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چكيده
تحقيق حاضر بر پاية  33شاخص توسعة كشاورزي در زمينههاي زيرسااخي ،،هااادي ،هياروي
اهساه ،،مكاهيزاسيون و بارهوري توليد ،با اسيفاده از روش تركيب ،تحليل عامل ،و تاكسوهوم،
عددي به ارزياب ،سطح توسعة كشاورزي اسيانهاي كشور پرداخيه است .هيايج هشان داد كاه
ميزان توسعهيافيگ ،كشاورزي مناطق كشور به رغم تأثيرپذيري از شرايط و بسيرهاي طبيعا،
تا حدّ زيادي از عوامل اهساه ،و مديريي ،تأثير پذيرفيه است؛ به همين دليل برخ ،اسايانهاي
با ظرفيّتهاي مناسب طبيع ،در زمينة كشاورزي ،در سطح كمير توسعهيافيه يا توساعههيافيه
قرار گرفيهاهد .با توجّه به اينكه مجموع حدّاقل فواصل آذربايجان شرق ،برابر  4/32بود و باالتر
از آسياهة باالي فاصلة همگن d(+) = 4/332 ،قرار گرفت ،ايان اسايان ،هااهمگن ،امّاا از هظار
وضعيّت توسعة كشاورزي در بايرين شرايط شناخيه شد .همچنين در گروه اسيانهاي همگن،
مازهاادران ،اصاافاان ،چاارمحااال و بخيياااري و تاااران از هظاار توسااعهيافيگ ،كشاااورزي
( )DL<0/1002رتبههاي اوّل تا چاارم را كسب كردهاهاد .عاهوه بار ايان اسايانهاي قازوين،
خراسااان جنااوب ،،خوزساايان و سيساايان و بلوچساايان از بُعااد سااطح توسااعة كشاااورزي
( )DL>0/1301به ترتيب در رتبههاي بيست و ششم تا بيست و هام قارار گرفيناد .از ايان رو
براي كاهش هابرابريهاي توسعة كشاورزي مناطق و اسيانهاي كشور ،برهاماهريزي هاحياهاي و
محلّ ،،تخصيص ميوازن منابع ،توجّه به مطالعات اسيعدادسنج ،،تخصّصگراي ،توليد و جاذ
سرمايهگذاران داخل ،و خارج ،م،تواهد راهگشا باشد.
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تاكسوهوم ،عددي.
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مقدّمه
در رويكرد سنّتي به توسعه ،حاكمیت راهبردهای برنامهريزی متمركز و از باال به پايین و برنامههای بخشيي بيه
عنوان مانعي جدّی در مسیر دستیابي به توسعة پايدار مطرح است كه يكي از پیامدهای بيارز نن ،عيد تيوازن
توسعه يا به عبارت بهتر بيعدالتي فضايي در عرصة سرزمین است .اين مسئله يكي از زمینههای جيدّی توجّيه
رويكردهای نوين به توسعة متوازن فضايي و اهمّیّتيابي برنامهريزیهای منطقهای و نمايشي است كيه يكيي از
اهداف مهمّ نن كاهش نابرابریهای ناحیهای است .هرچند بخشي از تفاوتهيای بيین نيواحي ،محصيولِ تنيوّع
طبیعي 4است كه بیشتر به ساختار منطقه نظیر حاصلخیزی خاك بيازميگردد ،نيابرابری 1عميدتاً مبيیّن تيثییر
عوامل انساني ،بويژه شیوة مديريت منابع است (كالنتری.)449 :4917 ،
میسرا و مابوگونج 9بيه نقيل از حسيینزاده دلیير ( )00 :4917معتقدنيد نابرابریهيای ناحیيهای عيالوه بير
ريشههای تاريخي و فرهنگي ،متثیّر از مناسبات طبقات اجتماعي است .فريدمن 1اختالفات منطقهای را جيدا از
يكديگر نديده و نظا فضايي كشور را به دو زيرنظا (مركز و پیرامون) تقسیم كرده است .او رابطة بین ايين دو
نظا را رابطهای استعماری دانست كه قطبي شدن را در مركز و حاشیهای شدن را در پیرامون به دنبيال دارد و
موجب پیدايش نابرابریهای ناحیهای ميشود (دابروسكا و لوكومسكا .)495 :1744 ،5بارتز و استاين 6عالوه بير
ساختارهای اقتصادی ،عامل نابرابریهای ناحیهای را الگوی رشد ملّي حاكم بر كشورها ميداننيد و در تحلیليي
جامع ،عواملي مانند پراكندگي منابع ،اشتغال ،سرمايه ،سطح دستمزدها و نفيو كشياورزی را در نابرابریهيای
ناحیهای دخیل ميداند (بارتز و استاين .)134 :4361 ،هیلهورست 0معتقد است چنانچه جرييان تصيمیمگیری
میل به تمركز داشته باشد ،بازتاب فضايي نن ،گرايش تصمیمگیران به تجمّع در چند شهر نسبتاً بزرگ اسيت و
در نتیجه موجب عيد تعيادل نظيا سلسيلهمراتيب سيكونتگاهها و بيروز نابرابریهيای ناحیيهای خواهيد شيد
(هیلهورست.)51 :4907 ،
در راستای كاهش نابرابریهای ناحیهای در حالي كه برخي از نظريهپردازانِ توسعه ،بر راهبيرد قطيب رشيد
در جهت كاهش نابرابریهای ناحیهای و تسرّی توسيعه بيه پيايین 1تثكیيد ميورزيدنيد ،گروهيي ديگير نظیير
میردال ،3هاريسن ،47میسرا و دان فورد 44بيه نقيل از قرهباغیيان ( )403 :4907معتقدنيد كيه راهبيرد فيو در
كاهش نابرابری مناطق گوناگون كشورهای توسعهنیافته نه تنها موفّيق نبيوده ،بلكيه موجيب تشيديد نيابرابری
منطقهای شده است؛ از اين رو برای اين كشورها الگوی مناسيبي نیسيت .بيدين لحيا در خيالل دهية 4307
جهت و الويّتهای سیاست توسعه به سمت برنوردن نیازهيای اساسيي ،كياهش نيابرابریهيای اقتصيادی بيین
نواحي ،دسترسي بیشتر اقشار محرو به خدمات دولتي و جلب مشاركت بیشتر مرد در فرايندهای اقتصيادی،
اجتماعي و سیاسي تغییر يافت و دولتها بیش از پیش سیاستهای رشد همراه بيا برابيری 41را اتّخيا كردنيد
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(شابیرچیما و راندينلي .)1 :4909 ،بدين منظور اتّخا سیاستهای تمركززدايي و نیيز روشهيای برناميهريزی
منطقهای و نمايشي به عنوان روشهای كاهش نابرابریهای منطقهای بيه گونيهای فزاينيده ميورد توجّيه قيرار
گرفت؛ امّا برنامهريزی منطقه ای در هريك از ابعاد توسعه بیش از هير چیيز مسيتلز شيناخت دقیيق و علميي
نابرابریها و عد تعادلهای بین مناطق و نواحي سرزمین است.
امروزه كشاورزی بخشي جداييناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است .اين بخش حدود 45
درصد تولید ناخالص داخلي و يكپنجم كلّ شاغالن كشور را دربر دارد و  17درصيد محصيوالت غيذايي ميورد
نیاز داخلي را تثمین ميكند (حاجیان و همكياران)11 :4916 ،؛ از ايين رو سينجش سيطح توسيعة كشياورزی
نواحي مختلف با توجّه به ظرفیّتها و محدوديّتهای طبیعي و شرايط نهادی و مديريّتي كمك درخور تيوجّهي
به شناخت تفاوتهای ناحیهای از بُعد زمینههای توسعه ،استعدادهای ويژه ،محرومیّتها و نابرابریها مينماييد.
از اييين رهگييذر برنامييهريزی توسييعة كشيياورزی جهييتگیری مناسييبي از نظيير فوريّتهييای نييواحي ،حجييم
سرمايهگذاریها ،نوع برنامهها و اقدامات مييابد؛ از اين رو ميديريّت و برناميهريزی متيوازن توسيعة كشياورزی
مستلز شناخت نابرابریها و فاصلهها و اتّخيا رويكيرد منطقيهای و تمركززداييي بيه منظيور هيدايت مناسيب
امكانات ،سرمايهها و نیيرو ی انسياني اسيت .بيدين طرييق از فاصيلة بيین منياطق و نيواحي كشيور در زمینية
شاخصهای توسعة كشاورزی كاسته ميشود و يكي از اهداف توسعة پاييدار كيه همانيا عيدالت فضيايي اسيت،
محقّق ميگردد.
در زمینة تحلیل منطقهایِ توسعهيافتگي كشاورزی پژوهشهای متعيدّدی در سيطوح محلّيي و ملّيي انجيا
پذيرفتيه اسييت .باهاتیيا و رای )447-449 :1771( 4بييا اسييتفاده از  41شياخص بخييش كشياورزی بييه كمييك
روشهای تحلیل عاملي و تاكسونومي عددی به تعیین سطح توسعة كشاورزی  917بلوك در  91منطقية هنيد
پرداختند .يافتههای ايشان گويای نن است كه از بلوكهای مورد بررسيي  56بليوك توسيعهيافته 456 ،بليوك
نسبتاً توسعهيافته 446 ،بلوك كمتر توسعهيافته و  51بلوك توسعهنیافته بودند.
ننامرادنژاد ( )409 :4910در پژوهشي كه با هدف يافتن میزان شكاف بین اسيتانها و نيوع محرومیّيت هير
يك از ننها انجا شد ،به بررسي جايگاه توسعهيافتگي استانهای كشور در شاخصهای عمدة بخش كشاورزی
پرداخت .در اين تحقیق كه با استفاده از ضريب توسعهيافتگي موريس انجيا شيده ،بیشيتر روی شياخصهيای
مديريت منابع كشاورزی تثكید گرديده است .نتايج پژوهش گويای نن است كه نابرابری بین استانها در زمینة
فعّالیّتهای كشاورزی عمیق و نسبت نن تا پنج برابر است .خراسان ،فارس ،مازندران ،كرمان ،اصفهان و تهيران
در زمرة استانهای توسعهيافتهتر و سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،كهگیلويه و بويراحمد ،قم ،اييال و
چهارمحال و بختیاری نیز از محرو ترين استانها به شمار ميروند .همچنین ضريب تغییر گويای نن است كيه
بیشترين تفاوت استانها در شاخص مساحت گلخانه و كمترين تفاوت در زمینة خانوارهای بييزمین روسيتايي
بوده است.
مواليي ( )04 :4910درجة توسعهيافتگي بخيش كشياورزی اسيتانهای اييران را طيي سيالهيای  4909و
 4919با استفاده از  51شاخص و با تكنیكهای تحلیل عاملي و تاكسونومي عيددی بررسيي و مقايسيه نميوده
است .نتايج تحقیق وی نشان داده است كه سطح توسعة كشاورزی استانهای كشور طي سالهای مورد مطالعه
تغییر چنداني نداشته است؛ امّا ضريب شدّت نابرابری بین استانهای كشيور بيه میيزان  41/0درصيد افيزايش
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يافته است .فطرس و بهشتيفر ( )91-96 :4911در پژوهشي با استفاده از  01شاخص توسيعة كشياورزی و بيا
كمك تكنیكهای تحلیل عاملي و تاكسونومي عددی ،درجة توسعهيافتگي بخش كشاورزی استانهای كشيور را
در دو مقطع  4901و  4911بررسي نمودند .نتايج نشان ميدهد كيه سيطح توسيعة كشياورزی اسيتانها طيي
سالهای ياد شده به طور متوسّط افزايش و دوگانگي توسعة كشاورزی بین ننها كاهش يافته است.
پييژوهش ديگييری بيير پاييية سرشييماریهييای  4901و  4911و بييا بهرهگیييری از دو روش تحلیييل عيياملي و
تاكسونومي عددی به ارزيابي سطح توسعة گذشته و حال كشياورزی شهرسيتانهای اسيتان لرسيتان پرداختيه
است .نتايج تحقیق نشان داد كه  00/01درصد از شهرستانهای استان لرستان در سال  4911به لحا توسعة
كشاورزی از وضعیت بهتری برخوردار شده و  11/11درصد وضعیت نامناسبي نسبت به سال  4901داشتهانيد.
همچنین نابرابری بین شهرستانهای استان لرستان در بخش كشياورزی طيي دورة زمياني مطالعيه بيه میيزان
 6/36درصد كاهش يافته است (سعادتمهر .)01 :4911 ،كهنسال و رفیعي دارانيي ( )15 :4911در پژوهشيي
بر پاية اطّالعات نمياری سيالهای  4916-4911و بيا اسيتفاده از تاكسيونومي عيددی ،درجية توسيعهييافتگي
كشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی را بر اساس  47شاخص اصلي مورد ارزيابي قيرار دادنيد .نتيايج
مطالعه نشان داد كه شهرستانهای چناران ،فريمان و سبزوار از درجة توسعهيافتگي كشاورزی بياالتری نسيبت
به ديگر شهرستانها برخوردارند و شهرستانهای كالت ،نیشابور و گناباد نیز در مراتب پاياني قرار دارند.
پژوهش ديگری به شناسايي شكاف موجود بین شهرستانهای استان اصفهان در شاخصهای عميدة بخيش
كشاورزی پرداخته است .در اين راستا  41شاخص با استفاده از دادههای سرشماری كشاورزی  4911و نفيوس
و مسكن  4915و با بهرهگیری از روش موريس مورد ارزيابي قرار گرفته است .نتايج حاكي از شكاف و نيابرابری
عمیق بین شهرستانها در زمینية فعالیتهيای كشياورزی بيوده و نسيبت نن تيا  41/6برابير اسيت .اصيفهان،
فالورجان ،نجفنباد در زمرة شهرسيتانهای توسيعهيافتيه و خوانسيار ،چادگيان و فريدونشيهر از محرو تيرين
شهرستانها از نظر شاخصهای مورد بررسي هستند (برقي و همكاران .)449 :4937 ،جمشیدی و كالنتری در
پژوهشي با تكیه بر  94شاخص به سنجش سيطح توسيعة كشياورزی  16دهسيتان اسيتان زنجيان پرداختنيد.
يافتههای ايشان نشانگر نابرابری بیشتر بین دهستانهای مورد بررسي از نظر شاخصهای زييربخش منيابع نب
نسبت به ساير شاخصها است .همچنین الگوهای فضيايي گوييای نن اسيت كيه دهسيتانهای توسيعهيافته در
مناطق شمالشرقي ،شمالغربي و شر استان واقع شدهاند؛ در حالي كه دهستانهای مركزی و جنوبي اسيتان
از توسعة كمتری برخوردارند (جمشیدی و كالنتری.)1965 :1747 ،
بررسي پیشینة موضوع گويای نابرابری بین مناطق از بُعد سطح توسعة كشاورزی است .متثسفانه بايد گفيت
كه در بسیاری موارد ،مطالعات انجا شده در تعريفِ مرزی روشن بین تنوّع طبیعي و نابرابری ناحیهای چنيدان
موفّق نبودهاند؛ بدين لحا بعضاً عوامل طبیعي در تعیین مناطق توسعهيافته از نظير كشياورزی تيثییر درخيور
توجّهي يافتهاند .درس نموزی از اين نكته موجب شد تا تالش شود در تحقیق حاضر در حدّ امكان شاخصهايي
تعريف شوند كه تثییرپذيری كمتری از عوامل طبیعي داشته و بیشيتر نياظر بير مسيالل ميديريتي و بهيرهوری
باشند؛ هرچند به دلیل درهمتنیدگي عوامل طبیعي – انساني ،تحقّق كامل اين هدف سيهل نمينماييد .در هير
حال پژوهش حاضر با هدف تمهید زمینة برنامهريزی توسعة منطقهای كشاورزی ،در صدد پاسخگويي بيه ايين
سؤال اساسي است كه توسعة كشاورزی استانهای كشور در چه سطحي قرار دارد؟
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مواد و روشها
پژوهش حاضر به لحا نوع ،كاربردی بوده و با تكیه بر تحلیل یانوية دادههيای وزارت جهياد كشياورزی ،نتيايج
سرشماری كشاورزی و سالنامههای نماری استانهای كشور انجا شده است .در راسيتای دسيتیابي بيه اهيداف
تحقیق 95 ،شاخص توسعة كشاورزی در زمینههای زيرساختي ،نهادی ،نیروی انساني ،مكانیزاسیون و بهرهوری
تولید مورد توجّه قرار گرفته است (جدول  .)4در انتخاب شاخصها از پیشینة موضوع و ديدگاههای متخصّصان
موضوعي استفاده شده است .به دلیل ننكه همة شاخصهای استفاده شده در تحقیق از جهت مثبيت برخيوردار
نبودند ،برای همجهت شدن ننها با ساير شاخصها از معكوس ننها اسيتفاده شيده اسيت .بيه منظيور تعیيین
میزان توسعهيافتگي كشاورزی استانها بر اسياس شياخصهای يياد شيده از روش تلفیقيي تحلیيل عياملي 4و
تاكسونومي عددی 1استفاده شد.
جدول  .2شاخصهاي مورد بررس،
 4درصد نبادیهای دارای راه روستايي (نسفالته /شوسه)

3

نسبت كمباين به بهرهبردار (در هزار)

 1بر مصرفشده در كشاورزی (درصد)

7

نسبت كمباين به هزار هكتار زمین كشاورزی

 9سرانة مصرف بر بهرهبرداران كشاورزی (كیلووات ساعت)

4

نسبت كودپاش به بهرهبردار (درهزار)

 1مصرف بر به سطح زيركشت (كیلووات ساعت /هكتار)

1

نسبت كودپاش به هزار هكتار زمین كشاورزی

 5بهرهبرداریهای استفادهكننده از نبیاری نوين (درصد)

9

نسبت سمپاش به بهرهبردار (درصد)

 6سطح زير كشت استفادهكننده از نبیاری نوين (درصد)

1

نسبت سمپاش به هزار هكتار زمین كشاورزی

 0نبادیهای دارای تعاوني استان (درصد)

5

عملكرد گند نبي (تن /هكتار)

 1سرانة سرماية اعضای تعاونيهای كشاورزی (ريال)

6

عملكرد جو نبي (تن /هكتار)

 3سهم استان از شركتها و مؤسّسات كشاورزی كشور (درصد)

0

میزان مصرف كود شیمیايي (تن 477 /هكتار)

7

درصد نبادیهای دارای صنايع تبديلي كشاورزی

1

سرانة مصرف كود شیمیايي هر بهرهبردار (كیلوگر )

4

بهرهبرداران فو ديپلم و باالتر به كلّ بهرهبرداران (درصد)

3

معكوس میزان نيشگذاری سطح زيركشت (درصد)

1

ل بهرهبرداران (درصد)
نسبت بهرهبرداران ساكن به ك ّ

7

معكوس بهرهبرداریهای كمتر از يك هكتار (درصد)

9

نبادیهای دارای دامپزشك و تكنسین دامپزشكي (درصد)

4

تعداد گاو اصیل و دورگ به كل (درصد)

1

نسبت دامپزشك و تكنسین دامپزشكي به هزار دامدار

1

معكوس تلفات دا بزرگ به دا های بزرگ (درصد)

5

نسبت تعمیركار ماشیننالت كشاورزی به هزار بهرهبردار

9

ل كندوها (درصد)
نسبت كندوی جديد به ك ّ

6

معكوس نسبت بهرهبرداران  67ساله و بیشتر (درصد)

1

سرانة تولید عسل هر بهرهبردار (كیلوگر )

0

نسبت تراكتور به بهرهبردار (درصد)

5

میزان تولید شیر به ازای هر رأس دا (لیتر)

1

نسبت تراكتور به صد هكتار زمین كشاورزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Factor Analysis
2- Numerical Taxonomy
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تاكسونومي عددی دارای محدوديّت هايي نظیر پیچیدگي مراحل است كه انجا نن را بويژه در مواردی
كه تعداد شاخص ها زياد باشد ،مشكل مي سازد؛ لذا انجا تحلیلِ عاملي موجب كاهش تعداد شياخص ها و
نیز از بین رفتن همبستگي بین نن ها مي شود .بدين طريق شاخص های اوّلیه به تعداد محدودتری مؤلّفيه
تبديل مي شوند كه هركدا دارای وزن مناسبي هستند .در عین حال نمرات عاملي 4استخراج شده در اين
روش ،برخالف شاخص های اوّ لیه ،فارغ از مقیاس است و بدين لحا به خوبي قابل جمع با ساير شاخص ها
و در نهايت استخراج سطح توسعة هر منطقه خواهد بيود .بيدي ن ترتیيب پيس از تشيكیل مياتريس اوّلیية
شاخص ها  ،از روش تحلیل مؤلّفه های اصلي 1استفاده شد و مؤلّفه های نهايي بر اساس معیار مقيدار وييژه9
انتخاب شدند؛ سپس نمرات عاملي استخراج شده به عنوان شاخص های جديد در روش تاكسونومي عددی
مورد استفاده قرار گرفت.
در مرحلة بعيد بيرای تعیيین سيطح توسيعة كشياورزی در اسيتان ها و مقايسية نن هيا بيا يكيديگر ،از
تاكسونومي عددی استفاده شد .تاكسونومي عددی يك مجموعه را بيه زي رمجموعيه های كميابیش همگين
تقسیم مي كند و به عنوان مقیاسي برای شناخت درجة توسعة اقتصادی و اجتماعي در برنامه ريزی ميورد
استفاده قرار مي گیرد (بیدنباد .)6 :4961 ،در اين روش يكي از مناطق ميورد مطالعيه بيه عنيوان منطقية
ايده نل معیّن ميشود و ساير مناطق با نن مقايسه مي شوند .در مواردی كه تعداد مناطق مورد بررسي زياد
و همگني بین نن ها اندك باشد ،برای نیل به نتايج منطقي تر ابتدا مناطق مورد مطالعه را بيه چنيد گيروه
همگن تر تقسیم و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه يا منطقة ايده نل اقدا مي شود .بر اين
اساس ماتريس داده ها بر مبنای نمرات عامليِ است خراج شده ،تشيكیل شيد .پيس از محاسيبة كوتياه ترين
فواصل بین استان ها در مورد هر يك از شاخص ها فاصلة نن ها برحسب مجموع شاخص ها به دست نميد و
بر پاية نن استان های همگن از ناهمگن تفكیك گرديد و در نهاي ت با محاسبة فاصلة مركّب هر منطقيه از
منطقة ايده نل ،درجة توسعة نن محاسبه گرديد .همچنین در انجا عملیات نماری تحقیق از قابلیت هيای
نر افزارهای  SPSSو  Excelو بيرای نميايش توزييع مكياني  -فضيايي میيزان توسيعه يافتگي كشياورزی
استان های مورد بررسي نیز از نر افزار  GISاستفاده شده است.
هيايج و بحث
در وهلة اوّل ماتريس  95شاخص مورد بررسي برای استان های كشور تهیه شد .داده های اين ماتريس بيه
عنوان مقادير اوّ لیه وارد تحلیل عاملي شدند  .برای تعیین تعداد عامل های نهايي از معیار مقيدار وييژه ييا
معیار كیسر استفاده شد .در تحلیل مؤلّفه های اصلي تنها عامل هايي كه مقدار ويژة نن ها بیش از  4باشد،
به عنوان عامل های معني دار در نظر گرفته مي شوند و عامل هايي كه مقدار ويژة نن هيا كمتير از  4باشيد،
معنيدار نیستند و كنار گذاشته مي شوند (كالنتری .) 971 :4911 ،بر اين اساس تعداد  47مؤلّفه به عنوان
بهترين تركیب خطّي از شاخص های اوّلیه انتخاب شدند كه مجموعاً  15/13درصد از واريانس شاخص های
اوّ لیه را تبیین مي نمايند (جدول  .)1اين  47مؤلّفه به دلیل همبستگي باال بيا شياخص های اوّلیيه مبنيای
محاسبات بعدی قرار گرفتند؛ سپس نميرات عيامليِ اسيتخراج شيده از مؤلّفيه های يياد شيده بيه عنيوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Factor Scores
2- Principal Components Analysis
3- Eigen value Criterion
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شاخص های جديد در تاكسونومي مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول  .1عاملهاي اهيخا شده بر پاية روش تحليل عامل،
رديف

مقدار ويژه

درصد وارياهس عامل

درصد وارياهس تجمع،

4

0/166

14/10

14/10

1

5/345

46/3

91/40

9

1/110

41/65

57/11

1

1/091

0/14

51/69

5

1/417

6/44

61/05

6

1/176

5/46

63/34

0

4/013

5/44

05/71

1

4/554

1/19

03/15

3

4/411

9/91

11/19

47

4/704

9/76

15/13

برای تفكیك مناطق همگن از ناهمگن ،فاصلة استانها برحسب مجموع شاخصها محاسبه گردييد؛ سيپس
ماتريس متقارن فاصلة بین استانها تشكیل و كوتاهترين فاصلة بيین ننهيا بيه دسيت نميد و فاصيلة همگنيي
استانها مشخّص شد .میزان حدّ باالی محاسبه شده برابر  d (+) = 1/994و میزان حدّ پايین بيه دسيت نميده
برابر  d (-) = 7/079است؛ بنابراين فاصلة همگني بین دو نستانة فو قرار دارد .در مقايسة فاصلة همگنيي بيه
دست نمده و مقادير ستون حدّاقل فواصل ،مشخّص شد كه استان ن ربايجان شرقي با مجموع حيدّاقل فواصيل
 1/54باالتر از نستانة باال قرار گرفته و نسبت به ساير استانهای مورد بررسي ناهمگن است؛ بنابراين استان ياد
شده حذف شد و تحلیل با  13استان ديگر ادامه يافت.
در مرحلة بعد فاصلة مركّب هر منطقه (استان) از منطقة ايدهنل ( )Cioمحاسبه گرديد .هر قدر ايين میيزان
كمتر باشد ،نشانگر شكاف كمتر منطقة مورد بررسي با منطقة ايدهنل است .بيه منظيور تعیيین سيطح توسيعة
كشاورزی هر استان ،نخست مقدار  Coيا حدّ باالی توسيعه كيه از میيانگین سيتون ( )Cioبيه اضيافة دو برابير
انحراف معیار همان ستون به دست مينيد ،تعیین شد كه برابر  3/479است؛ سيپس بيا تقسيیم مقيدار ()Cio
تكتك استانها بر مقدار  Coسطح توسعة هر استان در بخش كشاورزی ( )DLبرحسب شاخصهای ياد شيده
محاسبه گرديد .مقيدار ( )DLهميواره بيین صيفر و ييك اسيت و هير قيدر بيه صيفر نزدييكتر باشيد ،بیيانگر
توسعهيافتگي و به هر میزان به سمت يك میل كند ،نشاندهندة عقبماندگي منطقة مورد بررسي است.
پس از به دست نوردن سطح توسعة كشاورزی استانها ،ننها را بر پاية محاسبة فراواني نسيبي تجمّعيي
در چهار گروه تقسیم بندی نمودهايم؛ بدين ترتیب استانهايي كه فراوانيي نسيبي تجمّعيي ننهيا بيین  7تيا
 7/15است ،توسعهيافته؛ ننهايي كه بین  7/15تا  7/5است ،نسبتاً توسيعهيافته؛ ننهيايي كيه بيین  7/5تيا
 7/05است ،كمتير توسيعهيافته و اسيتانهايي كيه فراوانيي نسيبي تجمّعيي ننهيا بيین  7/05تيا  4اسيت،
توسعه نیافته به شمار مينيند (جدول .)9
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جدول  .3رتبه و سطح توسعة كشاورزي اسيانهاي كشور
سطح توسعه

توسعهيافيه

هسبياً توسعهيافيه

كمير توسعهيافيه

توسعههيافيه

هاهمگن

اسيان

درجة توسعهيافيگ،

فراواه ،هسب ،تجمّع،

رتبه

مازندران

7/5361

7/7151

4

اصفهان

7/6349

7/7511

1

چهارمحال و بختیاری

7/6399

7/7196

9

تهران

7/0774

7/4491

1

همدان

7/0771

7/4111

5

فارس

7/0171

7/4017

6

گیالن

7/0111

7/1751

0

خراسان رضوی

7/0630

7/1903

1

كهگیلويه و بويراحمد

7/0041

7/1075

3

گلستان

7/0016

7/9791

47

زنجان

7/0115

7/9965

44

لرستان

7/1733

7/9070

41

خراسان شمالي

7/1403

7/1751

49

مركزی

7/1197

7/1933

41

ن ربايجان غربي

7/1161

7/1011

45

كرمانشاه

7/1971

7/5733

46

يزد

7/1915

7/5159

40

اردبیل

7/1144

7/5171

41

سمنان

7/1107

7/6465

43

ايال

7/1517

7/6516

17

بوشهر

7/1551

7/6110

14

قم

7/1504

7/0113

11

كرمان

7/1064

7/0643

19

كردستان

7/1031

7/0337

11

هرمزگان

7/3711

7/1901

15

قزوين

7/3971

7/1066

16

خراسان جنوبي

7/3163

7/3466

10

خوزستان

7/3101

7/3519

11

سیستان و بلوچستان

7/3103

4

13

ن ربايجان شرقي

-

-

-

با توجّه به جدول  9و شكل  4و با يك نگاه منطقهای ميتوان سطح توسعة كشاورزی اسيتانهای كشيور را
به شرح زير بررسي نمود:
الف -استانهای منطقة شمالغرب كشور شامل ن ربايجان شرقي ،غربي و زنجان (به استثنای اردبیيل) از نظير
كشاورزی در سطح توسعهيافته تا نسبتاً توسعهيافته قرار دارند .با توجّه به اينكه در ماتريس كوتياهترين فاصيلة
بین استانها ،فاصلة استان ن ربايجان شرقي نسبت به ساير استانها بیشتر از حد يا نستانة باالی همگني قيرار
گرفت ( ،)1/994ميتوان قضاوت نمود كه به رغم ناهمگن بودن ،اين استان از نظر سطح توسيعة كشياورزی در
وضعیت مطلوبتری نسبت به ساير استانهای منطقه و كشور قرار دارد؛ اين در حالي است كه استان همسياية
اين استان ،يعني ن ربايجان غربي با درجة توسعهيافتگي  7/1161در رتبة پانزدهم قرار گرفته است و بيه رغيم
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شباهتهای طبیعي  -اكولوژيك فاصلة درخور توجّهي نسبت به استان ياد شده دارد.
ب -در منطقة خيزری ،اسيتانهای گيیالن و مازنيدران و گلسيتان در زميرة اسيتانهای توسيعهيافته و نسيبتاً
توسعهيافته شناخته شدند و مازندران در اين زمینه رتبية اوّل را كسيب نميوده اسيت (درجية توسيعهيافتگي =
.)7/5361
ج -در شر و شمالشر كشور ،استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالي توسعهيافته و نسبتاً توسعهيافتيه
هستند؛ امّا خراسان جنوبي جزو استانهای توسعهنیافته به حساب نمده است.
د -در جنوبشر كشور ،استانهای كرمان ،هرمزگان و سیسيتان و بلوچسيتان هير سيه در زميرة اسيتانهای
توسعهنیافته قرار گرفتهاند و استان اخیر با درجة توسعهيافتگي  7/3103در كلّ كشيور نیيز در نخيرين مرتبيه
است.
هي -در جنوب كشور در حالي كه استانهای فارس و كهگیلويه و بويراحميد توسيعهيافته و نسيبتاً توسيعهيافته
هستند ،استانهای بوشهر و خوزستان به ترتیب كمتر توسعهيافته و توسعهنیافته به شمار نمدهاند .با توجّيه بيه
ظرفیتهای باالی كشاورزی در استان خوزستان شيايد بتيوان وضيعیت درجية توسيعهيافتگي ( )7/3101ايين
استان را ناشي از پیامدهای جنگ تحمیلي و ناكافي بودن سيرمايهگذاریهيای بازسيازی در كشياورزی اسيتان
دانست.
و -در غرب كشور در حالي كه استانهای همدان و لرستان به ترتیب توسعهيافته و نسبتاً توسعهيافته هسيتند،
استانهای كرمانشاه ،ايال و كردستان به ترتیب در زمرة اسيتانهای كمتير توسيعهيافتيه و توسيعهنیافته قيرار
گرفتهاند؛ بويژه استان اخیر به رغم توانهای محیطي مناسب برای توسعة كشياورزی بيا درجية توسيعهيافتگي
 7/1031وضعیت درخور تثمّلي دارد.
ز -در منطقة جنيوب رشيته جبيال البيرز ،اسيتان تهيران بيا درجية توسيعهيافتگي  7/0774دارای كشياورزی
توسعهيافته بوده و رتبة چهار كشور را كسب نموده است؛ در حالي كه استانهای سمنان و قزوين بيه ترتیيب
كمتر توسعهيافته و توسعهنیافته محسوب شدند.
ح -در مركز كشور استان اصفهان با درجة توسعهيافتگي  7/6349در رتبة دو قيرار گرفتيه اسيت .اسيتانهای
مركزی ،يزد و قم نیز به ترتیب در گيروه نسيبتاً توسيعهيافته و كمتير توسيعهيافتيه جيای گرفتيه و رتبيههای
چهاردهم ،هفدهم و بیست و دو را به خود اختصاص دادهاند.
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شكل  .2توزيع پراكندگ ،اسيانها از هظر سطح توسعة كشاورزي

هييجهگيري
يكي از اهداف برنامهريزی منطقهای ،توزيع متوازن توسعه در نواحي گوناگون كشور اسيت؛ زييرا در ييك نگياه
سیستمي و نظا مند ،بيعدالتي فضايي در عرصة سرزمین منجر به ايجاد مناطق محيرو و عقبمانيده از ابعياد
امكانات و خدمات زيربنايي ،اشتغال ،درنمد ،رفياه عميومي و ...ميشيود .بازتياب فضيايي ايين مسيئله در قاليب
جريانهای مهاجرفرستي به ساير مناطق ،بويژه كالنشهرها و شهرهای بزرگ منطقهای نمود مييابد؛ به عبارت
بهتر توزيع نامتوازن توسعه موجب انتقال مشكالت نواحي محرو به مناطق برخيوردار ميگيردد؛ از ايين رو در
نظا برنامهريزی پر كردن شكاف بین نواحي گوناگون از نظر سيطح توسيعه ،بيه عنيوان ييك ضيرورت قلميداد
ميشود .برنامهريزی منطقهای تكبعدی نیست و در چارچوبي سیسيتمي ،توسيعة همية بخشهيای اقتصيادی،
اجتماعي ،فرهنگي ،رفاهي و ...را در فرايندی هماهنگ دنبال مينمايد؛ بنابراين برناميهريزی منطقيهای توسيعة
كشاورزی در هماهنگي با ساير بخشهای اقتصادی (صنعت ،خيدمات) و نیيز بيا برناميهريزیهيای فرادسيت و
فرودست قرار ميگیرد؛ امّا قبل از هر چیز نیاز مبر برنامهريزی منطقهای توسعة كشياورزی كسيب شيناخت و
نگاهي از وضعیت موجود برای ترسیم شرايط مطلوب است.
وضعیت پراكنش سطح توسعة كشاورزی استانهای كشور نشاندهندة نن اسيت كيه میيزان توسيعهيافتگي
كشاورزی مناطق به رغم تثییرپذيری از شرايط و بسترهای طبیعي تا حدّ زيادی از عواميل انسياني و ميديريتي
نظیر زمینههای مستعد فرهنگي ،امكانات ،اعتبارات و سرمايهگذاریها ،نیروی انساني ماهر و كارنميد و ...تيثییر
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پذيرفته است؛ به همین دلیل برخي از استانهای با ظرفیتهای مناسب طبیعي در زمینة كشياورزی در سيطح
كمتر توسعهيافته يا توسعهنیافته قرار گرفتهاند.
يافتههای تحقیقات پیشین نیز با وجود استفاده از شاخصها و روشهای متفاوت ،بويژه در مورد استانهای
توسعهيافته و مناطق محرو و توسعهنیافته با يافتههای پژوهش حاضر انطبا دارند؛ به گونهای كه اسيتانهای
سیسييتان و بلوچسييتان و هرمزگييان در اييين تحقیييق و بررس ييهييای پیشييین در زمييرة اسييتانهای محييرو و
توسعهنیافته قرار گرفتند و كردستان ،خوزستان و اردبیل در شمار استانهای كمتر توسعهيافته يا توسيعهنیافته
درنمدند .همچنین نتايج بررسي حاضر نشان ميدهد كه استانهای مازندران ،اصفهان ،فارس ،تهيران و گيیالن
از نظر شاخصهای توسعة كشاورزی توسعهيافته هسيتند كيه يافتيههای ننيامرادنژاد4910 ،؛ ميواليي4910 ،؛
فطرس 4911 ،را مورد تثيید قرار ميدهد.
بر اين اساس به منظور كاهش نابرابریهای توسعة كشاورزی بین استانهای كشور توصیه ميشود در نظيا
برنامهريزی توسعه در مقیاس كالن و برنامهريزی توسعة كشاورزی به عنوان زيرمجموعية نن ،راهبيرد اساسيي
مبتني بر تمركززدايي ،برنامهريزی ناحیهای و محلّي ،تخصیص متوازن منابع ،سرمايهگذاریها و اعتبارات باشد.
در اين راستا توجّه به مطالعات استعدادسنجي ،تخصّصگرايي در تولید ،مشياركت ميرد و كارشناسيان بيومي،
جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي ميتواند راهگشا باشد.
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چكيده
سرماية اجتماعی يكی از مفاهيم جديد در حوزة اجتماعی و جامعهشناسی است کهه هه طهور
گسترده توسّط محقّقان و پژوهشگران در رشتههاي مختلف مورد استقبال قرار گرفتهه اسهت.
سرماية اجتماعی ا مؤلّفههايی ،همچون :اعتماد ،مشارکت ،انسجام و آگاهی مرتبط است و هه
پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يک شبكه ه عنوان منبع اارزشی اشهاره دارد کهه ها له
هنجارها و اعتماد متقا ل ،موجب تحقّ اهداف میشود و زمينة مناسبی راي هرهوري سرماية
انسانی و فيزيكی و راهی راي نيل ه موفّقيت ايجاد میکند .روش تحقي توصيفی  -تحليلهی
است و جمعآوري اطّالعات ا استفاده از روش ميدانی و پرسشنامه صورت گرفته اسهت .هراي
آزمون فرضيات از آزمونهاي  tو رگرسيون استفاده شده است .نتايج آزمونها نشان میدههد
ميانگين سرمايه اجتماعی در سطح  21روستاي مورد مطالعه را ر ا  1/13اسهت؛ هه عبهارت
ديگر سطح سرماية اجتماعی در دهستان اسالم در سطح متوسّطی قرار دارد .ميانگين سرماية
اجتماعی در زنان  1/223و در مردان  1/112است؛ يعنی ميانگين دو جامعه ا هم را ر است و
تفاوتی در ميانگين سرماية اجتماعی ين زنان و مردان وجود ندارد .االترين اثر ر شكلگيري
سرماية اجتماعی در ين مؤلّفهها ،مر وط ه مشارکت اجتماعی ا ميزان  0/744 ،Betaاست؛ ه
عبارت ديگر اين مؤلّفه  74/4درصد تغييرات سرماية اجتماعی را تبيين میکند؛ در عين حهال
کمترين ميزان را آگاهی اجتماعی ا  0/271داراست.

کليدواژهها :سرماية اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،آگهاهی
اجتماعی ،دهستان اسالم.
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مقدّمه
در کنار مفاهیم مهم در نظام اجتماعی ،سرمایة اجتماعی مفهومی جدید ،پیچیده و مهم استت کته امترو ه بته
عنوان یکی ا مهمترین شاخصههای رشد و توسعه در هر جامعهای مطتر استت شتر ال م بترای پیشترفت
جامعه ،توسعة همهجانبه ،ایجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتمتاعی ،بستط مشتارکت اجتمتاعی و اعتمتاد
متقابل (فرد ،جامعه ،دولت) سرمایة اجتماعی است؛ این در حالی است که افول بیش ا حدّ سترمایة اجتمتاعی
در هر جامعه و کشوری به حتم جامعه را با مشکالت فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی روبهرو میسا د کته نهایتت
آن ،فروپاشی اجتماعی است سرمایة اجتماعی ،منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند همکتاری و
همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد شبکههای روابط معقوالنه ،حسّ اعتماد و مشارکت بین افراد
هر جامعه میگردد و در حدّ نهایت ،جامعه را در دسترسی به هدف مشترك و حفظ جامعه و همبستگی در آن
کمک میکند سرمایة اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه ،به عنوان منبع بتاار ش اشتاره
دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،موجب تحقّق اهداف اعضا میشود (رنجبریان)707 :7905 ،
سرمایة اجتماعی ،بستر مناسبی برای بهرهوری سرمایة انسانی و فیزیکی و راهتی بترای نیتل بته موفّقیتت
قلمداد میشود ا سوی دیگر سرمایة اجتماعی ،به ندگی فرد معنی و مفهوم میبخشد و ندگی را ستادهتتر و
لذّتبخشتر میسا د در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها ،اثربخشی خود را ا دست متیدهنتد بتدون
سرمایة اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود در عصر حاضر،
برای توسعه ،بیشتر ا آنکه به سرمایة اقتصادی ،فیزیکی و سرمایة انسانی نیا مند باشیم ،به سرمایة اجتمتاعی
نیا مندیم؛ یرا بدون این سرمایه ،استفاده ا دیگر سرمایههتا بته طتور بهینته انجتام نخواهتد شتد (عظیمتی و
همکاران)1 :7905 ،
مهمترین سا و کار بُعد اجتماعی مترتّب بر توسعة روستتایی کته مینتهستا تحتوّالت کالبتدی ،گستترش
امکانات و تسهیالت رفاهی است ،سرمایة اجتماعی است سرمایة اجتماعی همچون مفاهیم سرمایة فیزیکتی و
سرمایة انسانی به ویژگیهای سا مان اجتماعی ا قبیل شبکهها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که همتاهنگی و
همکاری برای سود متقابل را تسهیل میکند سرمایة اجتماعی ،سود سرمایهگذاری در مینة سرمایة فیزیکی و
سرمایة انسانی را افزایش میدهد (موسوی و همکاران)1 :7937 ،؛ بنابراین سرمایة اجتماعی به عنوان منبعتی
با مالکیّت جمعی ،متعلّق به محلّات ،شهرها و روستاها ،مناطق و بخشهاست که میتواند مینة رفتاه و توستعة
همگانی را فراهم نماید امرو ه بسیاری ا طرّاحان و برنامهریزان ،سرمایة اجتماعی را به عنوان ابزاری مهم برای
توسعة پایدار ا ابعاد محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میدانند و توجّه خاصّی روی این موضوع دارند و
عمالً سرمایة اجتماعی و توسعة پایدار را ا جنبههای مختلف ،مکمّل و مرتبط به هم متیداننتد (ستراگیلدین و
همکاران )88 :1888 ،7این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است :میزان سرمایة اجتماعی در سطح
روستاهای دهستان اسالم چگونه است؟ در سطح سرمایة اجتماعی در بین جامعة نمونه ا نظر جنسیت تفاوتی
وجود دارد؟ کدامیک ا مؤلّفههای سرمایة اجتماعی در شکلگیری آن تأثیر بیشتری دارد؟
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1- Sergageldin et al.
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سرماية اجتماعی
توستط
سرمایة اجتماعی یکی ا مفاهیم جدید در حو ة اجتماعی و جامعهشناسی است کته بته طتور گستترده ّ
محقّقان و پژوهشگران در رشتههای مختلف مورد استقبال قرار گرفته است سرمایة اجتمتاعی بتا مؤلّفتههایی،
همچون :اعتماد ،مشارکت ،انسجام و آگاهی و به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شتبکه بته عنتوان منبتع
باار شی اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقّق اهداف میشود (کریمی )7938 ،و مینة
مناسبی برای بهرهوری سرمایة انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفّقیت قلمداد متیشتود (متور:1885 ،7
 )81کارکرد اصلی سرمایة اجتماعی را تسهیل همکاری و مشارکت گروهی برای تحقّق اهداف و منابع فردی و
جمعی و کمک به توسعة اقتصادی  -سیاسی و فرهنگی میدانند (فوکویاما )1379 ،به طور دقیتقتتر ،سترمایة
اجتماعی کمکدهندة رفتار جمعی است؛ یعنی هزینههای تخطّی ا رفتار جمعی را افتزایش ،معیارهتای ختوب
دو طرفه را تقویت ،جریان گردش اطّالعات را که شامل اطّالعات مربو به خودشناسی فعّاالنه استت ،تستریع،
موفّقیّتهای گذشتة فعّالیّتهای جمعی را نمایان و همانند چارچوبی برای همکاری بیشتر آینده عمل میکنتد
(بلنچاد و هوران .)789 :1888 ،1بانک جهانی ،سرمایة اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تتأثیر نهادهتای
اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارهای بر روی کمّیّت و کیفیّت تعامالت اجتماعی استت و تجتارب ایتن ستا مان
نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجّهی بتر اقتصتاد و توستعة کشتورها مختلتف دارد؛ ا طترف دیگتر
افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدّی سطح هزینههای ادارة جامعه و نیز هزینههای عملیتاتی ستا مان
گردد (الوانی و همکاران)71 :7905 ،
سرمایة اجتماعی تراکمی ا منابع بالفعل یا بالقوّه است که فرد را با یک شبکة پایدار ا روابتط کتم و بتیش
نهادینهشده پیوند میدهد این سرمایه ،غیر قابل تقلیل به روابط عینتی نزدیتک در فضتای فیزیکتی یتا حتّتی
فضای اجتماعی و اقتصادی است (بوردیو )183 :7907 ،به نظر کلمن سرمایة اجتماعی ترکیبی ا ساختارهای
اجتماعی است که تسهیلکنندة کنشهای معیّنی ا کنشگران در دوران این ساختارهاستت (ا کیتا و غفتاری،
)701 :7909؛ ا این رو سرمایة اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچته
میزان آن باالتر باشد ،دستیابی گروه به اهداف خود با هزینة کمتری انجام میگیرد اگر در گروهتی بته ستبب
نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت و سرمایة اجتماعی به انتدا ة کتافی فتراهم نباشتد،
هزینة همکاری افزایش خواهد یافت و تحقّق عملکرد ،به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل هزینه بستگی پیدا
خواهد کرد در مقابل ،وجود سرمایة اجتماعی به میزان کافی و مناستب ،ستبب برقتراری انستجام اجتمتاعی و
اعتماد متقابل میشود و هزینههای تعامالت و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه عملکرد گروهی
بهبود مییابد (شاهحسینی)81 :7907 ،
در واقع سرمایة اجتماعی ،هنجارها و شبکههایی است کته کتنش جمعتی را بترای منتافع متقابتل و ایجتاد
اعتماد تسهیل مینماید؛ ا این رو باالند معتقد است کته در ستایة تقویتت سترمایة اجتمتاعی ،نیتروی عظتیم
همافزایی ایجاد میشود و این نیروها بستر را برای حمایت برنامههای رشد و توسعة روستتایی فتراهم متیکنتد
(باالند )78:1885،9در این راستا بارت نیز معتقد است که سرمایة اجتماعی ،نقش مهمّتی در تنتوّعبخشتی بته
اقتصاد روستایی ،مشارکت در حوادث غیرمترقّبه ،تو یع بهینته منتابع و امکانتات ،کتاهش هزینتههتای تولیتد،
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1- Moore
2- Blanchad and Horan
3- Baland
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افزایش بهرهوری نیروی کار و کاهش بیکاری روستایی دارد (بَرِت .)71-78 :1880 ،7متیتتوان گفتت سترمایة
اجتماعی شر ال م برای توسعة هر سیستم اجتماعی و مقدّمة ایجاد جامعة مدنی است (غفاری)781 :7938،
شکل شمارة ( )7چارچوب مفهومی برای ابزار ار یابی سرمایة اجتماعی 1را نشان میدهد در این چتارچوب
سرمایة اجتماعی به دو سطح تقسیم شده است :سطح کالن و سطح خرد سطح کالن به محتتوای نهتادی کته
سا مانها در آن عمل میکنند ،اشاره دارد این سطح کالن شامل روابتط رستمی و ستاختارها ماننتد مقترّرات
حقوقی ،چارچوب های قانونی ،حکومت سیاسی ،میزان عدم تمرکز و میزان مشارکت در فرایند تدوین سیاستت
است (باین و هیکس )85 :7330 ،9سطح خرد اشاره به استتعداد همکتاری دارد کته در ستا مانهتای افقتی و
شبکههای اجتماعی برای توسعه ایجاد میشود در سطح خرد دو نوع سرمایة اجتماعی وجود دارد :شتناختی و
ساختاری جنبة کمتر محسوس سرمایة اجتماعی اشاره بته ار شهتا ،عقایتد ،گترایشهتا ،رفتتار و هنجارهتای
اجتماعی دارد که در اینجا سرمایة اجتماعی شناختی نامیده میشود ایتن ار شهتا شتامل اعتمتاد ،انستجام و
عمل متقابل است که میان اعضای جامعه مشترك هستند و شرایطی ایجتاد متیکننتد کته تحتت آن ،جوامتع
میتوانند برای منفعت عموم با هم کار کنند سرمایة اجتماعی ستاختاری شتامل ترکیتب (ستاخت) و عملیتات
(روشها) نهادهای سطح محلّی ،هم رسمی و غیررسمی استت کته بته عنتوان ابزارهتای توستعة جامعته عمتل
میکنند این ساختار ا طریق سا مانهای افقتی و شتبکههتایی کته فراینتد تصتمیمگیتری جمعتی و شتفاف،
پاسخگویی رهبران و روشهای عمل جمعی و مسئولیتپذیری متقابل دارند ،ایجاد میشود (همان)58 :

شكل  .2چارچوب مفهومی :سطوح و انواع سرماية اجتماعی

منبع( :باین و هیکس)58 :7330 ،
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1- Barret
)2- Social Captal Assessment Technique (SCAT
3- Bain and hicks
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مؤلّفههاي سرماية اجتماعی
اعتماد اجتماعی
اعتماد ا پیششر های ضروری برای وقوع سرمایه اجتماعی است (پیران و همکاران )71 :7905 ،و به عنتوان
یک جزء ذاتی ،هنجارهایی را که در نتیجة شبکههای اجتماعی به وجود میآیند ،ارائه متیکنتد (فیلتد:7901 ،
)15؛ در واقع منظور ا اعتماد ،انتظارات و تعهّدات اکتسابی و تأیید شده بته لحتاا اجتمتاعی استت کته افتراد
نسبت به یکدیگر ،سا مانها و نهادهای مرتبط با دارنتدگی اجتمتاعیشتان دارنتد (اونتق )05 :7908 ،اعتمتاد
اجتماعی ایجادکنندة تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوتها قادر بته حتلّ
مشکالت و انجام تعهّدات اجتماعی میشود اعتماد اجتماعی برگرفته ا عدالت ،برابری و امنیّت اجتمتاعی نیتز
اییدة آنهاست آنتونی گیدنز ،اعتماد و تأثیر آن بر فرایند توسعه را یربنا و مینهسا اصلی در جوامتع نتوین
میداند؛ هر جا که سطح اعتماد اجتماعی باالست ،مشارکت و همیاری مردم در عرصههتای اجتمتاعی بیشتتر و
آسیبهای اجتماعی کمتر است (اکبری)77 :7909 ،
انسجام اجتماعی
امیل دورکیم ا اوّلین جامعهشناسانی است که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعته قترار داده
و وجود آن را برای هر جامعه ال م دانسته است انسجام اجتماعی ناظر بر میزان و الگتوی رابطتة متقابتل بتین
کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهای تمایز یافته است انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میتان اعضتای
هر جامعه دارد و حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ار شی و هنجارهای آن جامعته و وجتود تعلّتق جمعتی و
تراکمی ا وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است (ا کیا و همکاران)771 :7901 ،
ا دیدگاه جامعهشناختی ،انسجام و همبستگی ،پدیدهای است که بر اساس آن «در سطح یک گروه یا یتک
جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته و به طور متقابل نیا مند یکدیگر هستند این امر مستتلزم طترد آگتاهی و نفتی
اخالقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست؛ بلکه دعوت به احرا و کسب این ار شها و احستاس التزام متقابتل
است» (بیرو )888 :7918 ،انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعتی میتان اعضتای جامعته دارد؛ بته عبتارتی
«انسجام در کل ناظر به میزان و الگوی رابطة متقابل بین کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهتای تمتایز یافتته
است» (افروغ )788 :7910 ،انسجام یا همبستگی اجتماعی معموالً مفهومی را میرستاند کته بتر پایتة آن در
سطح گروه یا جامعه ،اعضا به یکدیگر وابستهاند و به طور متقابل نیا مند یکدیگر انسجام اجتمتاعی همچنتین
نوعی احساس ارتبا  ،گرایش و تعامل با دیگران است و منظور ا آن «احساس مسئولیت متقابل بین چند نفتر
یا چند گروه است که ا آگاهی و اراده برخوردار باشند» (بیرو )888 :7911 ،انسجام اجتماعی در این معنا ،در
واقع احساس همبستگی ،پیوند و تعهّد عاطفیای است که اعضای جامعته نستبت بته یکتدیگر دارنتد (و یتری،
)770 :7909
مشارکت اجتماعی
مفهوم مشارکت قدمتی به درا ی تاریخ ندگی اجتماعی بشتر دارد و در طتول حیتات طتوالنی ختود ،رونتدی
تکاملی را پشت سر گذاشته است مشارکت به آن دستته ا فعّالیّتهتای داوطلبانته و ارادی داللتت دارد کته ا
طریق آنها اعضای هر جامعه در امور محلّه ،شهر و روستا شرکت و در مناسبت حیات اجتماعی خود مشارکت
میکنند این نوع مشارکت در قالب انجمنهای داوطلبانه ،سا مانهای غیردولتی و اتّحادیهها به منظور دخالتت
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و تأثیرگذاری بر تصمیمگیتری و سیاستتهتای عمتومی صتورت متیگیترد (غفتاری و همکتاران)19 :7901 ،
مشارکت ،نوعی کنش هدفمند و با قصد و نیّت است که در فرایند آگاهانتة تقستیم قتدرت و منتابع کمیتاب و
فراهمسا ی فرصت برای ردههای کنش متقابل بین انسانها و محتیط اجتمتاعی او در جهتت نیتل بته اهتداف
معیّن و ا پیش تعریف و تعیین شده نمود پیدا میکند (محسنی تبریتزی و همکتاران )783 :7903 ،ستا مان
بینالمللی کار مشارکت را سهم افراد و گروههای سا مانیافته و جمعیّت فعّتال ،ا لحتاا اقتصتادی در تستریع
اقتصادی و اجتماعی بیان مینمایند (اکبری)13 :7909 ،؛ در واقع مشارکت مردمی به معنای کوشش و تتالش
جمعی در یک چارچوب سا مانی است که اعضای آن با ائتالف منابع ،درصتدد دستتیابی بته اهتداف خودشتان
هستند؛ در نتیجه ،مشارکت فرایندی فعّال است که هر یک ا مشتارکتکنندگان بته واستطه ،تأمّتل و نظتارت
فعّالیّتشان به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب میشوند
آگاهی اجتماعی
آگاهی و شناخت بویژه در دنیای نوین ،نقش فوقالعادّهای در ندگی بشر ایفا میکند امرو ه دانایی و اطّالعتات
به عنوان سرمایة عظیم در تحوّالت اجتماعی نقشآفرین شده و رو به رو ابعاد گستتردهای پیتدا متیکنتد تتا
جایی که کسب آگاهی به عنوان یکی ا عوامل مهمّ دستیابی جوامع بته سترمایة اجتمتاعی قلمتداد متیشتود
آگاهی اجتماعی پیششر شناختی ضروری و شکل فعّالتر مسئولیت متدنی استت کته باعتث عالقهمنتدی و
دلنگرانی میشود نقطة مقابل آگتاهی ،وضتعیّت شتناختی چشتمپوشتی ،بتیاعتنتایی و شتکلگیتری نگترش
فرصتطلبانه است (فیرو آبادی )10 :7908 ،دانیل لرنر معتقد است مهمترین عواملی که در ظهتور نتوگرایی و
آمادگی انسانها برای نو شدن مؤثّر است ،عبارت است ا عناصری چون سوادآمو ی و ارتقای سطح تحصیالت،
گسترش رسانههای گروهی ،شهرنشینی و مشارکت ا نظر لرنر ،فرد نوگرا که برختوردار ا ستواد ،شهرنشتینی،
وسایل ارتبا جمعی و همدلی است ،باالترین میزان و درجة فکر و اندیشة نتوگرایی را داراستت (ا کیتا:7908 ،
)58
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شكل  .1مؤلّفههاي سرماية اجتماعی

منبع :نگارندگان
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سنجش مؤلّفههاي مؤ ّثر بر سرماية اجتماعی در سکونتگاههاي روستايی

تحقیقات بسیاری دربارة سرمایة اجتماعی صورت گرفته است .پژوهشتگران در تحقیقتی بتا عنتوان بررستی
عوامل مؤثّر بر سرمایة اجتماعی (اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی) دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)
به این نتیجه رسیدند که عواملی چون تعلّقات تاریخی ،تعهّتدات فرهنگتی و میتزان اعتقتاد بته دیتن ،ا جملته
عواملی هستند که در میزان انستجام ،اعتمتاد و مشتارکت اجتمتاعی دانشتجویان تأثیرگذارنتد (نعمتتاللهتی و
دیگران)715 :7931 ،
یافتههای ارائه شده در مقالة «تأثیر مؤلّفة سرمایة اجتماعی بر ارتقای توسعة روستایی» نشان متیدهتد کته
بین مؤلّفههای سرمایة اجتماعی و توسعه ،رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و عامل تعهّد ،بیشترین تأثیر (19
درصد) را در این خصوص داراست و در مرحلة بعد تعهّتد تتومم بتا مشتارکت  10درصتد ا تغییترات توستعه را
پیشبینی میکند یافتههای مقالة تحقیقی «تحلیل تطبیقی فا ی سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی» نشتان
میدهد که دادههای تجربی ،ناظر بر رابطة فا ی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و توسعة روستایی است شاخص
سا گاری بین این دو مجموعه برابر  81071است این ار ش نشان میدهد که فقط  82درصد روستاهای متورد
مطالعه این ادّعا را تأیید میکنند که سرمایة اجتماعی شر ال م برای توسعة روستایی است بر این اساس ،بتا
95درصد اطمینان میتوان گفت کته سترمایة اجتمتاعی شترطی همیشته ال م بترای توستعة روستتایی استت
(موسوی.)7 :7937 ،
رنجبر و همکاران در مقالهای بتا عنتوان «ستنجش سترمایة اجتمتاعی در بتین اعضتای تعتاونیهتای تولیتد
کشاور ی استان مرکزی» نشان داد که در کل ،اعضای تعاونیهای تولید کشتاور ی استتان مرکتزی ا سترمایة
اجتماعی در حدّ متوسّط برخوردارند؛ همچنین یافتههای حاصل ا تحلیتل عتاملی تأییتدی مؤلّفتههای سترمایه
اجتماعی نشان داد که مؤلّفتههای تبتادل اطّالعتات و مشتارکت اجتمتاعی ،تأثیرگتذارترین مؤلّفتههای سترمایة
اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشتاور ی استتان مرکتزی هستتند (رنجبتر و همکتاران)7 :7937 ،
پژوهشگران در تحقیقی با عنوان برآورد روند سرمایة اجتماعی در استانهای ایران به این نتیجته رستیدند کته
باالترین میانگین سرمایة اجتماعی برای کلّ کشور در سال  1387و کمترین مقدار میانگین سترمایة اجتمتاعی
در سال  1381بوده است مطالعة میانگین سرمایة اجتماعی نشان میدهد در دورة  10ساله مورد نظر ،تهتران
دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای باالترین مقدار میانگین سرمایة اجتماعی بودهاند (مهرگتان و همکتاران،
)5 :7937

محدودة مورد مطالعه
شهرستان تالش در شمال غترب استتان گتیالن در  80درجته و  91دقیقته تتا  83درجته و  89دقیقتة طتول
جغرافیایی (شرقی) و  91درجه و  99دقیقه تا  90درجه و  71دقیقة عتر

جغرافیتایی (شتمالی) واقتع شتده

است یکی ا بخشهای این شهرستان بخش اسالم است که در شرق این شهرستتان واقتع شتده استت بختش
اسالم دارای سه دهستان (اسالم ،خرجگیل و خالهسرا) است (سا مان برنامه و بودجة گیالن)19 :7901 ،
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شكل  .1نقشة روستاهاي مورد مطالعه در دهستان اسالم

مواد و روشها
ا روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطّالعات استفاده شتده استت ابتزار اصتلی ایتن پتژوهش ،پرسشتنامة
محقّقساخته به صورت بستة پاسخ (در قالب طیف لیکرت) بوده است آ مون مقدّماتی بترای بته دستت آوردن
پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ا ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر  8/089است که نشتان
ا پایداری درونی باالی بین گویهها دارد .در این پژوهش برای پاسخهای پرسشنامه ا طیف لیکترت شتامل 5
طیف -7 :خیلیکم  -1کم  -9متوسط  -8یاد  -5خیلی یاد استفاده شده است که روایی آن با کستب نظتر ا
استادان و کارشناسان در حو ة برنامهریزی روستایی و در نهایت اعتبار صتوری بتا حتذف و اصتال تعتدادی ا
گویهها به دست آمد جامعة آماری پژوهش ،ساکنان  75روستای دهستان اسالم هستتند تعتداد نمونتههتا بتر
اساس روش نمونهگیری کوکران  183نفر تعیین گردید که در جدول شمارة ( )1تعتداد جمعیّتت و نمونتة هتر
یک ا روستاهای مورد مطالعه آورده شده است برای بترآورد اعتبتار ستا های پرسشتنامههتا ا تحلیتل عتاملی
استفاده شد معنیداری مقدار آ مون بارتلت ( )Sig = 0/001و نتایج مقدار کایزرمتایر ( )KMO = 0/84نشتان
میدهد که تحلیل عاملی برای گویههای مورد نظر ،امکانپذیر است عتالوه بتر انجتام تحلیتل عتاملی ،تحلیتل
پایایی در مورد هر یک ا عاملها و متغیّرهای مربو به عدم اجرای طر بر اساس روش پایتداری درونتی و بتا
استفاده ا تکنیک آلفای کرونباخ نشان میدهد که هر یک ا عوامل مطتر شتده ،دارای ضتریب پایتایی قابتل
قبولی بودهاند در این بررسی برای تجزیه و تحلیتل دادههتا و آ متون فرضتیّات ا روشهتای آمتار توصتیفی و
استنباطی مانند تو یع فراوانی ،ضریب همبستگی ،آ مون  tو رگرسیون بتا استتفاده ا نرمافتزار  SPSSاستتفاده
شده است

