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 نانمس ناتسا یئاتسور نارمع و هعسوترد یزیر همانرب
 ناتسا نازرواشک دید زا
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 هدیکچ
 ماجنا نآ یزرواشک یاهدربهارو نازرواشک رظنم زا نانمس ناتسا یئاتسور نارمعو هعسوترب رثؤم لماوع یسررب تده اب قیقحت نیا
 ناتسا نازرواشک لماش قیقحت یرامآ هعماج .دش ماجنا یطابترا -یلع شور اب هکتسا یدربراک تده ظاحل زا ر اح قیقحت .دش
 همانشسرپ قیقحت رازبا .دوب یا هلحرمدنا یا هقبط هویش هب قیقحت نیا یریگ هنومن شور .دش باختنا هنومن 70 دادعت هک دوب نانمس
 ،قیقحت هتسباوریغتم .دمآ تسدب 33/0 خابنورک یافلآ ایر  اب نآ یئایاپو ناصصختم قیرط زا نآ یئاور هک دوب هتخاس ققحم
 .دوب قیقحت هتسباورغتم رد رثؤم ریغتم 92 زین قیقحت لقتسم یاهریغتم و تفرگ لکش هیوگ 02 زا هک دوب یئاتسور نارمعو هعسوت
 هزیحنا داجیا و ارنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت یاهریغتم داد ناشن  یاتن .تفرگ رارت نومزآدروم نویسرگر هویش هب قیقحت لیلحت
 و هعسوت رد ار شقن نیرتشیب ایترت هب یزرواشک کناب یلام یاه تیامح هئاراو یدیلوت تالوصحم تمیت شیازفا ،نانآ رد یلغش
 .دنتشاد هدرعرب نازرواشک دید زا یئاتسور نارمع
 
 ناتسا ،نازرواشک ،یتخاس ریز لماوع ،ینف لماوع ،یتیامح لماوع ،یئاتسور نارمعو هعسوت :یدیلک ناگژاو
 نانمس
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 همدقم
   لیلدوب هوک  دووش ی وم   ووسحم  ود یناهج گنج زا سپ ه یوب ناسنا یعادبا یاملک نیرت شلا  رپ زا یکی ،هعسوت
   رد و هدووبن یداوصتقا دشر نامه یلک روط هب هعسوت .دوش یم هتفرگ رظن رد یدعب دن  نایرج کی ،اههاگدید یوافت
     رد ینووگرگد نویا .دراد هارومه هوب ار     یعاومتجا و یداوصتقا  اوظن لوک یوافتم یریگ تمس و نامزاس دیدجت دوخ
 .(3190،یمیهاربا و یدزی یلپاپ) دراد دوجو یرادا و یعامتجا ،یداهن یاهتخاس ،اهرظن ههجو ،اهراتسیا
  داوجیا ،  روتهب یاوطابترا ، رتوشیب ندش یتعنص ،یرباربان ،یراکیب ،رقف شهاک یانعم هبار هعسوت (0190) یرافغ و ایکزا
 .دننک یم فیرعت یراج یسایس روما رد  درم تکراشم شیازفا و تلادع رب ینتبم یعامتجا  اظن
  هوک یتالکشم و اهراشف عفر تهج رد تسا یلح هار ای هتفاین ققحت یلداعت داجیا یارب تسا یششوک هعسوت ،نینچمه
    هدوش نیویعت شیوپ زا هتسب کی ،هعسوت تیلاعف .دراد دوجو یناسنا و یعامتجا یگدنز فلتخم یاه شخب نیب هتسویپ
 یاهیگتسیاشو شناد اب دنیآرف نیا یزرواشک شخب رد ه یوب هکلب دتفا قافتا هدش یحارطو صخشم روط هب هک تسین
 .(Mathieu,2004) دنراذگ یم رثا هعسوت دنور رب زین دراوم نیا و هدش طبترم نازرواشک
      رویظن یهاوفر فادوها یووس هوب تفرشیپ بسحرب ارنآ ،هعسوت فیرعت رد دیلفکوربزا لقن هب (0190) یرافغ و ایکزا
       و نامزاوس دویدجت دووخ رد هوک توسا یناویرج هعسوت یلک روط هب .دننک یم فیرعت یرباربان و یراکیب ،رقف شهاک
  دومآرد و دیلوت نازیم دوبهب هکنیا رب هوالع هعسوت .دراد هارمه هب ار یعامتجا -یداصتقا  اظن لک یوافتم یریگ تمس
  یاوه  هاگدوید و اهراتسیا نینچمه و یرادا -یعامتجا ،یداهن یاه تخاس رد یساسا یاه ینوگرگد لماش ،درادربرد ار
 .دریگ یمربرد زین ار  درم دیاقع و  وسر و یاداع یتح ،دراوم زا یرایسب رد هعسوت .تسا  درم یمومع
 (یونعم و یدام) یفیکو یمک حلس یاقتراو یربارب ،رتهب یگدنز یارب شالت ینعم هبار هعسوتزین (4190) روپ هعمج
   ،دومآرد ،روقف شهاک) یگدنز یاهرایعم هب هجوت ،یداصتقا دشر لماش هعسوت صوصخرد یساسا ریسفت هس .دناد یم
 .دشاب یم یناسنا یاهدادعتسا و هوقلاب یاهیدنمناوت و (نکسم و لاغتشا ،شرورپ و شزومآ ،یگدنز هب دیما ،هیذغت
    یاوهداهن و  دروم هوماع یقلت زرط ،یعامتجا تخاس رد یساسا یارییغت  زلتسم هک تسا یدعب دن  ینایرج هعسوت
 هک دهد ناشن دیاب لصا رد هعسوت .تسا قللم رقف ندرک نک هشیر و یرباربان شهاک ،یداصتقا دشر عیرست زینو یلم
  ، اوظن لخاد رد یعامتجا یاههورگ و دارفا یاه هتساوخ و یساسا عونتم یاهزاین اب گنهامه ،یعامتجا  اظن هعومجم
      روتهب یوونعم و یداوم روظن زا هوک یگدنز زا یتلاح ای عضو یوسب و هدش جراخ هتشذگ یگدنز  وللم ان تلاح زا
 .(Green,2007) دبای یم قوس ،تسا
  و روقف ،هیذغت ءوسرب هبلغ یارب قایتشا .دنناد یم یشزراراب یاراد ار هعسوت ،نیاتشنربزا لقن هب (0190) یرافغو ایکزا
  عوبنم ) زریوس .دور ی وم     راموش هوب هعوسوت فادوها هلمجزا دنتسه یرشب یاهدرد نیرتمهم و نیرت عیاش زا هک یرامیب
   دویدجت هوک  دوناد ی وم  یدوعب دن  ینایرج ار هعسوتزین سکساس هاگشناد یا هعسوت یاعالطا هسسوم سیئر ،(نیشیپ
 نازیمدوبهبرب هوالع هعسوت یو هدیقع هب دراد هارمه هب ار یعامتجا -یداصتقا  اظن لک یوافتم یریگ تمسو نامزاس
   دروم یاهرظن هجو و اهراتسیا نینچه و یرادا یعامتجا ،یداهن یاهتخاس رد یساسا ینوگرگد لماش ،دمآردو دیلوت
 .دریگ یم ربرد زین ار  درم دیاقع و  وسر و یاداع یتح دراومزا یرایسب رد هعسوت .تسا
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  داوعبا رب یونتبم ارنآ هعسوت زا یفیرعت رد یدنه رظن بحاصو ققحم ،ارسیمزا لقن هب نینچمه (0190) یرافغ و ایکزا 
 زا فده .دشاب یم یگنهرف یاصتخم یاراد ،دومنواوتحم ردورشب یاهدرواتسدزا هعسوت ،یورظن هب و هتسناد یگنهرف
 یبایتسد هعسوت هک تفگ ناوت یم بیترت نیا هب .دوش یم فیرعت گنهرف طسوت هک تسا یرمث رپ یگدنزداجیا ،هعسوت
 .تسا دوخ یگنهرف یاهشزرا هب ناسنا هدنیآزف
  یاوقترا دنیارف ًاامومع (Rural development) ییاتسور هعسوت زا روظنم ،ایدپ یکیو زا هدمآ تسدب یاعالطا ساسااب
   هوب .دوننک یم یگدنز مک تیعمج مکارت اب و یوزنم ًااتبسن یحاون رد هک تسیمدرم یداصتقا تیعضو و یگدنز تیفیک
    .توسا هدووب زوکرمتم یرادلگنج و یزرواشک ریظن ینیمزرس یعیبط عبانم زا یریگ هرهب رب ییاتسور هعسوت یتنس روط
   هداد روییغت ار ییاتوسور یحاون یایصوصخ هدنیازف ندش یرهش و یناهج یدیلوت یاه هکبش رد یارییغت ،یور ره هب
  یاوه   کروحم ناوونع هب یزرواشک و عبانم جارختسا نیزگیاج یاحیرفت و صاخ یاهدیلوت ،یرگشدرگ شازفا .تسا
 .دنا هدش یداصتقا یلصا

        یگدونز دووبهب یاروب هوک توسا یدروبهار ،ییاتوسور هعسوت .دنک یم فیرعت نین  ار ییاتسور هعسوت ،یناهج کناب
 .(World Bank,1975) تسا هدش نیودت ریقف ناییاتسور یعامتجا و یداصتقا
        قطاونم نانکاوس یگدونز طیاروش هوک توسا ییاوه همانرب یارجا و میظنت ،ییاتسور نارمع و هعسوت تیریدم زا فده
     زا هدافتوسا ربکادوح ،روکذوم عباونم جیسب و یهدنامزاس ،ییاسانش ،فاشتکا اب هک یروط هب ؛دشخب دوبهب ار ییاتسور
 رب لمتشم دیاب اتسور نارمع و هعسوت ،نیاربانب .(5390،ناراکمهو ییازریم) دیآ لمع هب اتسور رد دوجوم یاه تیلباق
  یوسایس و (Mirzai,1976)  یوگنهرف (Todaro,1981)    یداوصتقا عاوضوا حالوصا یارب یداینب یامادقا زا یا هعومجم
(Tullis, 1973) رد دووجوم هوقلاوب یاهدادعتوسا هومه هوک دزاس لوحتم یا هنوگ هب ار نآ و دشاب ییاتسور هعماج رد      
  ناتوسا .(5390 ،ناراکمهو یناجنرها ییازریم) دنک یزیر هیاپ ار هنالداع یعامتجا متسیس کی و دیامن لعفلاب ار اتسور
 لامش بناج زا ناتسا نیا .دشاب یم عبرم رتمولیک 034/13 اب ربارب یتحاسم یارادو روشک روانهپ ناتسا نیمشش نانمس
  هوب  قروشم زا  ،ناهفوصا و  یبوونج ناسارخ یاه ناتسا هب  ونج زا ،ناردنزام و ناتسلگ ،یلامش ناسارخ یاه ناتسا هب
  توشک لباق یزرواشک یضارا لک تحاسم .تسا دودحم مق و نارهت یاه ناتسا هب  رغم زا و یوضر ناسارخ ناتسا
 راتکه 23304 و یعارز یالوصحم نآ راتکه 233110 یضارا نیا زا هک دشاب یم راتکه 011930 لداعم نانمس ناتسا
     یالووصحم توشکریز یوضارا حلوس .دراد دوجو هدافتسا نودی ای شیآ یروصب یقبام و دشاب یم یغاب یالوصحم
 نآ  راوتکه 32505    رادوقم هوب و یوبآ یروصب نآ زا راتکه 41131 رادقم هک هدوب راتکه 133110 لداعم ناتسا یعارز
    نازویم نویا زا هوک هدوب نت 419311 لداعم ناتسا یعارز یالوصحم دیلوت نازیم .دوش یم یرادرب هرهب و تشک یمید
   دونگ عرازم نیرظان دادعت .تسا هدیسر یرادرب هرهب هب مید یروص هب نآ زا نت 15595 و یبآ یروصب نت 311931
  یرووخآریم)  دنوشاب ی وم  دوشرا یسانشراک و یسانشراک یالیصحت حلس یاراد هک دشاب یم رفن 420 نانمس ناتسا رد
 .(4390،یروبصو
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 11112 هب 1 سایقم اب نانمس ناتسا هشقن

 (2390،لگوگ تیاس) :عبنم

    یئاتوسور نارومعو هعوسوت دوبهب روظنم هب ناوت یم ار نآ یاه هتفای اریز ،تسا یدربراک فده ظاحل زا رضاح قیقحت
   زاوین درووم یاه هداد ندروآ تسد هب یگنوگ  و شور بسح رب نینچمه .داد رارق یلمع هدافتسا دروم نانمس ناتسا
 .تسا یطابترا -یلع عون زارضاح قیقحت .دشاب یم ینادیم عون زا
  هونومن 14  دادوعت نهوک هلاقم ساسا رب هک دشاب یم نانمس ناتسا نازرواشک زارفن 11119 لماش قیقحت یرامآ هعماج
    درووم هونومن دادوعت ،ادتبا هک ار  .دشاب یم یا هلحرمدن  یا هقبط هویش هب قیقحت نیا یریگ هنومن شور .دش  اختنا
  سپوس و تفرگ قلعت رظن دروم هیمهس تبسن هب ناتسا رد یتیعمج یوافتم طیارش هب هجوت اب سپسو هدش نییعت زاین
 .دندومن یاعالطا یروآ عمج هب  ادقا اه همانشسرپ یشزومآ لیمکتو هیلوا هیجوت زا
 90  زوین    قویقحت لقتوسم یاوهریغتم و هتفرگ لکش هیوگ 40 زا هک تسا یئاتسور نارمعو هعسوت ،قیقحت هتسباوریغتم
 .تفرگ رارق نومزآدروم نویسرگر هویش هب قیقحت لیلحت .دوب قیقحت هتسباورغتم رد رثؤم ریغتم
 جیاتن و ثحب
  یاوهینواعت سیسأت و یزادنا هار ،یدیلوت یالوصحم تمیق شیازفا یاهریغتم نیب هک دهد یم ناشن یگتسبمه لودج
 یگدنراب نازیم ،یزرواشک کناب یاهریغتم نیب و نانیمطا دصرد 23 حلس رد یزرواشک یالوصحم همیب و نازرواشک
      هوب اوهتیلاعف یراذوگاو و یزاوس یوصوصخ ،لوصحم دیلوت روما رد نازرواشک یزاسدنمناوت ،یئاوه و  آ طیارش و
  نازرواوشک زا یزرواشک داهج یرازو تیامح و نانآ رد یلغش هزیگنا داجیا و اهنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت ، درم
  دویلوت رمارد تلود یتیامح یاهتسایس یاهریغتم نیب .دیدرگ هدهاشم میقتسم یراد ینعم نانیمطا دصرد 33 حلس رد
 و  اوه  یراوهم ،یاعالطا هضرع و جیورت شخب ،یزرواشک یاهیروانف دیلوت و یاقیقحت شخب ،یزرواشک یالوصحم
 .دیدرگن هدهاشم یئاتسور هعسوتو نارمع اب یا هلبار .... و یندیماشآ  آ ،هداج و بسانم یاهیروانف
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 یئاتسور نارمعو هعسوت اب قیقحت لقتسم یاهریغتم نیب یگتسبمه هطبار یسررب :1 لودج
 یراد ینعم حلس هلبار یدش ریغتم
 911/1 325/1 یزرواشک یالوصحم دیلوت رمارد تلود یتیامح یاه تسایس
 391/1 119/1 * یدیلوت یالوصحم تمیق شیازفا
 511/1 235/1 یزرواشک یاهیروانف دیلوت و یاقیقحت شخب
 110/1 195/1 بسانم یاهیروانف و اه یراهم ،یاعالطا هضرع و جیورت شخب
 191/1 919/1* نازرواشک یاهینواعت سیسأت و یزادنا هار
 349/1 150/1 .... و یندیماشآ  آ ،هداج
 311/1 539/1 ** یزرواشک کناب
 101/1 149/1* یزرواشک یالوصحم همیب
 011/1 534/1** یئاوه و  آ طیارش و یگدنراب نازیم
 011/1 514/1** لوصحم دیلوت روما رد نازرواشک یزاسدنمناوت
 911/1 354/1**  درم هب اهتیلاعف یراذگاو و یزاس یصوصخ
 111/1 332/1** نانآ رد یلغش هزیگنا داجیا و اهنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت
 511/1 194/1** نازرواشک زا یزرواشک داهج یرازو تیامح

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

        ناومزمه هوناگدن  نویوسرگر زا هتوسباو روب لقتوسم یاوهریغتم شقن نییعت روظنم هب یگتسبمه نومزآ  اجنا زا سپ
 :تسا لیذ حرش هب نآ جیاتن هک دیدرگ هدافتسا
 رادقم هب هجوت اب .درک صخشم هتسباو ریغتم رب ار لقتسم یاهریغتم شقن ناوت یم نویسرگر زا لصاح جیاتن ساسا رب
(034/1=R2) لقتوسم یاوهریغتم یلماوعت یاریثأت زا یشان هتسباو ریغتم یارییغتدصرد 0/34 هک تفرگ هجیتن ناوت یم    
 .تسا هدش هتفرگرظنرد قیقحترد هک تسا ییاهریغتمزا یشان هدنامیقاب دصرد 3/12 و دشاب یم

 یئاتسور نارمعو هعسوت رد قیقحت لقتسم یاهریغتم شقن نازیم .2 لودج
S.E 2.RAd 2R R لدم 

435/1 139/1 034/1 011/1 Enter 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 تمیق شیازفا ،نانآ رد یلغش هزیگنا داجیا و اهنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت یاهریغتم هدش  اجنا نویسرگر ساسارب
   یئاتوسور نارومعو هعسوت رد ار شقن نیرتشیب بیترت هب یزرواشک کناب یلام یاه تیامح هئاراو یدیلوت یالوصحم
 .دندوبن شقن زئاح هلحرم نیا رد یگتسبمه نومزآ رد هدش راد ینعم یاهریغتم ریاسو دنراد هدهعرب نازرواشک دید زا

 

 یئاتسور نارمعو هعسوت صوصخرد نازرواشک هاگدیدرب شقن یاراد لماوع نویسرگر بیارض .1 لودج
 B SEB Beta T Sig لقتسم یاهریغتم

 111/1 321/10 - 109/1 150/9 تباثددع
 991/1 105/5 332/1 100/1 535/1 یدیلوت یالوصحم تمیق شیازفا
 212/1 -332/1 -020/1 150/1 -911/1 نازرواشک یاهینواعت سیسأت و یزادنا هار
 341/1 391/5 991/1 030/1 319/1 یزرواشک کناب
 310/1 -199/0 -504/1 220/1 -115/1 یزرواشک یالوصحم همیب
 439/1 -931/1 -335/1 120/1 -390/1 یئاوه و  آ طیارش و یگدنراب نازیم
 039/1 253/1 015/1 210/1 530/1 لوصحم دیلوت روما رد نازرواشک یزاسدنمناوت
 143/1 -331/1 -301/1 450/1 -111/1  درم هب اهتیلاعف یراذگاو و یزاس یصوصخ
 011/1 922/9 520/0 140/1 452/1 نانآ رد یلغش هزیگنا داجیا و اهنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت
 931/1 551/0 954/1 950/1 505/1 نازرواشک زا یزرواشک داهج یرازو تیامح

 شهو پ یاه هتفای :عبنم
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 تاداهنشیپو ثحب ،یریگ هجیتن
      یاوهدربهارو نازرواوشک روظنم زا نانموس ناتوسا یئاتسور نارمعو هعسوترب رثؤم لماوع یسررب فده اب قیقحت نیا
   یلغوش هزویگنا داجیا و اهنآ هفرح و نازرواشک هب هجوت یاهریغتم دیدرگ صخشم تیاهن رد .دش  اجنا نآ یزرواشک
 یدیلوت یالوصحم تمیق شیازفا (Worth,2006,Verschoor&etal, 2005 ،1190،روپ ینامز جیاتن اب قبالم) نانآ رد
(Tripathi, 2003، Shakoori, 2006) هعوسوت رد ار شقن نیرتشیب بیترت هب یزرواشک کناب یلام یاه تیامح هئاراو  
   و یزادونا هار یاوهریغتم ینیرفآ شقن  دع تیمها زئاح رایسب هتکن .دنراد هدهعرب نازرواشک دید زا یئاتسور نارمعو
 یصوصخ ،لوصحم دیلوت روما رد نازرواشک یزاسدنمناوت ،یزرواشک یالوصحم همیب ،نازرواشک یاهینواعت سیسأت
  دوسر ی وم   روظن هوب . دوشاب ی وم    نازرواوشک زا یزرواوشک داوهج یرازو تیامح و  درم هب اهتیلاعف یراذگاو و یزاس
 . دونا هدش هتسیرگن ریثأت یب دید اب نازرواشک زا دشاب یم یزرواشک رد دیلوت یتیامح یاهشخب هب طوبرم هک یئاهریغتم
      یونعی اتوسور یوتیعمج شوخب نیروت میظعو نیرتمهم طیارش دیاب یم ادتبا میشاب یئاتسور نارمعو هعسوت لابندب رگا
 :ددرگ یم داهنشیپ اذل .دریگ رارق هجوت دروم نازرواشک
 ی اوه همانرب رد دیاب یم هک دشاب یم هجاوم یرهم مک ای یرهم یب اب یزرواشک شخب رد ه یوب روشک رد دیلوت شخب -
     دویلوت هوعماج هوب ندیوشخب  ارتحا .داد یرتشیب تیمها هدننک دیلوتو دیلوت شقنو هاگیاج هب یناتسرهشو یناتسا ،یلم
  زا ناوکما دح رد شخب دوجوم یاهزاین ندرک هدروآربو زور لوط رد اهنآ میرکت یارب یئاهزور نتفرگ رظن رد ،هدننک
 .دشاب یم شخب نیا یاداهنشیپ
   هوچنآ هوک تسا هدش حرلم نارمعو هعسوت رد رثؤم یاهریغتم نیرتمهم زا یکی یزرواشک یادیلوت تمیق شیازفا -
    عوفن هوب هون دیلوت دوسو تسا هدننک فرصم هب نآ نارگ هضرعو زرواشک زا یالوصحم یریگ نازرا میدهاش عقاو رد
  یزرواوشک        شوخب رد یراوجت یاهلکوشت داوجیا ،یباوی رازاوب دونیآرف دوبهب اذل .دشاب یمن هدننک فرصم هنو زرواشک
 .دشاب داهنشیپ دروم دناوت یم هدننک دیلوت زا تیامحو
   هدوومن اوفیا شخب هعسوت رد یئالاب شقن هک تسا هدش حرلم یا هعسوت مهم یاهداهن زا یکی زین یزرواشک کناب -
     داهنوشیپ اذول .ددروگ فروطرب نیلوئسم یادیهمت اب دیاب یم هک دراددوجو شخب نیا رد زین یمهم یاهصقن هتبلا .تسا
 .دریگ رارق یئاتسور نارمعو هعسوت رایتنخا رد یزرواشک کناب قیرط زا بسانم یلام یاهتیامح ددرگ یم
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