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 هاترین یافتهمهم

 ا گرایش زیاد و خیلی زیاد به اسکان داشتند. بیشتر خانواره 

 (، 656/0های اسکان )با میزان تأثیر کل  بیشترین تأثیر بر گرایش به اسکان مربوط به متغیرهای ادراک از جاذبه

( بلا تلأثیرا  888/0(، اندازه خلانوار )851/0(، اسکان اعضای طایفه )777/0(، سواد )752/0ادراک از دافعه اسکان )

 باشد. ( با تأثیر منفی می-841/0( و درآمد عشایری )-772/0متغیرهای تعداد دام )مثبت و 

  حلداکثر کلردن تصمیم به اسکان در بین خانوارهای عشایری در چارچوب نظریه انتخاب عقالیلی و در راسلتای

   گیرد.یا نفع شخصی صور  میسود 

 اسکان عشایر، گرایش به اسکان، جاذبه اسکان، دافعه کوچ، خانوار عشایر، شهرستان سمیرم  هاي کلیدي:واژه

 23-374-75  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 طاهره قرقانی، زادهغالمحسین عبداهلل :(گان)نویسنده

 

 بین خانوارهای عشایریبررسی عوام  موثر بر تصمیم به اسکان در  عنوان:

 34-453-52 شماره:

 52/01/0433  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های اسکان ذبهنتایج تحلی  مسیر نشان داد که بیشترین تأثیر بر گرایش به اسکان مربوط به متغیرهای ادراک از جا

(، اندازه 851/0(، اسکان اعضای طایفه )777/0(، سواد )752/0(، ادراک از دافعه اسکان )656/0)با میزان تأثیر ک  

  باشد.( با تأثیر منفی می-841/0( و درآمد عشایری )-772/0( با تأثیرا  مثبت و متغیرهای تعداد دام )066/0خانوار )
 

 . گرایش به اسکانهای مستقل بر مجموع تأثیرات متغیر -0جدول 

 مجموع اثرا  اثرا  مستقیم مستقیماثرا  غیر متغیر مستق 

 656/0 656/0 - ادراک از جاذبه اسکان

 752/0 752/0 - ادراک از دافعه کوچ

 777/0 828/0 058/0 سواد

 066/0 - 066/0 اندازه خانوار

 -772/0 -772/0  تعداد دام

 -841/0 - -841/0 محصوال  دامی و صنایع دستی( درآمد عشایری )فروش دام،

 851/0 - 851/0 اسکان اعضای طایفه

 722/8   ک 

 

 اهمیت موضوع

زدایی و عنوان یکی از راهبردهای توسعه جامعه عشایری، با هدف محرومیتاسکان عشایر به هایبرنامه

های مختلف قرار گرفته است. از طرفی گرایش به اسکان خانوارهای عشایری رسانی بهتر در دستور کار دولتخدما 

سکان در بین خانوارهای عشایری عوام  موثر بر گرایش به ا. بنابراین الزم است تا تأثیر عوام  مختلفی استتحت

 . های اسکان عشایر استفاده کردشناسایی شود تا بتوان از نتایج آن در سیاستگذاری طرح

 مقدمه )شرح مساله(

پردازد. یم به اسکان در بین خانوارهای عشایری شهرستان سمیرم میتحقیق حاضر به بررسی عوام  موثر بر تصم

باشند که از نفر می 4145رو عشایری شهرستان سمیرم به تعداد جامعه آماری این پژوهش شام  خانوارهای کوچ

ای با تخصیص صور  طبقهگیری بههای این تحقیق انتخاب گردید. روش نمونهعنوان نمونهنفر به 830بین آنها 

د که روایی صوری و محتوایی آن آوری اطالعا  پرسشنامه بوهای مختلف بود. ابزار جمعمتناسب در بین طایفه

اساس نظر کارشناسان سازمان عشایر سمیرم و اساتید دانشگاهی تأیید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب بر

 .تأیید شدآلفای کرونباخ 


