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چکیده
امزيسٌ اس وظز لاوًوٓ مُم تزٔه راٌ تثثٕت مالىٕت ،تزخًردارْ اس سىد است .صدير سىد اماوه ريستأٓ ،گامٓ در خُت تُزٌمىدضدن
خًامع ريستأٓ اس مشأاْ مالىٕت تثثٕت ضدٌ در خُت تًسعّ مًسين است؛ سٔزا مىاتع تٍ صًرت مىغمٓ ي عادالوٍ مٕان مرزد ريسرتا ترٍ
گًوٍ اْ تمسٕم مٓ ضًد وٍ َمّ ريستإٔان امىان مٓٔاتىد ماوىد خًامع ضُزْ اس حمًق حمّرّ خرًد در سمٕىرٍ َراْ متتفرا اختمراعٓ -
التصادْ ي حمًلٓ تُزٌمىد گزدودَ .دف اس اودا أه تحمٕك تزرسٓ عًامل مؤثز در تحمكپذٔزْ اَداف عرز صردير سرىد مالىٕرت در
ضُزستان دامغان است .ريش تحمٕك در أه پضيَص تٍ لحاػ َدف وارتزدْ ي تٍ لحاػ ريش ،تًصٕفٓ ي تحفٕفرٓ اسرت .خامعرّ مرارْ
تحمٕك ضامل خاوًارَاْ ريستأٓ ساوه در  7ريستاْ ضُزستان دامغان است ،وٍ تا استفادٌ اس فزمًل وًوزان  216پزسطىامٍ ترٍ ريش
سٕستماتٕه تصادفٓ در سغح مىغمّ مًرد وظز گزد يرْ ضدٌ است .در أه پضيَص تزاْ تعٕٕه سُم وسثٓ متغٕزَاْ مستمل در متغٕز
ياتستٍ اس ريش رگزسًٕن گا تٍ گا استفادٌ ضدٌ است .رگزسًٕن مزتًط تٍ عًامل تحمكپذٔزْ عز صدير سىد تز متغٕز ياتسرتٍ عرز
صدير سىد وطان دَىدٌ أه است وٍ ،متغٕزَاْ مستمل در مدل  14.4درصد اس تغٕٕزات متغٕز ياتستٍ را تثٕٕه مٓوىىد ي متغٕز والثردْ
تٕطتزٔه تأثٕز را در متغٕز ياتستٍ داضتٍ اس ت .تا تًخٍ تٍ ٔافتٍ َاْ پضيَص ،راَىارَأٓ اس لثٕل افرشأص اعععرات ي گرآَ مردٔزٔت
محفٓ ريستأٓ وسثت تٍ عز صدير سىد ي اَداف ن ،محًل وزدن يظأا تٕطتز تٍ مدٔزٔت ريستأٓ ،در وظز گزفته معافٕت َراْ مرالٓ
تزاْ خاوًارَاْ ساوه در ريستاَا خُت صدير سىد ي استفادِ تٕطتز اس فىز ،تدزتٍ ي داوص اَالٓ در تعٕٕه حرد ي مرزس امرعن ي هٕرزٌ
پٕطىُاد ضدٌ است.
وفٕد ياصگان :عز صدير سىد  ،مالىٕت ريستأٓ ،عًامل التصادْ ،عًامل اختماعٓ ،عًامل والثدْ ،عًامل مدٔزٔتٓ.

 - 5دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایي ،دانشگاه فردوسي مشهد ( نویسنده مسؤول )
 - 1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایي ،دانشگاه فردوسي مشهد
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مقدمه
«توسعۀ متواسن و پایددار یاداس ه دۀ جوامد ایادایی
است که تزای دستااتی ته آن تاید یااسهدا و ردزایؼ هدز
یک اس جوام ایاایی در اتعاد مدادی و معندوی رناسدایی
رددوید .اغدداهای روسددتایی ت جددی اس جوامدد ایاددایی
هادتند و توسددعۀ پایددار و یپاارهدده ممدی معؾددوف تدده
توسعۀ پایددار در سدؾم منؾقدهای ،ردرزی و روسدتایی
اسددت» (تزردداشیان و اؽردداری .)44:1389 ،روسددتا و


سادگاهجددان (تددا توجدده تدده رددپاف سیدددگی رددرزی و 

روستایی) رده است ،تمپه سؾم تزخورداری روسدتایاان
اس تارا

و ...را کاها داده است .اس ای ن رو توجده تده

تبثادت ماهپاددت و صددور سددند ندایویی جرددت کدداها
رپاف تان سیدگی ررزی و روستایی اس اه ادت ویدژهای
تزخددددوردار گزدیددددده اسددددت (حاددددانی حاصددددل و
عشیشپور.)2:1387،
اس آن جا کده ؽدزح صددور سدند ماهپادت امداکن در

روستایجانی اگز هده دارای پاجدانۀ هندد هشارسداهه در

ایزان اس دهدۀ  1370و تزیامدۀ سدو توسدعه تده اجدزا در

این کجور است .هاپن ع زان روستایی اعداهاتی یوپدا در
ایزان محاوب میگزدد .اوهان ساتقۀ توجده تده روسدتاها

آمده و تاکنون در تزیامده هدای م تمدت توسدعه گنجایدده
رده و در حا حاعدز تده صدور ندایون درآمدده اسدت،

تدده تضددویة نددایون ع ددزان دهددا در سددا  1316تدداس

تنددداتزاین ،ارسیددداتی و رناسدددایی عوامدددل مدددؤثز تدددز

مدیگدزدد و در مج دو تدا پداا اس ایقد ب ،روسدتا تدده
گویه ای درخور ،مورد توجه یظدا تزیامدهریدشی و اجزایدی

تحقق پذیزی اهداف ،ؽزحدی کده تداا اس یدک دهده در
یواحی روستایی کجور اجدزا ردده اسدت س و عدزوری

کجور یثود .پس اس ایق ب ،توسعه و ع دزان روسدتاها تده

ته یظز می رسد .اس این رو ،در پژوها حاعز تده تزرسدی

ؽور گاتزده در دسدتور کدار دوهدت و یرادهدای ایق تدی
نزار گزات و تا توجه تده اندداما اثزت جدی کده در ایدن

و مؾاهعدددۀ عوامدددل اجت ددداعی ،انتضدددادی ،کاهثددددی و

راستا تده ع دل آمدده ،تزخدورداری رو سدتاها اس خددما
سیزتنایی ،رااهی و ...ته ماشان ناتلتوجری ااشایا یاادت.
روسددتاهای کجددور عدد وه تددز ک ثودهددای محاددو در
سمانۀ خدما مذکور تا ماایل دیگزی یاش مواجده تودیدد
کدده یپددی اس آنهددا اقدددان اسددناد رسدد ی ماهپاددت در
تاااری اس روستاها تود ( تناداد مادپن ایقد ب اسد می،
تیتا).

مدیزیتی  -یرادی مدؤثز تدز تحقدقپدذیزی اهدداف ؽدزح
صدور سند ماهپات امداکن در سدپویتگاههدای روسدتایی
پزداخته می رود و در کنار آن توسی اغایی ارتثداػ تدان
این دو متغاز را در سؾم محدودۀ مدورد مؾاهعده ارسیداتی
ی ددوده تددا تتددوان اس یتددایع آن تدده عنددوان پایددهای تددزای
تزرسیهدای تاجدتز ،تزیامده ریدشی و سااسدتگدذاری در
حوسه ها ی روستایی و ته ویژه یاحاۀ مدورد مؾاهعده یعندی
ررزستان دامغان استان س نان کده ؽدزح صددور سدند

امزوسه اس یظز نایویی مرد تدزین راه تبثادت ماهپادت،

ماهپات ته راوۀ تزیامهریدشی ردده اس دهدۀ  1380در آن

تزخورداری اس سند است .در کجور ما اگدز هده توجده تده
تعاان ماهپات و صدور سند تده ؽدور رسد ی سداتقهای

آلاس گزدیده است ،استفاده ی ود .تنداتزاین ،سدؤا اصدمی
تحقادق حاعددز ایددن اسددت کدده جنثددههددای اجت دداعی،

ه ایندد

انتضادی ،کاهثدی و مددیزیتی و یردادی تدا هده حدد در

سایز جوایة اس جامعۀ ررزی کجور عقدة تدز اسدت ،تده
ؽوری که تا سا های اخاز صددور سدند ماهپادت مجدا

تحقق اهدداف ؽدزح صددور سدند ماهپادت امداکن تدزای
روستایاان تأثاز دارته است؟

75ساهه دارد؛ وهی جامعۀ روستایی اس این حاد

تزای روستاها سثة ردده تدا لاهدة امداکن روسدتایی اس
سند ماهپات رس ی ترزهمند یثاردند .ایدن وعدعات یده
تنرا سثة کاها تعمق روحدی  -روایدی روسدتایاان تده
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پٕطٕىّ مغالعات
اس آیجا کده صددور سدند امداکن روسدتایی پدیددهای

یقا ؽزح صدور اسدناد روسدتایی در توسدعۀ روسدتایی
مج د ش رددود و یقددا رددورای اس د می و دهادداری در

جدیددد اسددت ،در ایددن سماندده تحقاقددا و مؾاهعددا
معدودی اس سدوی محققدان کجدور صدور پذیزاتده کده

اجددزای ؽددزح پزریدد تددز رددود .تزردداشیان و اؽردداری

تزخی اس آنها ته رزح سیز است:
عاتدددی ( )1385در ارسیدداتی ؽددزح صدددور سددند
ماهپات تاات ماپویی روستاهای کجدور در ت دا تاتدل
کنار ررزستان تاتل ،ته تزرسی آثار اجت داعی ،انتضدادی
و کاهثدی ؽزح مذکور پزداخته و ته ایدن یتاجده رسداده
که این ؽزح توایادته اسدت در ارتقدای سدؾم تزخدی اس
معاارهای توسعۀ روسدتایی یظادز امنادت نغدایی ،یدز

( )1389در ارسیاتی آثار صدور سند امداکن روسدتایی ،در
دو ت ا ته این موعو پزداختهایدد - 1 .عوامدل مدؤثز در
ماشان تحقق ؽزح  - 2عوامدل تأثازپدذیز اس اجدزای ؽدزح
که وعد ماهپادت ،سیدادی ج عادت ،اعاهادت یرادهدای
محمی و م جارکت مزد اس ج مه عوامل اصدمی و مدؤثز در
ماددشان تحقددق ؽددزح تددوده و ه چنددان ااددشایا اعتثددار
اجت اعی ،تقویت حس تعمق تده مپدان ،تقویدت حقدو
مدددیی و رویددق انتضددادی اس عوامددل اصددمی تأثازپددذیز اس

سزمایه گذاری ،ه ثاتگی اجت اعی ،مایدگاری ج عادت

اجزای ؽزح صدور سند محاوب ردهاید.

جامعددۀ محمددی و گاددتزز مددوسون ااشیپددی  -کاهثدددی
روستاهای کجور مب ز ث ز وان گزدد .حادانیحاصدل و

ایدزانخدواه ( )1390در تزرسددی تدأثاز صددور اسددناد
ماهپادددت ماددداکن روسدددتایی در توسدددعۀ روسدددتایی

عشیشپدور ( )1387در تزرسددی عددزور هدا و آثددار صدددور

روستاهای آهدار -گمدسدته و وردیدع اس تواتد ررزسدتان

سند اماکن روستایی ،ع ن تزرسی سدواتق صددور سدند
در کجور و ع مپزد صدور سند در تزیامههای توسدعه تده

ر ازایا استان تردزان ،تدأثاز ؽدزح صددور سدند را تدز

تاان هاها های پاا روی سااست صددور سدند امداکن
روستایی پزداخته که این هاهاها را ویژگیهای خدا
اجت اعی –انتضادی جامعۀ روستایی کجدور ،جدیددتودن
سااست و ماهات ازات جی اجشای آن میداید .کزت یدی
حثاةاهلل ( )1387در ارسیاتی آثدار اجدزای ؽدزح صددور
سددند ماهپاددت امدداکن روسددتایی تددز توسددعه و ع ددزان
روستایی در اسدتان هزسدتان ،ؽدزح مدذکور را در جردت

توسعۀ اجت اعی ،ازهنگی ،انتضدادی ،کداها مرداجز ،
مقاو سداسی ماداکن روسدتایی و کداها آهدودگیهدای
سیاتمحاؾی در روستاهای ی ویه رد مدیکندد .صدادنی
توگز ( ) 1391در ارسیاتی آثار اجزای ؽدزح صددور اسدناد
ماهپات اماکن تز توسدعه و ع دزان یدواحی روسدتایی در
ررزسددتان انماددد تدده ایددن یتاجدده رسدداده اسددت کدده
متغازهای ماتقل 30درصد تغاازا متغازهدای واتادته
را تثاان کزده اسدت و عامدل" اادشایا سدزمایهگدذاری"

اعؾای امنادت تده خایوارهدای روسدتایی در تزیامدههدای

تا تزین ماشان تغاازا را در ماان دیگز عاملهدا تثادان

ع زایی مورد مؾاهعه نزار داده کده در تزیامدۀ هردار تده
عنوان مدادۀ  133ه چندان دیثدا مدی ردود .ایجدان در

کزده است .دیگز عاملها اس تاجتزین ته ک تدزین درصدد
ماشان تثاان تغاادزا عثدار ایدد اس :نزارگدزاتن امد ک

مؾاهعۀ خود ته تزرسی رویدد اجزایدی ،معایدة و مشایدای

در هزخه انتضادی ،ایجداد یظد در معدام

و اسدتفاده

این ؽزح در استان هزسدتان پزداختده کده عامدل تعادان
حدود و مزس ام ک تا تزین مادشان تغاادزا را در مادان

تدایپی .ه دان ؽدوری کده ککدز ردد ؽدزح
اس تارا
صددور سدند ماهپادت روسددتایی در کجدور مدا پدی ددهای

سددایز عوامددل تثاددان کددزده اسددت .عاتدددی ( )1388در

جدید محاوب میرود و تحقاقدا ایجدا ردده در ایدن

تزرسی یقا مدیزیت روستایی در ثثدت و صددور اسدناد
ماهپات روستایی ،ته این یتاجده رسداده کده س اسدت

سمانه یاش تاداار ایددک اسدت ،در ایدن راتؾده در سدؾم
محدودۀ مورد مؾاهعه یاش تاکنون تحقاقی در ایدن سماندۀ
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یاش ،ایجا یجده است .یااتههدای پدژوها عناتادتایی و
ه پاران ( )1392یجان داد که راتؾۀ یاثتاً خدوتی تدان
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ريشضىاسٓ تحمٕك
 -لفمزي خغزافٕأٓ پضيَص

ؽزح صدور سند ماهپات اماکن روسدتایی و تغاادزا در

ررزسددتان دامغددان در سددا  1390تددا مادداحت

اتعاد اجت اعی و انتضدادی در سدؾم روسدتاهای منؾقده
وجود دارد .رد تأثاز متغاز ؽزح صدور سدند ماهپادت

 14027کامومتزمزتد و ج عاددت  86908یفددز اس ؽددزف

اماکن روستایی تز تغاازا اجت اعی و انتضادی سیددگی
روستایاان تدان  0/252تدا  0/309تدزآورد ردده اسدت.
ااشایا سزمایه گذاری در روسدتاها تاجدتزین تدأثاز را تدا
عددزیة  32/5تددا  35درصددد در رددپلگاددزی تغااددزا
اجت اعی و انتضادی در سیدگی روستایاان دارته است.
در خددارا اس کجددور تحقاقددا مجدداتری در سمانددۀ
ماهپات اماکن روستایی مجاهده یجده است؛ اما تده ؽدور
کمددی مؾاهعددا پزاکندددهای در حددوسۀ ماهپاددت اراعددی
روسدتایی مدزتثؼ تدا تح د یاادت گزدیدد :تدزای تغااددز

رد ا تدده اسدتان هددای گمادتان و ماسیدددران و اس ؽددزف
جنوب ته استان اصفران و اس ؽزف ردز تده ررزسدتان
ردداهزود و اس لددزب تدده ررزسددتانهددای سد د نان و
مردددیرددرز منترددی مددی رددود .حدددانل ؽددو رددزنی
جغزاااایی ررزسدتان دامغدان  53درجده و  42دناقده و
حددانل عدزط ر د اهی جغزااادایی آن  24درجدده و 15
دناقه ندزار داردته و ارتفدا ایادتگاه هوارناسدی مزکدش
ررزستان اس سؾم دریا  1155متز و اخت ف سداعت آن
تا ترزان  11دناقه و  5ثایاده اسدت .ررزسدتان دامغدان
دارای  165آتادی هادت و در پایدان سدا  ،1390دارای

سدداختار ماهپاددت سمددان در ایگماددتان عددواممی ماینددد

 2ت ددا 3 ،رددرز و  6دهاددتان اسددت( .اسددتایداری
س نان .) 7:1390،اس مرد تدزین عوامدل مدؤثز در انمدا

ج عادت آینددده و تددأثاز رددتاب تغااددزا آب و هددوایی
م پن است مجثور ته اندداما رددید اس نثادل اادشایا

ررزستان دامغان وجود ررته کوه های یادثتاً مزتفد در

ااددشایا درگاددزی هددا تددز سددز اسددتفاده اس سمددان ،اجددار

دخاهت دوهدت تدزای کنتدز و مددیزیت مندات ک اداب
سمددان گددزدد ( .)Munton, 2009: 56در راتؾدده تددا
ماهپاددت سمددان در ایگماددتان دو متغاددز ،یعنددی یاددثت
واتاتگی و سؾم آموسز و پزورز سزپزسدت خدایوار ،اس
تاجدتزین نددر تدزای پدااتاندی تدزجام خدایواده در
ماهپادت مجددتزک منددات تزخددوردار اسددت ،درحدداهیکدده
تعدادی اعغای خایواده ،یگهداردتن دا توسدؼ خدایواده،
مااحت سمان های کجت رده و اس دسدت دادن ت جدی
اس محوؽ دۀ ممپددی اس اوهوی دتهددای جدددی تددزای اسددپان
مجدد خایوار ته رد ار مدیرود ( Bogale et al, 2006:

 .)134مؾاهعا در ایندیایای امزیپا یجان مدیدهدد کده
مر تزین روز خزدردن نؾعدا ممپدی ،روردی اسدت
کده در آن نؾعدۀ اصدمی تده دو نؾعدۀ ماداوی در ایددداسۀ
جدید تحت تأثاز ازاینددهای اجت داعی خدایوار صدور
مدددیگادد دزد (.)Donelly et al, 2008: 230

اؽزاف ررزستان و یاش یشدیپی ته کویز را مدیتدوان ککدز
کزد .تا توجه ته مون جغزاااایی دامغدان کده در منؾقدۀ
معتدهه وان رده است ،ماشان درجدۀ حدزار آن سیداد و
اس مناؽق خجک و تااتدایی ایدزان محادوب مدیگدزدد .اس
ویژگی های انما دی آن تاریددگی کد و اخدت ف رددید
درجۀ حزار
.)13:1371

رة و روس است ( ساسمان تزیامده و تودجده،
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ضىل  : 1مًلعٕت مىغمّ مًرد مغالعٍ
منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

 -ريش تحمٕك

اجزا ،اما ته هحداؿ تقادا ا کجدوری تثددیل تده ردرز

تحقادق ایجددا ردده اس یظددز هددف کددارتزدی و روز
ایجددا آن ،توصددافی –تحمامددی اسددت و روز گددزدآوری

ردده اسدت ،تنداتزاین ،اس جامعددۀ آمداری حدذف گزدیددد.

اؽ عا در این پژوها تزکاثی است :تزای ج د آوری

جرت تزآورد حج خایوارهدای ی ویده تدزای پزسجدگزی
در روسددتاهای مددورد مؾاهعددده ،اس روز ی ویددهگادددزی

اؽ عا و داده های مدورد یاداس اتتددا اس اسدناد و مددارک

کوکزان تا عزیة دنت  6و عدزیة اؽ اندان  95درصدد،

معتثز استفاده رده اسدت؛ سداس دادههدای ج د آوری
رده اس ؽزیق پزسجنامه ،پس اس کدگدذاری و ایتقدا تده

 216یفز مورد پزسجگزی ندزار گزاتندد و رداوۀ ایت داب

یددز ااددشار رایایددهای  ،spssتجشیدده و تحماددل گزدیددد.
ررزسددتان دامغددان در سددا  1385دارای  165آتددادی
است که اس این تعدداد ،در  16آتدادی ؽدزح صددور سدند
اجدزا ردده اسدت ،کده اس تدان آن هدا ،روسدتاهای جدشن،
دروار ،مددومنآتدداد ،صددادآتاد ،ررزسدداسی ،اازوسآتدداد و
یعا آتاد که ؽزح صددور سدند در آن هدا اس تزیامدۀ سدو

ی ویه در این تحقاق تده صدور ی ویدهگادزی تضدادای
توده است .در پاسخ ته سؤا تحقاق ،ازعاۀ سیدز مؾدزح
و مورد آسمون نزار گزاته است:
«تٍ وظز مٓ رسد خىثٍ َاْ اختماعٓ ،التصرادْ،
والثدْ ي مدٔزٔتٓ ي وُادْ در تحمكپرذٔزْ اَرداف
عز صدير سىد امراوه ريسرتأٓ ترٍ مٕرشان لاترل
معحظٍاْ مؤثز تًدٌ است».

توسعه رزو رده و ته ؽور کامل یاش اجدزا ردده اسدت،

 -معزفٓ ضاخصَا ي متغٕزَا

ایت دداب و مددورد مؾاهعدده نددزار گزاتنددد .ج عاددت ایددن
روستاها تز اسا سزرد اری سدا  1390تزاتدز 3960

متغازهدای ایددن تحقادق رددامل دو متغادز واتاددته و

یفز در ناهة  1126خایوار است .س تده ککدز اسدت کده
روستای ک ته یاش ؽزح صدور سند در آن ته ؽدور کامدل

ماتقل اسدت ،کده تدزای تزرسدی مادشان تحقدقپدذیزی
اهداف ؽزح صدور سند ماهپات امداکن روسدتایی تحدت
عنوان متغاز واتاته این پدژوها هردار متغادز مادتقل

جغرافیا و آمایش شهری  -منطقه ای ،سال پنجم ،شماره  ،51تابستان 5931
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(خامدی کد  ،کد  ،متوسدؼ ،سیداد ،خامدی سیداد) 

رامل عوامل اجت داعی ،انتضدادی ،کاهثددی ،مددیزیتی و
یرادی تعزیت گزدید ،که این متغازها ردامل گویدههدا و

هاپز
تنظا رده اید  .ه چنان پایایی گویه ها تز مثنای آهفدای

معزاه هایی است کده در جدداو سیدز تده صدور کامدل

کزویثا تا اعتثار  0.52تا  0.74تأیاد گزدید.

یجان دادهرده است .ت دامی گویدههدا تدز مثندای ؽادت
خديل  : 1متغٕز ي ضاخص َاْ تحمٕك
شاخص

متغیر

هتغ٘زّإ هستقل
هتغ٘ز
ٍاتستِ

آلفای
کرونباخ

اجتواعٖ

قلوزٍ هطارکتًْ ،ادٌِٗضدى هطارکت ،هزاتة هطارکت ،ضَ٘ٓ
هطارکت ،سٌد هالک٘ت....،

1..0

کالثدٕ

جاٗگاُ هکاًٖ ٍ فضاٖٗ ،تافت رٍستا ،دستزسٖ ،هَقع٘ت
استقزار رٍستا
تجزتِ  ،رٍٗکزدّ ،واٌّگٖ ،تزًاهِ ٍ ًظارت ،ساسٍکار درًٍٖ
ٍضع٘ت فعال٘ت ،ارسش اراضٖ ،تسْ٘الت هالّٖ ،شٌِٗ اجزا،
ٍضع٘ت تَل٘د ،جذب سزهاِٗ ٍ درآهد
افشاٗص سزهاِٗگذارٕ ،استفادُ اس تسْ٘الت تاًکٖ ،جلَگ٘زٕ
اس اختالفات هحلٖ ،قزارگزفتي اهالک در چزخٔ اقتصادٕ

1..0

هدٗزٗتٖ ٍ ًْادٕ
اقتصادٕ
تحققپذٗزٕ اّداف
طزح صدٍر سٌد

1..0
1..0
1..0

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

چارچًب وظزْ تحمٕك
در سدا  1302کدده نددایون ثثدت ام د ک در کجددور
تزای اوهانتار ته اجزا درآمد ،تنرا تعدداد ک دی اس امد ک
ررزی ته ثثدت رسداد .اسدتقثا عدعات مدزد  ،دوهدت
وندت را مجثدور کدزد تدا در سدا  1310ندایون اجثداری
ثثت ام ک را ته تضویة تزسداید (تاوادا .)3 :1380 ،تدز
ای ن اسا هز ازدی که ممپی را تحت تضزف داردت تدا
مزاجعده تده ادارۀ ثثدت محدل و تپ ادل ادز انراریامدده،
حددود ،ثغددور و یدو ممددک را مجد ش کددزد و تده ثثددت
رساید .این نایون اگدز هده در ردرزها ،ررزیجدانان را اس
مندداا صدددور سددند ماهپاددت منتفدد ی ددود؛ وهددی در
عزصه های روستایی ته جرت ندر ماهپدان ،روسدتایاان
اس منداا آن تزخددوردار یجدددید .تدا تحددو اجت دداعی -
انتضدادی ده دۀ ( 40تدده ویدژه اجددزای نددایون اص د حا

سمانی کجت و کار می ی ود تده عندوان ماهدک آن سمدان
نم داد میرد .عمیرلد تحدو

تده وندو پاوسدته در

روسدتاهای کجدور ،تنردا تعدداد محددودی اس خایوارهددای
روسددددتایی اس سددددند ماهپاددددت تزخددددوردار ردددددید
(حاانی حاصل و عشیشپور.)4 :1387،
سنددار کزدن اماکن روستایی ه اس یظز ایدده و هد
اجزا ساتقۀ سیادی در ایدزان یددارد ،تمپده تده عندوان یدک
ؽزح جدید در تحقق ازایندهای توسعۀ روسدتایی تمقدی
مددیگددزدد .تزیامددههددای توسددعۀ انتضددادی ،اجت دداعی،
ازهنگی ج روری اس می در کنار ات اک سااسدتهدایی
جرددت تزخددورداری اس خدددما سیزتنددایی ،راددداهی و
پجددتاثایی توهاددد ،درصدددد رادد مجددپ

ع ددده در

روستاهای کجور تز آمده اسدت .یپدی اس ایدن مجدپ ،
یثود اسناد رسد ی ماهپادت اسدت کده جردت راد آن،

ارعددی) روسددتایاان اس صدداحة یاددق سراعددی ترددزهمنددد

ؽزح صدور سدند روسدتایی در دسدتور کدار ندزار گزاتده

ردید .ته ؽوری که ؽثق نایون ،هدز سارعدی کده تدز روی

است (تزراشیان و اؽراری.) 202 :1389 ،
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تاسگی این مادلمه و ایجدا آن تده ؽدور گادتزده در
کجدور تدزای ی ادتانتدار ،یادداس تده سماندهسداسی تددزای

مجارکت ،مزاتة مجدارکت ،رداوۀ مجدارکت ،در یدواحی
روستایی مورد تزرسی نزار میگازد.

رناسایدن آثار آن در جامعۀ روستایی را ایجاد مدیکندد.

ب :عوامل و جنثه های انتضادی :در ایدن تعدد یادش اس

ؽزح صددور سدند ماهپادت تاادت مادپویی روسدتاهای
کجور ،اتتدا در تزیامدۀ توسدعۀ دو تدا عندوان تثضدزۀ 71

رددداخشهدددایی مایندددد وعدددعات اعاهادددت ،ارسز
اراعی،تاددرا مدداهی ،هشیندده اجددزا ،وعددعات توهاددد،

در روستاهای تا ی  400خایوار و مزاکش دهادتانهدا ،در

جذب سزمایه و درآمد در یواحی روستایی مدورد تزرسدی

تزیامۀ سو تا عندوان «مدادۀ  »140در روسدتاهای تدا ی
 200خایوار و مزاکش دهادتانهدا و در تزیامدۀ هردار تدا

نزار میگازد.
ا :عوامل و جنثههدای کاهثددی :در ایدن تعدد یادش اس

عندوان «مدادۀ  »133در کمادده روسدتاهای دارای رددورای

راخش هایی مایند جایگاه مپایی و اغایی ،تاات روسدتا،

اس می ته تضویة مجمس رورای اس می رساد .سداس
آیانیامۀ اجزایی آن پس اس تضویة در هالت دوهدت تده

دستزسی ،مونعات استقزار روسدتا ،در یدواحی روسدتایی
مورد تزرسی نزار میگازد.

دو ارگان مجزی ؽدزح ،تناداد مادپن ایقد ب اسد می و

د :عوامل و جنثه های مدیزیتی و یرادی :در این تعدد

ساسمان ثثت اسناد و ام ک کجور ات غ گزدیدد (عاتددی،
 .)98 :1385ه اکنون یاش در ناهة نایون اهحدا مدوادی

یاش اس راخش هدایی مایندد تجزتده ،رویپدزد ،ه داهنگی،
تزیامده و یظدار  ،سداسوکار درویدی ،در یدواحی روسدتایی

ته نایون سامایدهی اس توهادد و عزعدۀ مادپن ،در حدا

مورد تزرسی نزار میگازد.
در این پژوها تزای سدنجا تحقدقپدذیزی اهدداف

اجزا است.
مر تزین عوامل مؤثز در تحققپدذیزی اهدداف ؽدزح
صدور سند ماهپات اماکن روستایی در ایدزان را مدیتدوان

ؽزح اس اهگوی ردپل  2اسدتفاده ردده اسدت کده در آن
تحقق پذیزی اهداف ؽدزح صددور سدند ماهپادت امداکن

در اتعاد سیز مورد تزرسی نزار داد:

روستایی ته عنوان متغاز واتاته مؾزح رده اسدت و یادش

اهدت :عوامددل و جنثددههددای اجت دداعی :در ایددن تعددد
ردداخش هددایی ماینددد نم ددزو مجددارکت ،یرادینددهردددن

هردار تعدد اجت داعی ،انتضدادی ،کاهثددی و مددیزیتی و
یرادی ته عنوان متغاز ماتقل مؾزح ردهاید.

ضىل  : 2مدل مفًُمٓ پضيَص
منث  :یااتههای تحقاق1392 ،
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ٔافتٍَاْ پضيَص


دسدت آمددده در سماندۀ رددغل روسدتایاان 44/ 2 ،درصددد 

 -ئضگَٓاْ فزدْ پاستگًٔان

اازاد کارمندان رالل و تاسیجاتۀ سداسمانهدا و یرادهدای
دوهتددی و لازدوهتدددی 34/5 ،درصدددد اادددزاد کجددداورس و

پژوها حاعز مثتندی تدز تحمادل هدای توصدافی و
استنثاؽی است ،که اس روز های توصافی تدزای تزرسدی

تانیمایده دارای مجالل آساد و لازه تودهاید.

ویژگی های جامعدۀ آمداری مدورد یظدز یعندی جنادات،
سن ،ماشان سواد ...استفاده رده است .در جامعدۀ آمداری

 عًامل مؤثز تز تحمرك پرذٔزْ عرز صردير سرىدمالىٕت اماوه ريستأٓ

این پژوها سیان تا  57/ 5درصد تاجتزین ازاوایدی را تده

الا /عًامرل مردٔزٔتٓ ي وُرادْ :تدزای سدنجا

خود اختضا داده اید .اس مج و  216خدایوار روسدتایی
که مورد پزسجگزی نزار گزاتدهایدد  19/3درصدد را اادزاد

تحقدق پددذیزی اهددداف ؽددزح در ایددن پددژوها اس جنثددۀ
مدیزیتی و یرادی اس راخش هایی هون تجزته و رویپدزد

سیز  30سا و  37/2درصد را اازاد تان  31تدا  50سدا

استفاده رده است کده در تزگازیددۀ دو معدزف اسدت .در

و  42/5درصد را اازاد تا ی  51سا تجپال مدیدهندد.

این تحقاق تزای ارسیاتی معدزف هدا اس ؽادت  5گشیندهای
هاپز استفاده ردده اسدت .ایحدزاف معادار سدؤا هدای

در جامعددۀ آمدداری مددورد یظددز اس یظددز سددواد تاجددتزین
ازاوایددی (یعنددی64یفددز معدداد 30.9درصددد) مزتددوػ تدده

مزتوػ ته عوامل مدیزیتی و یرادی یشدیک تده یپددیگز و

مقؾ د اتتدددایی اسددت ،کدده اس ایددن ماددان  14/5درصددد

تزاتز تا  1.11و  1.32است .یتایع یجاندهندۀ این اسدت

تددیسددوادید .تنرددا 28/5درصددد اس پاسدد گویان دارای
دیام و تا تز هاتند .تز اسا اؽ عدا تده
تحضا

که گویه های ککزرده تا سؾم تدأثاز متوسدؼ تدا کد اس
سوی اازاد ایت اب رده است.

خديل  : 2عًامل مدٔزٔتٓ ي وُادْ تأثٕزگذار تز عز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ
ضز

َٕچ

وم

متًسظ سٔاد خٕفٓ سٔادمٕاوگٕه اوحزاف معٕار ممدار احتمال
سمًن واْ دي

ه٘شاى هطارکت دّ٘ارٕ ٍ ضَرإ اسالهٖ 44.9

5.3 26.6 19.8

3.4

1.11 2.02

0.000

رٍستا در تِْ٘ طزحّإ ّادٕ ٍ عوزاًٖ
عالقِ هٌدٕ ٍ ضٌاخت هزدم اس طزح

24.2

10.1 23.7 26.1 15.9

1.32 2.80

0.001

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

ب /عًامل التصادْ :تا توجده تده یتدایع تده دسدت
آمده ،مجاهده مدیگدزدد سدؤا هدای مزتدوػ تده عوامدل

تایی) اسدت .ایحدزاف معادار سدؤا هدا اس  0.89تدا 1.24
متغاز اسدت  .در ایدن جنثده یادش تدزای سدنجا تحقدق

انتضادی اکبزاً تا گشینههای َرٕچ ،کد و متوسدؼ پاسدخ

پدذیزی اهددداف ؽددزح اس رداخش هددایی هددون وعددعات

داده رده ،تا یگاهی تده مادایگان تده دسدت آمدده اس هدز
سؤا مج ش مدی ردود کده مادایگان سدؤا هدای ایدن

اعاهات ،هشینه اجدزا و وعدعات توهادد در ناهدة 8گویده
استفاده رده است.

جنثه ه گی ک تز اس ( 3عدد وسدؼ در ؽادت هاپدز 5
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تزرسی عوامل مؤثز تز تحققپذیزی اهداف ؽزح صدور سند ....
خديل  : 3عًامل التصادْ تأثٕزگذار تز عز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ
َٕچ

وم

متًسظ

سٔاد

خٕفٓ
سٔاد

مٕاوگٕه

اوحزاف
معٕار

ممدار احتمال
سمًن واْ دي

ااشایا یز ارتغا

13.1

23.1

37.7

20.1

6.0

2.83

1.08

0.000

رال ن ت اهای انتضادی

15.3

38.9

35.5

8.4

2.0

2.43

0.92

0.000

ماشان هشینه تزای روستایاان

11.9

24.8

34.2

22.3

6.9

2.88

1.10

0.000

توهادا ت اهای انتضادی

20.8

38.1

32.2

6.9

2.0

2.31

0.94

0.000

ماشان و تنو توهاد کجاورسی

29.9

30.4

28.4

10.3

1.0

2.22

1.02

0.000

وجود اعاهاتهای ازا روستایی

40.0

30.2

18.0

11.2

.5

2.02

1.04

0.000

31.9

17.6

31.4

12.7

6.4

2.44

1.24

0.000

37.8

18.4

32.8

9.5

1.5

2.18

1.09

0.000

ضز

هگویگی اؽ رسایی در راتؾه تا هشینههای
صدور سند
حغور در تاسارهای ازا روستایی
منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

در روستاهای مورد یظدز تدا توجده تده اینپده منؾقدۀ

هز سؤا مج ش می رود که ماایگان سؤا هدا تده جدش

مورد مؾاهعه در انما خجک و تااتایی واند ردده اسدت،

 3سدؤا  ،تقاده ک تددز اس  3و ایحدزاف معاددار سدؤا هددا اس

تاددااری اس سمددانهددای کجدداورسی تددیحاصددل اسددت و

 0.80تا  1.30متغاز است .تزای سدنجا تحقدقپدذیزی

گزاتن سند ماهپات یده تنردا یتوایادته تدز کجداورسی و
وععات توهاد اثزگدذار تاردد ،تمپده تادااری اس اادزاد تده

اهداف ؽزح اس جنثدۀ انتضدادی اس رداخشهدایی مایندد
ترزهگازی اس تدوان هدا و امپایدا محمدی ،یرادیندهرددن

دهال تیحاصمی سمان ته ررز مراجز کزدهاید.

مجارکت ،وععات کافات ماپن روسدتایی و ...اسدتفاده

ج /عًامل اختماعٓ :تا توجده تده یتدایع تده دسدت
آمده ،مجاهده مدیگدزدد سدؤا هدای مزتدوػ تده جنثدۀ

رده است .تا یگاهی اج اهی میتوان ته این یپتده ارداره
کزد عوامل اجت اع ی اس سدوی پاسدخدهنددگان تده ؽدور

اجت اعی یاش اکبزاً تدا گشیندههدای َرٕچ ،کد و متوسدؼ

متوسؼ تا سؾم تأثازگذاری متوسؼ ایت ابردهاید.

پاسخ داده رده ،تا یگاهی ته ماایگان تده دسدت آمدده اس
خديل  : 4عًامل اختماعٓ تأثٕزگذار تز عز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ
ضز

َٕچ

وم

متًسظ

سٔاد

خٕفٓ
سٔاد

مٕاوگٕه

اوحزاف
معٕار

ممدار احتمال
سمًنواْ دي

ته کار گزاتن یازوهای محمی تزای ایجا امور ثثتی

29.6

18.0

35.9

11.2

5.3

2.45

1.18

0.000

59.4

27.7

10.4

2.0

.5

1.56

0.80

0.000

5.1

13.2

55.3

17.3

9.1

3.12

0.93

0.000

3.2

17.0

54.8

18.1

6.9

3.09

0.87

0.000

ماشان مجارکت روستایاان در تراۀ یقجه تفپاپی

23.6

13.3

32.5

20.7

9.9

2.80

1.28

0.000

دخاهت مدیزیت محمی در پاجثزد اجزای ؽزح

32.7

24.4

21.5

12.7

8.8

2.40

1.30

0.000

اؽ رسایی ،مجور  ،ارتقای دایا اهاهی در جردت
پاجثزد ؽزح

14.3

20.2

46.3

12.8

6.4

2.77

1.05

0.000

کافا ت نزارگازی اغاهای داخل خایه پس اس ؽزح

2.4

10.2

30.2

36.6

20.5

3.62

1.00

0.000

تأثاز تنوعا نومی ،ستدایی ،مدذهثی تدز رویدد ؽدزح
صدور سند
ایعؾاف پذیزی مدزد در تح دل مجدپ یاردی اس
اجزای ؽزح
توجه تده ارتقدای دایدا روسدتایاان در حدوسه امدور
ثثتی

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،
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تایی) است .ایحزاف معاار سدؤا هدا تزاتدز تدا اس  0.87تدا

د /عًامل والثدْ :تز اسا یتایع تده دسدت آمدده،
مجداهده مددیگددزدد کده سددؤا هددای مزتدوػ تدده متغاددز

 1.0است  .در این پژوها تزای سنجا عوامدل کاهثددی

کاهثدددی اکبددزاً تددا گشینددههددای متوسددؼ و سیدداد پاسددخ

مؤثز تز تحقق پذیزی اهداف ؽزح اس رداخشهدای تاادت

داده رده ،ماایگان ته دست آمدده اس هدز سدؤا مجد ش
می ساسد که ماایگان سدؤا هدای ایدن متغادز تده جدش 1

روستا ،کافات ماپن روستایی و ...تدا  8گویده اسدتفاده
رده است .یتایع یجان دهنده ایت اب سؾم متوسدؼ تدا

سؤا  ،تقاۀ تاجتز اس ( 3عددد وسدؼ در ؽادت هاپدز 5

سیاد گویه های مورد یظز اس سوی پاسخدهندگان است.

خديل  : 5عًامل والثدْ تأثٕزگذار تز عز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ
خٕفٓ
سٔاد
18.7

3.59

.5

4.9

19.1

47.5

27.9

3.98

0.84

سؾم سیزتنا پاا و پس اس ؽزح صدور سند

4.9

26.5

32.4

33.3

2.9

3.03

0.96

0.000

تعداد تناهای مقاو ساسی رده در تزاتز سهشهه

.5

4.4

22.2

41.9

31.0

3.99

0.87

0.000

تؾاتق ساختوساسهای جدید تا ؽزح هادی

1.5

5.0

35.0

37.0

21.5

3.72

0.91

0.000

ماشان اغاهای سثش ایجادرده پاا و پس اس اجدزای ؽدزح
صدور سند

ضز

َٕچ

وم

متًسظ

سٔاد

ترثود پزاکندگی نؾعا ماپویی پس اس اجزای ؽزح
تعداد تناهدای تردزهمندد اس مضداهم تدادوا پداا و پدس اس
اجزای ؽزح صدور سند

.0

6.9

45.8

28.6

مٕاوگٕه

اوحزاف
معٕار
0.87

ممدار احتمال
سمًن واْ دي
0.000
0.000

54.1

29.3

9.8

5.9

1.0

1.70

0.94

0.000

ااشایا پاوستگی تاات روستا در اثز اجزای ؽزح

.5

8.3

42.4

34.1

14.6

3.54

0.86

0.000

کاها گااتگی تاات روستا در اثز اجزای ؽزح

1.5

9.8

43.4

31.7

13.7

3.46

0.90

0.000

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

 -اَررداف عررز صرردير سررىد مالىٕررت امرراوه

یگاهی ته ماایگان ته دست آمده اس هدز سدؤا مجد ش
می رود که ماایگان این سؤا ها ته جدش  2سدؤا  ،تقاده

تا توجه ته یتایع یظزسنجی مجاهده مدیگدزدد کده

تاجتز اس ( 3عدد وسؼ در ؽات هاپدز  5تدایی) اسدت.

ريستأٓ:

سؤا های مزتدوػ تده متغادز اهدداف ؽدزح صددور سدند

ایحزاف معاار سؤا

اس  0.78تا  1.07است.

اکبزاً تا گشینه هدای متوسدؼ و سیداد پاسدخ دادهردده ،تدا
خديل  : 6تزرسٓ يضعٕت اَداف عز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ در مىغمٍ
اَداف عز صدير سىد
تفاو نا ت سمان های ماپویی پداا و
پس اس ؽزح
ماشان تفاو در تزخورداری اس تادرا
یظا تایپی کجور تا اتپا ته سند ماهپادت
نثل و تعد اس ؽزح
ماشان گاتزز اعاها تهدای پایده در اثدز
اجزای ؽزح
ماشان تزوس تدنا هدای اجت داعی در اثدز
اجزای ؽزح
رادد اخددت ف در سمانددۀ حددد و مددزس
ماهپاتها
منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

َٕچ

وم

متًسظ

سٔاد

خٕفٓ
سٔاد

مٕاوگٕه

اوحزاف
معٕار

ممدار احتمال
سمًن واْ دي

2.0

6.9

25.1

39.9

26.1

3.81

0.97

0.000

8.4

24.8

40.1

17.3

9.4

2.95

1.07

0.000

36.0

37.9

22.2

3.0

1.0

1.95

0.89

0.000

.0

1.5

17.7

39.4

41.4

4.21

0.78

0.000

.5

1.0

19.8

41.1

37.6

4.14

0.80

0.000
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ؽور متوسؼ ماایگان پاسخ اادزاد جامعدۀ آمداری تده
گویدده نزارگددزاتن ام د ک در هزخ دۀ انتضددادی یجددان اس
سؾم تأثاز سیاد ؽزح در محددودۀ مدورد یظدز اسدت .تده
گفتۀ روسدتایاان اجدزای ؽدزح و سدنددار رددن امد ک
آن ها تاع ااشایا نا ت خایه های روستایی یادثت تده
نثل اس اجزای ؽزح صدور سند رده است .یتدایع مزتدوػ
تدایپی یجداندهنددۀ ایدن
ته گویه ،استفاده اس تارا
امز است که در محددودۀ مدورد یظدز سدؾم تأثازگدذاری
آن متوسؼ است .ته گفتۀ اکبزیدت روسدتایاان تدا توجده
ته سنددار ردن امد ک آنهدا دسدتااتی تده تادرا
تایپی تا گذرته هندان ازنی تزای آیدان یداردته اسدت.
ه چنان آن ها متذکز رددهایدد تدا وجدود داردتن سدند
ماهپات ه چنان مزاحدل ندایویی و اداری تدزای دریاادت
مجپل و س ت است  .ته ؽور متوسدؼ پاسدخ
تارا
اازاد ته گویۀ جموگازی اس تزوس اخت اا محمدی یجدان اس
سؾم تأثاز سیداد آن در تدان جامعدۀ آمداری مدورد یظدز
است .ته گفتۀ اکبزیت روستایاان اجدزای ؽدزح توایادته
ته ؽور مؤثزی تز تنا هدای اجت داعی ،دعدوا و درگادزی
هددای ندددی ی اثزگددذار تارددد .اگددز هدده در مددواردی در
روستا اجزای ؽزح ،تاع ایجاد درگادزی و مجادهدۀ تدان
ساکنان و خایوادۀ تاسمایده اس ارتداب روسدتا ردده ،وهدی اس
ؽزیق مزاج نغایی این مدوارد یادش حدل و اضدل ردده
اسددت .پاسددخ ااددزاد تدده گویددۀ مزتددوػ تدده ااددشایا
سزمایه گذاری ،حاکی اس سدؾم کد تأثازگدذاری ؽدزح ،
در محدودۀ مورد یظدز اسدت  .اجدزای ؽدزح یتوایادته تدز
ااشایا اعاهاتهای پایه (کجداورسی ،صدنعت ،خددما )
تأثاز سیادی تگدذارد و تده تثد آن یتوایادته تدز تندو و
توهادددا کجدداورسی و توهادددا ت دداهددای انتضددادی
اثزگذار تارد .و این امز یاش تاع کاها حغدور اادزاد در
تاسارهای ازا روستایی اسدت .کده در یتاجدۀ ؽدزح ،تدأثاز
تااار ک ی تز ااشایا سزمایهگذاری گذارته است.

 تحفٕل فضأٓ ارتثراط ترٕه عًامرل مرؤثز ترزتحمك پذٔزْ ي اَداف عرز صردير سرىد در سرغح
ريستاَا

در این ناد ت تده تحمادل رواتدؼ مادان متغازهدای
تحقاق پزداختده مدی ردود و تدا اسدتفاده اس آسمدونهدای
آمداری مناسدة (تدا سدؾم اؽ اندان  )%95آنهدا مدورد
تجشیه و تحمال نزار مدیگازیدد .نثدل اس تزرسدی ارتثداػ
تان متغازها س است یزما تدودن آنهدا تعادان گدزدد
تا آسمدون مناسدة جردت تزرسدی ارتثداػ (پازسدون یدا
اسداازمن) تده کدار گزاتده ردود .هدذا تده ک دک آسمددون
کوه وگزوف -اس ازیوف یزمدا تدودن متغازهدای تحقادق
تزرسی رد که یتایع ته رزح سیز است:
تا توجه ته یتایع ته دست آمدده م حظده مدیگدزدد
که سؾم معنی داری این آسمون تزای ت دامی متغازهدای
تحقاق ته تفپاک روستاهای ی ویه تاجدتز اس  0.05تدوده
و هددذا اددزط صددفز آسمددون کوه ددوگزوف مثنددی تددز
یزما تودن داده ها پذیزاته میرود ،تنداتزاین مدیتدوان اس
آسمون عزیة ه ثاتگی پازسدون تدزای تزرسدی راتؾدۀ
متغازها در روستاها استفاده ی دود .تدا توجده تده یتاجدۀ
آسمون ه ثاتگی پازسون مقدار احت دا آسمدون جردت
ارتثداػ تدان اهدداف صددور سدند تدا متغادز مددیزیتی و
یرادی در هدا یدک اس روسدتاهای مدورد مؾاهعده ک تدز
 0.05یاات .تناتزاین ازعاۀ صفز آسمون مثنی تدز عدد
ارتثاػ معندی دار تدان دو متغادز مدورد تزرسدی در ت دا
روستاها تأیاد می رود  .یعندی در هدا یدک اس روسدتاها
تدان اهدداف صددور سدند تدا متغادز مددیزیتی و یردادی
ارتثاػ معنی داری اس هحاؿ آماری وجود یدارد .تدز اسدا
یتایع آسمون ه ثاتگی پازسون مقددار احت دا آسمدون
جرددت ارتثدداػ تددان اهددداف صدددور سددند تددا تغااددزا
انتضادی در ها یک اس روستاهای مدورد مؾاهعده ک تدز
 0.05یاات .تناتزاین ازعاۀ صفز آسمون مثنی تدز عدد
ارتثاػ معندی دار تدان دو متغادز مدورد تزرسدی در ت دا
روستاها تأیاد می رود  .یعندی در هدا یدک اس روسدتاها
تددان اهددداف صدددور سددند تددا متغاددز انتضددادی ارتثدداػ
معنیداری اس هحاؿ آماری وجود یدارد.
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خديل  : 7تزرسٓ ارتثاط تٕه عًامل مؤثز تز تحمك پذٔزْ ي اَداف عز صدير سىد مالىٕت در ريستاَاْ مًرد مغالعٍ

هدٗزٗتٖ ًْ-ادٕ

اقتصادٕ

اجتواعٖ

کل

کالثدٕ

نام
روستا

هقدار احتوال آسهَى

هقدار
ضزٗة
ّوثستگٖ
پ٘زسَى

هقدار
احتوال
آسهَى

هقدار
ضزٗة
ّوثستگٖ
پ٘زسَى

هقدار
احتوال
آسهَى

هقدار
ضزٗة
ّوثستگٖ
پ٘زسَى

هقدار
احتوال
آسهَى

هقدار
ضزٗة
ّوثستگٖ
پ٘زسَى

هقدار
احتوال
آسهَى

هقدار
ضزٗة
ّوثستگٖ
پ٘زسَى

درٍار

.162

.225

.090

.279

0.25

0.191

0.025

0.363

0.005

.434

هَهيآتاد

.227

.223

.168

.268

0.251

0.229

0.18

0.247

.053

.351

ضْزساسٕ
ًع٘ن آتاد
ص٘دآتاد

.154

-.419

.588

.184

0.791

-0.103

0.097

-0.526

.151

-.422

.438

-.261

.214

-.431

0.253

-0.399

0.811

-0.082

0.032

- 1.00.

جشى
ف٘زٍسآتاد





.082

-.388

.253

-.268

0.245

0.272

0.002

1.0.0

.294

.240

.056

-.255

.897

.019

0.046

- 1.0.0

0.06

0.262

.502

-.091

.587

-.147

.202

-.378

0.326

-0.283

0.165

0.364

.780

-.076

- مقدار احت ا آسمون ک تز اس  0/05است ،تناتزاین راتؾۀ معناداری تان متغازها وجود دارد.
منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

تا توجه ته یتاجۀ آسمون ه ثادتگی پازسدون مقددار

آسمون ه ثاتگی پازسون مجاهده مدیردود کده مقددار

احت ا آسمون جرت ارتثاػ تان اهداف صددور سدند تدا
متغاز اجت داعی تنردا در روسدتای جدشن ک تدز اس 0.05

احت ا آسمون جرت ارتثاػ تان اهداف صددور سدند تدا
کل عوامل مؤثز تنرا در روستای دروار و یعا آتداد ک تدز

است .تناتزاین ازعاۀ صفز آسمون مثنی تدز عدد ارتثداػ

اس  0.05است .تناتزاین ازعاۀ صفز آسمون مثنی تدز عدد

معنی دار تان دو متغادز مدورد تزرسدی در ایدن روسدتا رد

ارتثداػ معنددیدار تدان دو متغاددز مدورد تزرسددی در ایددن

می رود .یعنی در روستای جشن تان اهداف صددور سدند
تا متغادز اجت داعی ارتثداػ معندیداری اس هحداؿ آمداری

روستا رد مدی ردود  .یعندی در روسدتای دروار و صدادآتاد
تدان اهدداف صدددور سدند تددا کدل عوامددل مدؤثز ارتثدداػ

وجود دارد .اس مواردی که می توان ته عندوان تأیادد راتؾدۀ

معنیداری اس هحاؿ آماری وجود دارد.

ه ثاتگی در روستای جشن تان اهداف صددور سدند تدا
متغاز اجت اعی ککز کزد مدی تدوان تده سدؾم مجدارکت
تددا ی اهدداهی و پاگاددزی ماددلو ن روسددتا در جزیددان
اجزای ؽزح اراره کزد.
تا توجه ته یتاجۀ آسمون ه ثادتگی پازسدون مقددار
احت ا آسمون جرت ارتثاػ تان اهداف صددور سدند تدا
متغاز کاهثدی تنردا در روسدتای دروار و صدادآتاد ک تدز
اس  0.05است .تناتزاین ازعاۀ صفز آسمون مثنی تدز عدد
ارتثداػ معنددیدار تدان دو متغاددز مدورد تزرسددی در ایددن
روستا رد مدی ردود .یعندی در روسدتای دروار و صدادآتاد
تددان اهددداف صدددور سددند تددا متغاددز کاهثدددی ارتثدداػ
معنی داری اس هحاؿ آماری وجود دارد .تا توجه تده یتاجدۀ

 تزرسٓ عًامل تأثٕزگذار تز تحمكپذٔزْ اَدافعز صدير سىد مالىٕت اماوه ريستأٓ

تز اسا

یااته های جددو  ،8سدؾم معندیدار ایدن

آسمون تزای ت امی متغازهای تحقاق ته جدش مددیزیتی و
اجت اعی تاجتز اس  0.05توده و هدذا ادزط صدفز آسمدون
کوه ددوگزوف مثنددی تددز یزمددا تددودن دادههددا پذیزاتدده
می رود ،تناتزاین میتدوان اس آسمدون عدزیة ه ثادتگی
پازسون تزای تزرسی راتؾۀ متغازها (ته جدش مددیزیتی و
اجت دداعی) تددا اهددداف صدددور سددند اسددتفاده ی ددود .در
تزرسددی مزتددوػ تدده دو متغاددز مدددیزیتی و اجت دداعی اس
آسمون اساازمن استفاده میرود.
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تزرسی عوامل مؤثز تز تحققپذیزی اهداف ؽزح صدور سند ....
خديل  : 8وتأح سغح معىٓ دار سمًن وًلمًگزيف اسمٕزوًف در تزرسٓ وزمالتًدن متغٕزَا

هدٗزٗتٖ ٍ ًْادٕ اقتصادٕ اجتواعٖ کالثدٕ اّداف صدٍر سٌد
1.0..

1.1.

1.101

1..00

1..01

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

تددا توجدده تدده یتددایع پددژوها در جدددو  ،9مقدددار

عد ارتثاػ معنیدار تان دو متغاز مورد تزرسدی رد مدی

احت ا آسمون جرت ارتثاػ تان اهداف صددور سدند تدا
متغازهای پژوها تنرا در مدورد عوامدل کاهثددی ک تدز

رود .یعنی تان اهدداف صددور سدند تدا متغادز کاهثددی
ارتثاػ معنیداری اس هحاؿ آماری وجود دارد.

 0.05میتارد .تنداتزاین ازعداۀ صدفز آسمدون مثندی تدز
خديل  : 9وتأح سمًن َمثستگٓ تٕه اَداف صدير سىد تا عًامل تأثٕزگذار تز ن
متغٕز مًرد تزرسٓ

ممدار احتمال سمًن

ممدار ضزٔة

وتٕدّ سمًن

َمثستگٓ

مدیزیتی و یرادی

0.713

0.027

راتؾۀ معنیداری تان اهداف صدور سند تا عوامل مدیزیتی وجود یدارد

انتضادی

0.153

- 0.111

راتؾۀ معنیداری تان اهداف صدور سند تا عوامل انتضادی وجود یدارد

اجت اعی

0.654

- 0.035

راتؾۀ معنیداری تان اهداف صدور سند تا عوامل اجت اعی وجود یدارد

کاهثدی

0.000

0.407

راتؾۀ معنیداری تان اهداف صدور سند تا عوامل کاهثدی وجود دارد

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

متغازهدای دیگددز دوتداره تددزای ورود تده مددد مددورد

در این پژوها تزای تعاان سر یادثی متغازهدای
ماتقل در متغاز واتاته اس روز رگزساون گدا تده گدا

تزرسدی نددزار مدیگازیددد .رگزسدداون مزتدوػ تدده عوامددل

استفاده رده است .در این روز متغادزی کده تاجدتزین

تحقق پذیزی ؽزح صدور سدند تدز متغادز واتادته ؽدزح

تأثاز را تز متغاز واتاته دارد ،اتتدا وارد مد میرود و

صدور سند تزاسز داده رده و یتایع تددون داده پدز تده
صور سیز ته دست آمد:

خديل  : 10وتأح رگزسًٕن متغٕز ياتستٍ اَداف صدير سىد ي متغٕزَاْ مستمل عًامل تأثٕزگذار

R

ضریب تعیین

آمارۀ دوربین  -واتسن

آمارۀ F

سطح معنیدار

نتیجه

..0.

00.1

0...

00.0.

1.11

هدل هعٌٖدار است

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

که متغازهای ماتقل در مدد  14.4درصدد اس تغاادزا

تا توجه ته یتاجۀ ته دست آمدده ،مجداهده مدیردود

متغاز واتاته را تثاان میکنند.

که سؾم معنیدار مد ک تدز اس  0.05تدوده و هدذا مدد
معنیدار می تارد ،تنا ته عزیة تعادان مدیتدوان گفدت

خديل  : 11وتأح متغٕزَاْ ياردضدٌ در مزاحل رگزسًٕن گا تٍ گا

گام
1

متغیرهای مدل

ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معنیدار

نتیجه

عزض اس هثدأ

-.077

-1.034

.303

در هدل هعٌٖدار ً٘ست

کالثدٕ

.416

4.915

.000

در هدل هعٌٖدار است

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

جغرافیا و آمایش شهری  -منطقه ای ،سال پنجم ،شماره  ،51تابستان 5931
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می رود که عزط اس مثدأ یاش در مدد معندیدار یاادت،

تدا توجدده تدده جدددو اددو مجدداهده مددیرددود کدده
رگزساون گا ته گا تنرا در یدک مزحمده ایجدا ردده و

هپن سؾم معنیدار متغاز کاهثددی ک تدز اس  0.05تدوده

تأثازگددذار تزین متغاددز یعنددی کاهثدددی وارد مددد رددده

که یجان دهنده معنیدار تودن این متغاز در مدد اسدت.

است و پس اس آن روید متونت ردده اسدت؛ یعندی دیگدز
متغازها در مدد معندیدار یثدوده و وارد ی دیردوید ،تدا

در ادامۀ جدو مزتوػ ته متغازهای حذفردده مجداهده
میرود.

توجدده تدده سددؾم معنددیدار تدده دسددت آمددده ،م حظدده
خديل  : 12وتأح متغٕزَاْ حذفضدٌ در مزاحل رگزسًٕن گا تٍ گا

گام

1

متغیرهای مدل

ضریب استاندارد

آمارۀ t

سطح معنیدار

هدٗزٗتٖ

-.082

-1.060

.291

اقتصادٕ

-.100

-1.296

.197

اجتواعٖ

-.100

-1.289

.200

منث  :یااتههای تحقاق1392 ،

تز پایۀ یااتده هدای جددو  ،12سدؾم معندیدار تده

لازمعنی دارتودن این متغازها در مدد اسدت کده تاعد

دسددت آمددده تددزای سدده متغاددز مدددیزیتی ،انتضددادی و

ردده در مزحمدۀ دو یادش متغادزی تده مدد وارد یجدود.

اجت ددداعی تاجدددتز اس  0.05تدددوده و یجددداندهنددددۀ

تنداتزاین مدد تده دسدت آمددده تده صدور سیدز اسددت:

والثدْ*=- 0.77 + 0.415تحمكپذٔزْ اَداف عز صدير سىد
وتٕدٍگٕزْ ي ارائّ پٕطىُادَا

واحدهای تادوا ته جردت اسدتفاده اس مضداهم مزلدوب و

ؽزح صدور سند که در جردت توسدعۀ روسدتایی در

ته جرت یظدار اس سدوی تناداد ،در پدی داردته اسدت.

سؾم محدودۀ مورد مؾاهعده تده اجدزا درآمدده اسدت ،در
محدودۀ مورد مؾاهعه توایاته است اس تعدد اجت داعی تده

ته کارگازی مد ؽزاحیرده یجان دهندۀ این امدز اسدت

ؽزس هج گازی تز تنا های اجت اعی مؤثز واند ردود.
اس جنثۀ انتضادی ؽزح توایادته اسدت تدأثاز سیدادی تدز
روی نا ت امد ک روسدتایی در محددودۀ مدورد مؾاهعده
داردته تارددد تدده ؽدوری کدده نا ددت سمدا نهددای ااددزاد
روستایی یاثت ته نثل اس اخذ سند ته ؽدزس هجد گازی
ااشایا دارته است .اما اس ه دان جنثده ؽدزح یتوایادته
است تأثاز سیادی را تدز روی مادشان اردتغا و ه چندان
تاجدتز تده واسدؾۀ
تز اادشایا تزخدورداری اس تادرا
سند تزای اادزاد در روسدتاهای مدورد مؾاهعده تگدذارد .اس
جنثدۀ کاهثدددی ؽددزح در محدددودۀ مددورد مؾاهعدده تددأثاز
سیدادی را تدز مقداو سداسی ماداکن روسدتایی و اادشایا

که در سدؾم روسدتاهای مدورد مؾاهعده راتؾدۀ مادتقا
تان عوامل مؤثز تز تحققپدذیزی اهدداف در روسدتاها تدا
ؽزح صدور سند ماهپات تنردا ،مادان عوامدل کاهثددی و
تحقدقپددذیزی اهدداف وجددود دارد .در پایدان تدده منظددور
تزرسی ازعاه های تحقاق اس آسمدون عدزیة ه ثادتگی
اساازمن استفاده رده است .تا توجه ته یتایع تده دسدت
آمده ،مج ش مدی ردود سدؾم معنداداری آسمدون تدزای
ت دامی متغازهدا تحقادق ،جددش متغادز کاهثددی تزاتدز تددا
 ، 0.000که ک تز اس  0.05اسدت .تنداتزاین ادزط صدفز
آسمون مثنی تز عد ارتثاػ معنادار در مدورد ایدن عوامدل
تا متغاز واتاتۀ تحقاق تأیاد میرود و تنرا ادزط صدفز
آسمون در مورد عامل کاهثددی تدا متغادز واتادتۀ تحقادق

تزرسی عوامل مؤثز تز تحققپذیزی اهداف ؽزح صدور سند ....

مثنی تز عدد ارتثداػ معندادار رد مدیردود و در یرایدت
می توان ته این یپته ارداره کدزد در پدژوها ایجدا ردده
در سؾم جامعه مدورد مؾاهعدۀ تدان عوامدل کاهثددی تدا
تحققپذیزی اهداف راتؾه وجود دارد.
در یرایت می تدوان تده یپتده ارداره کدزد کده تدزای
تحقق پذیزی اهداف ؽزح یااس ته مددیزیت مدؤثزتز ؽدزح
در سؾم جامعه مورد مؾاهعده اسدت کده تدزای مددیزیت
ؽزح می تدوان در پایدان تده راهپارهدایی در ایدن سمانده
تحت عناوین سیز اراره کزد:
 -1در تاااری اس روستاها تاید اؽ عا و آگاهی مالو ن
( دهاار و رورای اس می) یاثت تده ؽدزح صددور سدند و
اهداف آن ااشایا یاتد .در این راستا میتوان تا محو کزدن
ونایت تاجتز ته م دیزیت روستایی ،تده جردت نزارگدزاتن
آن ها ،در روید اجزای ؽزح در روستا ،تا ته عنوان راهن دای
ؽزح تتوایند خدما تاجتزی ته روستایاان ارائه کنند.
 -2در یظز گزاتن معااادتهدای مداهی  ،تدزای خایوارهدای
ساکن در روستاها ،ته جردت مجدپ
هشینه.

مداهی در پزداخدت

 -3ماداعد و تعددیل در ردزایؼ ،تده جردت اسدتفاده اس
تایپی اس یظز نایویی و اداری تدزای روسدتایاان تدا
تارا
اتپا ته سند ماهپات آنها.
 -4تاید یظار دوهت تز دو یراد تناداد مادپن و سداسمان
ثثت ،در جرت اجزای ؽزح ته جرت مجپ ایجادرده در
تعغی اس روستاها ااشایا یاتد.
 -5جایگشینی مالو ن روسدتا تده جدای مادلو ن تناداد
ماپن ته جرت یظار تز ساخت و ساسها ته جرت تؾداتق
ؽزح صدور سند تا ؽزح هادی روسدتا در راسدتای تفدویظ
اخاارا ته مدیزیت روستایی.
 - 6استفادۀ تاجتز اس اپز ،تجزته و دایا اهداهی ،م ضوصداً
تشرگان روستا در تعاان حد و مزس ام ک و رناسایی ماهپان
ندی ی.

ایزان خواه ،سرا  .)1390( ،تأثاز صدور اسناد ماهپات مااکن
روستایی در توسعۀ روستایی _ مؾاهعۀ موردی روستاهای آهار،
گمدسته و وردیع .پایانیامۀ کاررناسی ارردد ،دایجدگاه آساد
اس می واحد ترزان.
تاواا ،حاان ،)1380( ،حقو ثثت اسناد و ام ک .ترزان :تنااد
ماپن ایق ب اس می.
تنااد ماپن ایق ب اس می« ،)1391( ،تراۀ ؽزح ارسیاتی آثار
صدور سند اماکن روستایی کجور».
تزراشیان ،پزیوز و ک ا اؽراری ،)1389( ،ارسیاتی آثار صدور
سند اماکن روستایی .ترزان :تنااد ماپن ایق ب اس می.
حاانیح اصل ،صدیقه و ازهاد ،عشیشپور ،)1387( ،عزور ها و
آثار صدور سند اماکن روستایی .یجزیۀ آتادی ،سا هجده ،
ر ارۀ ( ،24پااپی  ،)59صش .38 - 41
صادنی توگز ،مح درفا  ،)1391( ،ارسیاتی آثار اجدزای ؽدزح
صدور اسناد ماهپات اماکن تز توسعه و ع زان یواحی روستایی -
مؾاهعۀ موردی :ررزستان انماد .پایانیامۀ کاررناسی ارردد.
دایجگاه ازدوسی مجرد.
صاهحی ،ح اد ،)1375( ،حقو ثثت اسناد و ام ک در ایدزان.
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