تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2311صص)153 -122

153

تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دوم
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چکیده
حکمرانی شامل تعامل بین نهادهای رسمی و جامعه مدنی است .حکمرانی به فرایندی اطالق
میشود که به موجب آن عناصر در جامعه از قدرت ،اقتدار و نفوذ برخوردار میشوند و سیاستها و
تصمیمهایی را در مورد بهبود کیفیت و باالبردن سطح زندگی اجتماعی اتخاذ میکنند .کشاورزی
یکی از مو ثرترین ابزار برای کاهش فقر و تأمین معیشت محلی است .در این پژوهش ابتدا از روش
فرا ترکیب برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد .از تعدادی
کارشناس برای رتبه بندی متغیرها در سراسر جهان با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد.
برای یافتن مولفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از روش گلوله برفی و تکنیک دلفی برای پر
کردن پرسشنامهها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی(اعضای هیئت علمیدر
دانشگاههای کشاورزی عضو گروه متخصص هستند) استفاده شد و در انتها روش فازی نوع دوم
برای وزندهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد .بر اساس مدل متا سنتز
متغیرهای سیاست بین المللی ،مشارکت گروهی و شرکتهای تعاونی ،رعایت استانداردها بیشترین
اهمیت و رتبه را دارند .در حالی که با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی نوع دوم متغیرهای پایداری
کشاورزی ،مشارکت گروهی بیشترین وزن را در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی و
عوامل افزایش کارایی و بهبود تولید ،بازاریابی بیشترین وزن را در حوزه اقتصادی دارد .متغیر
(مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک میباشد .مهم ترین پیشنهاد این
پژوهش آن است که گروهها یا جوامع کشاورزی میتوانند بر اساس شاخصهایی که خود انتخاب
میکنند ،نقشی مهمتر در نظارت و ارزیابی عملکرد و خدمات کشاورزی ایفا کنند .این امر با
استفاده از ابزارهای نظارتی و ارزیابی مشارکتی و در سطح کالن با استفاده از نظرسنجیهای
عمومی انجام میشود.

 -1دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2استاد ،دانشکده کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -3استاد ،دانشکده کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
* -نویسنده مسئول مقالهkohansal@um.ac :
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واژههاي كليدي :حکمرانی کشاورزی ،مشارکت گروهی ،مدل فازی نوع دوم.
پیشگفتار
حکمرانی اغلب با نگاهی جدید ،به محدودکردن قدرت سنتی سلسله مراتبی (باال -پایین) و
تغییر مسیر آن به سوی تصمیمهای جمعی میپردازد(.)Medary & kheirkhahan, 2004
پژوهشگران این حوزه بر این باورند که ناکارآمدی دولتها در انجام یکه تازانه امور موجب خلق این
مفهوم شده ،لذا با تفکیک حوزههای گوناگون دولت و تمایز میان بخش خصوصی و دولتی و تمایز
میان دولت و جامعه مدنی ،سعی در تغییر ساختار سنتی قدرت و وزن دهی بیشتر به نهادهای
موازی دولت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها دارند.
حکمرانی خوب دارای سه ویژگی است:
 -1پشتیبانی از روابط خوب و همکاری بین دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی.
 -2حمایت از اصول مشارکت ،شفافیت تصمیمگیری ،پاسخگویی ،عدالت ،قابل پیش بینی بودن،
دموکراسی ،آزادیهای مدنی و دسترسی آزاد به دادهها.
 -3ایجاد مجموعه ای از هنجارها و ارزشها که برای نهادها و سازمانهای دولتی و بین المللی
مطلوب است ).(2016 ,van der Voort & Janssen
بانک جهانی ،حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه را به صورت زیر دانسته است:
"حاکمیت خوب به معنای سیاستگذاریهای قابل پیشبینی ،شفاف و روشن ،یک بوروکراسی
آغشته به اخالق حرفهای که در جهت پیشبرد منافع عمومیباشد ،حاکمیت قانون ،فرآیندهای
شفاف و یک جامعه مدنی قدرتمند که در امور مردمی شرکت میکند .از سوی دیگر ،با
سیاستگذاریهای خودسرانه ،بروکراسیهای غیرقابل ارزیابی ،سیستمهای حقوقی غیرمجاز یا
ناعادالنه ،سوءاستفاده از قدرت اجرایی ،یک جامعه مدنی ناهماهنگ و با فساد گسترده بوجود
میآید ( .(Stead, 2015مزایای حکمرانی خوب شامل ،کاهش فساد (به علت شفافیت و پاسخگویی)،
تحقق دموکراسی (با ارائه عناصری مانند مشارکت و حاکمیت قانون) و افزایش همکاری بین المللی
(از راه اعتماد و انطباق با قوانین بین المللی) میباشد ( .(Thirtle et al, 2013اجرای حکمرانی خوب
در سراسر کشور برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی سریعتر از ملزومات است .دولت مانند یک
سازمان سیاسی است که به بخش خصوصی و جامعه مدنی اجازه میدهد در تصمیمگیری نقش
داشته باشند .بانک جهانی بر این باور است که یکی از مهمترین بخشها برای اجرای بهتر
حکمرانی ،جامعه مدنی است (شکل  .)1از آن جایی که حکمرانی خوب در زمینه اقتصادی،

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /3پایيز (2311صص)153 -122

155

اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی قابل اجرا است ،در این مقاله نقش دولت ،بخش خصوصی و
جامعه مدنی در اجرای حکمرانی خوب بررسی میشود .دولت کارآمد نقشی مهم در توسعه
اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا میکند .بدون حکمرانی خوب ،رشد اقتصادی بین بخشهای
اجتماعی و اقتصادی در جامعه شکاف ایجاد میکند.

شکل  -2تقاضا براي چارچوب حاكميت خوب ).(DFGG Framework
Fig. 1-Demand for a good governance framework

انگیزه و پژوهش در زمینه حکمرانی خوب امروزه به دلیل مواجه بودن کشورهای گوناگون با
چالشهای توسعهای ،رواج یافته است .کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای کاهش شکاف
بین فقرا و ثروتمندان در داخل کشور و وضعیت اقتصادی کشور نسبت به دیگر کشورها به دنبال راه
حل هستند ( Mohammadzadeh, et al.(2017) .(Jayachandran, 2015تأثیر اندازه دولت بر
مدیریت خوب و عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد .نتایج آنها نشان دادند که اندازه دولت
تاثیر منفی و حکمرانی خوب (مولفه های حکمرانی جهانی) تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .با
توجه به فساد و رانت خواری ،اندازه دولت تاثیر منفی بر حکمرانی و عوامل اشتغال و آموزش تاثیر
مثبت بر شاخصهای حکمرانی دارند .بسیاری از تالشهای توسعه بین المللی شامل ارتقاء فن آوری
و دسترسی به منابع برای بهبود بهره وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه است .با این حال،
عنوان شده است که بسیاری از عملکرد ضعیف کشاورزی در این کشورها را میتوان به نبود
حکمرانی خوب نسبت داد .سرمایه و تکنولوژی در دستیابی به تجهیزات نوین کشاورزی موثر
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هستند .این اقدامها تاکید زیادی بر آبیاری ،کودهای شیمیایی ،مدارس و فناوریهای کشاورزی
مدرن دارد .با این حال ،پژوهشگران متوجه شدند که این دستاوردهای قابل توجه محدود هستند
مگر اینکه به وسیله حکمرانی خوب پشتیبانی شوند (.(Lio et al, 2008
بخش کشاورزی همیشه نقش حیاتی در زندگی انسان دارد ،اما سهم این بخش در توسعه
اقتصادی ایران کاهش یافته است .با وجود پتانسیل کشاورزی باال در ایران ،رشد بخش کشاورزی در
تولید ناخالص داخلی کم تر از سایر بخش ها است .اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است.
بخش کشاورزی بهبود یافته میتواند به استخدام کارگران بیشتر و کاهش وابستگی اقتصادی به
نفت کمک کند .حکمرانی خوب در این بخش میتواند کلیدی برای توسعه آن باشد ( Karimi et
 .)al., 2014ایران با چالشهایی در زمینه حکمرانی مانند شفافیت و پاسخگویی ،ثبات سیاسی،
خشونت ،اثربخشی دولت ،کیفیت نظارتی ،حاکمیت قانون و کنترل فساد مواجه است .بانک جهانی
شاخصهای حکمرانی را بر اساس کشورها محاسبه میکند که از ( -5/2ضعیف ترین) تا 5/2
(قویترین) متغیر است .تمام شاخصهای حکمرانی برای ایران منفی است (شکل  .)2حکمرانی
خوب مدیریت منابع داخلی را بهبود میبخشد و موانع داخلی و خارجی توسعه را با ایجاد یک
ساختار نظارتی شفاف ،حذف میکند .بهبود این شاخصها میتواند نقشی مهم در توسعه کشور
داشته باشد.
این پژوهش نقش حکمرانی در بهبود عملکرد کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد.
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مروری بر مطالعات گذشته
با توجه به اینکه بخش کشاورزی برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است ،مطالعات متعددی در
زمینه حکمرانی کشاورزی انجام شده است.
) Lio et al (2008دو روش برای تست فرضیهای که حکمرانی خوب باعث بهبود بهرهوری
کشاورزی میشود ،اتخاذ کردند .با استفاده از روش نخست ،تابع تولید کشاورزی ،به گونهای
گسترده برای کشف عوامل تعیین کننده تفاوت در بهرهوری کشاورزی در کشورهای گوناگون،
تخمین زده میشود تا اثرات زیرساخت های حکمرانی بر بهره وری کشاورزی را بررسی کند
) .(1993 ,Perrin Antle, 1983; Kawagoe et al., 1985; Fulginiti andدر روش دوم ،مدل
معادالت ساختاری برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم حکمرانی خوب بر افزایش بهره وری
نیروی کار کشاورزی توسعه یافت .نتایج برآورد با استفاده از روش نخست نشان میدهد که یک
کشور با حکمرانی خوب میتواند تولیدات کشاورزی بیشتری را با توجه به مقادیر مشابه
ورودیهای کشاورزی ،سطح تحصیالت و شرایط آب و هوایی مشابه تولید کند .همچنین ،نتایج
تجربی با استفاده از روش دوم نشان دادند که با توجه به مقادیر مشابه از سرمایه و سطح زمینهای
کشاورزی ،یک کارگر کشاورزی در کشوری با حکمرانی خوب ،مقدار تولید بیشتری دارد .بنابراین،
حکمرانی خوب میتواند به گونه غیرمستقیم با کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهرهوری کشاورزی را
بهبود بخشد.
مشارکت کشاورزان یکی از مهم ترین عوامل حکمرانی کشاورزی است Bitzer et al., (2016( .در
مورد حکمرانی سیستمهای توسعه کشاورزی پژوهش کردند و نتیجه گرفتند که خدمات مبتنی بر
تقاضا در بخش کشاورزی منجر به بهبود بهره وری کشاورزی با توجه به شرایط محیطی گوناگون
شده است .بدلیل آنکه توانمند سازی کشاورزی یک هدف مشخص از توسعه است ،نقش مشارکت
کشاورزان در بهبود کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است (.(World Bank and IFPRI, 2010
از این رو ،مهمترین بخش در اجرای حکمرانی کشاورزی ،بخش دولتی محلی و نقش آن در ترویج
مشارکت عمومی است.
موانع زیادی برای اجرای حکمرانی خوب کشاورزی در یک کشور وجود داردPoulton (2010) .
نشان داد عواملی مانند عدم ثبات مالی ،عدم استفاده از افراد متخصص ،فساد و اجرای سیاستهای
نامناسب باعث شکست در اجرای مناسب حکمرانی خوب کشاورزی در یک کشور میشود .آنها
دریافتند که این مشکالت در سطح محلی به همان اندازه ی سطح ملی رایج هستند .افزون بر این،
اجرای حکمرانی خوب اغلب با عدم حمایت سیاسی از سوی دولت مرکزی مواجه است ( e.g.,
 .(Benson and Jafry, 2013; Chisinga and Cabral, 2010از این رو ،یکی از ابعاد سیاسی
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حکمرانی کشاورزی «ثبات سیاسی» است Donkor et al., (1998( .دریافتند زمانی که کشاورزان
بدلیل مشکالت در بخش کشاورزی نتوانند در مزارع باقی بمانند و فعالیتهای کشاورزی انجام
دهند ،آنها وابسته به کمک های غذایی از منابع خارجی خواهند شد .بیثباتی سیاسی منجر به
کاهش سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی میشود زیرا به گونه مستقیم یا غیرمستقیم امنیت
سرمایه گذاری را تهدید میکند.
یکی از مهم ترین حوزه های حکمرانی کشاورزی شامل منابع طبیعی (بویژه آب) و محیط
زیست میباشد Neal et al (2016).عدالت اجتماعی و محیطی را از راه اجرای حکمرانی آب
زیرزمینی در آفریقا مورد مطالعه قرار دادند .آن ها دریافتند بدون حکمرانی آب ،بدلیل عدم وجود
ساختار مناسب برای تصمیم گیری در مورد حقوق آب باعث ایجاد بی عدالتی های محیطی و
استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی میشود.
با وجود مطالعات بسیار در مورد حکمرانی کشاورزی ،هیچ مطالعه جامعی وجود ندارد که مقدار
تاثیر حکمرانی بر حوزه های اقتصاد ،سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی کشاورزی تعیین کند (Liu
 .)et al, 2008; Hayami et al., 1985; Elmenofi et al, 2014با توجه به تحریمهای اقتصادی و
چالشهای متعدد در زمینه سرمایهگذاری و اشتغال ،شرایط کشاورزی ایران نیاز به تغییرات و بهبود
حکمرانی دارد.
همان گونه که به وسیله ) Alizadeh (2014نشان داده شده است ،بین تحریم های اقتصادی و
اشتغال رابطه منفی و معناداری وجود دارد .افزون بر این Mosaddeq (2016( ،نشان میدهد که
تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و ایجاد خروجی اقتصادی در ایران میشود .از
آنجایی که ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است و به دلیل تحریم های اقتصادی سیاسی ،بخش
کشاورزی پیشرفته میتواند به استخدام کارگران بیشتر و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت کمک
کند .با دستاوردهای مثبت در بخش های گوناگون کشاورزی در سال گذشته ،به نظر میرسد که
توسعه روابط بین المللی میت واند منجر به توسعه بخش کشاورزی در زمینه تولید ،تجارت ،اشتغال
و بهبود تجارت کشور شود ( .(Mizan, 2017بر اساس مطالعات قبلی ،حکمرانی خوب با تاثیر بر
افزایش بهرهوری کشاورزی ،کاهش ریسک سرمایه گذاری ،افزایش تولید ،تصویب سیاستهای
مناسب در بخش کشاورزی ،افزایش مشارکت مردم ،اجرای قوانین و جلوگیری از فساد ،نقشی مهم
در بهبود بخش کشاورزی ایفا میکند .دستیابی به این پیشرفت مستلزم اجرای حکمرانی خوب
کشاورزی است .بدین علت در این مقاله ،با تعیین کردن متغیرهای مهم حکمرانی کشاورزی در
حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحریم های اقتصادی و
چالشهای متعدد ،کمک شایانی به بهبود بخش کشاورزی میشود.
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مواد و روشها
در این پژوهش از چهار روش فراترکیب ،شاتون آنتروپی ،فازی و ماتریس مقایسات زوجی برای
تعیین و وزن دهی مولفه های حکمرانی کشاورزی استفاده شد .در زیر به تریب روشها توضیح داده
خواهد شد.
ابتدا از روش متا سنتز (فرا ترکیب) به عنوان یک نمونه مستقل از ادبیات علمی مربوط به
حکمرانی کشاورزی استفاده شد .فرا ترکیب بررسی ادبی سیستماتیک و یک روش صریح و قابل
تکرار برای شناسایی ،ارزیابی و تلفیق کارهای تکمیل شده و ضبط شده به وسیله پژوهشگران و
کارشناسان است ) .(Fink, 2010بر خالف ادبیات سنتی و روایی ،یک بررسی سیستماتیک
مجموعه ای از اصول است که هدف آن محدود کردن اختالفات در نمونه های مطالعاتی است
( .(Roberts, 2006; Moher et al., 2009; Booth et al., 2012 & Petticrewمقاالت علمی از هفت
پایگاه داده های گوناگون دانشگاهی گردآوری شد .چهار پایگاه داده بزرگ علمیشامل مقاالتی در
حوزه های کشاورزی ،اقتصاد و مدیریت است .این مطالعات دوره زمانی  2999تا  2912را پوشش
میدهند که در این پژوهش استفاده شده است .برای اطمینان از حساسیت و خصوصیات
جستجوهای ادبیات ،یک جستجوی دقیق بر مبنای سواالت پژوهش (جدول  )1مورد استفاده قرار
گرفت (.)Petticrew et al., 2006
در این مطالعه ،ابتدا روش متا سنتز برای یافتن عوامل یا متغیرهای مهم برای بررسی حکمرانی
کشاورزی در س طح جهانی استفاده شد .سپس این متغیرها را در اختیار کارشناسان قرار داده و
آن ها متغیرها را با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی کردند .متغیرهای بدست آمده از
روش فرا ترکیب به یک گروه از ده کارشناس ایرانی منتخب ارائه شد .آن ها متغیرهای مهم
حکمرانی کشاورزی در ایران را با تغییر ،اضافه کردن و حذف متغیرها از متا سنتز شناسایی
میک نند .این کارشناسان متغیرها را با یک ماتریس مقایسه زوجی وزن دهی کردند .کارشناسان با
استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شده و پرسشنامه ها (و رتبه بندی) از راه روش دلفی تکمیل
شد .در نهایت ،متغیرهای حکمرانی جهانی کشاورزی حاصل از روش آنتروپی شانون با آن هایی که
از ماتریس مقایسه دوجانبه بدست آمده ،با استفاده از روش فازی مقایسه شدند.
روش فراتركيب
از آن جایی که مقاالت بسیاری در زمینه حکمرانی کشاورزی با استفاده از روشهای کیفی و
کمی وجود دارد ،فراترکیب یک روش خوب برای یافتن اطالعات کامل در زمینه حکمرانی
کشاورزی است .در این روش ،پژوهشگر یک مطالعه کامل را انجام میدهد و یافته های مطالعات
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مربوطه را تجزیه و تحلیل میکند ( .(Dekker and Bekkers, 2015ﺍین بدان معنی است که به جای
ارائه یک خالصه جامع ،این روش ترکیبی تفسیری از یافته ها را ایجاد میکند .روش هفت مرحله
( Yahyapour et al (2016در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است ،که در شکل  3نشان داده
شده است.
مرحله  :2تهيه پرسشهاي پژوهش
پرسشهای پژوهش مربوط به روش فراترکیب در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -2پرسشهاي پژوهش
Table 1- Research Questions
پرسشهای پژوهش
چه متغیرهایی حکمرانی کشاورزی را
توضیح میدهند؟
اهمیت و وزن هر متغیر در حکمرانی
کشاورزی چیست؟
افراد متخصص برای تعیین متغیرهای
حکمرانی کشاورزی چه کسانی هستند؟
حکمرانی کشاورزی چه حوزه هایی را
در بر میگیرد؟

What are the variables which
?explain agricultural governance
What importance and weight
does each variable have in
?agricultural governance
Who are experts to determine
the variables that explain agricultural
?governance
What are the areas of
?agricultural governance

مرحله  :1انجام جستجوي ادبی سيستماتيک
تالش های قابل توجهی برای تهیه یک لیست جامع از مطالعات در راستای موضوع پژوهش متا
آنالیز کیفی انجام شد .کلمات کلیدی شناسایی شده و در تمام پایگاه داده های موجود در طول
دوره مطالعه مورد استفاده قرار گرفت که شامل پایگاه دادههای گوناگون براساس سرفصلهای
موضوعی و گردآوری پژوهشهای مشخص شده از جمله ادبیات منتشر نشده مانند پایان نامهها،
پژوهشها و گزارشهای پژوهشهایی است .در این مطالعه ،پایگاه داده های گوناگون ،ژورنال ها،
واژههای کلیدی و موتورهای جستجو برای سالهای  2999تا  2912مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج
این جستجو  252مقاله بود.
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مرحله  :3نمایش و انتخاب مقاالت پژوهشی مناسب
یک وظیفه کلیدی در این مرحله این است که تعیین کنید چه مطالعاتی باید مورد نظر قرار
گیرد و چه ویژگی هایی در ارزیابی وجود داشته باشد .این مرحله شامل ایجاد ابزار برای تعیین
شباهت بین مطالعات با استفاده از پارامترهای مقایسه مانند عنوان ،چکیده و محتوا است.
مرحله  :2استخراج دادهها از مقاالت
دادههای مقالهها با عنوان ،نویسنده ،سال انتشار و سایر عوامل مهم در مقاله طبقه بندی شده
است .این گام طیفی گسترده از عوامل متا سنتز را تعیین میکند .نتایج در جدول  2نشان داده
شده است.
جدول -1كد بندي مطالعات پژوهش.
Table 2 - coding of research studies
عوامل /متغیرها

منابع
)Corsi et al (2014
)Herman et al (2015
)Hughes et al (2013
)Benson and Jafry (2013
)Papadopoulos (2003
)Keulartz (2007
)Paulino (2014
)Mandemaker et al (2014
)Lio and Liu (2008
)Thirtle et al (2007
)Herman et al (2015
)Wang et al (2016
)von Braun et al (2016
)Corsi et al (2012
)Gehan et al (2014
Moguesand Owusu-Baah
)(2014
)Paulino (2014
)Biermann (2007
)Cash et al (2006
)Deininger et al (2014
)Dryzek et al (2011
)Paulino (2014
)Hornidge et al (2015
)Dinnie et al (2015

بهبود کیفیت تولید و محصوالت کشاورزی
Improving the quality of agricultural production

اندازه و مقیاس زمین کشاورزی
The size and scale of agricultural land cultivation
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Mazzocchi et al (2014)
هزینه های عملیاتی و مالیات
Operating expenses and taxes
مشارکت گروهی
Group participation

مدیریت آب و عدالت اجتماعی
Water management and social justice

سرمایه گذاری در پژوهشاتهای کشاورزی
Investing in agricultural research
رعایت استانداردها
Observance of standards

محیط زیست و منابع طبیعی
Environment and natural resources

Beckmann et al ( 2015)
Yu (2015)
Gera (2016)
Zhou (2016)
Soma et al (2016)
Lemos and Agrawal (2006)
Ford (2003)
Bitzer et al (2016)
Bijman et al (2014)
Huo et al (2016)
Neal et al (2016)
Barnard (2007)
Huitema et al (2009)
Fish et al (2010)
Conrad et al (2016)
Thirtle et al (2013)
Settre1and Wheeler (2016)
Thirtle et al (2013)
Saunier& Meganck (2009)
Schouten and Bitzer (2015)
Hospes (2014)
Glasbergen and Schouten
(2015)
Hatanaka (2014)
Pirani et al (2014)
Stål et al (2015)
Ay rikyan et al (2012)
Bronen and Chapin (2013)
Brunner and Lynch (2010)
Paavola (2007)
Primmer et al (2015)
Zhou (2016)
Gera (2016)
Toddi (2014)
Soma et al (2016)
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)Av ram (2014
)Biewald et al (2016
)Birner et al (2016
)Tomiasi Paulino (2014
)Gallego-Álvarez et al (2016
)Greiber and Schiele (2011
)Bernard and Rollin (2014
)Hartley et al (2016
)Ravnborg et al (2014
)Fuchs and Glaab (2011
)Elmenofi et al (2014
)Sanwal (2004
)Fuchs and Glaab (2011
)Hart at al (2016
)Gaviglio et al (2014
)Fielke and Wilson (2016
)Giessen et al (2016
)Bitzer et al (2016
)Keulartz (2007
)Lawrence et al (2008
)Hanisch et al (2014
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تجارت
Business
اشتغال کشاورزی
Agricultural employment
سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی
Agricultural share of GDP
مکانیزاسیون و تکنولوژی
Mechanization and technology
عدالت اجتماعی و فقر
Social justice and poverty
پایداری کشاورزی
Agricultural sustainability

سیاست های دولت ها
Governments policies

مرحله  :5تجزیه و تحليل و تركيب یافتههاي كيفی
در این مرحله از فاکتورها برای تحلیل استفاده شد و آنها را به مفاهیم و سپس به مقولهها
طبقهبندی کرده تا دادههای خالصه ای برای استفاده از روش آنتروپی شانون بدست آید .کارشناسان
مشخص کردند که چهار دسته ،یازده مفهوم و  22عامل از  29مقاله انتخاب شده در حکمرانی
کشاورزی وجود دارد .جدول  2به وضوح نشان میدهد که تا به حال مطالعه سیستماتیک حکمرانی
کشاورزی انجام نشده است زیرا تمام مطالعات قبلی تنها بر یک جنبه از حکمرانی کشاورزی تمرکز
کرده اند و ابعاد متعدد حکمرانی کشاورزی در چارچوب یکپارچه و سیستماتیک در نظر گرفته
نشده است .عوامل با هر گروه و مفهوم در جدول  3نشان داده شده است.
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. طبقه بندي یافته هاي متا سنتز-3 جدول
Table 3 - Classification of Meta-Analysis findings
)Factors( متغیرها

)Factors( متغیرها

مفاهیم
Concepts

Mechanization and
technology
Agricultural
employment
Operating expense
Taxes
Marketing efficiency
systems
Efficiency and
production scale
Agricultural land
Development of
institutions، capital
markets and
financial markets
Infrastructure
Agricultural share of
GDP
Government policy
The role of market
players in policy
making
Monetary and credit
system
International policy
Reduce poverty and
observance of justice
Public participation
Use of cooperative
companies and
groups in the
agricultural sector
Creation and
expansion of
consulting

مکانیزاسیون و تکنولوژی
کشاورزی اشتغال
عملیاتی هزینه
مالیات
کارایی سیستم های بازاریابی
کارایی و مقیاس تولید
کشاورزی زمین
 توسعه،و سرمایه بازارهای نهادها
مالی بازارهای
ساخت زیر
ناخالص تولید در کشاورزی سهم
داخلی

تولید و مدیریت
Production
and
management
یابی بازار
Marketing

مقوله
Categories

اقتصادی
Economic

طبیعی منابع
Natural
resources
توسعه
Development

سیاست دولت
گذاری سیاست در بازار فعاالن نقش
پولی و اعتباری سیستم
بین المللی سیاست

داخلی
Domestic
المللی بین
International

کاهش فقر و رعایت عدالت
عمومی مشارکت
های گروه تشکل ها و از استفاده
کشاورزی بخش در تعاونی
های شرکت گسترش و ایجاد
 مشاوره، آموزش ای،ترویج

عمومی
General
دولتی
Governmental

سیاسی
Politial

اجتماعی
Social
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پایداری
آب مدیریت
منابع و زیست محیط از حفاظت
استانداردها رعایت
مجوزها

قوانین دولتی
محیط زیست
Governmental Envirment
laws
المللی بین قوانین
International
laws
مدیریتی
Managerial
ماخذ :یافته های پژوهش
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public ،companies
education،extension
Sustainability
Water management
Protection of
environment and
resources
Observance of
standards
Determine the
permitsand

مرحله ششم :كنترل عوامل استخراج شده
از کارشناسان برای طبقه بندی متغیرهای حکمرانی کشاورزی استفاده شد .شاخص کاپا کوهن
برای بررسی توافق میان متخصصان در طبقه بندی عوامل مورد استفاده قرار گرفت( Barnett,
 .)2009ضریب شاخص کاپا کوهن 9/82میباشد که در سطح احتمال 9/991معنی دار است و در
جدول  2نشان داده شده است .بنا بر نتیجه آزمون ،فرضیه صفر رد شده و نتیجه می گیریم که
عوامل و مفاهیم مناسب هستند.
جدول  -2شاخص كاپا كوهن.
Table 4 -Cohen's Kappa Index
احتمال
Probability

خطای استاندارد
Standard
deviation

ضرایب
Coeffici
ent

0.001

0.12

0.68
22

ماخذ :یافتههای پژوهش.

) (Measure of agreementمقدار توافق
) (N of valid casesمعتبر موارد تعداد
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روش آنترپی شانون
روش فرا ترکیب برای تعیین اهمیت متغیرها در ادبیات ذکر شده است .یکی از بهترین راهها
برای ارزیابی کمی اهمیت متغیرها ،روش آنتروپی شانون است که بر اساس احتمال میباشد.
( )Hillborn, 1974;Artstein et al., 2004; Shannon, 1948یک سیستم با انتروپی شانون بیشتر
دارای دادههای انتقالی بیشتر و بنابراین عدم قطعیت بیشتر میباشد .رویدادهای با احتمال بیشتر
نسبت به وقایع با احتمال کمتر ،دادههای کمتری را به سیستم انتقال میدهند (.)Rongbao, 2017
در روش آنتروپی شانون ،مقدار وجود متغیرها (در ادبیات) با مقدار اهمیت آن محاسبه میشود .در
این پژوهش ،از روش آنتروپی شانون برای قدرت و سهولت محاسبات استفاده میشود .معادالت  1و
 2به ترتیب برای محاسبه عدم قطعیت و ضریب اهمیت استفاده میشوند.
()1

𝑚∑ 𝑘𝐸 ≈ 𝑆 {𝑃1 ، 𝑃2 ، … ، 𝑃𝑛 } = −
)𝑖=1[𝑝𝑖𝑗 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗 ] (j=1،2،….، n

 Ejیک ضریب عدم قطعیت است که به وسیله توزیع احتمال برای هر عامل  jبیان میشود و
 Pijاحتمال اینکه عامل  jدر مفهوم  iاستفاده شود.
𝑚∑
فراوانی مطالعات برای هر مفهوم= 𝑗𝑖𝑓 𝑖=1
()2

𝑗𝐸

𝑛∑ = 𝑗𝑤

𝑗𝐸 𝑗=1

 Wjمقدار اهمیت هر مطالعه در روش آنتروپی شانون است.
نتایج روش آنتروپی شانون و رتبه نهایی در جدول  5نشان داده شده است .بر اساس ضرایب
جدول  ،5سیاست های بین المللی ،مشارکت گروهی و رعایت استانداردها بیشترین اهمیت و
ضریب رتبه را دارد .در این پژوهش ،عوامل انتخاب شده را به عنوان متغیرهای مهم حکمرانی در
سطح جهانی در نظر می گیریم .در نهایت ،عوامل حکمرانی کشاورزی را از روش آنتروپی شانون با
روش سلسله مراتبی فازی مقایسه میکنیم.
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. نتایج آنتروپی شانون و رتبه بندي عوامل حکمرانی كشاورزي-5 جدول
Table 5- Shannon Entropy Results and the Ranking Agricultural
Governance Factors
Concepts
مفاهيم

Factors
عوامل

Frequently

توليد و مدیریت
(Production
and
Management)
منابع طبيعی

Mechanization
and technology
Agricultural
employment
Efficiency and
production
scale
Agricultural
land
Operating
expense
Taxes
Market
efficiency
systems
Institutional
development،
capital market
and financial
market،
the
infrastructures
Agricultural
share of GDP
Government
policy and the
role of market
players
in
policy making
Monetary and
credit system
International
organizations
policy
Climate policy

3
1
14
11
1

Poverty
reduction and
observance of
justice.
Creation and
expansion
of
consulting
companies،
public
extention،
education

)Natural resources(

)بازاریابیMarketing(

)توسعهDevelopment(

(Domestic policy)
سياستهاي داخلی

سياستهاي بين
International (المللی
)policy

) دولتیGovernment(

Uncertainty
Ej
-0.203
-0.105
-0.35
-0.36

-0. 044
-0.023
0.077
-0.079

Importance
coefficient
Wj

Total
rank

0.0323
0.0169
0.0566
0.0580
0.0169

9
11
3
2
11

-0.105

-0.023

1
3

-0.34
-0.21

-0.075
-0.046

0.0551
0.0338

4
8

2

-0.345
-0.345

-0.075
-0.075

0.0551
0.0551

4
4

-0.364
-0.306

-0.079
-0.067

0.0580
0.0492

2
5

1
2

-0.36
-0.27

-0.080
-0.059

0.0588
0.0433

1
7

3

-0.306
-0.364

-0.067
-0.080

0.0492
0.0558

5
2

2

2
3

2
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1

0.0588

-0.080

-0.36

1

10

0.0198

-0.059

-0.27

2

2
6

0.0580
0.0455

-0.079
-0.062

-0.364
-0.285

5
9

Using
group
and
cooperative
companies in
agricultural
policies.
Use
group
participation in
agricultural
sector
and
technology
transfer.
Sustainability
Water
management،
permitstand

7
1

0.0419
0.0588

-0.057
-0.080

-0.262
-0.363

15
7

Environmental
protection and
resources
Observance of
standards

( )Generalعمومی

قوانين دولتی
(Governmental
)laws

قوانين بين المللی
)(International laws
مدیریتی ()Managerial

ماخذ :یافتههای پژوهش

روش تجزیه و تحليل فازي نوع دوم
روشهای سنتی  MCDMبا استفاده از اعداد فازی برای رسیدگی به عدم قطعیتها گسترش
می یابد .مجموعه های فازی معمولی (نوع یک) قادر به تعیین عدم اطمینان هستند ،با این حال ،به
علت برخی از کمبودها؛ مفهوم مجموعه فازی نوع دوم به عنوان بسط مجموعههای فازی معمولی به
وسیله ( )Zadeh, 1975معرفی شد .مجموعه های فازی نوع دوم میتوانند به عنوان مجموعههای
فازیای تعریف شوند که درجه عضویت آنها مانند مجموعه های فازی نوع یک هستند و برای مدل
سازی نامعلوم و عدم قطعیت زبانی استفاده میشود ( .)Mendel et al,2002در نظریه مجموعه
کالسیک ،یک عنصر یا متعلق به مجموعه است یا نه .با این حال در مجموعه های فازی نوع یک،
هر عنصر دارای درجه عضویت است که به وسیله یک تابع عضویت در فاصله [ ]1 ،0تعیین میشود.
این ویژگی مجموعه ی از فازی کالسیک (نوع یک) را قادر به تعیین عدم اطمینان می سازد .با این
حال نقصهایی در مجموعه فازی کالسیک وجود دارد که از جمله آنها استفاده از واژهها ،مشکالت
در گردآوری نظرات کارشناسان و کار با داده های زیاد است(.)Mendel et al,2002
مجموعه های فازی نوع دوم به وسیله ( )Zadeh, 1975پیشنهاد شده است تا این نوع عدم
قطعیت را تعیین و نقصها را برطرف کند .مقادیر عضویت در مجموعههای فازی نوع دوم نیز
خودشان اعداد فازی هستند و توابع عضویت مجموعههای فازی نوع دوم ،سه بعدی هستند در
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حالی که توابع عضویت مجموعه های فازی نوع یک ،دو بعدی هستند .بعد سوم در این مجموعه،
درجه آزادی اضافیای را فراهم میکند که به طور مستقیم باعث ایجاد عدم قطعیت میشود.
یک مجموعه فازی نوع دوم ̃
 Aدر مباحث  Xمیتواند با یک تابع عضویت نوع دوم نمایش داده
شود:
] 𝑢 ∈ 𝐽𝑥 ⊆ [0،1و  x ∈Xبه گونهای که 𝜇𝐴̃ (𝑥،𝑢)) = 1
}𝐴̃ = {((𝑥،𝑢) ، 𝜇𝐴̃ (𝑥،𝑢))⁄∀𝑥 ∈ 𝑋، ∀𝑢 ∈ 𝐽𝑥 ⊆ [0،1] ، 0 ≤ 𝜇𝐴̃ (𝑥،𝑢) ≤ 1
()3
اعضای باال و پایین تابع  IT2FSبه ترتیب تابع عضویت نوع یک هستند .شکل  3یک فرم
ذوزنقه ای از  IT2FSرا نشان میدهد.
𝐿̃
𝑈̃𝐴[ = ̃𝐴
] 𝑖𝐴𝑖 ،
𝑈 𝑈 𝑈 𝑈
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝑈̃
𝐿̃
𝐿̃
= [[𝑎𝑖1
𝑈̃𝐴[ ،𝑎𝑖2 ،𝑎𝑖3 ،𝑎𝑖4 ; 𝐻1
] ]] 𝑖𝐴[ 𝑖 ]، 𝐻2 [𝐴𝑖 ]] ، [𝑎𝑖1 ،𝑎𝑖2 ،𝑎𝑖3 ،𝑎𝑖4 ; 𝐻1 [𝐴𝑖 ]، 𝐻2

()2

𝑈̃𝐴
𝑖

𝐿
𝑎𝑖4

𝑈 𝑈 𝑈 𝑈
𝐿
𝐿
𝐿
𝑎𝑖1
،𝑎𝑖2 ،𝑎𝑖3 ،𝑎𝑖4 ; 𝑎𝑖1
،𝑎𝑖2
،𝑎𝑖3

مجموعه فازی نوع یک است;
به گونهای که
̃
𝑈̃𝐴[ 𝑖𝐻 ارزش عضویت عناصر نشان میدهد که
نقاط مرجع مجموعه فازی نوع دو هستند 𝐴𝑖 ];،
𝑈
𝑈̃𝐴 که  1 ≤ 𝑗 ≤ 2،و ] 𝑖𝐿̃𝐴[ 𝑗𝐻 ارزش عضویت عنصر را نشان
) 𝑎𝑖(𝑗+1حد باال در تابع عضویت 𝑖
و

𝐿
) 𝑎𝑖(𝑗+1حد پایین در تابع عضویت 𝑖𝐿̃𝐴  1 ≤ 𝑗 ≤ 2،است (.)18
میدهد که

𝑈̃
𝐿̃
𝐿̃
𝑈̃𝐴[ 𝐻1
∈ ] 𝑖𝐴[ 𝑖 ] ∈ [0،1] ، 𝐻2 [𝐴𝑖 ] ∈ [0،1] ، 𝐻1 [𝐴𝑖 ] ∈ [0،1] ، 𝐻2
𝑛 ≤ 𝑖 ≤ [0،1] 𝑎𝑛𝑑 1
زمانی که  𝐴̃1و  𝐴̃2مجموعه فازی نوع دوم باشند و  kیک عدد فازی باشد ،به صورت زیر تعریف
میشوند:
] 𝐿𝐴̃1 = [𝐴̃1𝑈 ،𝐴̃1
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
،𝑎12
،𝑎13
،𝑎14
; 𝐻1 [𝐴̃1𝑈 ]، 𝐻2 [𝐴̃1𝑈 ]] ، [𝑎11
،𝑎12
،𝑎13
،𝑎14
] ]] 𝐿; 𝐻1 [𝐴̃1𝐿 ]، 𝐻2 [𝐴̃1
= [[𝑎11

𝐿̃
𝑈̃𝐴[ = 𝐴̃2
] 2 ،𝐴2
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝑈̃
𝐿̃
𝐿̃
= [[𝑎21
،𝑎22
،𝑎23
،𝑎24
𝑈̃𝐴[ ; 𝐻1
] ]] 2 ]، 𝐻2 [𝐴2 ]] ، [𝑎21 ،𝑎22 ،𝑎23 ،𝑎24 ; 𝐻1 [𝐴2 ]، 𝐻2 [𝐴2
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شکل -3تابع عضویت ذوزنقه اي.
Fig. 3-Trapezoidal membership function

فازي نوع دوم ()Interval Type-2 Fuzzy AHP
 AHPبه وسیله ( )Saaty, 1980توسعه یافت AHP .یک رویکرد ساختار یافته برای تصمیمگیری
است که هدف آن تعیین اولویتهای نسبی برای مجموعه ای از گزینههای مبتنی بر تصمیمهای
تصمیمگیرندگان است .هم چنین  AHPبر تداوم مقایسه جایگزین ها تاکید دارد و توانایی تشخیص
و ترکیب ناسازگاریهای ذاتی در فرآیند تصمیمگیری را دارد .مقیاس اصلی مورد استفاده برای
ارزیابی تصمیم گیرندگان از اعداد دقیق تشکیل شده است .با این حال در دنیای واقعی تصمیمهای
تصمیم گیرنده ممکن است دقیق نباشد و انتخاب مقادیر دقیق عددی را دشوار میکند .در این
موارد ،استفاده از منطق فازی ،قدرت ریاضی برای تعیین عدم اطمینان مربوط به فرآیند
تصمیمگیری انسان را فراهم میکند( .(Kahraman et al, 2010از این منظر ،گسترش فازی از AHP
کالسیک پیشنهاد شده است .برای کنترل عدم قطعیت و ابهامات ،مجموعه های فازی نوع دو
میتوانند با روش  AHPادغام شوند Kahraman et al )2012) .و ) Sari et al (2013از جمله
مطالعات اولیه هستند که روی استفاده از مجموعه های فازی نوع دوم با  AHPتمرکز میکنند.
روش پیشنهادی آنها بر مبنای روش  AHPفازی ) (Buckley, 1985و استفاده از مجموعههای
فازی نوع دواست .در این پژوهش ،مطالعات اولیه برای رسیدگی به تصمیمگیری گروهی گسترش
یافته است .روش گسترش یافته  AHPفازی نوع دوم در ارائه شده است:
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مرحله  :1تعیین مشکل و ایجاد هدف.
مرحله  :2ساختاربندی سلسله مراتبی از باال با تعیین معیارها از راه سطوح میانی و در نهایت ،در
پایین ترین سطح لیستی از گزینه ها ایجاد شود.
مرحله  : 3ایجاد ماتریس مقایسه دو جانبه فازی در میان تمام معیارها در ابعاد سیستم سلسله
مراتبی.
در این روش کارشناسان از متغیرهای زبانی برای ارزیابی مقایسه دو جانبه استفاده میکنند.
متغیرهای زبانی و مقیاسهای فازی نوع دوم در جدول  8ارائه شده است).(Sari et al, 2013
جدول  -2ارزشهاي فازي با متغيرهاي زبانی.
Table 6- Fuzzy values with linguistic variables
Trapezoidal Interval Type-2
fuzzy scales
)(7,8,9,9;1,1) (7.2,8.2,8.8,9;0.8,0.8
)(5,6,8,9;1,1) (5.2,6.2,7.8,8.8;0.8,0.8
)(3,4,6,7;1,1) (3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8
)(1,2,4,5;1,1) (1.2,2.2,3.8,4.8;0.8,0.8
)(1,1;1,1,1,1) (1,1;1,1,1,1
Reciprocals of above

Linguistic variables
)Absolutely Strong (AS
)Very Strong (VS
)Fairly Strong (FS
)Slightly Strong (SS
)Exactly Equal (E
If factor i has one of the above
linguistic
variables assigned to it when compared
with
factor j, then j has the reciprocal value
when
compared with i.

ماتریس مقایسه ای در فازی نوع دو به صورت ̃
𝑀 در زیر نشان داده شده است:
1
… 𝑎̃12
… 1 𝑎̃12
𝑚𝑎̃1
𝑚𝑎̃1
̃
⁄
𝑎
̃
1
…
𝑎
̃
1
…
1
𝑎
̃
𝑎
𝑚̃ 2
12
[ = ] 𝑚2
̃ = [ 21
𝑀
]
⋮
⋱ ⋮
⋮
⋱ ⋮
⋮
⋮
𝑎̃𝑚1 𝑎̃𝑚2 … 1
1̃⁄ 𝑎̃1𝑚 1̃⁄ 𝑎̃2𝑚 … 1
1
1
1
1
𝑈
𝑈
𝑈 ، 𝑈 ، 𝑈 ، 𝑈 ; 𝐻1 (𝑎𝑖𝑗 )،𝐻2 (𝑎𝑖𝑗 )) ،
𝑎𝑖𝑗4
𝑎𝑖𝑗3 𝑎𝑖𝑗2 𝑎𝑖𝑗1

)

()5

1
1
1
1
𝐿
𝐿
)) 𝑗𝑖𝑎( 𝐿 ، 𝐿 ، 𝐿 ، 𝐿 ; 𝐻1 (𝑎𝑖𝑗 )،𝐻2
𝑎𝑖𝑗4
𝑎𝑖𝑗3 𝑎𝑖𝑗2 𝑎𝑖𝑗1

(
= 𝑗𝑖̃𝑎 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 1̃⁄

(
(
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در این مرحله ،اگر نتیجه  Aسازگار باشد ،نتیجه ی  ̃ Aنیز سازگار است .برای فازی کردن  Aبا
استفاده از روش اصلی ( )Kahraman, 2012وزن هر شاخص کلیدی بدست میآید.
) 𝑗𝑖̃𝑎(𝑑𝑒𝑖𝑓𝑖𝑧𝑧𝑢𝑓𝑒𝐷
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈̃
− 𝑎𝑖𝑗1
𝑈̃𝐴( ) + (𝐻1
(𝑎𝑖𝑗4
) 𝑖𝑗 ) ∗ 𝑎𝑖𝑗2 − 𝑎𝑖𝑗1 ) + (𝐻2 (𝐴𝑖𝑗 ) ∗ 𝑎𝑖𝑗3 − 𝑎𝑖𝑗1
𝑈
+ 𝑎𝑖𝑗1
4
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
− 𝑎𝑖𝑗1
)
− 𝑎𝑖𝑗1
− 𝑎𝑖𝑗1
) + (𝐻2 (𝐴̃𝐿𝑖𝑗 ) ∗ 𝑎𝑖𝑗3
) + (𝐻1 (𝐴̃𝐿𝑖𝑗 ) ∗ 𝑎𝑖𝑗2
(𝑎𝑖𝑗4
𝐿
+
+ 𝑎𝑖𝑗1
4
=
2

()8
برای تعیین ضریب سازگاری ( )CRیک ماتریس ،ابتدا شاخص همگانی ماتریس  CIبه صورت
زیر تعریف میشود.
𝑤 𝑥𝑎𝑚𝜆 = 𝑤𝐴 𝑒𝑟𝑒𝐶𝐼 = (𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑚)⁄(𝑚 − 1) 𝑤ℎ
()1
شاخص ثبات ماتریس دوجانبه ،شاخص تصادفی ( )RIنامیده میشود که به مرتبه ماتریس ()m
بستگی دارد).(Saaty, 1980
 λmaxبزرگترین واصلی ترین مقدار ماتریس تصمیم گیری  Aاز مقایسه دوجانبه است .به نظر
میرسد که  Aثابت است اگر λmax =mو همیشه. λmax ≥m
 CRاز  9/1یا کمتر قابل قبول است .بنابراین،ضریب سازگاری ماتریس با استفاده ازرابطه زیر
تعریف میشود:
𝐼𝑅𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 ⁄
()2
روش میانگین هندسی برای تعیین میانگین هندسی فازی به صورت زیر است.
𝑚𝑟̃𝑖 = (𝑎̃𝑖1 × 𝑎̃𝑖2 × ⋯ × 𝑎̃𝑖𝑚 )1⁄
()0
𝑛

𝑛

𝑛

𝑛

𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
𝑈
( √𝑎𝑖𝑗1
، √𝑎𝑖𝑗2
، √𝑎𝑖𝑗3
، √𝑎𝑖𝑗4
𝑗𝑖𝑎( ; 𝐻1
)) ،
𝑗𝑖𝑎( )،𝐻2

= 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑛√𝑎̃𝑖1
𝑛

)

𝑛

𝑛

𝑛

𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
( √𝑎𝑖𝑗1
، √𝑎𝑖𝑗2
، √𝑎𝑖𝑗3
، √𝑎𝑖𝑗4
𝑗𝑖𝑎( ; 𝐻1
))
𝑗𝑖𝑎( )،𝐻2

(

وزن دهی فازی برای هر معیار به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑤
̃ 𝑖 = 𝑟̃𝑖 × (𝑟̃1 + 𝑟̃2 + ⋯ + 𝑟̃𝑚 )−1
()19
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نتایج و بحث
ماتریس مقایسه زوجی بر اساس پرسشنامهها تشکیل شد .جدول  1نتایج یک پاسخ دهنده در
حوزه اقتصادی و جدول  2نتایج را برای یک پاسخ دهنده در حوزه سیاسی ،اجتماعی و زیست
محیطی نشان میدهد.
آزمون سازگاری در تمام ماتریس ها با استفاده از معادله  1و  2انجام شد .همانگونه که در
جدول  0دیده میشود ،ماتریس ها سازگار هستند زمانی که  . CR < 0.1برای محاسبه مجموع
ارزشها در حوزه اقتصادی ،از معادله  0استفاده میشود.
)𝑎̃12 = [(3،4،6،7،1،1)(3.2،4.2،5.8،6.8،0.8،0.8
)× (5،6،8،9،1،1)(5.2،6.2،7.8،8.8،0.8،0.8
)× (1،2،4،5; 1،1) (1.2،2.2،3.8،4.8; 0.8،0.8
)× (3،4،6،7،1،1)(3.2،4.2،5.8،6.8،0.8،0.8
)× (5،6،8،9،1،1)(5.2،6.2،7.8،8.8،0.8،0.8
)× (3،4،6،7،1،1)(3.2،4.2،5.8،6.8،0.8،0.8
1
7

])× (5،6،8،9،1،1)(5.2،6.2،7.8،8.8،0.8،0.8
)𝑎̃12 = (3.19،4.31،6.40،7.43،1،1)(3.42،4.52،6.20،7.22،0.8،0.8

جدول -2نمونه اي از ماتریس مقایسه دوجانبه براي یک پاسخ دهنده در حوزه
اقتصادي.
Table 7- Example of a pairwise comparison matrix for the criteria in the
economics area
C3

C2

)(3,4,6,7;1,1
(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8
)

)(5,6,8,9;1,1
(5.2,6.2,7.8,8.8;0.8,0.8
)

)(3,4,6,7;1,1
(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8
)

)(1,1,1,1;1,1
)(1,1,1,1;1,1

)(1,1,1,1;1,1
)(1,1,1,1;1,1

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

C1
)(1,1,1,1;1,1
)(1,1,1,1;1,1
(0.11,0.12,0.
)16,0.2;1,1
(0.11,0.12,0.
16,0.19;0.8,0
).8
(0.14,0.16,0.
)25,0.33;1,1
(0.14,0.17,0.
23,0.31;0.8,0
).8

1

Mechaniza
C
tion and
technology

مکانيزاسيون و
تکنولوژي
كاهش فقر

2

3

Poverty
C
Reduction

Marketing
C
efficiency
systems

كارایی سيستم هاي
بازاریابی

تعيين عوامل حکمرانی در بخش كشاورزي با استفاده از فازي نوع دوم

122
(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

(0.11,0.12,0.16,0.2;1,1
)
(0.11,0.12,0.16,0.19;0.
)8,0.8

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

(0.11,0.12,0.16,0.2;1,1
)
(0.11,0.12,0.16,0.19;0.
)8,0.8

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
)1
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
)8,0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

(0.2,0.25,0.5,
)1;1,1
(0.2,0.26,0.4
5,0.83;0.8,0.
)8
(0.2,0.25,0.5,
)1;1,1
(0.2,0.26,0.4
5,0.83;0.8,0.
)8
(0.14,0.16,0.
)25,0.33;1,1
(0.14,0.17,0.
23,0.31;0.8,0
).8
(0.2,0.25,0.5,
)1;1,1
(0.2,0.26,0.4
5,0.83;0.8,0.
)8
(0.2,0.25,0.5,
)1;1,1
(0.2,0.26,0.4
5,0.83;0.8,0.
)8
(0.14,0.16,0.
)25,0.33;1,1
(0.14,0.17,0.
23,0.31;0.8,0
).8

4

Operating
C
expense
and taxes

هزینه هاي عملياتی و
ماليات

زمين هاي كشاورزي
5

6

7

Agricultur
C
al land
كارایی و توليد

Efficiency
C
and
production
Developme
nt of
institutions
, capital
C
markets
and
financial
markets

توسعه نهادها،
بازارهاي سرمایه اي و
مالی

زیر ساختها
8

9

Infrastruct
C
ures

Agricultur
C
al Share of
GDP

سهم كشاورزي در
توليد ناخالص داخلی
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C9

.
..

)(3,4,6,7;1,1
.
(3.2,4.2,5.8,6.8;0.
)8,0.8
)(1,2,4,5;1,1
.
(1.2,2.2,3.8,4.8;0.
)8,0.8
)(1,2,4,5;1,1
.
(1.2,2.2,3.8,4.8;0.
)8,0.8

.
.

)(5,6,8,9;1,1
.
(5.2,6.2,7.8,8.8;0.
)8,0.8

.
.

)(7,8,9,9;1,1
.
(7.2,8.2,8.8,9;0.8,
)0.8

.
.

)(5,6,8,9;1,1
.

.
.
.
.

C4

)(1,2,4,5;1,1
;(1.2,2.2,3.8,4.8
)0.8,0.8
)(1,2,4,5;1,1
;(1.2,2.2,3.8,4.8
)0.8,0.8
)(3,4,6,7;1,1
;(3.2,4.2,5.8,6.8
)0.8,0.8
)(1,1,1,1;1,1
)(1,1,1,1;1,1

C1

Mechanization and
technology

C2

Poverty Reduction

C3

Marketing efficiency
systems

C4

Operating expense and
taxes

مکانيزاسيون و
تکنولوژي
كاهش فقر
كارایی سيستم
هاي بازاریابی
هزینه هاي
عملياتی و
ماليات

;(0.2,0.25,0.5,1
)1,1
(0.2,0.26,0.45,0.
)83;0.8,0.8
(0.11,0.12,0.16,

زمين هاي
C5

Agricultural land

كشاورزي

C6

Efficiency and

كارایی و توليد
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production

،توسعه نهادها
بازارهاي
سرمایه اي و
مالی

0.2;1,1)
(0.11,0.12,0.16,
0.19;0.8,0.8)

Development of
institutions, capital
markets and financial
markets

C7

Infrastructures

C8

Agricultural Share of
GDP

C9

زیر ساختها

سهم كشاورزي
در توليد
ناخالص داخلی

(0.2,0.25,0.5,1;
1,1)
(0.2,0.26,0.45,0.
83;0.8,0.8)
(0.11,0.12,0.16,
0.2;1,1)
(0.11,0.12,0.16,
0.19;0.8,0.8)
(0.11,0.12,0.16,
0.2;1,1)
(0.11,0.12,0.16,
0.19;0.8,0.8)

.
.

(5.2,6.2,7.8,8.8;0.
8,0.8)

.
.

(7,8,9,9;1,1)
.
(7.2,8.2,8.8,9;0.8,
0.8)

.
.

(1,2,4,5;1,1)
.
(1.2,2.2,3.8,4.8;0.
8,0.8)
.
(1,1,1,1;1,1)
(1,1,1,1;1,1)

.
.

 یافته های پژوهش:ماخذ
 نمونه اي از ماتریس مقایسه دوجانبه براي یک پاسخ دهنده در حوزه-2 جدول
. اجتماعی و زیست محيطی،سياسی
Table 8- Example of a Pairwise Comparison Matrix in the Political, Social, and
Environmental areas
C1
مشارکت
گروهی
پایداری

group
participation and
consulting
companies
Sustainability

C1

C2
سیستم
اعتباری و

Monetary and
credit system

C3

پولی
سیاست بین
المللی
اشتغال
کشاورزی
نقش فعاالن
بازار در
سیاست

International
Policy

Agricultural
employment

The role of
market players
in policy making

C4

استانداردها و
مجوز رسمی

Observance of
standards and
permitstand

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
1)
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
8,0.8)
(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
1)
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
8,0.8)
(0.11,0.12,0.16,0.2;1,1
)
(0.11,0.12,0.16,0.19;0.
8,0.8)

C3

(3,4,6,7;1,1)
(3.2,4.2,5.8,6.8;0.
8,0.8)

(3,4,6,7;1,1)
(3.2,4.2,5.8,6.8;0.
8,0.8)

(1,1,1,1;1,1)
(1,1,1,1;1,1)

(1,2,4,5;1,1)
(1.2,2.2,3.8,4.8;0.
8,0.8)

(0.2,0.25,0.5,1;1,1
)
(0.2,0.26,0.45,0.8
3;0.8,0.8)
(0.14,0.16,0.25,0.
33;1,1)
(0.14,0.17,0.23,0.
31;0.8,0.8)
(0.14,0.16,0.25,0.
33;1,1)
(0.14,0.17,0.23,0.
31;0.8,0.8)

(1,1,1,1;1,1)
(1,1,1,1;1,1)
(0.14,0.16,0.25,0.
33;1,1)
(0.14,0.17,0.23,0.
31;0.8,0.8)
(0.11,0.11,0.12,0.
14;1,1)
(0.11,0.11,0.12,0.
13;0.8,0.8)

C5

(0.2,0.25,0.5,1;1,1)
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
,0.8)

C6

(0.11,0.12,0.16,0.2;1,1
)
(0.11,0.12,0.16,0.19;0.
8,0.8)

(0.11,0.12,0.16,0.
2;1,1)
(0.11,0.12,0.16,0.
19;0.8,0.8)

(0.14,0.16,0.25,0.
33;1,1)
(0.14,0.17,0.23,0.
31;0.8,0.8)

C7

(0.14,0.16,0.25,0.33;1,
1)
(0.14,0.17,0.23,0.31;0.
8,0.8)

(0.11,0.11,0.12,0.
14;1,1)
(0.11,0.11,0.12,0.
13;0.8,0.8)

(0.2,0.25,0.5,1;1,
1)
(0.2,0.26,0.45,0.8
3;0.8,0.8)

گذاری
رعایت

(1,1,1,1;1,1)
(1,1,1,1;1,1)
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(0.14,0.16,0.25,0.
)33;1,1
(0.14,0.17,0.23,0.
)31;0.8,0.8
(0.2,0.25,0.5,1;1,
)1
(0.2,0.26,0.45,0.8
)3;0.8,0.8

(0.11,0.12,0.16,0.
)2;1,1
(0.11,0.12,0.16,0.
)19;0.8,0.8
(0.14,0.16,0.25,0.
)33;1,1
(0.14,0.17,0.23,0.
)31;0.8,0.8

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8
),0.8

C8

(0.11,0.11,0.12,0.14;1,
)1
(0.11,0.11,0.12,0.13;0.
)8,0.8

C9

Government
policy

سیاست
دولت

Water
management

مدیریت آب

ادامه جدول  -2نمونه اي از ماتریس مقایسه دوجانبه براي یک پاسخ دهنده در حوزه
سياسی ،اجتماعی و زیست محيطی.
C9

.

..

C4

)(7,8,9,9;1,1
.
)(7.2,8.2,8.8,9;0.8,0.8

..

)(5,6,8,9;1,1
)(5.2,6.2,7.8,8.8;0.8,0.8

C1

)(3,4,6,7;1,1
.
)(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8

..

)(3,4,6,7;1,1
)(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8

C2

)(1,2,4,5;1,1
.
)(1.2,2.2,3.8,4.8;0.8,0.8

..

)(3,4,6,7;1,1
)(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8

C3

)(3,4,6,7;1,1
.
)(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8
)(7,8,9,9;1,1
.
)(7.2,8.2,8.8,9;0.8,0.8

)(1,1,1,1;1,1) (1,1,1,1;1,1

C4

..

)(0.2,0.25,0.5,1;1,1
)(0.2,0.26,0.45,0.83;0.8,0.8

C5

)(5,6,8,9;1,1
.
)(5.2,6.2,7.8,8.8;0.8,0.8

..

)(0.11,0.12,0.16,0.2;1,1
)(0.11,0.12,0.16,0.19;0.8,0.8

C6

)(3,4,6,7;1,1
.
)(3.2,4.2,5.8,6.8;0.8,0.8

..

)(0.14,0.16,0.25,0.33;1,1
)(0.14,0.17,0.23,0.31;0.8,0.8

C7

)(5,6,8,9;1,1
.
)(5.2,6.2,7.8,8.8;0.8,0.8
)(1,1,1,1;1,1
.
)(1,1,1,1;1,1

..

..
..

)(0.11,0.11,0.12,0.14;1,1
)(0.11,0.11,0.12,0.13;0.8,0.8
)(0.14,0.16,0.25,0.33;1,1
)(0.14,0.17,0.23,0.31;0.8,0.8

C8
C9

group
participation and
consulting
companies
Sustainability
Monetary and
credit system
International
Policy
Agricultural
employment
The role of
market players
in policy making
Observance of
standards and
permitstand
Government
policy
Water
management

مشارکت گروهی

پایداری
سیستم اعتباری و
پولی
سیاست بین المللی
اشتغال کشاورزی
نقش فعاالن بازار
در سیاست گذاری
رعایت استانداردها
و مجوز رسمی
سیاست دولت
مدیریت آب

ماخذ :یافته های پژوهش
جدول  -1شاخص همگانی ماتریس مقایسه دو جانبه.
Table9- Consistency index of the pairwise comparison matrix of
each expert for expertise
E7
0.0782

E6
0.0579

E5
0.0939

E4
0.0938

E3
0.0932

E2
0.0878

E1
0.0889

CR

مجموع ماتریس تصمیمگیری با استفاده از محاسبات مشابه به صورت زیر بدست میآید.
میانگین هندسی هر سطر برای محاسبه مقدار 𝑖̃𝑟 محاسبه میشود .برای مثال  𝑟̃1به صورت زیر
محاسبه میشود:
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𝑟̃1
)= [(1،1،1،1،1،1)(1،1،1،1،1،1
)× (4.58،5.81،7.62،8.27،1،1)(4.84،6.02،7.41،8.14،0.8،0.8
)× (2.76،3.84،5.90،6.92،1،1)(2.98،4.05،5.70،6.71،0.8،0.8
)× (3.19،4.31،6.47،7.43،1،1)(3.42،4.52،6.27،7.22،0.8،0.8
)× (2.17،3.34،5.47،6.51،1،1)(2.41،3.56،5.27،6.30،0.8،0.8
)× (2.73،3.91،6.04،7.08،1،1)(2.98،4.13،5.84،6.88،0.8،0.8
)× (3.43،4.57،6.67،7.70،1،1)(3.67،4.78،6.47،7.50،0.8،0.8
)× (2.33،3.54،5.7،6.75،1،1)(2.59،3.76،5.49،6.54،0.8،0.8

])× (2.54،3.68،5.80،6.83،1،1)(2.78،3.905.59،6.63،0.8،0.8
)= (2.57، 3.48،5.04،5.76،1،1)(2.76،3.65،4.89،5.62،0.8،0.8

هم چنین ،ارزیابی ها در حوزه های سیاسی ،اجتماعی و محیطی به صورت زیر است:

1

)𝑎̃12 = [(3،4،6،7،1،1)(3.2،4.2،5.8،6.8،0.8،0.8
)× (1،2،4،5; 1،1) (1.2،2.2،3.8،4.8; 0.8،0.8
)× (5،6،8،9،1،1)(5.2،6.2،7.8،8.8،0.8،0.8
)× (5،6،8،9،1،1)(5.2،6.2،7.8،8.8،0.8،0.8
)× (3،4،6،7،1،1)(3.2،4.2،5.8،6.8،0.8،0.8
)× (1،2،4،5; 1،1) (1.2،2.2،3.8،4.8; 0.8،0.8

× (1،2،4،5; 1،1) (1.2،2.2،3.8،4.8; 0.8،0.8)]7
)𝑎̃12 = (2.17،3.34،5.47،6.51،1،1)(2.41،3.56،5.27،6.30،0.8،0.8

1⁄9

𝑟̃1
)= [(1،1،1،1،1،1)(1،1،1،1،1،1
)× (2.97،4.07،6.15،7.17،1،1)(3.20،4.28،5.94،6.96،0.8،0.8
)× (2.76،3.84،5.90،6.92،1،1)(2.98،4.05،5.70،6.71،0.8،0.8
)× (3.19،4.31،6.47،7.43،1،1)(3.42،4.52،6.27،7.22،0.8،0.8
)× (3.73،4.76،6.79،7.80،1،1)(3.94،4.96،6.59،7.59،0.8،0.8
)× (2.73،3.91،6.04،7.08،1،1)(2.98،4.13،5.84،6.88،0.8،0.8
)× (3.43،4.57،6.67،7.70،1،1)(3.67،4.78،6.47،7.50،0.8،0.8
)× (2.33،3.54،5.7،6.75،1،1)(2.59،3.76،5.49،6.54،0.8،0.8
])× (4.02،5.04،7.07،8.08،1،1)(4.22،5.25،6.87،7.88،0.8،0.8
)= (2.73، 3.60،5.15،5.89،1،1)(2.91،3.76،5.00،5.74،0.8،0.8
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اعداد جهانی فازی برای گردآوری نمره کلی هر معیار به صورت معادله  8محاسبه میشود.
جدول  19و  11نمرات فازی نوع دوم را برای معیارها و نمره نرمال شده هر معیار را نشان
میدهد .نتایج بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی متفاوت از نتایج بدست آمده از روش متا
سنتز در سطح جهانی است .روش متا سنتز نشان میدهد که مولفههای سیاست بین المللی،
مشارکت گروهی و شرکتهای تعاونی ،رعایت استانداردها بیشترین اهمیت و رتبه را دارند .در
حالی که نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فازی نوع دوم نشان میدهد که عوامل پایداری
کشاورزی ،مشارکت گروهی و شرکتهای تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی ،اجتماعی و
محیطی دارند و در حوزه اقتصادی عوامل افزایش کارایی و تولید ،بازاریابی باالترین رتبه را دارند.
مشارکت گروهی و شرکتهای تعاونی در هر دو روش مشترک هستند .با توجه به تعریف حکمرانی
خوب ،حکمرانی بر مبنای اصول همکاری و شفافیت تصمیمات با شیوه های دموکراتیک ،آزادی
های مدنی و دسترسی آسان به دادهها استوار است .مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی ارتباط
بین مردم و حکومت را برقرار می سازد تا تقاضاهای مردم به راحتی به دولت انتقال داده شود .این
عوامل در حکمرانی کشاورزی اهمیت دارند.
مشارکت گروهی به یک رویکرد در جهت ایجاد مسئولیتپذیری متکی است که در آن کشاورزان
معمولی یا شرکتهای تعاونی تقاضای پاسخگویی میکنند .نقش مشارکت گروهی نه جایگزینی
بلکه مکمل سازی و افزایش مکانیسم پاسخگویی عمومی است .مشارکت گروهی شامل دو دسته
است .مشارکت رسمی اجتماعی :یک مکانیسم مشارکت اجتماعی است که در قوانین رسمی نوشته
شده است .برای مثال ،کشاورزان مم کن است فردی را به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب کنند .وزیر
کشاورزی نماینده کشاورزان در دولت است و میتواند نقشی مهم در منتقل کردن نیازها و نظرات
کشاورزان بازی کند .مشارکت اجتماعی غیر رسمی :یک مکانیسم مشارکت اجتماعی است که در
قانون نوشته نشده است.
بسیاری از پژوهشگران توسعه روستایی تاکید کرده اند که طبقات گوناگون کشاورزان در
گروههای محلی برای امنیت غذایی و توسعه جوامع ضروری هستند .تعاونی یک انجمن مستقل
متشکل از افراد داوطلب است تا نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشترک اعضا با مشارکت و
مدیریت دموکراتیک را فراهم کند .تعاونیهای تولید روستایی به کشاورزان کوچک کمک میکنند
تا ظرفیتهای تولید و بازاریابی خود را افزایش دهند ).(Khosravi pour et al, 2014
در سطح کشاورزی ،مسائل مربوط به بازاریابی اهمیت زیادی دارند .در رویکردی که مشارکت
کشاورزان در آموزش کشاورزی و انتقال فناوری را در بر دارد ،گزینه بازاریابی محدود اغلب به
وسیله کشاورزان به عنوان یک محدودیت مهم مطرح میشود (2003) Budianto et al .در مطالعه
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خود نشان داد که مسائل مربوط به قیمت یکی از نگرانیهای عمده بسیاری از کشاورزان مشارکت
کننده است و رتبه بندی باالی این موضوعات را بدست آورده است .مسائل قیمت و سودآوری از
جمله نگرانی های مهم برای کشاورزان است .ارزیابی کاملی از شکایات کشاورزان نسبت به قیمت
پایین محصوالت تولیدی نیاز به تجزیه و تحلیل کانال های بازاریابی برای محصوالت کشاورزی در
یک منطقه دارد.
یکی دیگر از متغیرهای مهم در مدیریت کشاورزی ،پایداری کشاورزی است .کشاورزی پایدار
باید تداوم اقتصادی ،پاسخگویی اجتماعی و محافظت اکولوژیکی داشته باشد .حوزه های اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی با یکدیگر همبستگی دارند و برای پایداری ضروری هستند .کشاورزیای
که از منابع طبیعی استفاده میکند یا آن را تخریب میکند یا محیط طبیعی را آلوده میکند ،در
نهایت توانایی تولید خود را از دست میدهد و این روش بر خالف مفهوم پایداری است .کشاورزیای
که سودآور نباشد ،به کشاورزان اجازه نخواهد داد در تجارت باقی بمانند .همچنین ،کشاورزیای که
نتواند نیازهای جامعه را به عنوان تولیدکنندگان ،شهروندان و همچنین ،مصرف کنندگان برآورده
سازد ،از سوی جامعه پایدار نخواهد بود و در تضاد با مفاهیم پایداری است .با توجه به تعاریف ارائه
شده ،کشاورزی پایدار بر نحوه عملکرد مزرعه نیز تاثیر گذار است.
اگر چه کشاورزی امروزه منبع اصلی معیشت برای  2/5میلیارد نفر است ،اما رشد بهره وری
کشاورزی متوقف شده است .عملکرد دانههای اصلی در حدود  1درصد در سال رشد میکند که
کم تر از نرخ رشد جمعیت است .با توجه به این که گسترش مناطق کشت شده برای برآوردن
نیازهای آینده امکان پذیر نیست ،به منظور تغذیه جمعیت رو به رشد (شهرنشین که تقاضای مواد
غذایی باالتری دارد) تنها راه افزایش بهره وری کشاورزی است .استفاده از فناوری ارتباطات در
خدمات پس زمینه ،میت واند کشت سودآور در میان کشاورزان را افزایش دهد .افزایش بهره وری در
میان صاحبان زمین های کوچک در کشورهای در حال توسعه نیز یک ابزار برای تضمین امنیت
غذایی در بلندمدت است (.)Dethier et al, 2011
یکی از مهمترین متغیرهای حکمرانی کشاورزی در سراسر جهان ،سیاستهای بینالمللی
کشاورزی است .جنبه های بینالمللی سیاست کشاورزی نقشی مهم در پیگیری اهداف اساسی
سیاست عمومیکشاورزی ( )CAPدارد که بر بهره وری کشاورزی ،سطح عادالنه زندگی برای
کشاورزان ،تامین قیمت مناسب برای مصرف کنندگان ،ترویج ثبات در بازار (به ویژه ثبات واردات و
صادرات) ،و همچنین ،امنیت غذایی تاثیر گذار است (.)Ciolos, 2012
افزون بر این ،برخی سیاستهای کلیدی مستقیما بر جنبه های بین المللی سیاستهای
کشاورزی تأثیر می گذارند ،از جمله:
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 سیاست تجاری شامل مذاکره و نتیجه گیری توافقنامه های تعرفه ای و تجاری، سیاست های هماهنگ در رابطه با بهبود امنیت غذایی و رفاه روستایی در کشورهای در حالتوسعه،
 سیاست های در راستای پایداری جهانی بخش کشاورزی (که در آن چالش های تغییر آب و هواو حفظ تنوع زیستی باالتر است).
 سیاست هایی که قوانین سیستم تجارت جهانی مبنی بر نقش اساسی کشاورزی در حصولاطمینان از امنیت غذایی را حمایت میکند.
تعادل بین تولیدات و قیمت محصوالت کشاورزی در سطح جهانی بسیار دشوار است .براساس
آمار سازمان ملل متحد ،جمعیت جهان تا سال  2959ممکن است به  0/3میلیارد نفر برسد.
تقاضای جهانی تقریبا  89درصد افزایش تولید کشاورزی در جهان را در مقایسه با سال 2990
خواهد داشت .منابع طبیعی در سرتاسر جهان ،بویژه خاک و آب که وابسته به کشاورزی است،
تحت فشار بی سابقه ای از بهره وری و تغییرات اقلیمی قرار دارند .این رویدادها توجه به نقش
اساسی سیاست های کشاورزی را به عنوان یک متغیر مهم در حکمرانی کشاورزی و موثر بر امنیت
غذایی و رفاه روستایی متمرکز کردند.
یکی دیگر از متغیرهای انتخاب شده در حوزه کشاورزی در سراسر جهان رعایت استانداردها
است .توجه به استانداردها و مقررات فنی در گفت و گوی سیاست های بازرگانی منطقه ای و
جهانی در حال افزایش است .به عبارت دیگر ،با کاهش استفاده از موانع تعرفه ای ،مقدار پذیرش
استانداردها به عنوان یک استراتژی محدود کننده تجاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این افزایش تأکید بر موانع غیر تعرفه ای ،در مواجهه با افزایش جهانی شدن و آزاد سازی سریع
تجارت کشاورزی ،بحث های قابل توجه در مورد تاثیر استانداردهای کاالهای کشاورزی در
دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی را به خود جلب کرده است .استانداردها افزون بر
جلوگیری از دسترسی کشاورزان خرده مالک به بازارهای کاالهای کشاورزی ،هزینه صادرات
کشاورزی را نیز افزایش میدهند و به بصورت یک مانع برای کشاورزان کوچک عمل میکنند
( .)Odularu et al, 2011در حقیقت اقدامات بهداشتی و دارویی که در مورد محصوالت کشاورزی
داخلی و تجاری انجام میشود ،دارای اشکال گوناگونی نظیر درخواست تولید محصوالت از ناحیه
بدون بیماری ،بازرسی محصوالت ،درمان خاص یا پردازش محصوالت ،و یا اجازه استفاده از مواد
افزودنی خاص در محصوالت غذایی میباشد .در نهایت ،این اقدامات باعث اطمینان از ایمن بودن
کاالهای کشاورزی برای مصرف کنندگان و جلوگیری از گسترش آفات و بیماری در میان حیوانات
و گیاهان کمک میکند.
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. مقادیر فازي و ارزشهاي نرماالیز شده هر معيار در حوزه اقتصادي-22 جدول
Table 10- Fuzzy and normalized crisp score values of the criteria in the
economics area
Normalized Crisp
Interval Type-2 Weights
Crisp Scores
score
C (0.06,0.15,0.63,1.47;1,1)
0.519
0.13
(0.082,0.18,0.54,1.21;0.8,0.8)
1
C (0.10,0.20,0.63,1.24;1,1)
0.502
0.12
(0.12,0.22,0.56,1.07;0.8,0.8)
2
C (0.23,0.39,1.03,1.81;1,1)
0.805
0.20
(0.26,0.43,0.93,1.59;0.8,0.8)
3
C (0.03,0.085,0.34,0.83;1,1)
0.290
0.07
(0.045,0.098,0.29,0.67;0.8,0.8)
4
C (0.045,0.098,0.37,0.91;1,1)
0.321
0.08
(0.053,0.11,0.32,0.74;0.8,0.8)
5
C (0.30,0.52,1.04,1.54;1,1)
0.798
0.20
(0.35,0.56,0.97,1.41;0.8,0.8)
6
(0.13,0.18,0.36,0.69;1,1)
0.312
0.08
(0.14,0.19,0.33,0.58;0.8,0.8)
7
(0.19, 0.27, 0.59, 0.81; 1, 1)
(0.21, 0.29, 0.54, 0.74;
0.434
0.11
8
(0.8 ,0.8
(0.04, 0.05, 0.17, 0.22; 1, 1)
0.111
0.03
(0.05, 0.06, 0.15, 0.19; 0.8, 0.8)
9
 یافته های پژوهش:ماخذ
 اجتماعی، مقادیر فازي و ارزشهاي نرماالیز شده هر معيار در حوزه سياسی-22 جدول

C
C
C
C

.و زیست محيطی
Table 11- Fuzzy and normalized crisp score values of the criteria in the
Political, Social, and Environmental areas
Normalized
Interval Type-2 Weights
Crisp Scores
Crisp score
(0.142,0.222,0.458,0.670;1,1)
0.35
0.31
(0.157,0.240,0.427,0.621;0.8,0.8)
1
(0.096,0.150,0.314,0.462;1,1)
0.239
0.21
(0.106,0.164,0.290,0.427;0.8,0.8)
2
(0.072,0.109,0.225,0.325;1,1)
0.173
0.16
(0.079,0.118,0.207,0.308;0.8,0.8)
3
(0.047,0.070,0.141,0.210;1,1)
0.109
0.10
(0.051,0.075,0.131,0.193;0.8,0.8)
4

تعيين عوامل حکمرانی در بخش كشاورزي با استفاده از فازي نوع دوم

121
0.08

0.087

0.05

0.059

0.03

0.038

0.03

0.034

0.02

0.027

)(0.035,0.052,0.110,0.177;1,1
)(0.038,0.056,0.101,0.160;0.8,0.8
)(0.023,0.034,0.074,0.126;1,1
)(0.025,0.036,0.068,0.111;0.8,0.8
)(0.017,0.023,0.048,0.076;1,1
)(0.018,0.025,0.044,0.069;0.8,0.8
)(0.013,0.019,0.042,0.077;1,1
);0.014,0.020,0.038,0.067
(0.8,0.8
)(0.010,0.014,0.032,0.062;1,1
)(0.010,0.015,0.029,0.053;0.8,0.8

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

ماخذ :یافته های پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
سیاستمداران در حوزههای گوناگون غالباً تمایل به ایجاد تغییراتی در راستای بهبود حکمرانی
دارند .در این پژوهش ،از روش متا سنتز و آنالیز فازی نوع  2برای انتخاب متغیرهای مهم حکمرانی
کشاورزی استفاده شد .با توجه به یافتههای پژوهش ،متغیرهای پایداری کشاورزی ،مشارکت
گروهی و شرکت های تعاونی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی و متغیرهای افزایش
کارایی و تولید و بازاریابی از مهمترین موارد در حوزه اقتصادی بشمار آمدند .نتایج نشان دادند که
متغیر مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی در روش متا سنتز در سطح جهانی و آنالیز فازی نوع 2
در سطح ایران مشترک است .یکی از ابعاد مهم حکمرانی خوب ،همکاری بین بخش های گوناگون
است .پیشنهادها برای هر بخش به شرح زیر خالصه میشود (Division for democratic
).governance, 2002

مشارکت گروهی نشان میدهد که معرفی مشارکت مدنی در کل فرایند تخصیص ،صرف هزینه
و نظارت بر منابع عمومی میتواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد ،معرفی
اقدامات اصالحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی ،رفتاری و ارتباطی) کمک کند .این مشارکت
میت واند به شکل مشارکت مستقیم کشاورزان در تشکیل سیاست و بودجه عمومیدر بخش
کشاورزی باشد .سیاست مشارکتی یک رویکرد مشترک با معرفی استراتژیهای کاهش فقر در
سطح ملی و جوامع است که به سمت توسعه محلی هدایت میشود .تشکیل بودجه مشارکتی
معموال در سطح محلی رخ میدهد ،اما در سطوح باالتر ،نمایندگان جامعه کشاورزی میتوانند
نقشی مهم د ر بیان ترجیحات کشاورزان در ایجاد و تأمین بودجه ها داشته باشند (Demand for
).Good Governance in the World Bank, 2010
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گروهها یا جوامع کشاورزی میتوانند نقشی برجسته در نظارت ،ارزیابی ،اجرا و عملکرد خدمات
کشاورزی براساس شاخص های منتخب خودشان ،داشته باشند .این کاراز طریق استفاده از ابزارهای
نظارت و ارزیابی مشارکتی و در سطحی گسترده تر با استفاده از نظرسنجی های عمومیبه دست
می آید .یافته های فرایند ارزیابی میت واند در جلسات مربوطه (که در آن کاربران و ارائه دهندگان
خدمات به بحث در مورد شواهد و جستجوی راه حل ها میپردازند) مطرح شود و جهت تقاضای
پاسخگویی به مقامات دولتی ارائه شود.
تعاونیهای تولید روستایی و گروه های کشاورزی بسیار مهم هستند .تعاونیهای تولیدی
روستایی قدرت چانه زنی کاربران را افزایش و هزینه حمل و نقل و بازاریابی را کاهش میدهند.
تعاونیها اهرمی مناسب برای توسعه اقتصادی هستند که میتوانند در بهبود شرایط اجتماعی و
اقتصادی مردم و کاهش هزینه های دولت موثر باشند .با توجه به تعداد شهرها و روستاهای کشور و
اهمیت آن ها در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و پراکندگی زمین های کشاورزی ،دولتها
میتوانند اطالعات و همچنین ،حمایت مالی و فنی را برای تشکیل و توسعه تعاونی های تولیدی در
بخش های گوناگون کشاورزی ارائه دهند.
هم چنین بهبود بازاریابی کشاورزی میت واند برای اقتصاد کل و نیز خانواده های کم درآمد ،سودآور
باشد .اقدامات سیاسی برای بهبود کارایی بازارهای داخلی کشاورزی بر کاهش متوسط هزینه ها در
کوتاه مدت نیز اثر گذار است )  ( Landes et al, 2009در این پژوهش پنج رویکرد برای افزایش
پایداری پیشنهاد شده است:
کشاورزان برای تغییر عملکرد باید تضمین سودآوری ،پایداری و حفاظت از محیط زیست را
داشته باشند.
روشهای پایدار باید از لحاظ فنی و همچنین ،از لحاظ اقتصادی کارآمد باشد و با ارائه فناوری
مناسب همراه باشد.
با انجام پژوهشها و کمک های فنی میتوان دادههای کشاورزان را در مورد گزینههای جایگزین
به آن ها معرفی کرد.
افزایش هماهنگی و برنامه ریزی بین دولت ،دانشگاه ،جامعه مدنی و سازمان های فنی مانند
 FAOو  CGIARدر زمینه کشاورزی پایدار صورت گیرد و در این راستا افزایش حمایتهای
سیاسی و مدیریتی با پرداختن به محدودیت های فنی و مالی نیز ضروری است.
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