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خؼفط ػعيعي*  ،1حؿي هؼهَهی
تبضيد پصيطـ93 /10 /03 :
تبضيد زضيبفت93 /07 /05 :
چکیده
ثرف تؼبٍى ثؿتط هٌبؾجی ثطاي ثطٍظ ذاللتتًَ ،آٍضي ٍ وبضآفطيٌی ثَزُ ٍ زض ػتي حاب ظهتٌاِاي
هٌبؾت ثطاي وبّف تهسيگطي زٍلت فطاّن هیوٌس .زض ضاؾتبي تَخ ِ ٍ اّوتت زازى ثِ هتغتطّبي
فطٌّگ تؼبٍى ٍ تَؾؼِي آى زض وكَض ،تحمتك حبياط زض ؾاب  1392ثاِهٌظاَض پبؾاريَيی ثاِ
هؿبلِي ًبهكرم ثَزى هس ثَهی فطٌّگ تؼبًٍیّب زض وكَض ٍ ث ب ّسف قٌبؾبيی ٍ تجتتي ػَاهل
ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُي فطٌّگ تؼبًٍ ی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گاتالى پطزاذتاِ قاس .زض اياي
تحمتك ً 55وًَِ اظ خبهؼِي آهبضي هَضز هُبلؼِ ،ثِ ََض وبهال تهبزفی اظ وبضقٌبؾبى ثرف هصوَض
تْتِ ٍ ؾپؽ ثب ضٍـّبي آهبضي هَضز تدعيِ ٍ تحلتل ل طاض گطفتٌسً .تتدِ تحمتك ًكبى هیزّس وِ
هتعاى ٍيؼتت ػَاهل ؾَقزٌّسُ ثط فطٌّگ تؼبًٍیّبي وكبٍضظي گتالى ثِ همساض ون ٍ ذتلی وان
ثَزُ ٍ ّوچٌتي هتعاى ٍيؼتت ػَاهل ثبظزاضًسُ ثط فطٌّگ تؼابًٍی ثاِ هماساض ظيابز ٍ ذتلای ظيابز
هی ثبقس .ثب تَخ ِ ثِ آظهَى  tهمبيؿِاي ثتي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ هكرم قسُ اؾات واِ
ثبظزاضًسُّب قست ثتكتطي ًؿجت ثِ ؾَقزٌّسُّاب ثاط فطٌّاگ تؼا بًٍی زض اؾاتبى گاتالى زاضًاس.
ضتجِ ثٌسي حبنل اظ آظه َى فطيسهي ًكبى زازُ اؾت وِ ضتجِّبي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ثِتطتتت فطزي
ٍ هحتُی ثَزُ ٍ ضتجِّبي ػَاهل ثبظزاضًسُ ثِتطتتت فطزي ،گطٍّی ،ؾبظهبًی ٍ هحتُی هیثبقٌس.
طبقهبنذي L11, G1 JEL
واژههاي كليذي :وكبٍضظي ،فطٌّگ تؼبًٍی ،گتالى.

 - 1اؾتبزيبض ٍ ػًَ ّتئت ػلوی گطٍُ هسيطيت وكبٍضظي زاًكيبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضقت.
 - 2زوتطاي فتعيَلَغي گتبّبى ظضاػی ٍ هسضؼ زاًكيبُ پتبم ًَض تْطاى.
* ًَيؿٌسُ هؿئَ همبلِjafar574@yahoo.com :
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پیشگفتار
اؾبؼ تطٍيح ٍ گؿتطـ فطٌّگ تؼبٍى ثط تالـ ثطاي اًتكبض ثبٍض ٍ ًيطـ تؼبًٍيطي زض ثتي هطزم
اؾتَاض اؾت .تطٍيح فطٌّگ تؼبٍى زض ٍالغ ثِ هٌظَض آى اؾت وِ هؿبئل ٍ هكىالت التهبزي-
اختوبػی هطزم ضا ا ظ َطيك هتوبيل ؾبذتي آًبى ٍ ثؿتطؾبظي ايي توبيل ث ِ ؾَي ػًَيت زض
تؼبًٍیّب ٍ يب ايدبز قطوتّبي تؼبًٍی خسيس ،هطتفغ ًوَز .زض ايي ضاؾتب قطٌ انلی ثطاي هَفمتت
ػَاهلی وِ ثِ تطٍيح فطٌّگ تؼبٍى اّتوبم هیٍضظًس ،زض ايي ًىتِ اؾت وِ اظ ثتٌف ٍ حؽ وٌىبـ
لَي ٍ هٌُمی ثطذَضزاض ثبقٌس .ثِ ََضي وِ ًتبظّبي تَؾؼِاي هطزم ٍ ثرف تؼبٍى ضا ثِ زضؾتی
تكرتم زازُ ٍ ثطاي اًتربة قتَُ ٍ ًَع فؼ بلتت تؼبًٍی گعيٌِي هٌبؾت ضا اًتربة ٍ تطٍيح وٌٌس
(ضؾتن ًػاز .) 1381 ،آًبى هی ثبيؿت هَاًغ گًَبگًَی وِ ثط ؾط ضاُ تَؾؼِ ٍ گؿتطـ تؼبًٍیّب ٍ ًتع
ثرف تؼبًٍیّبي وكَض ٍخَز زاضز ضا قٌبؾبيی ًوَزُ ٍ ثِ ووه يبفتِّبي تحمتمبت ٍ پػٍّفّبي
تؼبًٍی ،ضاُ حل هٌبؾت ضا اًتربة وٌٌس .فؼبلتتّبي تطٍيدی زض زًتبي اهطٍظ ثؿتبض گؿتطزُ ٍ هتٌَع
قسُ اؾت .ثب تَخِ ثِ حدن ٍؾتغ تحَالتًَ ،آٍضي ،تغتتط ٍ يطٍضت اؾتفبزُ اظ آًْب ،ثِ خطات
هیتَاى گفت وِ تطٍيح ثطاي توبهی ثرفّب اظ خولِ ثرف ،تؼبٍى اهطي يطٍضي ٍ اختٌبة ًبپصيط
اؾت .وبض تطٍيح زض ٍالغ ًكط ٍ ضٍاج زازى ضٍـ ،في ،پسيسُ ٍ ايسُّبيی اؾت وِ هَخت تَؾؼِ،
تؼبلی ٍ تىبهل فطز ٍ خبهؼِ هیگطزز .ثط ايي اؾبؼ تطٍيح زٍ ضٍيىطز آگبّی يبفتي ٍ آگبّی زازى ضا
زض ضاؼ اّساف ذَز لطاض زازُ اؾت (ػطثی.) 1381 ،
تحمتمبت فطٌّيی هتمبَغ اغلت ثط ؾَُح هلی اؾتَاض ٍ هتوطوع اؾت وِ گطٍُّبي فطٌّيی ثب
حبووتتّبي لَهی ٍ هلی ثطاثط هی ثبقس(ثَيبؾتيلط ٍ ّوىبضاى ٍ ) 1996 ،ثطضؾی فطٌّگّبي
هتمبَغ ٍ هرتلف زض يه اضظـ هلی (ّبفؿتس ،) 1980 ،زض ثِ وبضگتطي ٍ هوبضؾت ؾبظهبى ٍ ضفتبض
(تطٍهپٌطاؼ ،) 1994 ،تفبٍت زض ضٍيسازّب ٍ پ تكبهسّبي هسيطيتی(اؾوتت ٍ ّوىبضاى،) 2004 ،
هكرهِّبي ضّجطي اثطثرف (ّبٍؼ ٍ ّوىبضاى ،) 2004 ،زض ثسيْتبت اؾبؾی (لئًَگ ٍ ّوىبضاى،
 ٍ )2002زض تئَضيّبي هتساذل اختوبػی ٍ ضفتبضي (هَضيؽ ٍ پٌگ )1994 ،اظ اّوتت ٍ اضظـ
ثباليی ثطذَضزاض هی ثبقسّ .ط ؾبظهبى يه فطٌّگ زاضز ٍ فطٌّگ ّط ؾبظهبى ثب تَخِ ثِ هتعاى
لسضتف هیتَاًس زض اهط قىل زازى ثِ ًيط ـ ٍ ضفتبض اػًبي ؾبظهبى اثطات ثِؾعايی زاقتِ ثبقس
(هطازي .) 1384 ،تطٍيح تؼبٍى ثِ هٌعلِي يه ًظبم فطاّنوٌٌسُي ثؿتط هٌبؾت ٍ هؿبػس ثطاي ضقس،
گؿتطـ ٍ تَؾؼِي ثرف تؼبٍى للوساز هیقَز .ايي ًظبم اظ ضاّىبضّبي آهَظقی ،تطٍيدی،
تجلتغبتی ٍ اَالعضؾبًی ثطاي تَؾؼِي فطٌّگ تؼبٍى زض خبهؼِ ٍ ثْطُثطزاضي تؼبٍىگطاًِي هطزم اظ
هٌبثغ ذَز ٍ خبهؼِي ذَيف خْت ثْتط ظيؿتي اؾتفبزُ هیوٌس(ػجبؾیّ .) 1380 ،ط ؾبظهبى
قرهتتی ث ٌبم فطٌّگ زاضز ،فطٌّگ ؾبظهبى لؿوتی اظ هحتٍ زاذلی ؾ بظهبى ضا تَنتف هیوٌس وِ
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زض حمتمت تطوتجی اظ هدوَػِ تؼْ سات ،اػتمبزات ٍ اضظـّبي هكتطن ثتي اػًبء ؾبظهبى ثَزُ ٍ
ثطاي ضاٌّوب يی وبضوٌ بى زض اًدبم ٍظبيفكبى اؾتفبزُ هیقَز (گَضزٍى .)1999 ،زض ؾبظهبىّبيی وِ
گفتِ هیقَز فطٌّگ آًْب لَي اؾت ،اػًبي ؾبظهبى اظ ضؾبلتّب ٍ ّسفّبي آى آگبّی وبهل
زاقتِ ٍ ًؿجت ثِ آًْب تؼْ س زاضًس ٍ هتبى اّساف وبضوٌبى ،ؾبظهبى ٍ هسيطيت ّوؿَيی الظم ٍخَز
زاضز ٍ وبضوٌبى وؿت حس اوثط هٌبفغ ذَز ضا زض گطٍ حساوثطؾبظي هٌبفغ ؾبظهبًی هیزاًٌس وِ ايي
اهط يه ػبهل هثجت زض خْت ثْجَز ػولىطز ؾبظهبًی ٍ اثطثركی ثبالتط هیثبقس .زض قطايٍ فؼلی
وِ ثْجَز ًظبمّبي ؾبظهبًی وبًَى تَخ ِ گطزيسُ اؾت ،فطٌّگ ؾبظهبًی ًتع ثِ ػٌَاى ؾطچكوِي
ّوِي تَاًبيیّبي ؾبظهبى خلَُ گط قسُ ٍ ثِ ػجبضت زييط وبهتبثی ٍ قىؿت ؾبظهبىّب تب اًساظُي
ظيبزي هٌٌَ ثِ فطٌّگ آًْب اؾت(ََؾی .) 1372 ،زاًكوٌساى ػلَم اختوبػی ّط وسام زضخِ ٍ
ضتجِاي ذبل ضا زض اّوتت ًؿجی پتبهسّب ٍ ًتبيح فطٌّگ لبئل ّؿتٌس .اًؿبىقٌبؾبى،
خبهؼِ قٌبؾبى ٍ زاًكوٌساى ػلَم ؾتبؾی زض ثبظتبة ٍ اثطات تسٍيي فطٌّگ اظ تَافك ؾرتی
ثطذَضزاض ّؿتٌس .اهب الت هبززاًبى اغلت ضاثُِ ثب فطٌّگ ثِ ػٌَاى ّسايتگط ٍ تسٍييوٌٌسُي ضفتبض
التهبزي ضا تىصيت ٍ ًمى هیوٌٌس (ٍيلسافؿىی1990 ،؛ گطيف1994 ،؛ آثطاهع1995 ،؛ ايٌيلْبضت،
 ٍ 1998تطًتهي.) 1998 ،
ثسيْی اؾت وِ ثطاي تَؾؼِ ٍ گؿتطـ ثرف تؼبٍى ٍ قجىِي تؼبًٍی وكَضً ،تبظ ثِ تبهتي قطايٍ
هٌبؾت ثَزُ ٍ ضاّىبضّبي هتؼسزي ًتع ثطاي ايي وبض زض زؾتطؼ اؾت .اهب ثِ ػٌَاى يه ضاّىبض
اؾبؾی ٍ انَلی لجل اظ ّط الساهی ثبيس آهبزگی ثطاي هكبضوت زض فطآيٌس هعثَض ضا تمَيت ًوَزَ .جك
ايي ثبٍض ،تطٍيح فطٌّگ تؼبٍى ٍ تؼبٍىگطايی زض ثتي تَزُّب يه السام ػبخل ٍ يطٍضي اؾت .تطٍيح
فطٌّگ تؼبٍى ٍ فطٌّگؾبظي ثطاي ظًسگی تؼبًٍی ثِ هٌعلِي ًمُِ اهتسي اؾت وِ خبزُ ضا ثطاي
ػ جَض هطزم ثِ ؾَي ثرف تؼبٍى ٍ زؾت تبثی آًبى ثِ هطظّبي ضقس ٍ تَؾؼِي ظًسگی تؼبًٍی ّوَاض
هیؾبظز(ػجبؾیّ .)1381 ،وبىگًَِ وِ هؿتٌسات هرتهط فَقالصوط ًكبى هیزٌّس ،تَؾؼِ ٍ تجتتي
هسلی ثَهی ثطاي تؼبًٍیّبي وكبٍضظي هحبؾي ظيبزي ضا ثِّوطاُ ذَاّس زاقت .ػلی ّصا ،تجتتي
هس ثَهی ػَاهل هؤثط (ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ) فطٌّگ تؼبًٍیّبي وكبٍضظي اؾتبى گتالى
ٍ ًتع ضٍاث ٍ ؾبذتبضي هتغتطّبي آًْب ًؿجت ثِّن ثِهٌظَض اؾتفبزُ ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ فطنتّب ٍ
هعيتّبي آى ثِ ػٌَاى هؿبلِي تحمتك حبيط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .يىی اظ همبنس ػوسُ ٍ انلی
ضٍ يىطز تطٍيح ،اًتكبض ،گؿتطـ ٍ تؼوك ثبٍضً ،يطـ ٍ گطايكبت تؼبٍىگطي ٍ تؼبٍى پصيطي زض ثتي
هطزم اؾت .ثِ ػجبضت زييطً ،ظبم تطٍيح تؼبٍى ثطآى اؾت تب اظ َطيك تبثتطگصاضي ثط ًيطـ ٍ ثبٍضّب،
هطزم ضا ثِ ؾَي پصيطـ ػًَيت زض تؼبًٍیّب ٍ يب تالـ ثطاي ايدبز قطوتّبي تؼبًٍی خسيس
هتوبيل ٍ ػاللِهٌس ؾبظز.
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اهذاف تحقيق
زض ايي هُبلؼِ اّساف ظيط هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس:
 - 1قٌبؾبيی ػَاهل ؾَقزٌّسُي فطٌّگ تؼبًٍی(فطزي ٍ هحتُی).
 - 2قٌبؾبيی ػَاهل ثبظزاضًسُي فطٌّگ تؼبًٍی(فطزي ،گطٍّی ،ؾبظهبًی ٍ هحتُی).
 - 3ضتجِ ثٌسي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُي فطٌّگ تؼبًٍی ٍ اثطات هتمبثل آًْب.
فرضيات تحقيق
زض ايي هُبلؼِ فطيتبت ظيط هَضز آظهَى لطاض گطفت:
 - 1ػَاهل ؾَقزٌّسُي فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى يؼتف اؾت.
 - 2ػَاهل ثبظزاضًسُي فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى لَي اؾت.
مزوري بز مطالعات گذشته
ضي ب ثؿتبًی ٍ ّوىبضاى(  ) 1388زض هُبلؼِاي ثب ػٌَاى ثطضؾی ػَاهل هَثط ثط تطٍيح ٍ تَؾؼِي
فطٌّگ تؼبٍى زض اؾتبى ؾتؿتبى ٍ ثلَچؿتبى پطزاذتٌسً .تتدِي هُبلؼِ ًكبى زاز وِ ثتكتط افطاز
هَضز ثطضؾی تحهتالت فَق زيپلن زاقتِ ٍ ثتف اظ  %81اظ پبؾريَيبى هطز ثَزًس  .اظ ًظط
پبؾريَيبى ،اظ ثتي هتغتطّبي التهبزي هَثط ثط تَؾؼِي فطٌّگ تؼبٍى ،ؾتبؾتّبي التهبزي
زٍلات ٍ اظ ثتي هتغتطّبي آهَظقیٍ ،خَز ثطًبهِّبي ضؾبًِ هلی (تلَيعيَى) زض اٍلَيت اٍ ٍ هَضز
تبوتس ٍ تبيتس لطاض گطفتٌس .زض ايي ضاؾتب ثطًبهِّب ٍ اّساف زٍلت هَثطتطيي هتغتط ثطًبهِضيعي ٍ
ؾتبؾتگصاضي زٍلت زض اهط تَؾؼِي فطٌّگ ثَزُ اؾت .اٍلَيت ثٌسي هتغتطّبي اختوبػی ًتع ًكبى
زاز وِ اظ زيسگبُ افطاز هَضز هُبلؼًِ ،ظبم آهَظـ ضؾوی خبهؼِ زض اٍلَيت اٍ تبثتطگصاضي ثط
تَؾؼِي فطٌّگ تؼبٍى لطاض زاضز .اظ ثتي  5هتغتط ًيطقی هَضز ثطضؾی ،اظ ًظط پبؾريَيبى زيسگبُ
هؿٍَالى زٍلتی هتغتطي اؾت وِ زض تبثتطگصاضي ثط تَؾؼِي فطٌّگ تؼبٍى زض ايي هٌُمِ هَثطتط اظ
ؾبيط هتغتطّب تكرتم زازُ قس.
فوی( )1387زض هُبلؼِاي ثِ ثطضؾی ػَاهل هتوبيعوٌٌسُي تؼبًٍیّبي هَفك ٍ ًبهَفك ظًبى اخطا
قسُ پطزاذت .يبفتِّبي ايي پػٍّف ًكبى زاز وِ لسضت ثبظپطزاذت ٍام ،ؾطهبيِ زض گطزـ،
زاضايیّبي خبضي ،زضآهس تؼبًٍی ٍ هتعاى ثؿتبًىبضي اظ هْنتطيي هتغتطّبي اثطگصاض ثط هَفمتت
تؼبًٍیّب قٌبذتِ قسًسّ .وچٌتي ًكبى زازُ قس وِ  %36/3ظًبى زض پبييبُ پبيتي %55 /9 ،زض پبييبُ
هتَؾٍ ٍ  % 7 /8زض ؾُح ثباليی اظ پبييبُ التهبزي  -اختوبػی لطاض زاضًس ٍ ّوچٌتي تحهتالت
ّوؿط ،اػتوبز ثِ ًفؽ ،هتعاى پؽاًساظ ،هْبضتّبي التهبزي ظًبى ،ذَزاثط ثركیً ،يطـ
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خٌؿتتی ،هكبضوت التهبزي ٍ تحطن اختوبػی اثط هثجت ٍ هؼٌیزاضي زض ؾَُح هرتلف ثط
احتوب ثْجَز پبييبُ التهبزي  -اختوبػی ظًبى ضٍؾتبيی زاقتِاًس.
زليبزٍ( ) 2007ثط ًمف فطٌّگ هكبضوت ضٍؾتبيتبى زض تكىتل تؼبًٍیّبي تَلتسي وكبٍضظي
پطزاذتِ اؾتً .تبيح ايي تحمتك ًكبى زاز وِ هكبضوت ضٍؾتبيتبى ؾجت تَظيغ ػبزالًِي ثطٍت،
وبّف فمط ،افعايف زضآهس ٍ افعايف تَلتس ٍ ؾُح ظيطوكت هیقَز .اظ َطف زييط ثْجَز قطايٍ
التهبزي ذَز توبيل هكبضوت زض تؼبًٍی ٍ اضتمبي فطٌّگ تؼبٍى زض ضٍؾتبيتبى ضا اضتمب هی ثركس.
يؼمَثیًػاز ( ) 1384زض تحمتمی ثب ػٌَاى اضظقتبثی اثطثركی ضٍـّبي تطٍيدی ،ثب ّوىبضي هؼبًٍت
تطٍيح ٍ ًظبم ثْطُ ثطزاضي ٍظاضت خْبز وكبٍضظي پطزاذتِ اؾ تٍ .ي ّسف اظ اخطاي تحمتك ذَز ضا
تؼتتي ضٍـّبي تطٍيدی هَخَز هَضز اؾتفبزُ زض اخطاي فؼبلتتّبي تطٍيدی ،تؼتتي اٍلَيت
اؾتفبزُ اظ ضٍـّب ،ثطضؾی ًحَُي اخطاي ضٍـّب ،تؼتتي هَاًغ ٍ هحسٍزيت زض ثِوبضگتطي ضٍـّب،
زؾتتبثی ثِ قبذمّبي هٌبؾجی ثطاي ثِوبضگتطي نحتح اًَاع ضٍـّبي تطٍيدی زض اؾتبىّبي
آشضثبيدبى غطثی ،لطؾتبى ،لن ،ذطاؾبى ،فبضؼ ،هبظًسضاى ٍ ؾتبز هؼبًٍت تطٍيح ٍ ًظبم ثْطُثطزاضي
ثَزُ اؾت .ثب تَخ ِ ثِ ًتبيح تحمتك ،ثتكتطيي ضٍـّبي هَضز اؾتفبزُ ثِتطتتت آهَظـ ضٍ زض ضٍ،
والؼ آهَظقی ،ثبظزيس تطٍيدی ،خلؿبت تطٍيدیً ،وبيف فتلنً ،كطيِ ،ثطٍقَض تطٍيدی ٍ پَؾتط
اثطاظ قسُ اؾت .ثِ ََض ولی ثتكتطيي اؾتفبزُ ثِتطتتت اظ ضٍـّبي اًفطازي ،ضٍـّبي گطٍّی ٍ
ضٍـّبي اًجَّی اثطاظ قسُ اؾت .هَثطتطيي ػبهل زض اًتربة ضٍـّب ثِتطتتت اػتجبضات تطٍيدی،
ضغجت ٍ توبيل وكبٍضظاى ،هحسٍزيت اػتجبضي ،آقٌبيی هطٍخبى اظ ضٍـّب ،اّساف هَضز ًظط
ثطًبهِّبي تطٍيد ی ،ؾَْلت ٍ ضاحتی اخطاي ضٍـ ،ؾُح تحهتلی هربَجتي ٍ هحتَاي هَيَػبت
ثطًبهِ ػٌَاى گطزيسُ اؾت.
روش تحقيق
تحمتك حبيط ،يه تحمتك اظ ًَع تحمتمبت تَنتفی پتوبيكی اؾت وِ زض ؾب  1392زض اؾتبى
گتالى اًدبم قسُ اؾت .اظ آًدبيی وِ ًتبيح ايي تحمتك هیتَاًس ثََِض ػولی هَضز اؾتفبزُ لطاض
گتطز ،يه تحمتك هَضز پػٍّی وبضثطزي اؾت .زض يوي ثطاي تدعيِ ٍ تحلتل زازُّب اظ اثعاض آهبض
اؾتٌجبَی اؾتفبزُ قسُ ٍ خبهؼِي هَضز ثطضؾی ،وبضقٌبؾبى تؼبًٍیّبي وكبٍضظي زض ؾُح اؾتبى
گتالى ثَزُ اؾت .ايي تحمتك اظ ًظط زؾتِ ثٌسي تحمتمبت ثطحؿت ًحَُي گطزآٍضي زازُّب يب ثِ
ػجبضت زييط َطح تحمتك ،تحمتمی تَنتفی ثِقوبض هیضٍز وِ ثِ تَنتف ٍيػگیّبي ًوًَِ ٍ ؾپؽ
تؼوتن ايي ٍيػگی ّب ثِ خبهؼِي آهبضي پطزاذتِ اؾت.
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تحمتمبت تَنتفی ذَز ثط چٌس زؾتِ ّؿتٌس وِ زض ايي پػٍّفًَ ،ع پتوبيكی آى ثِوبض ضفتِ اؾت.
ثب تحمتك پتوبيكی ثِ تَنتف ،پتف ثتٌی ٍ تحلتل اضتجبٌ هتبى هتغتطّب پطزاذتِ هیقَز .اظ ًظط
زؾتِ ثٌسي تحمتمبت ثطحؿت ّسف ،هیتَاى ايي تحمتك ضا ًَػی پػٍّف وبضثطزي هحؿَة وطز وِ
يبفتِّبي آى هیتَاًس هجٌبي وبضثطز زض اخطاي ؾتبؾتّبي تطٍيدی ٍ ثْجَز ؾبظهبًی زض خْبز
وكبٍضظي ،تؼبٍى ،تؼبًٍی ّبي ضٍؾتبيی ٍ وكبٍضظي لطاض گتطز .اظ ًظط زؾتِ ثٌسي تحمتمبت ثطحؿت
هىبى ًتع هیتَاى گفت وِ ايي تحمتك ثِ نَضت هتساًی اًدبم گطفتِ ٍ زض هحتٍ ٍالؼی ثِ
خؿتدَي ًظطات وبضقٌبؾبى تؼبًٍی ّبي وكبٍضظي پطزاذتِ اؾت .ثطاي ازثتبت هَيَػی ًتع اظ
تحمتمبت اؾٌبزي ٍ هُبلؼبت وتبثربًِاي اؾتفبزُ قسُ اؾت .تؼساز افطاز ًوًَِ زضايي پػٍّف 55
ًفط ثَزُ وِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًَِگتطي تهبزفی َجمِ ثٌسي اظ تؼبًٍیّبي ضٍؾتبيی ،خْبز
وكبٍضظي ٍ ازاضُي تؼبٍى اًتربة گطزيسُ اؾت.
زض ايي پػٍّف اثعاض اًساظُ گتطي پطؾكٌبهِ ،ثب ؾَاالت اظ ًَع ثؿتِ ٍ ثبظ ثَزُ وِ ثطاؾبؼ َتف
لتىطت َطاحی گطزيسُ اؾت .ثطاي ؾٌدف اػتجبض اثعاض ايي تحمتك اظ ضٍـ آلفبي وطاًجبخ وِ يىی اظ
هتساٍ تطيي ضٍـّبي اًساظُ گتطي اػتجبض اؾت ،اؾتفبزُ گطزيسُ وِ اػتجبض هحبؾجِ قسُ همساض

  ;72 /5هی ثبقس ٍ اظ ضٍـ ضٍايی هحتَا خْت تب يتس ضٍايی پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ ًظطات اؾبتتس
زاًكيبُ ٍ ذجطگبى في ،ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .ثطاي تدعيِ ٍ تحلتل اَالػبت ثِزؾت آهسُ اظ
آظهَىّبي هرتلفی ّوچَى  t ،t – test ،Alph Cheronbachهمبيؿِاي زٍ گطٍُ(افطاز ػًَ زض

تؼبًٍی وكبٍضظي ٍ افطازي وِ ػًَيت ًساقتِاًس) ٍ آظهَى  Fridmanاؾتفبزُ قس .زض ايي هُبلؼِ
ثِ تدعيِ ٍ تحلتل زازُّبي خوغآٍضي قسُ اظ َطيك آظهَى  tپطزاذتِ قسُ اؾت وِ فطوّبي
آهبضي ولتِي ػَاهل هَضز ثطضؾی ثِ قطح شيل هی ثبقس.
H0 :  = 3

)(sig > 0/05
H1 :   3

ٍيؼتت ػَاهل زض حس يؼتف ٍ ذتلی يؼتف هیثبقس.
ٍيؼت ت ػَاهل زض حس لَي ٍ ذتلی لَي هیثبقس.

)H1 :  < 3 (sig < 0/05 , t < -1/96
)H1 :  > 3 (sig < 0/05 , t >1/96
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نتايج تحقيق
زض ايي تحمتك اثتسا ثط اؾبؼ هُبلؼبت گصقت ِ ٍ ًظط وبضقٌبؾبى ،هتغتطّبي ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ
هكرم گطزيسًس .ؾپؽ ايي هتغتطّب ثِ حَظُّبي فطزي ،گطٍّی ،ؾبظهبًی ٍ هحتُی تمؿتن ثٌسي
قسًس .ؾپؽ هتغتطّبي ق ٌبؾبيی قسُ زض ّط يه اظ ايي حَظُّب هَضز ثطضؾی لطاض گطفت .اوٌَى ثِ
ثطضؾی هتغتطّبي ؾَق زٌّسُ ٍ هَثط ثط فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى زض ّط يه
اظ حَظُّب پطزاذتِ هیقَز.
الف  -سوقدهنذهي فردي
هتغتطّبي ؾَقزٌّسُي فطزي هَثط ثط فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى قبهل
اقتتبق ثِ ّوىبضي افطاز ،هتعاى آقٌبيی ثب انَ تؼبًٍی ،اًؼُبف پصيطي ،اؾتمال هجتٌی ثط
زهىطاؾی ٍ ضيؿه پصيطي زض ًظط گطفتِ قس وِ ًتبيح زض خسٍ  1آهسُ اؾت .اظ هتبى ػَاهل
ؾَقزٌّسُي فطزي ،آقٌبيی هطزم گتالى ثب انَ ٍ هجبًی تؼبٍى ون ٍ ذتلی ون ثَزُ اؾت ٍ ايي
زض حبلی اؾت وِ اقتتبق ثِ ّوىبضي ،اًؼُبف پصيطي (ؾبظـ ثب هَلؼتت) ،اؾتمال هجتٌی ثط
زهَوطاؾی ٍ هتعاى ضيؿه پصيطي هطزم گتالى زض حس هتَؾٍ هی ثبقس .زض هدوَع ػَاهل
ؾَقزٌّسُي فطزي زض حس هتَؾٍ هی ثبقس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ػَاهل ؾَقزٌّسُي فطزي فطٌّگ
تؼبٍ ى زض اؾتبى گتالى زض حس هتَؾٍ هیثبقس ،ذَز ًكبًِاي اظ ٍخَز ظهتٌِي هٌبؾت ثطاي
تحطيه آى اظ ثرف هحتُی ٍ ذبضخی اؾت .ثب ايي حب زض چٌتي قطايُی اگط آقٌبيی ثب انَ ٍ
هجبًیتؼبًٍی زض هساضؼ ،هدبلؽ ػوَهی ٍ گطٍّی ثتكتط اضائِ قَز ،هَضز اؾتمجب ٍالغ ذَاّس قس.
لصا قتَُّبي ّوىبضي ،اًؼُبفپصيطي (ؾبظـ ثب هَلؼتت) ،زهَوطاؾی ٍ هسيطيت ضيؿه زض
ثطًبهِّبي آهَظقی ثبيس زض اٍلَيت لطاض گتطز.
ب  -سوقدهنذهي محيطی
زض حَظُي ؾَقزٌّسُّبي هحتُی ،هتغتطّبي هتعاى اَالعضؾبًی ضؾبًِّبي ػوَهی ،تؼساز زفبتط
هكبٍضُ فٌی ٍ تؼبًٍی ،ؾَْلت زؾتطؾی ثِ وبضقٌبؾبى ٍ هطٍخبى تؼبًٍی ،هتعاى تؿْتالت ٍ حوبيت
هبلی زٍلت ،زٍضُّبي آهَظقی ٍ وبضآهَظي ٍ تدلتل ٍ تكَيك تؼبًٍیّبي هَفك اًتربة قسًس وِ
ًتبيح زض خسٍ  2گعاضـ قسُ اؾت.
اظ هتبى ػَاهل ؾَقزٌّسُي هحتُی ،ؾَْلت زؾتطؾ ی هطزم گتالى ثِ وبضقٌبؾبى ٍ هطٍخبى
تؼبًٍی زض حس هتَؾٍ هیثبقس  .اهب اَالعضؾبًی ضؾبًِّبي ػوَهیٍ ،خَز زفبتط هكبٍضُ فٌی ٍ
تؼبًٍی ،تؿْتالت ٍ حوبيت هبلی زٍلت زض اػُبي ٍامّبي ون ثْطٍُ ،خَز زٍضُّبي آهَظقی ٍ
وبضآهَظي (ثجت قطوتّب ،آقٌبيی ثب انَ تؼبٍى ،ذال لتت ،هسيطيت ،وبضگطٍّی ٍ  ،)....تدلتل ٍ
تكَيك اظ تؼبًٍیّبي هَف ك خْت تطغتت هطزم گتالى ثِ تؼبًٍی ،ون ٍ ذتلی ون اؾت .زض هدوَع
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ػَاهل ؾَقزٌّسُي هح تُی هَثط زض حس ون ٍ ذتلی ون هی ثبقس .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ػَاهل
ؾَقزٌّسُي هحتُی فطٌّگ تؼبٍى زض اؾتبى گتالى يؼتف ٍ ذتلی يؼتف هیثبقس ،اگط ًْبزّبيی
ثِهٌظَض ؾَْلت زؾتطؾ ی هطزم گتالى ثِ وبضقٌبؾبى ٍ هطٍخبى تؼبًٍی ايدبز ٍ تمَيت قسُ ٍ
اَالعضؾبًی ضؾبًِّبي ػوَهی هتٌبؾت ثب ؾتبؾتّبي تطٍي دی گؿتطـ يبثس ،زفبتط هكبٍضُ فٌی ٍ
تؼبًٍی زض ؾُح خبهؼِ ثٍِيػُ ثرفّبي ضٍؾتبيی ايدبز قَز ،تؿْتالت ٍ حوبيت هبلی زٍلت زض
اػُبي ٍام ّبي ون ثْطُ ثِ ايدبز تؼبًٍیّب تؿْتل ٍ گؿتطـ يبثس ،آى گبُ اًتظبضات زض ذهَل
قىلگتطي تؼبًٍیّبي ثرف وكبٍضظي تحمك ذَاّس يبفت .لصا ثبيس زٍضُّبي آهَظقی ٍ وبضآهَظي
(ثجت قطوتّب ،آقٌبيی ثب انَ تؼبٍى ،ذال لتت ،هسيطيت ،وبضگطٍّی ٍ  )...هتٌبؾت ثب ؾُح ٍ
ًتبظهٌسيّبي افطاز خبهؼِ (وكبٍضظاى ٍ ضٍؾتبيتبى ٍ  )...ثطگعاض گطزز .تدلتل ٍ تكَيك اظ تؼبًٍیّبي
هَ فك خْت تطغتت هطزم گتالى ثِ تؼبًٍی زض هحتٍ ثرفّبي ضٍؾتبيی اًدبم گتطز .زض ايي
تحمتك ،ؾپؽ ولتِي هتغتط ّبي فطزي ٍ هحتُی هَثط ثط فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى
گتالى هَضز ثطضؾی لطاض گطفت وِ ًتبيح زض خسٍ  3آهسُ اؾت .تحلت ل ًتبيح حبنل اظ آظهَى
ػَاهل ؾَقزٌّسُ ًكبى زازُ اؾت وِ ٍيؼتت هَخَز ػَاهل ؾَقزٌّسُ ثط فطٌّگ تؼبًٍیّبي
وكبٍضظي گتالى ثِ همساض ون ٍ ذتلی ون اؾت  .زض ثطضؾی زٍ زؾتِ اظ ػَاهل ؾَقزٌّسُي فطزي ٍ
هحتُی هكرم قسُ اؾت وِ ػَاهل ؾَقزٌّسُي فطزي فطٌّگ تؼبٍ ى زض اؾتبى گتالى زض حس
هتَؾٍ هی ثبقس .اهب ػَاهل ؾَقزٌّسُي هحتُی فطٌّگ تؼبٍى زض اؾتبى گتالى ون ٍ ذتلی ون
هی ثبقس .ايي هَيَع ًكبى هیزّس وِ فطاّن ًكسى ٍ ػسم تحمك هتغتطّبي هحتُی هَثط ثط
فطٌّگ تؼبًٍی ،هتغتطّبي فطزي هَخَز ضا ً تع ًبوبضآهس ٍ غتط هَثط وطزُ اؾت .لصا ثطًبهِضيع ثبيس
اثتسا ػَاهل ؾَقزٌّسُي هحتُی ضا زض اٍلَيت لطاض زّس .چطا وِ ثب تمَيت آى ؾجت تمَيت ول
ؾتؿتن ذَاّس قس.
اوٌَى ثِ تحلتل اؾتٌجبَی ػَاه ل ثبظزاضًسُي هَثط ثط فطٌّگ تؼبًٍی ثرف وكبٍضظي زض اؾتبى
گتالى ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  tهی پطزاظين .زض ايي ثرف هتغتطّبيی ضا اظ حَظُّبي فطزي ،گطٍّی،
ؾبظهبًی ٍ هحتُی هَضز ثطضؾی ٍ تحلتل لطاض گطفتٌس.
الف  -بازدارنذهي فردي
زض حَظُي فطزي ،هتغتطّبي ثبظزاضًسُ وِ هَضز قٌبؾبيی لطاض گطفتٌس ،ػجبضت ثَزًس اظ ػسم تؼْس ثِ
انَ تؼبٍىً ،جَز تدطثِي وبضي ،پبيتي ثَزى ؾُح تحهتالت اػًبء ّتب ت هسيطُ ٍ هسيطػبهل وِ
هَضز ثطضؾی لطاض گطفت ٍ ًتبيح زض خسٍ  4گعاضـ قسُ اؾت.
ّوِي ػَاهل ثبظزاضًسُي فطزي وِ قبهل ػسم تؼْ س ًؿجت ثِ انَ تؼبٍىً ،جَز تدطثِي وبضي
اػًبء تؼبًٍی ٍ پبيتي ثَزى ؾُح تحهتالت اػًبي ّتبت هسيطُ ٍ هسيطػبهل هیثبقس ،زاضاي
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ثبظزاضًسگی ظيبز ٍ ذتلی ظيبز اؾت .ايي هَيَع اَال ػبتی ضا زض اذتتبض هسيط لطاض هیزّس تب ثتَاًس ثب
اٍلَيت ثٌسي هَيَػبت ٍ هَاًغ ،خ ْت ضفغ آًْب السام ًوبيس .زض هدوَع ػَاهل ثبظزاضًسُي فطزي ظيبز
ٍ ذتلی ظيبز هیثبقس.
ب  -بازدارنذهي گروهی
خْت ثطضؾی ػَاهل ثبظزاضًسُي گطٍّی ،ػَاهلی چَى لسضتَلجی اػً بء تؼبًٍی ،ػسم اػتوبز
هتمبثل(پبيتي ثَزى ؾطهبيِي اختوبػی) ٍ ػسم ٍفبزاضي ثتي اػًبء هَضز ثطضؾی لطاض گطفتٌس .ػوال
ثِ لحبِ هسيطيتی اگط ضلبثت زضًٍی ؾجت ترطيت ٍ ًبّوبٌّيی وبض گطٍّی گطزز ،ثِ ّتچ ٍخِ آى
گطٍُ يب ؾبظهبى هَفك ًرَاٌّس ثَزٍ .لی اگط ثتَاى ضلبثتّبي زضًٍی ضا ثِ ضلبثتّبي ثطٍى ؾبظهبًی
تجسيل وطز ،ػوال ّوِي افطاز زاضاي قطايٍ ثطز  -ثطز ذَاٌّس ثَز ٍ ول ؾبظهبى ثْطُ ذَاّس ثطز
(خسٍ ً .)5تبيح زض خسٍ فَق ًكبى هیزّس وِ ّوِي ػَاهل ثبظزاضًسُي گطٍّی قبهل
لسضت َلجی اػًبء ،ػسم اػتوبز هتمبثل اػًبء ٍ ػسم ٍفبزاضي ثتي گطٍّی ثِ هتعاى ظيبز ٍ ذتلی ظيبز
هَخت ػسم هَفمتت زض تؼبًٍیّبي وكبٍضظي اؾتبى گتالى هی ثبقس .زض هدوَع ػَاهل ثبظزاضًسُي
گطٍّی ظيبز ٍ ذتلی ظيبز هی ثبقس.
ج  -بازدارنذهي سازمانی
اظ ػَاهل ؾبظهب ًی ،هتغتطّبي ػسم ّوبٌّيی ثتي ّتب ت هسيطُ ٍ هسيط ػبهلٍ ،خَز زفبتط هكبٍضُ
فٌی ٍ تؼبًٍی ،ؾَْلت زؾتطؾی ثِ وبضقٌبؾبى ٍ هطٍخبى تؼبًٍی ثِنَضت يه ًْبز تكىتالتی،
هتعاى تؿْتالت ٍ ووهّبي زٍلت ثِ ػٌَاى يه ًْبز پكتتجبى ،فمساى ًْبزّبي اضائِي ذسهبت
آهَظقی ٍ وبضآهَظيً ،جَز يه ؾبظهبى ثطًبهِضيع خْت تدلتل ٍ تكَيك تؼبًٍیّبي هَفك وِ ّوِي
ايي هَاضز ثِ ػٌَاى ػَاهل ثبظزاضًسُي ؾبظهبًی خْت زؾتطؾی ثِ اّساف تؼبًٍی هحؿَة هیقًَس
(خسٍ .) 6
اظ هتبى ػَاهل ثبظزاضًسُي ؾبظهبًی ،هَاضز هَخَز زض اؾبؾٌبهِي قطوتّبي تؼبًٍی ثََِض هتَؾٍ
ٍ ػسم ّوبٌّيی ثتي ّتبت هسيطُ ٍ اػًبء ،ػسم تٌبؾت فطز ثب قغل ،ػسم ٍخَز وبضگبُّب ٍ
زٍضُّبي آهَظقی ػوَهی ،ػسم ٍخَز وبضگبُّب ٍ زٍضُّبي آهَظقی تره هی ،ػسم ثِوبضگتطي
ًتطٍي هترهم ٍ ػسم اضتجبٌ ثب زفبتط هكبٍضُ ثِ ََض ظيبز ٍ ذتلی ظيبز هَخت ػسم هَفمتت زض
تؼبًٍیّبي وكبٍضظي اؾتبى گتالى هی ثبقس .زض هدوَع ػَاهل ثبظزاضًسُي ؾبظهبًی زض حس ظيبز ٍ
ذتلی ظيبز هیثبقس.
د  -ب ازدارنذهي محيطی
ػَاهل هحتُی هؼوَال ثؿتطي ضا فطاّن هیوٌٌس وِ هیتَاً س زض تمَيت فطٌّگ تؼبٍى هَثط ثبقس ٍ
يب حتی ثِ ػٌَاى يه ثبظزاضًسُ ػول وطزُ ٍ پتبًؿتلّبي فطزي ٍ گطٍّی ضا ذٌثی ؾبظز .ثط ايي

138

بررسی عوامل موثر بر فرهنگ تعاونی بخش كشاورزي استان گيالن

اؾبؼ هت غتطّبيی چَى ًجَز يب ووجَز اَالعضؾبًی اظ َطيك ثطگعاضي ؾوتٌبضّب ٍ ّوبيفّب ،ػسم
ثطگعاضي ًوبيكيبُّب زض ثرف تؼبٍىً ،جَز ّوىبضي ثتي زؾتيبُّبي اخطايی ٍ ازاضي ثرف تؼبًٍی ٍ
لَاًتي زؾت ٍ پب گتط ازاضُ وبض هَضز ثطضؾی لطاض گطفت وِ ًتبيح زض خسٍ  7گعاضـ قسُ اؾت.
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ًتبيح ًكبى هیزّس وِ ٍيؼتت ػَاهل ثبظزاضًسُ هحتُی قبهل ػسم ٍخَز ؾوتٌبضّب ٍ ّوبيفّبي
هطتجٍ ثب تؼبٍى ،ػسم ثطگعاضي ًوبيكيبُّبي ثرف تؼبٍىً ،جَز ّوىبضي ثتي زؾتيبُّبي اخطايی ٍ
ازاضي ،لَاًتي وبض زض ثبظزاضًسگی فطٌّگ تؼبًٍی زض اؾتبى گتالى ظيبز ٍ ذتلی ظيبز هی ثبقس .زض
هدوَع ػَاهل ثبظزاضًسُي هحتُی زض حس ظيبز ٍ ذتلی ظيبز هی ثبقس .ثِ ػجبضت زييط ثؿتطؾبظي
خْت خلت هكبضوت هطزم ٍ تَؾؼِي فطٌّگ تؼبًٍی انال ٍخَز ًساضز ٍ ايي ػَاهل حتی ثِنَضت
ثبظزاضًسُ ػول هیوٌٌس (خسٍ .) 8
اوٌَى ثِ تحلتل ػَاهل ثبظزاضًسُي فطٌّگ تؼبٍ ى زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى هیپطزاظين.
تحلتل ًتبيح حبنل اظ آظه َى ػَاهل ثبظزاضًسُ ًكبى زازُ اؾت وِ ٍيؼتت هَخَز ػَاهل ثبظزاضًسُي
فطٌّگ تؼبًٍی ّبي وكبٍضظي گتالى ثِ همساض ظيبز ٍ ذتلی ظيبز اؾت .زض ثطضؾی چْبض زؾتِ اظ
ػَاهل ثبظزاضًسُ فطزي ،گطٍّی ،ؾبظهبًی ٍ هحتُی هكرم قسُ اؾت وِ ّط وسام اظ ايي چْبض
زؾتِ اظ ػَاهل ّن زض حس ظي بز ٍ ذتلی ظيبز هی ثبقس .ثب تَخ ِ ثِ ايٌىِ ٍيؼتت هَخَز ػَاهل
ثبظزاضًسُ فطٌّگ تؼبًٍی ّبي وكبٍضظي گتالى ثِ همساض ظيبز ٍ ذتلی ظيبز هی ثبقس ،خْت ضؾتسى ثِ
ٍيؼتتّبي هُلَة ٍ تسٍيي ؾتبؾتّبي تطٍيدی ،پتكٌْبزّبيی زض چْبض ثؼس فطزي ،گطٍّی،
ؾبظهبًی ٍ هحتُی اضائِ قسُ اؾت.
حب ثِ همبيؿِي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُي هَثط ثط فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى
گتالى هیپطزاظين.
H0 : B = S
 تبثتط ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ يىؿبى اؾت.H1 : B  S
 تبثتط ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ يىؿبى ًتؿت.ثب تَخ ِ ثِ آظهَى  tهمبيؿِاي ثتي ػَاهل ؾَق زٌّسُ ٍ ػَاهل ثبظزاضًسُ هكرم گطزيس وِ اذتالف
ثتي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ٍ ثبظزاضًسُ هؼٌیزاض هی ثبقس .يؼٌی فطو  H1تبثتس هیگطزز .ثسيي هؼٌی وِ
ػَاهل ثبظزاضًسُ قست ثتكتطي اظ ػَاهل ؾَقزٌّسُ زاضًس .ثط تحلتل ثْتط هَيَع زض ايي هُبلؼِ اظ
آظهَى فطيسهي ًتع اؾتفبزُ قس وِ ًتبيح زض خسٍ  9آهسُ اؾت.
ثب تَخ ِ ثِ آظهَى فطيسهي ،ضتجِّبي ػَاهل ؾَقزٌّسُ ثِتطتتت ؾَقزٌّسُّبي فطزي ٍ هحتُی
هی ثبقٌس .ثِ ػجبضت زييط ؾَقزٌّسُّبي فطزي ٍ هحتُی ثِتطتتت اٍلَيت اظ هْنتطيي ػَاهل
تبثتطگصاض زض تَؾؼِي فطٌّگ تؼبًٍی ثَزُ ٍ خعء ًمبٌ لَت هَخَز تلمی هیقًَس وِ ثطًبهِضيع
هیتَاًس ضٍي آًْب توطوع وٌسّ .وچٌتي ثب تَخِ ثِ ًتبيح ايي آظهَى ضتجِّبي ػَاهل ثبظزاضًسُ ثِ
تطتتت ثبظزاضًسُي فطزي ،گطٍّی ،ؾبظهبًی ٍ هحتُی هی ثبقٌس .زض ٍالغ ايي اٍلَيت ثٌسي يه ًيبُ
ه سيطيتی زض اذتتبض هسيطاى لطاض هیزّس وِ خْت تَؾؼِي فطٌّگ تؼبًٍی ،اثتسا ثِ ؾطاؽ ػَاهل
ثبظزاضًسُي لَيتط ثطًٍس ٍ اثطات ثبظزاضًسگی آًْب ضا وبّف زٌّس.
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ثب تَخِّ ثِ ٍيؼتت هَخَز فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى وِ ٍيؼتت هَخَز آى
ثطاؾبؼ ًتبيح ثِزؾت آهسُ ًبهٌبؾت هی ثبقس ،حب هیذَاّتن ثط اؾبؼ يبفتِّبي تحمتك يه هس
تَؾؼِاي ثطاي فطٌّگ تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتب ى گتالى اضائِ ًوبثتن .هس ًْبيی حبنل اظ
ايي تحمتك زض قىل ً 1كبى زازُ قسُ اؾتّ .وبى ََض و ِ زض هس فَق ًكبى زازُ قسُ اؾت ،ثط
اؾبؼ ًتبيح تحمتك ٍيؼتت هَخَز فطٌّگ تؼبٍى ثؿتبض پبيتي اؾت .يؼٌی قست ػَاهل
ؾَقزٌّسُ ون ٍ قس ت ػَاهل ثبظزاضًسُ ،ثؿتبض ثبال هی ثبقس .اهب ثطاي ضؾتسى ثِ ٍيؼتت هُلَة
فطٌّگ تؼبًٍی يه هؿتط پلىبًی تَؾؼِ تطؾتن قسُ اؾت وِ َی چٌس ثطًبهِي تَؾؼِاي هیتَاى
ٍيؼتت فطٌّگ ت ؼبًٍی ضا ثِ حس هُلَة ضؾبًس .ثسيي نَضت وِ ثب تسٍيي يه چكناًساظ ٍ ؾپؽ
َطاحی اؾتطاتػيّبيی وِ هجتٌی ثط ًمبٌ لَت(ػَاهل ؾَقزٌّسُ) ٍ ًمبٌ يؼف(ػَاهل ثبظزاضًسُ)
ثبقس ،ثب يه ثطًبهِي ػولتبتی تسٍيي قسُ ؾجت وبّف ػَاهل ثبظزاضًسُ ٍ افعايف ػَاهل
ؾَقزٌّسُي فطٌّ گ تؼبًٍی ،ثبػث تَؾؼِي تؼبًٍی زض ثرف وكبٍضظي اؾتبى گتالى قس.
ثرف تؼبٍى ثؿتط هٌبؾجی ثطاي ثطٍظ ذال لتتًَ ،آٍضي ٍ وبضآفطيٌی ثَزُ ٍ زض ػتي حب ظهتٌِاي
هٌبؾت ثطاي وبّف تهسيگطي زٍلت اؾت .ثب تَخ ِ ثِ ػمتسُي ثؿتبضي اظ نبحت ًظطاىً ،ظبم
تؼبًٍی هیتَاًس ثِ ػٌَاى هٌبؾتتطيي ًظبم ثْطُ ثطزاضي زض ثرفّبي هرتلف التهبزي ثٍِيػُ ثرف
وكبٍضظي ثبقس .اظ آًدب وِ فطٌّگ تؼبًٍی زض وكَض ايطاى تبوٌَى ثِ ًحَ هُلَثی ًْبزيٌِ ًيطزيسُ
اؾت ،يطٍضت تطٍيح لبثلتتّب ٍ هعاي بي ثرف تؼبًٍی ثِ هتعاى لبثل تَخْی احؿبؼ هیگطزز .اظ
ايي ضٍ تطٍيح ثِ ػٌَاى يه ضاّىبض اؾبؾی زض تكىتل تؼبًٍیّب هحؿَة هیقَز .اضائِي اليَّب ٍ
قبذم ّب زض اهط تطٍيح فطٌّگ تؼبٍى ٍ قٌبذت ٍيؼتت هَخَز ٍ هُلَة ثطاي فطٌّگ تؼبٍى اظ
خولِ ؾتبؾتّبي ضاّجطزي زض ايي ظهتٌِ اؾت .ثٌبثطايي هَاضز ظيط ثِ ػٌَاى پتكٌْبزاتی چٌس زض
ضاؾتبي تَخِ ٍ اّوتت زازى ّط چِ ثتكتط ثِ هَيَع فطٌّگ تؼبًٍی ٍ قبذمّبي تَؾؼِاي آى
ثِهٌظَض اًدبم ثؿتطؾبظيّبي الظم ثب تَخ ِ ثِ هؿبئل ٍ هَلؼتتّبي ذبل فطٌّيی ٍ هسيطيت
اؾتبى گتالى ثََِض ذبل ٍ زض ؾُح وكَض ثََِض ػبم اضائِ هیگطزز.
پيشنهادات
 -1آگبّی ٍ زاًف اػًبء ًؿجت ثِ انَ تؼبٍى ثِ ََض هساٍم ٍ هؿتوط زض ثطًبهِي وبضي تؼبًٍیّب
لطاض گتطز .آهَظـ يوي ذسهت ثطاي افطاز اخطايی زض تؼبًٍیّب خعٍ ثطًبهِّبي خْبز وكبٍضظي ٍ
تؼبًٍیّبي ضٍؾتبيی لطاض گتطز .زض اًتربة افطاز خْت ّتبت هسيطُ ٍ هسيطػبهل ،هؼتبض تحهتالت زض
اٍلَيت لطاض گتطز.
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 -2ثب ايدبز ٍ آهَظـ ؾتؿتنّبي هسيطيت ٍ تهوتنگتطي هكبضوتی زض تؼبًٍیّب ،هتعاى توطوع
لسض ت زض فطز ضا وبّف زٌّس .اًدبم فؼبلتت ّب ثب هكبضوت اػًبء ٍ زازى اذتتبض ثِ آًْب هتعاى اػتوبز
اػًبء ٍ ٍفبزاضي ثتي گطٍّی ضا ثبال ثطزُ تب ثِ ػَاهل ًيْساضًسُ خْت تَؾؼِي تؼبًٍی تجسيل گطزًس.
 -3زض هَاز هَخَز زض اؾبؾٌبهِي قطوتّبي تؼبًٍی ثبظًيطي اًدبم گتطز ٍ هَاضزي وِ هبًغ
گؿتطـ تؼبًٍیّب ثب تَخ ِ ثِ همتًتبت ظهبى اؾت ،ثب اؾتفبزُ اظ وبضقٌبؾبى ايي اهط انالح گطزز.
خلؿبت هؿتوط ٍ ّسفوٌس ثتي ّتبت هسيطُ ٍ اػًبء زض تؼبًٍیّب اًدبم گتطز .زض اًتربة افطاز ٍ
هؿئَلتي اخطايی زض تؼبًٍیّب ثِ ػاللِ ،تَاًبيی ٍ اؾتؼسازّب خْت لجَ هؿئَلتت تَخِ ثتكتط
اػوب گطزز .وبضگبُّب ٍ زٍضُّبي آهَظقی ػوَهی ٍ ترههی زض هحل تؼبًٍیّب ثََِض هؿتوط
اًدبم گتطز .اظ ًتطٍّبي هترهم ثِ ػٌَاى هكبٍضاى ٍ ضاٌّوبيبى زض وٌبض اػًبء تؼبًٍیّب ثََِض
گؿتطزُتط اؾتفبزُ گطززّ .و چٌتي اضتجبٌ ثب زفبتط هكبٍضُ ترههی ٍ ػوَهی زض فؼبلتتّبي
تؼبًٍیّب اًدبم گتطز.
 -4ؾوتٌبضّب ٍ ّوبيفّبي هطتجٍ ثب تؼبٍى اظ ؾَي ازاضُي ول تؼبٍى ،خْبز وكبٍضظي ٍ تؼبًٍی
ضٍؾتبيی ثََِض ّسفوٌس ٍ هؿتوط اًدبم گتطز .ثطگعاضي ًوبيكيبُّبي ثرف تؼبٍى زض وٌبض تؼبًٍیّب
ثطاي آقٌبيی تؼبًٍیّب ٍ زييط افطاز خبهؼِ اظ زؾتبٍضزّبي تؼبًٍیّب ثََِض هؿتوط اًدبم قَز.
خلؿبتی ذبل خْت ّوىبضي ثتي زؾتيبُّبي اخطايی ٍ ازاضي ثِهٌظَض حل هؿبئل تؼبًٍیّب
ثََِض هؿتوط اًدبم قَز.
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پیوستها:
جذول  - 1آزمون عوامل سوق دهنذه فردي موثر بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي گيالن
هتغيزّا

تَضيحات

فزدي

عَاهل سَق دٌّذُ

اشتياق بِ ّوکاري
آشٌايي با اصَل تعاٍى

Mean
3/038
2/584

Sig
0/771
0/000

t
0/292
- 3/922

اًعطاف پذيزي

3/075

0/498

0/683

اًعطاف پذيي در حذ هتَسط هي باشذ.

استقالل هبتٌي بز دهکزاسي

3/173

0/071

1/841

استقالل هبتٌي بز دهکزاسي در حذ هتَسط هي باشذ

2/773

0/090

- 1/0729

2/921

0/329

- 0/0985

ريسک پذيزي

جوع عَاهل سَق دٌّذُ فزدي

اشتياق بِ ّوکاري در حذ هتَسط هي باشذ.
آشٌايي با اصَل تعاٍى کن ٍ خيلي کن هي باشذ.

ريسک پذيزي در حذ هتَسط هي باشذ
عَاهل سَق دٌّذُ فزدي در حذ هتَسط هي باشذ.

هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 2آزمون عوامل سوق دهنذه محيطي موثر بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي گيالن
هتغيزّا

تَضيحات

عَاهل سَق دٌّذُ هحيطي

اطالع رساًي رساًِ ّاي عوَهي

Mean
2/358

Sig
0/000

T
- 5/312

اطالع رساًي رساًِ ّاي عوَهي در حذ هتَسط هي باشذ.

تعذاد دفاتز هشاٍرُ فٌّي ٍ تعاًٍي

2/188

0/000

- 6/563

دفاتز هشاٍرُ فٌّي ٍ تعاًٍي در حذ کن ٍ خيلي کن هي باشذ.

سَْلت دستزسي بِ کارشٌاساى ٍ
هزٍّجاى تعاًٍي

2/849

1/209

- 1/272

سَْلت دستزسي بِ کارشٌاساى ٍ هزٍّجاى تعاًٍي در حذ کن ٍ
خيلي کن هي باشذ.

تسْيالت ٍ حوايت هالي دٍلت

2/037

0/000

- 7/995

تسْيالت ٍ حوايت هالي دٍلت در حذ کن ٍ خيلي کن هي باشذ.

دٍرُ ّاي آهَسشي ٍ کارآهَسي

2/226

0/000

- 6/480

دٍرُّاي آهَسشي ٍ کارآهَسي درحذکن ٍ خيلي کن هي باشذ.

تجليل ٍ تشَيق تعاًٍي ّاي هؤفقّ

2/480

0/000

- 4/656

تجليلٍتشَيقتعاًٍي ّاي سَخت در حذکن ٍ خيليکن هيباشذ.

2/368

0/000

- 9/110

عَاهل سَق دٌّذُ هحيطي در حذ کن ٍ خيلي کن هي باشذ.

جوع عَاهل سَق دٌّذُ هحيطي
هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 3آزمون عوامل سوق دهنذه موثر بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي استان گيالن
هتغيزّا
سَق دٌّذُ
هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

Mean
2/657

Sig
0/000

T
- 5/834

تَضيحات
سَق دٌّذُ در حذ کن ٍ خيلي کن هي باشذ.
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جذول  - 4آزمون عوامل بازدارنذه فردي بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي استان گيالن
هتغيزّا
فزدي

عَاهل باسدارًذُ

عذم تعّْذ بِ اصَل تعاٍى
ًبَد تجزبِ کاري
پاييي بَدى تحصيالت اعضاء ّيأت
هذيزُ ٍ هذيزعاهل
جوع عَاهل باسدارًذُ فزدي

تَضيحات

Mean
4/056
3/788

Sig
0/000
0/000

T
9/99
6/07

4/283

0/000

10/06

4/032

0/000

14/175

عذم تعّْذ بِ اصَل تعاٍى سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.
ًبَد تجزبِ کاري سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.
پاييي بَدى تحصيالت اعضاء ّيأت هذيزُ ٍ
هذيزعاهل سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.
عَاهل باسدارًذُ فزدي سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 5آزمون عوامل بازدارنذه گروهي بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي گيالن
هتغيزّا

تَضيحات

عَاهل باسدارًذُ
گزٍّي

قذرت طلبي اعضاء تعاًٍي

Mean
3/754

Sig
0/000

T
6/814

قذرت طلبي اعضاء تعاًٍي سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

عذم اعتواد هتقابل اعضاء

2/188

0/000

- 6/563

عذم اعتواد هتقابل اعضاء سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

عذم ٍفاداري بيي اعضاء

2/849

1/209

- 1/272

عذم ٍفاداري بيي اعضاء سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

2/368

0/000

- 9/110

عَاهل باسدارًذُ گزٍّي سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

جوع عَاهل سَق دٌّذُ فزدي
هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 6آزمون عوامل بازدارنذه سازماني بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي گيالن
هتغيزّا

Mean

Sig

T

4/018

0/000

9/314

3/846

0/000

6/24

3/698

0/000

6/363

تسْيالت ٍ حوايت هالي دٍلت

3/717

0/000

6/046

دٍرُ ّاي آهَسشي ٍ کارآهَسي

2/823

0/253

- 1/156

تجليل ٍ تشَيق تعاًٍي ّاي هؤفقّ

4/113

0/000

10/793

3/722

0/000

10/576

عذم ّواٌّگي بيي ّيأت هذيزُ ٍ اعضاء
عَاهل باسدارًذُ ساسهاًي

تعاًٍي
دفاتز هشاٍرُ فٌّي ٍ تعاًٍي
سَْلت دستزسي بِ کارشٌاساى ٍ
هزٍّجاى تعاًٍي

جوع عَاهل باسدارًذُ ساسهاًي
هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

تَضيحات
عذم ّواٌّگي بيي ّيأت هذيزُ ٍ اعضاء تعاًٍي در حذ سياد ٍ خيلي
سياد هي باشذ.
عذم تٌاسب فزد با شغل در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.
عذم ٍجَد کارگاّْا ٍ دٍرُ ّاي آهَسشي عوَهي در حذ سياد ٍ خيلي
سياد هي باشذ.
عذم ٍجَد کارگاّْا ٍ دٍرُ ّاي آهَسشي عوَهي در حذ سياد ٍ خيلي
سياد هي باشذ.
هَاد هَجَد در اساسٌاهِ شزکتْاي تعاًٍي در حذ هتَسط هي باشذ.
عذم بکارگيزي ًيزٍي هتخصّص ٍ هاّز در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي
باشذ.
عَاهل باسدارًذُ ساسهاًي در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.
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جذول  - 7آزمون عوامل بازدارنذه محيطي بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي گيالن
هتغيزّا
عَاهل باسدارًذُ هحيطي

عذم ٍجَد سويٌارّا ٍ ّوايش
ّاي هزتبط با تعاٍى
عذم بزگشاري ًوايشگاّْاي
بخش تعاٍى

Mean

Sig

T

تَضيحات

3/596

0/000

5/557

عذم ٍجَد سويٌارّا ٍ ّوايش ّاي هزتبط با تعاٍى در حذ سياد ٍ خيلي
سياد هي باشذ.

3/547

0/000

5/515

عذم بزگشاري ًوايشگاّاي بخش تعاٍى در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي -
باشذ.

ًبَد ّوکاري بيي دستگاُ ّاي
اجزايي ٍ اداري

3/396

0/003

3/112

ًبَد ّوکاري بيي دستگاُ ّاي اجزايي ٍ اداري در حذ سياد ٍ خيلي سياد
هي باشذ.

باسدارًذگي قَاًيي کار

3/692

0/000

4/894

باسدارًذگي قَاًيي کار در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

3/568

0/000

8/464

جوع عَاهل باسدارًذُ هحيطي

عَاهل باسدارًذُ هحيطي در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ.

هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 8آزمون عوامل بازدارنذه بر فرهنگ تعاوني در بخش كشاورزي استان گيالن
عَاهل باسدارًذُ

Mean
3/832

Sig
0/000

T
17/19

تَضيحات
باسدارًذُ ّا در حذ سياد ٍ خيلي سياد هي باشذ

هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

جذول  - 9نتايج حاصل از آزمون فريذمن و مقايسه عوامل سوق دهنذه
و بازدارنذه فرهنگ تعاوني

عوامل سوق دهنده

هاخذ :يافتِ ّاي تحقيق

عوامل بازدارنده
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شکل  - 9مذل پيشنهادي پلکانی مسير توسعه فرهنگ تعاونی بخش كشاورزي استان گيالن.
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