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اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدارکشاورزی در روستاهای دهستان آباده طشك
سید هدایت اهلل نوری؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
صدیقه هاشمی*؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
سمیرا محمودی؛ جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،هیأت علمی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
حجت اله طباطبایی؛ کارشناس آمار ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
دریافت مقاله1394/7/17 :

پذیرش نهایی1395/2/17 :

چکیده
یکی از علل اصلی رکود در بخش کشاورزی ،عدم شکل گیری سرمایه اجتماعی در این بخش از اقتصاد
روستایی است .بنابراین جهت حل مشکالت کشاورزی و رسیدن به پایداری نیاز به آن است که یک فضای
گفتگویی و ارتباطی فراهم شود که کشاورزان با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته و در امور مختلف مشارکت
نمایند تا از این طریق اعتماد میان آنها نیز افزایش یابد .هدف این تحقیق شناسایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
توسعه پایدار کشاورزی در روستاهای دهستان آباده طشک است  .در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به
کارگیری پرسشنامه ( 259نمونه) استفاده شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی
آن با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ( )%78تأمین شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از همبستگی ،تحلیل
مسیر و تکنیک پرومته استفاده شد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه اجتماعی با یکدیگر و
توس عه پایدارکشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد و در بین ابعاد سرمایه اجتماعی مشارکت با اثر کلی 0/67
بیشترین تأثیر را بر پایداری کشاورزی داشته است .وضعیت سرمایه اجتماعی در بین روستاهای مورد مطالعه،
روستای طشک باالترین سطح را دارا بوده زیرا در این روستا میانگین ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی بیش از
سایر روستاها بوده که این اختالف در بعد انسجام اجتماعی با میانگین  4/29و روابط اجتماعی با میانگین
 4/59؛ محسوس تر می باشد .این در حالی است که روستای صفی آباد پایین ترین رتبه را داشته است.
واژگان کلیدی :مشارکت ،اعتماد ،پایداری کشاورزی ،سرمایه اجتماعی.
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 )1مقدمه
کشاورزی به عنوان یک بخ

مهم اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است که افزای

تولید ناخالص

داخلی و اشتغال  1/3میلیارد نفر و یا  22درصد از جمعیت جهان را فراهم میسازد و این قاعده برای
ایران هم مستانی نیست ) .(Hosseini et al, 2010:2بخ

کشاورزی در کشور ما از اهمیت استراتژیک

است .امروزه این بخ

به تنهایی بی

از یک چهارم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاصی داده است

و بعد از نفت ،با پتانسیل نامحدود در سرزمین پهناور ایران ضامن بقا و تمامیت کشور تلقی میشود (شاه
پسند و همکاران .)2 :1389،از این رو توجه به این بخ

اقتصادی و حفظ پایداری آن باید در دستور کار

برنامهریزان قرار گیرد.
به تدریج با افزای

جمعیت و متعاقب آن رشد نیازهای غذایی ،منجر به افزای

تولید بدون توجه به

حفظ منابع پایه و طبیعی شد؛ بنابراین ،در مناطق زیادی از جهان تخریب خاک ،فرسای

آب و آلودگیها

پدیدار شد که اثرات این وضعیت در کشورهای فقیر و درحال توسعه بیشتر بوده است .در این میان برای
حل مشکالت کشت سابق ،توصیه به پذیرش کشاورزی پایدار کم نهاده شده است .رویکرد پایداری که
شامل ابعاد اجتماعی ،زیست محیطی و به میزان کمتر ،بعد اقتصادی میشود )،(Hosseini et al, 2010:2
با هد

نگهداری از فرآیندهای اساسی طبیعی ضروری برای بخ

منابع آب و خاک) ،کاه

کشاورزی (به خصوا حفاظت از

ورودی مواد شیمیایی مصنوعی ،مدیریت محیط زیست روستایی و کیفیت

چشم انداز روستا ) (Cobb Et al, 1999: 213روی کار آمد .در این میان برای رسیدن به پایداری نیاز به
یک مکمل احساس شد که آن ،وجود سرمایه اجتماعی در کنار کشاورزی پایدار بوده است .از این رو
سرمایه اجتماعی به عنوان سن

بنای سیاستهای توسعه پایدار( )SDتلقی گردید که سازمانهای بین-

المللی ،دولتها و سازمانهای غیردولتی باید در اجتماع و ایجاد سرمایه انسانی سرمایه گذاری نمایند تا از
این طریق به مشارکت و مدیریت مشترک منابع دست پیدا نمایند ).(Ballet et al,2007:356-359
توسعه کشاورزی در ایران نیز مستلزم توجه به عوامل اساسی تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه
اجتماعی است زیرا بدون توسعه منابع انسانی ،توسعه اقتصادی در هیچ یک از زیریخ ها امکانپذیر
نیست (فمی و همکاران  .) 67 :1383،از آنجایی که کشاورزی پایدار یک فعالیت بر اساس عقالنیت است.
آغاز شکلگیری عقالنیت پایدار نیاز به آموزش برای ایجاد انعطا پذیری فکری برای کشاورزان به منظور
کسب دان

و درک درستی از این مسائل دارد .سرمایه اجتماعی از طریق همکاری ،مشارکت و برقراری

ارتباط به عنوان یک روشی است که نق

مهمی در حل این مشکل و دارای توانایی ایجاد فضا برای

یادگیری مفهوم کشاورزی پایدار دارد ( .(Khosrobeygi et al, 2011:1در این پژوه

تالش شده است تا

به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی از طریق مطالعه ارتباط بین انسجام ،اعتماد،
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مشارکت و ارتباط اجتماعی با توسعه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی کشاورزی در دهستان آباده طشک
پرداخته شود.
 )2مبانی نظری
بخشی از ارزش افزوده است که در جریان توزیع کاال و پول ،بین فرآیند تولید و مصر  ،سرمایه داران یا
طبقة بورژوا که ابزار تولید را در دست دارند ،آن را تصر میکنند (کامران و ارشادی .)34 :1388 ،بیکر و
کالتر ،)2007( 1پنج شکل عمده از سرمایههای فیزیکی ،مالی ،انسانی ،طبیعی و اجتماعی را مطرح و
استدالل میکنند که سرمایه اجتماعی برای تولید از هر شکل دیگری از سرمایه با ارزشتر است و به
عنوان روان کننده است که میتوان از طریق آن سایر اشکال دیگر سرمایه را پی

بینی کرد .ظهور ادبیات

سرمایه اجتماعی به اواسط دهه1990برمیگردد ) .(Ballet et al,2007:355مفهوم سرمایه اجتماعی در
علوم اجتماعی توسط پاتنام متداول گردید ) (Mladovsky and Mossialos,2007:592و استفاده از این
مفهوم در توسعه به نظریات بوردیو  ،کلمن و پاتنام باز میگردد.
موسوی و قنبری ( )2012برای اولین بار به تجزیه و تحلیل نظریه سرمایه اجتماعی و رابطه آن با
توسعه پایدار در شهرستانهای استان آذربایجان غربی پرداختهاند .نتایج نشان داده است که میزان
نابرابری شهری باال بوده است که در نتیجه میتوان گفت شکا بین اجزای توسعه پایدار شهری وجود
دارد .رابطه توسعه شهرستانهای بزرو و عدم توسعه شهرهای کوچک با سرمایه اجتماعی معنیدار بوده
به این ترتیب که سرمایه اجتماعی شهرهای بزرو باالتر از شهرهای کوچکتر بوده است.
مصطفی و عامان قضا )2007( 2به بررسی تأثیر تغییر منبع آبیاری از کاریز به چاه بر سرمایه
اجتماعی در بلوچستان پرداختهاند و در نهایت دریافتهاند کاریز یک سیستم آبیاری مناسبی است که دو
هزار سال به طول انجامید و عالوه بر اینکه یک جنبه اقتصادی و زیست محیطی داشته است ،یک عامل
سرمایه اجتماعی و منبع سازمان اجتماعی در محیط نیمه خشک بلوچستان بوده است و نابودی آن و
روی آوردن به آبیاری از طریق چاه ،نه تنها از تعداد کشاورزان به خصوا کشاورزان فقیر و سهامداران
کاریز در استان تا حد زیادی کاسته ،بلکه پیامدهای منفی اجتماعی به دنبال داشته است؛ چراکه باع
افزای

مناقشات و درگیریها ،بر هم خوردن مکانسیم مدیریت ،تغییر در مالکیتها از جمعی به فردی و

در نتیجه کاه

مشارکتها شده است .سلیس ،فردریک و کاسام)2007( 3در پژوهشی نق

سرمایه

اجتماعی در استفاده از یک روش کشاورزی حفاظتی تحت عنوان  likotiدر لسوتو را بررسی کردهاند و
1

Baker and Coulter
Mostafa and Usman Qaza
3
Silici, Friedrich and Kassam
2
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تجزیه و تحلیل نشان داده ،خانوادههای که روش  likotiرا اتخاذ کردهاند از سطح سرمایه اجتماعی ،اعتماد
و همکاری بیشتری نسبت به کسانی که به کار نگرفتند ،داشتهاند .علت مناسب بودن این روش آموزش و
دان  ،مدیریت به موقع و هماهن  ،تعامل نزدیکتر بین کشاورزان و مروجین و رویکرد مشارکتی بوده
است .علی بیگی و همکاران ( )1390رابطة بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی شغلی کشاورزان
کشاورزان بوده که این میزان سرمایه ارتباط مابتی با رضایت آنان از شغل کشاورزی داشته است.

جدول شماره ( :)1تعاریف سرمایه اجتماعی
منبع

سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت موقعیتهای اجتماعی در تسهیل کسب خصوصیات
سرمایه انسانی استاندارد است

(Prasand adhikari and Goldey
),2009

اشاره به شبکه و هنجارهایی دارد که مردم را قادر به عمل جمعی مینماید

(Mostafa and Usman
)Qaza,2007

سرمایه اجتماعی به عنوان هنجارها ،ارزشها تعری میشود و شبکههایی که بهبود بهرهوری را
از طریق تسهیل اقدام جمعی و هماهن که در آن هنجارها و ارزش بر اساس ویژگیهای
درونی جوامع است ،فراهم میکند

(Mostafa and Usman
)Qaza,2007

یک عامل واسطه ،تسهیل و یا افزای

اثرات سرمایههای اقتصادی و فرهنگی

عنوان مجموع منابع خریداری شده توسط یک فرد یا یک گروه به موجب در اختیار داشتن
یک شبکه کم و بی

بادوام روابط آشنایی متقابل نهادینه شده

فوکویاما سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی می داند که باع
ترویج همکاری بین دو یا چند نفر میشود

)(Haghighatian,2010
)(Bourdieu,1986

(احمدی فیروزجایی ،صدیقی و
محمدی.)96 ،1385 ،

سرمایه اجتماعی منبعی است که کنشگران از ساختارهای اجتماعی معینی بهدست میآورند و
از آن در جهت عالیق و منافعشان استفاده میکنند .سرمایه اجتماعی به واسطه تغییر در

)(Baker, 1990, 619

روابط بین کنشگران حاصل میشود.

کشاورزی پایدار یک سفر است و نه یک مقصد .کلمه پایدار از کلمه حفظ میآید که به معنی حفظ،
پشتیبانی و یا قدرت تحمل است ) .(Veisi, Hematyar and Kerdar,2008:40تعاری
کشاورزی پایدار شده از جمله :مدیریت موفق در بخ

مختلفی از

کشاورزی در راستای تأمین نیازهای در حال تغییر

جوامع انسانی با حفظ منابع پایه و اجتناب از تخریب محیط زیست) .(Rao,2010همچنین کشاورزی
پایدار شامل طی وسیعی از استراتژی هایی است که برای جلوگیری از دست دادن خاک ،حفظ بهرهوری
خاک ،افزای

درآمد کشاورزان ،حفظ ظرفیت سیستم کشاورزی انجام میشود ) .(Arun, 2006شورای

علمی کانادا ،کشاورزی پایدار را چنین تعری میکند :کشاورزی پایدار یک سیستم است که ضمن در نظر
گرفتن نیازهای جامعه از نظر مواد غذایی و حفاظت از منابع طبیعی ،تأکید بر بهبود کیفیت محیط زیست
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برای نسلهای آینده دارد) .(Korani ,2012: 2188در این راستا باید از فناوریهای مناسب استفاده نمود.؛
چراکه استفاده از فناوری اشتباه و یا بهرهبرداری بی

از حد منابع طبیعی ،ممکن است منافع کوتاهمدت

به دنبال داشته باشد اما اغلب به تخریب محیط زیست منجر میشود ).(Ramakrishnan,2007:224
پایداری شامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی میشود ،به سه صورت ممکن است اتفاق میافتد:
قابل تعویض هستند و شرط پایداری را بقا و ثبات ارزش سرمایة کل اعم از سرمایة فیزیکی ،داراییهای
اجتماعی و مواهب طبیعی میداند .در پایداری قوی سرمایه طبیعی باید در طول زمان ثابت باقی بمانند و
اگر منابع از دست رفت ،امکان بازگشت برخی از منابع زیست محیطی وجود ندارد .در پایداری بسیار قوی
قوانین پایداری در این سطح در مقیاس سیارهای اعمال میشود ).(Cobb Et al, 1999, 213

سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه گم شده و راهحل سازمانی جوامع دیده میشود که جهت حل
مشکالت ،اقدام دسته جمعی را پیشنهاد میدهد) .(Ballet et al,2007:356-359در چارچوب توسعه به
طور کلی سرمایه اجتماعی شامل چهار ویژگی اصلی مشارکت ،اعتماد ،روابط متقابل و همکاری
است( .)Gard McGehee et al,2010:487-488عناصر سرمایه اجتماعی به دو دسته متمایز و گاهی
اوقات با هم متداخل ساختاری و شناختی دسته بندی میشود .در این طبقهبندی ،سرمایه اجتماعی
ساختاری نق ها ،قواعد ،روشها و رویهها و همچنین شبکههایی که تسهیل کننده اقدامات متقابل
سودمند جمعی است را در بر میگیرد ( )Prasand adhikari and Goldey, 2009,186و سرمایه اجتماعی
شناختی تمرکز بر آنچه که مردم احساس یا برداشت دارند ،اشاره دارد( Gard McGehee et

 .)al,2010,488پرتز )1998( 1استدالل میکند ،سرمایه اجتماعی میتواند اثرات هم مابت و هم منفی
داشته باشد .بعد منفی به سمت روشهای ضد اجتماعی ،انحرا
اجتماعی و صدمات اجتماعی پی

سرمایه ،حرکت نزولی از سرمایه

میرود .فیلد )2003( 2پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی را از دو

جهت میداند( :ال ) ممکن است نابرابری را تقویت و ب) ممکن است در حمایت از رفتار ضد اجتماعی
نق

بازی کند .جنبه مابت آن میتواند شامل به اشتراک گذاری اطالعات ،هماهنگی فعالیتها و

تصمیمگیریهای جمعی شود ( .)Gard McGehee et al,2010,487-488از این رو دیدگاههای مختلفی
راجع به سرمایه اجتماعی مطرح شده است از جمله:
نظریه منابع اجتماعی :نان لین ( )1982نظریه منابع اجتماعی را مطرح کرده است که برطبق آن
دستیابی به منابع اجتماعی و استفاده از آنها میتواند به موقعیتهای اجتماعی ،اقتصادی بهتری منجر
شود( .)Lin,1999, 7دو سنت هنجاری و منبع بودن سرمایه اجتماعی :برابر واکاویها ،سرمایه اجتماعی به

Portes
Field

1

2
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هنجارها و شبکههایی برمیگردد که مردم قادرند در آن به طور گروهی فعالیت نمایند( Portes,

 .)2000,45دیدگاه اجتماعگرایی :در دیدگاه اجتماعگرا سرمایه اجتماعی با سازمانهای محلی چون
باشگاهها ،انجمنها و گروههای مدنی برابر انگاشته میشود .دیدگاه شبکهای :در این دیدگاه درباره سرمایه
اجتماعی ،سعی میشود هر دو جنبه مابت و منفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده شود ،اهمیت
سازمانی(منتج از این پیوندها) به عنوان گروهها و بنگاهها مورد تأکید قرار میگیرد .این دیدگاه با بنا
نهادن الگوی خود بر کاری که گرینوتر ( )1975انجام داده ،میپذیرد که پیوندهای نیرومند «درون
اجتماعی» به خانوادهها و اجتماعات حس هویت و مقصد مشترک میدهد .دیدگاه نهادی :این دیدگاه
مدعی است که سرزندگی شبکههای اجتماعی عمدتا محصول محیط سیاسی ،قانونی و نهادی است.
استدالل طرفداران این رویکرد این است که خود ظرفیت گروهها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی،
وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که تحت آنها قرار دارند ( .)North, 1990دیدگاه همیاری :این
دیدگاه میکوشد آثار قوی دو دیدگاه شبکهای و نهادی را در یکدیگر ادغام کند.
در کل می توان گفت ،رسیدن به توسعه نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی و توانمندسازی و آگاه-
سازی روستائیان از طریق مشارکت ،انسجام ،اعتماد و سایر ابعاد سرمایه اجتماعی است؛ چراکه اعتماد
اجتماعی زمینهساز مشارکت ،همکاری ،تعامالت و کن های گروهی میان اعضاء در گروههای اجتماعی
شده و منجر به گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با سایر افراد جامعه میشود (رستمی و
همکاران .)630 :1390،در زمینه کشاورزی نیز ،اعتماد متقابل مالکان به همکاران منجر به افزای

میزان

اعتماد کشاورزان به یکدیگر میشود (گل شیری اصفهانی و همکاران .)150 :1388 ،هنگامی هم که
مشارکت ایجاد شد ،به ایجاد انعطا پذیری و تحرک فکری و با ایجاد فضایی برای گفتگو میان کشاورزان،
زمینهای برای آموزش و تبادل اطالعات و دستیابی به اهدا

و اصول کشاورزی پایدار را فراهم میکند

) .(Khosrobeygi et al, 2011,1عالوه بر این ،انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت تأثیر دارد .انسجام
اجتماعی را نمیتوان با اقدام از باال به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد .بنابراین انسان ناچار
است زندگی خود را در محیط روستا به شیوهای فعالتر از آنچه در نسلهای پیشین درست بوده ،بسازد و
باید برای پیامدهای آنچه انجام میدهد و عادتهای سبک زندگیای که برگزیده شده است ،فعاالنهتر
مسئولیتپذیر باشد (گل شیری اصفهانی.)153-152 ،1388،
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یپی
سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
کشاورزی
ارتباط اجتماعی

انسجام

کنار آمدن با روستائیان ،کمک
در فصل کار ،احترام به نظرات
یکدیگر ،کمک در مواقع
گرفتاری ،تعامل و همکاری،
صمیمیت در بین کشاورزان،
شرکت در مراسمات یکدیگر

اعتماد به کشاورزان ،اعتماد به
مسئولین ،اعتماد مسئولین به
کشاورزان ،اعتماد به سازمان ها،
قبول ضمانت دیگر کشاورزان،
دادن قرض به یکدیگر ،رعایت و
رضایت از مالکیت آب و زمین،
ارائه و اجرای راهکار مروجین
توسط کشاورزان

همکاری در حل مشکالت زمین،
کمک به یکدیگر در کارها ،هم
فکری با معتمدین و خبرگان،
کمک مالی ،کمک فکری،شرکت
در جلسات جهاد کشاورزی
اطالع رسانی مسئولین در زمینه
مشارکت ،همکاری در برگزاری
دوره های ترویجی

پایداری اقتصادی:

پایداری اجتماعی:

پایداری محیطی:

بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان:
افزای تولید ،کاه هزینه ،تمایل
به سرمایه گذاری ،استفاده از ماشین
آاالت جدید و پربازده ،خود اتکایی،
افزای سود و درآمد ،کاه فقر

افزای مهارت کشاورزان ،افزای سطح
آگاهی و دان  ،رابطه پایدار بین مردم،
بهبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح
مزارع ،افزای کیفیت زندگی ،اعتماد
کشاورزان به همدیگر ،مسئولین و افراد
غریبه

بهبود سیستم کشاورزی :افزای کیفیت
محصوالت ،استفاده بهینه از خاک،
استفاده بهینه از منابع آب ،کاه مواد
شیمیایی ،استفاده صحیح و به موقع از
آب و خاک ،استفاده از بذرهای اصالح
شده

شکل شماره ( :)1مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق

 )3روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است و از
نظر درجه نظارت و کنترل ،با مصاحبه و کنترل میدانی ،نظارت شده است .اطالعات نظری از روش
کتابخانهای و اطالعات مربوط به منطقه مورد بررسی با توزیع و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است.
روایی ابزار با نظرسنجی از متخصصان و کارشناسان تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفاء
کرونباخ کل سنجیده شده و میزان آن  0/78بوده که بیانگر پایایی نسبتا باالی ابزار تحقیق است.
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جدول شماره ( :)2آلفای محاسبه شده برای هر یک از ابعاد مورد مطالعه
ابعاد

شاخص

سرمایه اجتماعی

آلفای کرونباخ

اعتماد

0/77

انسجام

0/82

روابط اجتماعی

0/70

رضایت شغلی
پایداری کشاورزی

0/89

اقتصادی

0/71

اجتماعی

0/73

محیطی

0/71
0/78

آلفای کل

جامعه آماری ،خانوارهای بهره بردار کشاورزان روستاهای دهستان آباده طشک است که برابر
سرشماری سال  1391دارای  5روستا مسکونی بوده که درکل  790خانوار (سازمان جهاد کشاورزی آباده
طشک )1392،را شامل میشود .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  259نمونه استخراج گردیده است.
به منظور نمونهگیری از جامعه آماری در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای استفاده
شده است .به طوری که در مرحله اول بهرهبرداران روستایی به چند طبقه تقسیم شده است و بر اساس
سهم هر گروه در جامعه ،سهم آن در نمونه تعیین شده و به طور تصادفی چند نفر در هر طبقه به عنوان
نمونه انتخاب گردیده است.
جدول شماره ( :)3تعداد نمونه بر حسب میزان زمین بهره برداران
میزان زمین

تعداد خانوار بهره بردار

تعداد نمونه

0-2

425

140

2-5

227

74

5 -10

107

34

10-25

31

11

منبع :جهاد کشاورزی بخ

آباده طشک.1392 ،

متغیرهای تحقیق شامل سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی (متغیر مستقل) و کشاورزی پایدار (متغیر
وابسته)است .متغیر سرمایه اجتماعی خود شامل ابعاد؛ مشارکت ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
برقراری روابط اجتماعی است .کشاورزی پایدار نیز با ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی سنجیده شده
است.
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یپی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی

کشاورزی پایدار

اعتماد اجتماعی

رضایت شغلی
شکل شماره ( :)2مدل فرضی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای تحقیق

به منظور تحلیل یافتهها از همبستگی اسپیرمن ،تحلیل مسیر (با استفاده از نرم افزار  )EQSو
تکنیک پرومتی استفاده شده است .تکنیک پرومتی با هر معیار در ابتدای محاسبات ،برخورد مجزا و بدون
ارتباط با دیگر معیارها دارد ،بنابراین کسب نمرهی تفاوت خیلی زیاد در یک معیار ،تأثیری در نمره گزینه
در معیار دیگری ندارد و یک گزینه ایده آل باید حداقلها را از تمام گزینهها کسب کند و از این نظر نقطه
قوتی در برابر روشهایی است که از جمع جبری استفاده میکنند .همچنین اینکه در روش مزبور ،از روند
محاسبهی شفا

استفاده میشود و میتواند به آسانی توسط کاربران و تصمیمگیرندگان فهیده

شود(تقوایی و کیومرثی .)131 :1391،محققان زیادی نیز از این تکنیک در پژوه های خود استفاده
کرده اند از جمله فرجی و سبکبار( ،)1390بخشی و همکاران( )1390و عنابستانی و خسروبیگی(.)1391
تکنیک پرومتی برای حل مسائل چندشاخصه با این ساختار مناسب است:

گام نخست تابع ترجیح  Pjبه هر یک از شاخصهای  jاختصاا داده میشود .مقدار) Pj (a,bبرای هر
زوج محاسبه میشود .این مقدار بین صفر و یک متغیر است .ش

نوع تابع ترجیح وجود دارد که در این

مقاله از ترجیح نوع  ،5یعنی معیار  vشکل با ناحیه بیتفاوتی استفاده گردید.

گام دوم ،میزان اولویت کلی ) �(a,bبرای هر گزینه  aروی گزینه bمحاسبه می شود.

گام سوم �(a,b) :نشان دهندهی درجهی اولویت گزینه  aنسبت به گزینه  bاست .برای محاسبه
قدرت ترجیح کلی گزینه  aبر سایر گزینه ها ،جریان خروجی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:
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ترجیح سایر که جریان ورودی نامیده می شود ،با استفاده از aگزینه ها بر سایرگزینه از رابطهی زیر
محاسبه گردید:

هر گزینه با استفاده از رابطهی زیر محاسبه کرد:
جهت وزن دهی شاخصهای تأثیر گذار بر کارآفرینی ،عناصر ماتریس تکنیک پرومتی را به ازاء هر
شاخص با استفاده از نرم ساعتی به شکل زیر ،نرمالیزه می نمایم:

در ماتریس تصمیم نرمالیزه شده ،به ازاء شاخص  jام آنتروپی( ،)Ejبه صورت زیر محاسبه می گردد:
به طوری که ) k=1/Ln(mاست .همچنین جهت محاسبه اطمینان به صورت زیر محاسبه شد:
در نهایت با استفاده از مقادیر ( )djوزن معیارهای تصمیم به شکل زیر تعیین گردید:

شایان ذکر است چهارچوب زمانی این تحقیق ،از نوع عرضی یا مقطعی است که فقط یکبار در
مقطع زمانی  1392انجام شده است .همچنین ،حوزه جغرافیایی مورد مطالعه ،دهستان آباده طشک به
مختصات جغرافیایی  53درجه و  25دقیقه تا  54درجه و  15دقیقه طول شرقی ،و  29درجه و  18دقیقه
تا  29درجه و  55دقیقه عرض شمالی است که در غرب شهرستان نیریز واقع است و بین شهرستانهای
مرودشت ،شیراز و استهبان قرار دارد.
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یپی

طشک در شهرستان نی ریز

 )4یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی (جدول 3و  )4تحقیق نشان میدهد ،میانگین سنی پاسخگویان  47/10با انحرا
معیار 12/54و میانگین خانوار 2/7با انحرا

معیار 1/20است .میانگین میزان زمین کشاورزان  3/29و

میانگین اراضی باغی 1/23بوده است .همچنین از نظر وضعیت سواد ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت
ابتدایی با  38/5درصد و بیشترین درآمد از طبقه بین  400تا  700هزار تومان است .بررسی ارتباط میان
ابعاد سرمایه اجتماعی با یکدیگر(جدول  )5به جز در بین اعتماد و روابط اجتماعی ،نشان از رابطه مستقیم
و معنیدار ابعاد چهارگانه است یعنی با بهبود در وضعیت یک بعد سایر ابعاد هم شرایط بهتری پیدا می-
کند.
جدول شماره( :)4وضعیت سن ،خانوار ،میزان زمین زراعی و باغی پاسخگویان
متغیر

میانگین

انحرا معیار

ماکزیموم

مینیمم

سن

47/10

12/54

80

26

خانوار

2/75

1/20

10

2

میزان زمین زراعی

3/29

2/35

15

0

میزان باغ

1/23

0/79

9

0
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جدول شماره( :)5وضعیت درآمد و سواد پاسخگویان
متغیر

سواد

مشاغل
بی سواد

11/5

11/5

ابتدایی

38/5

50

راهنمایی

26/9

76/9

متوسطه

9/6

86/5

دانشگاهی

13/5

100

زیر  200هزار تومان

3/8

3/8

بین  400-200تومان

28/8

32/6

بین 700-400تومان

30/8

63/4

بین  700تا یک میلیون تومان

28/8

92/2

بیشتر از یک میلیون تومان

7/8

100

ابتدایی

به منظور بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی ،رضایت شغلی و توسعه پایدار کشاورزی از
همبستگی استفاده شده است .تحلیل ناپارامتری همبستگی ذکر شده در جدول  ،7شاخصها نشان از
وجود رابطه مستقیم و معنیدار است .یعنی (در سطح خطای  )0/01با افزای
روستاها ،پایداری در کشاورزی نیز افزای

سطح سرمایه اجتماعی در

مییابد و همچنین اینکه بین رضایت کشاورزان از شغل

کشاورزی با توسعه پایدار کشاورزی نیز با اطمینان  95درصد رابطه معنیداری وجود دارد و این نشان از
آن است که کشاورزانی که از شغل خود رضایت بیشتری دارند ،به پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی
کشاورزی بیشتر توجه میکنند .در نتیجه فرضیه صفر رد و فرض تحقیق تأیید میگردد .طبق مبانی
نظری و مدل فرضی تحقیق اعتماد بین کشاورزان باید به برقراری ارتباط اجتماعی آنها منجر شود؛ اما
براساس جدول ،6هیچ رابطه معناداری بین این دو بعد وجود ندارد.
جدول شماره ( :)6ماتریس همبستگی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی با استفاده از همبستگی اسپیرمن
شاخصها
مشارکت

Correlation
Sig
N

اعتماد

Correlation
Sig
N

انسجام

Correlation
Sig
N

روابط اجتماعی

Correlation
Sig
N

مشارکت

اعتماد

انسجام

روابط اجتماعی

1

** 0/356

**0/358

**0/43

.

0/01

0/009

0/001

0

259

259

259

**0/356

1

**

0/68

0/24

0/01

.

0/00

0/08

259

0

259

259

**0/358

0/68

1

0/009

0/00

.

0/00

259

259

0

259

**0/43

0/24

**

0/44

**

0/44

1

0/001

0/08

0/00

0

259

259

259

0
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جدول شماره ( :)7همبستگی بین سرمایه اجتماعی ،رضایت شغلی و توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از همبستگی
اسپیرمن
شاخصها
توسعه پایدار
کشاورزی

مشارکت
0/75

**

0/35

**

0/49

**

0/47

*

0/34

0/00

0/00

0/00

0/001

0/012

259

259

259

259

259

جهت بررسی میزان اثرگذاری ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی در روستاهای مورد
مطالعه و پس از تعیین مطلوبیت برازش این الگو ،از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است .در این میان،
ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و با توسعه پایدار کشاورزی به عنوان متغیر
وابسته سنجیده شده است .جهت محاسبه تأثیرات ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی ابتدا
اثرات مستقیم محاسبه گردیده است به این صورت که میزان بتاهای( )βرگرسیون هر یک از ابعاد سرمایه
اجتماعی با کشاورزی پایدار جمع بسته شد.
بعد از محاسبهی جایگزینی در نرم افزار EQSهر یک از ابعاد و توسعه پایدار کشاورزی و محاسبهی
تحلیل واریانس هر یک ،به محاسبهی اثرات مستقیم پرداخته شده ،در ادامه هم برای محاسبهی اثرات
غیرمستقیم با ضربکردن کلیه مسیرها به فاکتور مورد نظر و در نهایت جمعکردن همهی مسیرهای
ضربشده ،اثرات غیرمستقیم نیز توسط نرم افزار محاسبه گردید .ضریب تبیین مدل  0/79است .یعنی
 79درصد از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی فوق تبیین میشود و این نشان دهنده
این است که  79درصد تغییرات متغیر وابسته ،تحت تأثیر متغیر مستقل است .این میزان تبیین برای
انجام این مدل مناسب و کفایت می کند .از طریق ضریب تبیین ضریب خطا محاسبه گردید که مقدار آن
 0/21بدست آمد .بنابراین می توان گفت که مدل علی بدست آمده تنها  21درصد از واریانس متغیر
وابسته را تبیین نمیکند .یعنی  21درصد تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر متغیر مستقل نبوده است.
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جدول شماره( :)8اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار کشاورزی
اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

اثرات کلی

ابعاد مؤثر بر پایداری کشاورزی
مشارکت

0/62

0/02

0/64

اعتماد

0/06

0/004

0/064

انسجام

0/33

0/06

0/39

ارتباط اجتماعی

0/11

0/001

0/111

رضایت شغلی

0/09

-

0/09

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،مشارکت با اثر کلی 0/64بیشترین تأثیر را بر توسعه
پایدار کشاورزی داشته است .بنابراین میتوان گفت ،با افزای

دادن مشارکت و دخالت دادن کشاورزان در

کال امور مربوط به کشاورزی ،میتوان به پایداری در این بخ

کمک نمود .به منظور بررسی اولویتبندی

روستاهای منطقه مورد مطالعه بر اساس میزان سرمایه اجتماعی ،از تکنیک پرومته استفاده گردید و در
ابتدا ماتریس تصمیمگیری براساس دادههای حاصل از پرسشنامه ها شامل  4بعد مشارکت ،اعتماد ،انسجام
و روابط اجتماعی و  5روستا تشکیل شده است .در قسمت افقی ماتریس معیارها و در قسمت عمودی نام
روستاها که همان آلترناتیوهای مدل هستند ،وارد شده است .برای اعداد اولیه شاخصها هم ،میانگین
شاخصها از  spssاستخراج شده است(جدول .)9
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جدول شماره( :)9ماتریس متشکل از معیارها و آلترناتیوهای تصمیمگیری
ابعاد
خواجه جمالی

3/61

3/81

3/54

3/67

ده زیر

3/2

3/65

2/77

3/62

جزین

3/67

2/94

2/43

3/86

طشک

4/59

4/29

3/64

3/95

صفی آباد

3/2

3/11

2/31

2/82

روستا

در مرحله بعد از روش آماری آنتروپی شانون برای محاسبه وزن شاخصها استفاده گردید)w=1( .
نتایج در جدول  10آورده شده است.
جدول شماره( :)10وزن شاخصهای تحقیق
روابط اجتماعی

انسجام

اعتماد

مشارکت

شاخص

0/216694

0/218579

0/411917

0/15281

W

براساس تابع ترجیح نوع اول (عادی) این توابع تعیین گردید و آنگاه وزنهای بهدست آمده از آنتروپی
در این توابع تأثیر داده شد و ) �(a,bماتریس تصمیم گیری طبق جدول  10محاسبه گردید.
جدول شماره( :)11محاسبه نمادهای ترجیح)π (a,b
�

صفی آباد

طشک

جزین

ده زیر

خواجه جمالی

خواجه جمالی

0/439198

0

0/323696

0/224317

0

ده زیر

0/214881

0

0/147621

0

0

جزین

0/155099

0

0

0/06926

0/021018

طشک

0/639826

0

0/503306

0/424945

0/200628

0

0

0/018579

0

0

صفی آباد

پس از آن با محاسبه جریان های خروجی و ورودی ،یعنی) �˚ (aو) �+ (aبه محاسبه جریان خالص
که همان) �(aاست (جدول)12پرداخته شد و براساس رتبهبندی آنها گزینه برتر انتخاب شد .بدین ترتیب
مشخص گردید که روستای طشک با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی مورد بررسی برای توسعه پایدار
کشاورزی در مناطق روستایی باالترین رتبه را دارا بوده زیرا در این روستا میانگین ابعاد چهارگانه سرمایه
اجتماعی بی

از سایر روستاها بوده که این اختال در بعد انسجام اجتماعی با میانگین  4/29و روابط

اجتماعی با میانگین 4/59؛ محسوس تر است .روستای صفی آباد پایین ترین رتبه را در بین روستاها بر
اساس شاخص های سرمایه اجتماعی داشته است.
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جدول شماره( :)12مقدار جریانهای خروجی و ورودی مثبت برای هر یک از آلترناتیوها
خواجه جمالی

3

-0/089

0/179631

0/090626

ده زیر

4

-0/18696

0/248301

0/061344

جزین

1

0/442176

0

0/442176

طشک

5

-0/35761

0/362251

0/004645

صفی آباد

 )5نتیجهگیری
در فرآیند توسعه روستایی ،متغیرهای اجتماعی به خصوا سرمایه اجتماعی نق

کلیدی ایفا می-

کند ،چرا که هیچ توسعهی بدون مشارکت مردم ،رضایتمندی و اعتماد اجتماعی محلی شکل نمیگیرد؛ به
عبارت دیگر ،سرمایه اجتماعی با ایجاد همبستگی در بین افراد به عنوان منبع کن های اجتماعی در
عرصههای مختل زندگی مطرح میشود و میتواند جامعه را در برخورد با مسائل تواناتر ساخته و کاه
آن منجر به بروز مسائل و معضالت حاد اجتماعی میشود .نتایج تحقیق نشان داد در محدودهی مورد
مطالعه ،حاکمیت بهرهبرداری کوچک مقیاس و خرده مالکی وجود دارد .یافتههای علی بیگی و همکاران
( ،)1390اعظمی و همکاران ( ،)1390سعیدیراد و پرهیزگار( ،)1390این نتیجه را تأیید میکند .بر
اساس مصاحبه با کشاورزان دلیل اصلی کوچک بودن زمینهای کشاورزی قانون ارث است که این یافته
سخن اهلرس در مورد زمینهای کشاورزی ایران را تأیید میکند.
همچنین براساس یافتهها جمعیت کشاورز شاغل در این منطقه در گروه سنی کهنسالی قرار دارد و
جوانان به دالیلی از جمله :کم درآمد بودن و آینده شغلی نامطمئن حرفه کشاورزی تمایل کمتری به کار
کشاورزی دارند .مطالعات ویسی و همکاران ( ،)1389یعقوبی و همکاران ( )1389و جمشیدی و همکاران
( )1389نیز این یافته را پشتیبانی میکند .بیشترین درصد سطح سواد مربوط به پایه ابتدایی است که
نشان از پایین بودن سطح سواد کشاورزان دارد.
بین ابعاد مختل

سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کشاورزان رابطه مستقیم و معنی داری وجود

دارد .بنابراین با افزای

سرمایه اجتماعی در بین کشاورزان رضایت و ماندگاری آنها در شغلشان بیشتر

خواهد بود و نتایج تحقیق علی بیگی و همکاران ( )1390این نتیجه را تأیید میکند .همچنین بین ابعاد
مختل

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار کشاورزی (اقتصادی ،اجتماعی و محیطی) رابطه معنیداری

وجود دارد .به عبارت دیگر ،با بهبود وضعیت مشارکت ،اعتماد ،انسجام و روابط اجتماعی در بین
کشاورزان ،میتوان به پایداری در بخ

کشاورزی کمک نمود که در بین ابعاد سرمایه اجتماعی مشارکت

با اثر کلی 0/67بیشترین تأثیر را بر پایداری کشاورزی داشته است .بنابراین میتوان گفت با افزای

دادن

مشارکت کشاورزان و دخالت دادن آنها در کل امور مربوط به کشاورزی ،میتوان به پایداری در این بخ
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یپی

کمک نمود .در بین روستاهای مورد مطالعه باالترین سطح سرمایه اجتماعی مربوط به روستای طشک
بوده است .این در حالی است که روستای صفیآباد پایین ترین رتبه را داشته است .بنابراین ،با توجه به
میانگین سنی کشاورزان مورد بررسی پیشنهاد میشود با حمایت دولت از افزای

سودآوری و بهرهوری

فعالیتهای کشاورزی ،انگیزه جوانان برای ماندن در روستا تقویت شود .با توجه به عملکرد مابت رویکرد
راستا تغییر نگرش کشاورزان برای ایجاد تفکر پایدار با کمک مقامات ،نهادها و سازمان های غیر دولتی و
باال بردن روحیهی مشارکت و اعتماد اجتماعی و انسجام و روابط اجتماعی بین کشاورزان به شکلی مدرن و
در قالب تشکلهای دولتی و غیر دولتی در روستاها توصیه میشود .از آنجایی که روستای صفیآباد از یک
طر در دهه اخیر با نرخ رشد منفی روبرو بوده و از طر دیگر سرمایه اجتماعی در این منطقه در سطح
پایین بوده که این خود پایداری کشاورزی را با تهدید روبرو میکند ،توجه بیشتر به این روستا توسط
مسئولین و سازمان های دولتی را می طلبد.
 )6منابع
 −احمدی فیروزجایی .علی ،حسن صدیقی و محمدعلی محمدی ،)1385(،مقایسه مولفه های سرمایه اجتماعی
کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید روستایی ،رفاه اجتماعی ،دوره  ،6شماره .23
−

اعظمی ،امیر،کیومرث زرافشانی ،حسین دهقانی سانیج و علی گرجی ،)1390( ،تحلیل رضایتمندی کشاورزان از
اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه ،نشریه آب و خاک ،جلد ،25شماره.845-853 .4

 −بخشی ،محمدرضا ،رجب پناهی،زینب مالئی ،حسن کاظمی و داود محمدی ،)1390( ،ارزیابی وضعیت نوآوری در
منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران:کاربرد روش تصمیم گیری پرومته ،فصلنامه سیاست علم و
فناوری .سال سوم .شماره.3
 −تقوایی ،مسعود و حسین کیومرثی ،)1391( ،کاربرد تکنیکها و مدل ها در برنامه ریزی و مدیریت توریسم ،چاپ
اول ،انتشارات شاخص پژوه.
 −جمشیدی ،علیرضا ،مصطفی تیموری ،معصومه جمشیدی و سودابه سرابی ،)1389( ،بررسی عوامل مؤثر بر نگرش
کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی :شهرستان شیروان و چرداول ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه
کشاورزی ایران ،دوره  ،24-2شماره.287-297 ،3
 −رستمی ،فرحناز ،حسین شعبانعلی فمی ،خلیل کالنتری ومحمدعلی محمدی ،)1389( ،بررسی سازوکارهای توسعه
سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره
 ،42-2شماره .4
 −زارع،م ،)1390( ،فرصتها و چالشهای بخش کشاورزی ایران ،سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران.
 −سعیدی راد ،محمدحسین و عبداهلل پرهیزگار ،)1390( ،مطالعه شاخص های مکانیزاسیون در کشاورزی خرده
مالک استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای مناسب ،نشریه ماشین های کشاورزی ،جلد ،1شماره.48-1.53
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54
−

اثرات سرمایه اجتماعی بر...
شاه پسند ،محمد رضا ،محمدنبی غیبی و محمدرضا باللی ،)1389( ،ویژگی های اقتصادی ،اجتماعی و شخصی
کشاورزان و ارتباط آن با مصرف کود (مطالعه موردی شهرستان بجستان) ،اولین کنگره چال

های کود در

ایران ،موسسه تحقیقات ،تهران.
 −علی بیگی ،امیرحسین ،معصومه جعفری نیا  ،فاطمه قربانی و عادل سلیمانی  ،)1390(،رابطۀ بین سرمایه اجتماعی
−

علی بیگی،امیرحسین ،علی اصغر میرک زاده و لیال بنی عامریان ،)1390( ،ارزشیابی طرح ترویجی "تسریع
انتقال یافته ها" از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه
کشاورزی ایران ،دوره  ،42-2شماره.79-91 ،1

 −عنابستانی ،علی اکبر و رضا خسرو بیگی ،)1391( ،سنجش و ارزیابی پایداری زیست محیطی در مناطق
روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره پرومتی مطالعه موردی :روستاهای شهرستان
کمیجان ،مجله آمای

جغرافیایی فضا ،سال دوم ،شماره.3

 −فرجی سبکبار ،حسنعلی ،علی بدری،حمداهلل سجاسی قیداری و علی شهدادخواجه عسگری ، )1390(،اولویت بندی
توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی)مطالعه موردی :دهستان حومه بخش
مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان( ،پژوه

های جغرافیای انسانی ،شماره .75

 −فمی ،حسین ،امیرحسین علی بیگی ،رویا کرمی و معصومه رحیم زاده ،)1383( ،عوامل مؤثر بر انگیزش دختران
روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیتهای کشاورزی ،مطالعات زنان ،سال دوم ،شماره .4
 −گل شیری اصفهانی ،زهرا ،حسین خادمی ،علیرضا صدیقی و مهدی تازه ،)1388( ،تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان
مشارکت روستاییان :مطالعه موردی بخش گندمان ،شهرستان بروجن ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال ، 12
شماره.،2
 −مطیعی لنگرودی ،حسن و ابراهیم شمسائی ،)1388( ،توسعه و کشاورزی پایدار با تأکید بر اقتصاد روستایی،
انتشارات دانشگاه تهران.
 −ویسی ،هادی ،حسین محمودی و محمد شریفی مقدم ،)1389( ،تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری های
مدیریت تلفیقی آفات ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره ،2-41شماره .481-490 ،4
 −یعقوبی ،ابوالحسن،محمد چیذری ،سعید فعلی و غالمرضا پزشکی راد ،)1389(،عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در
بین کشاورزان گندم کار دیم شهرستان تفرش ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جلد ،6شماره.91-1.102
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