ  ضفغ،ٜٛساايي ترص ٔياٖوٚي زض تيٗ ظ٘اٖ ضٙي واضآفطيٝسؼٛت تٟ جٝضاياٖشوط است و
ظضتي تتٛٔا٘تغ آٛٔ( ا٘تغٛٔ  ضفتغ ستايطٚ صٞ تايس وتاٚ ٜزٛ الاػازي وافي ٘ثٚ ٍيٙٞاجإاػي ت فط
.الٖ أط لطاض ٌيطزٚٛ ٔسٚ ٖضيعاٝٔ ٔس ٘ظط تط٘ا،) سياستٌصاضيٚ يٙ ف،اذايٙاٖضٚ ض،ٔسيطياي
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