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 .1دانشجوی دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

(تاریخ دریافت2931/21/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/19/29 :

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی زنان در نظامهای چندکشتی و رعیتی است .جامعة آماری پژوهش شاامل041
نفر از زنان بخش فیروزان نهاوند (استان همدان) بودند که براساس شاخص کفایت نمونة بارتلت  114نفر از آنها باه روش نموناهگیاری
ساده تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامه بود .نتایج پژوهش نشان داد تفااو معنااداری باین مؤلفاههاای
سرمایة اجتماعی در هر دو نظام وجود دارد .با توجه به تست لون (کمتر از  )1/11و برابری واریانسها ،میزان مؤلفههای احساس امنیات و
اعتماد ،بهادادن به زندگی و ظرفیت پذیرش تفاو ها بین زنان در نظامهای خاانوادگی چندکشاتی بیشاتر اسات .در مقابال ،مؤلفاههاای
دوستی و روابط خانوادگی ،پیوندهای همسایگی ،مشارکت در اجتماعا محلی و عملگرایی در بافت اجتماعی بین زناان در نظاام کشات
رعیتی بیشتر است .عالوه بر این ،نتایج تحلیل مسیر گویای آن است که  1/12درصد از تغییارا سارمایة اجتمااعی را متغیرهاایی مانناد
سابقة کار ،تحصیال  ،درآمد ،رسانههای انبوهی و مالکیت زمین میتواند تبیین کند که میزان تحصیال و رسانههاای انباوهی بیشاترین
اثر را بر افزایش سرمایة اجتماعی بین زنان دارند.

کلیدواژگان
توسعة کشاورزی ،نظام چندکشتی ،نظام رعیتی ،سرمایة اجتماعی ،فناوریهای کشاورزی زنان.

 نویسنده مسئول ،رایانامهkhalilmirzayi@yahoo.com :
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مقدمه
نقش و جایگاه روستاها در فرایند توسعة اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و پیامدهای توسععهنیعافتگی
این مناطق ،موجب توجه به توسعة روستایی شده است .اکنده معتقد اسعت ،ننعان نیمعی ان پی عرة
جامعة انسانی را تش یل میدهند ،بنابراین ،اگر هر برنامهای ایعن نیعروی عمعین انسعانی را در نمعر
نگیرد ،به اهداف خود نائل نخواهد شد .ننان بهویژه ننان روستایی ،دوشادوش و هنپای معردان در
فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی ،مشعارکتی فعاننعه دارنعد و نیعروی عمعده در تولیعداه بعهویعژه
تولیداه کشاورنی و دامپروریاند .وضعیت ننان در هر جامعهای نشاندهنعدة میعاان پیشعرفت ن
جامعه است و اعتالی هر کشوری در گرو بهکارگیری نیروی ننان است .ننان همعواره نقعشهعای
اساسی در توسعة جوامع بر عهده داشتهاند ،بعه ویعژه ننعان روسعتایی کعه همیشعه بعا گسعترهای ان
فعالیتهای خارج و داخل ان منال مشغول بودهاند ،اما هیچگاه این تالشهعا مزعاا ان کعار معردان
انع اس نیافته و نقشهای نها جدی گرفته نشده است ( گهعی ،4831 ،ص .)84نتعای تحقیقعاه
انزامگرفته شده نشان میدهد بهرغن اهمیت و نقش بارن ننان در ابعاد و جوانب مختلف روسعتایی
و نقش نان در تحونه روستایی و برنامههای اجراشده ،بهمنمور تونیع و ایزعاد نیرسعاختهعای
توسعه ،بهدلیل چشنپوشی ان نقش برجستة ننان ،سرمایهگذاری بسیار محعدودتری در نمینعههعای
مونشی ع ترویزی و همة فعالیتهای پشتیبانی انزام گرفته است.
بیان مسئله
در سالهای اخیر ،سرمایة اجتماعی در متون نمری توسعه و جامعهشناسی توجه بسیار نیادی را به
خود معطوف کرده است

(1998, pp.28-32

 .)Portes,بوردیو اولین کسی است که بعه نععن پعورتا

( ،)4993تحلیعل منممعی ان سعرمایة اجتمعاعی بعهدست داده است و این مفهوم را بعه ایعن شعر
تعریف کرده است« :سرمایة اجتمعاعی حاصعل انباشعت منعابع بالقوه یا بالفعلی است که مربوط به
مال یت یك شب ة بادوام ان روابط کنوبیش نهادینعهشعده بین افرادی است که با عضویت در یعك
گروه ایزاد میشود»

(1985

 .)Bourdieu,کلمعن سعانمان اجتماعی را پدید ورندة سرمایة اجتماعی

در نمر میگیرد ،وی معتقد است سعرمایة اجتمعاعی بعا کارکردش تعریف معیشعود ،بعه نععن وی
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سرمایة اجتماعی شیء واحدی نیعست ،بل عه انععوا چیاهععای گونعاگونی اسعت کعه دو ویژگعی
معشترك دارنعد :همعة نهعا جنبعهای ان سعاخت اجتمعاعیاند و کنشهعای مععین افعراد را درون
سععاختار تسععهیل مععیکننععد

(1988

 .)Coleman,سععرمایة اجتمععاعی در یععك معنععای عععام ،نععوعی

سرمایهگذاری در روابط اجتماعی است که در ن افراد بعا درگیرشعدن در مععاماله و شعب ههعای
اجتماعی ،منافع مورد استفاده را تولید میکنند ( .)Lin, 2001, p.14سرمایة اجتماعی ان تعهعداه یعا
ارتباطاه اجتماعی ساخته میشود که در شرایط معین ،قابل تبعدیل بعه سعرمایههعای اقتصعادیانعد
(1998, p.123

 .)Portes,اندیشة اصلی سرمایة اجتماعی این است که خانواده ،دوسعتان ،هم عاران،

دارایی بسیار مهمی را تش یل میدهند و یك فرد میتواند در شرایط بحرانی ن را بهکعار گرفتعه و
ان ن بهره گیرد .این مسئله برای گروه ،بیشتر صدق میکند

(2002, pp.16-17

 .)Putnam,بنعابراین،

با توجه به مسائل نیر ،سرمایة اجتماعی ننان ،بهعنوان یك ضعروره ،در نمعامهعای چندکشعتی و
رعیتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت:
 نقش اساسی و تأثیرگذار ننان بهعنوان نیمی ان جامعة پویا و فعال کشور؛ تأثیر بیبدیل این گ روه ان جامعه در رشد ،پرورش ،بالندگی و هدایت نیروی انسانی جعوانو کار مد در نقش «مادر خانواده»؛
 حضور این قشر در کسوه مولدین و فعانن بخش کشاورنی ،دامپروری و صنایع دستی وجا ن در مناطق روستایی؛
 -مشارکت ننان روستایی در مباحع

توسععة پایعدار ،بعهویعژه توسععة پایعدار کشعاورنی و

روستایی اهمیت دارد.
نقععش و جایگععاه روسععتاها در فراینععد توسعععة اقتصععادی ،اجتمععاعی و سیاسععی و پیامععدهای
توسعهنیافتگی این مناطق موجب توجه به توسعة روستایی شده است.
همان طور که پاتنام ( )2002معتقد است ،فلسفة وجودی سرمایة اجتماعی مشتمل بعر خعانواده،
دوستان ،هم اران و جا ن است که دارایی بسیار مهمی را تش یل میدهند و یك فرد میتوانعد در
شرایط بحرانی ن را بهکار گرفته و ان ن بهره گیرد .در حالی که بنا به دنیل نیر ،کعاربرد و نمینعة
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به کارگیری این سرمایه در فعالیتهای گروهی و تیمعی کعه کشعاورنی بعهویعژه کشعاورنی ننعان،
مصداق بارنی ان ن محسوب میشود ،بیشتر خودنمایی میکند:
 سرمایة اجتماعی در محیط روستایی به دلیل کوچك و ب ربودن ن محیطها بیشتر و غنیتعراست و فعالیتهای کشاورنی نیا غالباً در ن مناطق انزام میگیرد؛
 مشارکت ،هم اری و حضور ننان روسعتایی در کنعار هعن بعرای انزعام دادن فعالیعتهعایکشاورنی ملموستر و مشخصتر بوده و تالش برای اثباه توانمندی خود بانتر

است.

 به دلیل وجود سرمایة اجتماعی بانتر در محیطهای روستایی ،تمایعل معردان بعرای کمعك-رسانی به همسران خود که در نمینة کشاورنی اشتغال دارنعد ،در حعد قابعل قبعولی اسعت.
بنابراین ،توجه به این موضو مهن در کنار نقش اساسی ننان روسعتایی در مباحع

توسععة

پایدار ،بهویژه توسعة پایدار کشاورنی اهمیت دارد .ننان روستایی همراه و هعنپعای معردان
در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی ،مشارکتی فعاننعه دارنعد و نیعروی عمعده در تولیعداه
کشاورنی و دامپروری هستند .ننان همواره نقشهای اساسی در توسععة جوامعع بعر عهعده
داشتهاند ،بهویژه ننان روستایی که همیشه با گسعترهای ان فعالیعتهعای خعارج و داخعل ان
منال مشغول بودهاند .ان نزا کعه بیشعتر فعالیعتهعای کشعاورنی و دامپعروری در منطقعة
فیرونان شهرستان نهاوند توسط ننان روستایی انزام میگیرد ،به نمعر معیرسعد اگعر ننعان
روستایی ان روش چندکشتی با ماایا و منافع یادشده بهجای کشت سنتی و رعیتعی اسعتفاده
کنند ،بهرهوری و اثربخشی این فعالیتها و بالطبع سطح در مد و معیشت خانوادهها افاایش
قابل توجهی خواهد داشت.
همچنین ،با توجه به این ه سرمایة اجتماعی رابطی میان اقتصاد ،جامعهشناسی و سیاست اسعت،
بنابراین ،افاایش در مد و ارتقای سطح معیشت ننان روستایی موجب توسعة سرمایة اجتماعی نان
میشود .ان این رو ،در این مقاله سعی شده است با اشاره به وضعیت کشاورنی منطقعه -کعه اکرعر
امور کشاورنی به عهدة ننان ن منطقه است -گامی در راستای تغییر الگوی کشت ان روش کشعت
سنتی به چندکشتی برداشته ،و با برشمردن ماایای این کشت ،ننان روستایی را بعه بعهکعارگیری ن
ترغیب کرد.
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بنابراین ،سرمایة اجتماعی بین ننان بخعش فیعرونان شهرسعتان نهاونعد (اسعتان همعدان) بعرای
شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی ننان روستایی و مؤلفههای هر یعك ان عوامعل( ،ظرفیعت
پذیرش تفاوهها ،پیوندهای همبستگی ،دوسعتی و روابعط خعانوادگی ،احسعاس امنیعت و اعتمعاد،
عملگرایی در بافت اجتماعی ،پیونعدهای کعاری ،بهعادادن بعه ننعدگی و مشعارکت در اجتماععاه
محلی) بررسی و مطالعه شد.
پرسش اصلی تحقیق این است که عوامعل معؤثر بعر افعاایش سعرمایة اجتمعاعی در نمعامهعای
چندکشتی و رعیتی ننان کشاورن چیست؟
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
الف) کشت مخلوط (چندکشتی) و کشت رعیتی (سنتی)

نراعت فن کشتوکار و بهرهبرداری ان عوامل محیطی برای تولید محصونه کشاورنی اسعت .در
یك منطقة مشخص عواملی روی تولید محصونه کشاورنی تأثیر میگذارند که عبارهاند ان:
سطح ت نولوژی (ان قبیل منابع نیعرو در کشعاورنی ،اسعتفاده ان بعذر اصعال شعده و کودهعای
شیمیایی و سایر نهادههای کشاورنی) ،منابع تولید (مانند کار ،سعرمایه و معدیریت) ،سعنت نار  ،و
روشهای کشاورنی و سرانزام ،عوامل فیای ی و بیولوژی ی محیط ان قبیل حراره ،نور و غیره.
تاکنون سعی محققان بر این بوده است که کیفیت بعضی ان عوامل یادشده را بان برنعد ،ولعی ان
تغییر کلی ،نحوة کشتوکار اجتناب ورنند و ن به دو دلیل نیر بوده است:
 اغلب نارعان حاضر به قبول و انزامدادن تحقیقاه جدید و مراکا ،مؤسسعاه و دانشع ده-های کشاورنی نبوده و روشهای سنتی خود را با سیستن جدیدی که ارائه میشعود ،تغییعر
نمیدهند .بنابراین ،کوشش مراکا تحقیقاه کشاورنی بر این بوده است که سطح ت نولوژی
را در نراعت بان ببرند.
 روشهای سنتی که بهوسیلة نار بهکار گرفته میشود ،نتیزة تزربههای چند نسل پعیش اناو است که باع

ایزاد تعادل محیطی هن ان نمر انسانی (ماننعد بعر وردهکعردن احتیاجعاه

شخصی ،وضع اقتصعادی و غیعره) و هعن ت نی عی (عوامعل بیولعوژی ی ،فیای عی محعیط)
میشود.
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مسلماً توسعة کشاورنی فقط در بانبردن سطح ت نولوژی و شناسعایی عوامعل محعیط محعدود
نمیشود ،بل ه باید حداکرر استفاده را ان عوامل محیط کرد تا بدون متحملشدن هاینههای اضعافی،
بانده را بان ببرد.
در کشاورنی سنتی تولید کشاورنی را به دو طریق میتوان افاایش داد:
 .4افاایش سطح نیر کشت؛
 .2افاایش میاان محصول در واحد سطح (افاایش عمل رد).
ولی راه مهنتر دیگری وجود دارد که بدون متحملشدن هاینههای اضافی و با استفاده ان ب و
کود موجود بتوان تولید بیشتری داشت و ن بهکارگیری «نمان» است که شعامل افعاایش تولیعداه
کشاورنی در واحد سطح با کشت بیش ان یك گیاه در یك سال نراعی است.
در یك نقطة مشخص مده نمعان قابعل کشعتوکعار گیاهعان بعه حعراره ،نعور و ب ،نمعان
کشتوکار و در نتیزه تولید بستگی دارد و باید سعی کرد با حداکرر بهعرهبعرداری ان ب موجعود،
میاان تولید را افاایش داد.
بهترین و شاید تنها راه رسیدن به این مقصود ،انزام دادن «چندکشتی» یا «کشت مخلوط» اسعت
(نمعیهروانی و نصری.)4838 ،
ب) سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی ی ی ان مفاهین جدید در علوم اجتماعی است که بعهمنالعة رابطعی میعان اقتصعاد،
جامعهشناسی و سیاست است که میتواند نمینهسان مطالعاه مختلف باشد .تعریفهای گونعاگونی
دربارة سرمایة اجتماعی بیان شده است .در نمینة سرمایة اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )4993بیعان
کردند سرمایة اجتماعی منابع و ارنشهایی ان ارتباطاه فردی و سانمانی است.
نتای تحقیقاه در نقاط مختلف جهان گویای این است کعه رابطعهای بسعیار قعوی بعین میعاان
سرمایة اجتماعی مناطق روستایی و میاان توسععة اجتمعاعی ،اقتصعادی ،فرهنگعی و کشعاورنی ن
مناطق وجعود دارد

(2002, p.43

 .)Alonge,همعانطعور کعه پژوهشعگرانی ماننعد معاکوب ()2002

معتقدند جایی که شاخصهای سرمایة اجتماعی مانند اعتمعاد ،انسعزام و شعب ه روابعط اجتمعاعی
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ش ار و مشهودند ،مردم محلی با انگیاة بیشتری و با تعهد بانتری با مأموران مؤسسعاه تغییعر در
جهت ایزاد تغییراه مطلوب و پایدار هم اری میکنند .پالدام ( )2000معتقد است وجود سعرمایة
اجتماعی میان یك جامعة روستایی و کشاورنی باع

افاایش اثربخشی تروی کشاورن به کشاورن

میشود و انتقال اطالعاه و ت نولوژیهای نوین کشاورنی و هم اری و هماهنگی نها را تسهیل
و تشدید میکند .بنابراین ،تغییر در هنگ این مشخصهها است که در نهایعت ،بعه اقعدام جمععی و
مشارکت کشاورنان برای پذیرش ت نولوژی کشاورنی منزر میشود.
اسمیت و شارپ ( )2008معتقدند بین سرمایة اجتماعی روستاییان و توسععة کشعاورنی رابطعة
معناداری وجود دارد .تحقیقاه چاینیانگ ( )2002در فریقای جنوبی گویای ن است که محققان
عملیکردن رهیافت توسعة مشارکتی ت نولوژی مؤلفههای سرمایة اجتماعی را ماننعد اعتمعاد،

برای
انسزام و شب ههای اجتماعی برای جلب مشارکت و هم اری کشاورنان را بهکار گرفتند .بنابراین،
بهطور کلی واضح است وجود سرمایة اجتماعی در جوامع کشاورنی ی ی ان عوامل کلیدی توسعة
پایدار روستایی محسوب میشود و بدون حد مطلوبی ان این سعرمایه هعیچیعك ان ابععاد سعهگانعة
اقتصادی ،اجتماعی و نیستمحیطی پایداری توسعه بهطور کامل محقق نخواهد شد .کشت مخلوط
بهعنوان ی ی ان روشهای پرکاربرد چندکشتی است که با هدف گسترده و متنعو کعردن کشعت در
ابعاد «م انی و نمانی» انزام میگیرد و دو یا چند محصول در یك نمان و در یك قطععه ان مارععه
کشت میشوند که مم ن است دو یا چند محصول یادشده بهصوره ردیفی یا درهن کشت شعوند.
بنابراین ،مهنترین خصوصیت سیستن های کشعت مخلعوط ،افعاایش تنعو بعر حسعب سعاختار و
رویشگاه گونة گیاهی است .کشت مخلعوط ماایعای متععددی بعرای مارععه دارد کعه ان جملعة ن
میتوان به نقش ن در حفظ و بهبود حاصعلخیعای خعاك و بعالطبع کعاهش مصعرف نهعادههعای
مصنوعی ،کاهش ریسك و خطر ناشی ان شیو فاه و بیماریها ،ثار اقلیمی ب و هعوا بعهدلیعل
تنو محصول ،تأمین غذا و علوفة نسبتاً ارنان برای دامها و استفادة بهینه ان نیروی کعار کعه بیشعتر
ننان روستایی و کشاورن میباشند ،اشاره کرد (مماهری ،4811 ،ص.)22
با توجه به ماایای یادشده برای سیستن کشت مخلوط که ی ی ان روشهعا و فنعون کشعاورنی
پایدار است (اسدی و نادری مهدیی ،4833 ،ص .)82 -81این نمام بهطعور پراکنعده و در قطععاه
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کوچك در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری رواج پیدا کرده است ،که به علت کوچ ی قطعاه و
حزن سبك کارها ننان روستایی و کشاورن در مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت محصعول
در این نمام نقش بارنی ایفا میکنند (مماهری ،4811 ،ص.)21
با توجه به این ه شیوة چندکشتی در مقایسه با کشتهای سنتی ،ماایا و منافع نیادی دارد ،مانند
حفاظت ان محیط نیست ،حفظ منابع ب و خاك ،و افاایش در مد کشاورنان و نیا با عنایعت بعه
ظرفیتها و قابلیتهای اقلیمی و جوی منطقة مورد مطالعه (بخش فیرونان استان همدان) بعه نمعر
میرسد ،این ناحیه ی ی ان این مناطق مستعدی است که میتعوان در ن شعاهد توسععة نمعامهعای
کشت مخلوط (چندکشتی) بود.
همچنین ،ننان روستایی این منطقه ،ام ان کشت انوا محصونه مانند خیعار ،خربعاه ،طعالبی،
هندوان ه ،ذره ،انوا لوبیا ،ماش و غیره را با هن و در قطععاه کوچعك در ایعن نمعامهعا خواهنعد
داشت .در این پژوهش ،موضو سرمایة اجتمعاعی ننعان روسعتایی در نمعامهعای کشعت مخلعوط
(چندکشتی) و نمام رعیتی (سنتی) با روی ردی مقایسهای بررسی شد و عوامعل معؤثر بعر سعرمایة
اجتماعی نیا واکاوی خواهد شد.
روششناسی تحقیق
این تحقیق ان نمر پاراداین ،کمی ،با توجه به هدف ان نو تحقیقاه کاربردی و ان لحاظ گعرد وری
دادهها ،توصیفی -همبستگی بهشمار میرود .جامعة معاری پعژوهش همعة ننعان روسعتایی بخعش
فیرونان (استان همدان) بودند که در نمامهای کشت مخلوط (چندکشتی و رعیتی) کار میکردند.
تعداد این افراد براساس مار و اطالعاه سانمان جهاد کشاورنی فیرونان در سال  4892برابعر
با  110نفر بود .حزن نمونه براساس جدول بارتلت و هم اران ( 221 ،)2004نفر تعیین شد که بعه
روش نمونهگیری ساده تصادفی انتخاب شدند .در این پژوهش مالك تف یك ایعن ننعان روسعتایی
تعلق نان به نمامهای کشت مخلوط و نمام رعیتی بود .اباار اصلی پژوهش پرسشنامهای دوبخشعی
بود .بخش اول ویژگیهای جمعیتشناختی ننان روستایی مورد مطالعه و بخش دوم مقیاسی بعرای
سنزش سرمایة اجتماعی ننان روستایی مورد مطالعه بود ،در این بخش پرسشنامه استاندارد بولن و
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اونی س ( )2000که شامل هشت مؤلفة ظرفیت پذیرش تفاوهها ،پیوندهای همسایگی ،دوسعتی و
روابط خانوادگی ،احساس امنیت و اعتماد ،عملگرایی در بافت اجتماعی ،پیوندهای کاری ،بهادادن
به نندگی و مشارکت در اجتماعاه محلی بود ،مبنای کار قرار گرفت و متناسعب بعا ویژگعیهعای
کشاورنان منطقة مورد مطالعه ،تعدیل و بانسانی شد .روایی پرسشنامه ،توسط متخصصعان توسععة
روستایی و اعضای هیئت علمی گروه تروی و توسعة روستایی دانشگاه رانی کرمانشاه و دانشعگاه
بوعلیسینا تأیید شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه روش ضریب لفای کرونباخ بهکار گرفته شعد.
میاان این ضریب برای مقیاس یادشده 0/32 ،بهدست مد .تزایهوتحلیل دادهها در دو بخعش معار
توصیفی و استنباطی با نرمافاارهای  Excelو  SPSSانزام گرفت.
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد  80/10درصد ان ننان روستایی مورد مطالععه در سعنین  10تعا
 19سال قرار داشتند 10/14 .درصد ان نها تحصیالتی در حعد دیعملن و پعایینتعر داشعتند .میعاان
مال یت نمین  11درصد ان نها بین  200تا  2200متر مربع بود .تععداد افعراد خعانوادة اکرعر نعان
( )43/41بین  1تا  1نفر و اکرر نان در طول یكسال بعین  4تعا  8بعار در کعالسهعای مونشعی-
ترویزی شرکت کرده بودند .اکرر نان ( 14/8درصد) ان دو رسانة انبعوهی مرعل رادیعو و تلویایعون
استفاده میکردند .میاان در مد ساننة نان براساس بیان خودشان ان  200هاار تومعان تعا  2میلیعون
تومان متغیر بود و میانگین در مد ساننة نان  2میلیون و  400هاار تومان بود.
بهمنمور اولویتبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی ننان روستایی در نمعامهعای کشعت مخلعوط
مورد مطالعه ضریب تغییراه محاسبه شد (جدول  .)4با توجعه بعه نتعای بیعانشعده در جعدول ،4
مشاهده میشود ان بین مؤلفههای مختلف سرمایة اجتماعی ،مؤلفههای «ظرفیت پذیرش تفاوههعا»
و «پیوندهای همسایگی» بیش ان سایر مؤلفهها در بین ننعان روسعتایی در نمعام چندکشعتی وجعود
دارد .در این بین ،کنترین اولویتها به مؤلفههای «مشارکت در اجتماعاه محلعی» و «بهعادادن بعه
نندگی» اختصاص یافته است.
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جدول  .1وضعیت مؤلفههای سرمایة اجتماعی زنان در نظام چندکشتی

مؤلفهها

میانگین (از )5

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

ظرفیت پذیرش تفاوهها

8/13

0/91

0/22

4

پیوندهای همسایگی

8/44

0/94

0/24

2

دوستی و روابط خانوادگی

8/14

0/98

0/21

8

احساس امنیت و اعتماد

8/84

4/08

0/84

1

عملگرایی در بافت اجتماعی

8/24

4/09

0/88

2

پیوندهای کاری

8/41

4 /4

0/82

4

بهادادن به نندگی

2/31

4/02

0/84

1

مشارکت در اجتماعاه محلی

2 /9

4/42

0/83

3

همچنین ،براساس یافتههای بیانشده در جدول  2مشاهده میشود ان بعین مؤلفعههعای سعرمایة
اجتماعی در نمام رعیتی اولویت اول و دوم به ترتیب ،به مؤلفههای «دوستی و روابط خانوادگی» و
«احساس امنیت و اعتماد» اختصاص داده شده است .در این بین ،اولویتهای خر بعه مؤلفعههعای
«ظرفیت پذیرش تفاوهها» و «عملگرایی در بافت اجتماعی» اختصاص داده شده است .با توجه به
جدولهای  4و  2مشاهده میشود مؤلفه «ظرفیت پذیرش تفاوهها» بین ننان در نمعام چندکشعتی
به عنوان مؤلفه اول و در بین ننان در نمام کشت رعیتی به اولویت خر اختصاص داده شده اسعت.
بنابراین ،میتوان گفت ی ی ان مؤلفههای کلیدی سرمایة اجتماعی جداکنندة این دو گروه در جامعة
ماری مورد مطالعه ،مؤلفة «ظرفیت پذیرش تفاوهها» است.
جدول  .2وضعیت مؤلفههای سرمایة اجتماعی در نظام کشت رعیتی

مؤلفهها

میانگین (از )5

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

دوستی و روابط خانوادگی

8/22

0/94

0/21

4

احساس امنیت و اعتماد

8/21

0/94

0/29

2

عملگرایی در بافت اجتماعی

8/84

4/01

0/82

8

پیوندهای همسایگی

8/41

4/08

0/88

1

پیوندهای کاری

8/12

4/08

0/82

2

مشارکت در اجتماعاه محلی

2/34

4/02

0/84

4

بهادادن به نندگی

2/42

4/04

0/83

1

ظرفیت پذیرش تفاوهها

2/42

4/02

0/89

3
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میزان سرمایة اجتماعی بین زنان مورد مطالعه

امتیان سرمایة اجتماعی ننان روستایی در نمامهای کشت مخلوط برای  40گویة سعرمایة اجتمعاعی
با مقیاس پن درجهای لی ره (ان  -4هرگا تا  -2خیلینیاد) بین  40تا  800بعود کعه ن را در سعه
سطح کن ،متوسط و نیاد گروهبندی کردین .یافتههای بیانشده در جدول  8سطو سرمایة اجتماعی
ننان روستایی در نمامهای کشت مخلوط را که فناوریهای نعوین کشعاورنی پذیرفتعهانعد ،نشعان
میدهد .همانطوری که مشاهده میشود ،نتای بیانشده در جدول  8بیان میکند سرمایة اجتمعاعی
بیش ان نیمی ان ننان نمامهای خانوادگی چندکشتی در حد نیاد بر ورد شده است.
همچنین ،یافتههای بیانشده در جدول  1سطو سرمایة اجتماعی را بین ننعان در نمعام کشعت
رعیتی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،یافتعههعا حعاکی ان ایعن اسعت کعه سعرمایة
اجتماعی حدود  30درصد ان ننان روستایی در حد متوسط و پایینتر ان ن است.
جدول  .3توزیع فراوانی سرمایة اجتماعی زنان در نظامهای خانوادگی چندکشتی

میزان سرمایة اجتماعی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کن (کنتر ان )410

43

42/42

42/42

متوسط ()410 -220

81

29/24

12/24

نیاد (بیشتر ان )220

48

21/13

400

سرمایة اجتماعی میانگین491/22 :

حداکرر800 :

حداقل40 :

جدول  .4توزیع فراوانی سرمایة اجتماعی زنان در نظام رعیتی

میزان سرمایة اجتماعی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کن (کمتر ان )410

14

88/09

88/09

متوسط ()410 -220

41

13/20

34/29

نیاد (بیشتر ان )220

24

43/14

400

سرمایة اجتماعی

میانگین433/22 :

حداقل40 :

حداکرر800 :

مقایسة سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن در بین زنان مورد مطالعه

بهمنمور مقایسة مؤلفههای مختلف سرمایة اجتماعی در بین ننان روسعتایی در دو نمعام خعانوادگی
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چندکشتی و رعیتی صفحهگستر اکسل بهکار گرفته شد .ش ل  4مقایسة مؤلفههای مختلف سعرمایة
اجتماعی بین گروه ننان روستایی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،مؤلفههای «اعتماد و
احساس امنیت»« ،مشارکت در اجتماعاه محلی» و «دوستی و روابط خعانوادگی» در بعین ننعان در
هر دو گروه هنپوشانی دارند .در حالی که ش ل  4حاکی ان ن است که مؤلفعة «ظرفیعت پعذیرش
تفاوهها» بین ننان در دو نمام کشت رعیتی و چندکشتی تفاوه قابل توجهی دارد.

شکل  .1مقایسة مؤلفههای سرمایة اجتماعی در بین زنان مورد مطالعه

برای مقایسة سرمایة اجتماعی ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشعتی و رعیتعی
نمون مقایسة میانگین تی مستقل بهکار گرفته شد .همانطور که مشاهده میشود یافتههای بیانشده
در جدول  2حاکی ان ن است که اختالف معناداری در سعطح پعن درصعد بعین میعانگین سعرمایة
اجتماعی ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشتی و رعیتی وجعود دارد .بنعابراین ،بعا
اطمینان  92درصد میتوان گفت بین سرمایة اجتماعی ننان نمام کشت خانوادگی با ننانی در نمعام
کشت رعیتی اختالف معناداری وجود دارد .که با توجه به نمون لون که کوچكتر ان  0/02اسعت،
مقایسة میانگین برای واریانسهای برابر است به همین دلیل میتوان نتیزه گرفت سرمایة اجتماعی
بهطور کلی در نمامهای خانوادگی چندکشتی بیشتر ان ننان در نمامهای رعیتی است .این یافتعه بعا
نتای تحقیقاه ماکوب ( ،)2002پالدام ( )200و یانگ ( )2002هنسو است.
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جدول  .5مقایسة میانگین سرمایة اجتماعی زنان روستایی مورد مطالعه

متغیر
سرمایة اجتماعی

نوع نظام

میانگین

نمام چندکشتی

491/22

نمام رعیتی

433/22

آمارة تی

سطح معناداری

*4/103

0/043

جدول  .6مقایسة میانگین مؤلفههای سرمایة اجتماعی در بین دو نظام کشت

متغیر وابسته

نظام چندکشتی

نظام رعیتی

آمارة تی

معناداری
0/042

m

Sd

m

sd

دوستی و روابط خانوادگی

20/31

44/14

23/82

42/20

2/24

احساس امنیت و اعتماد

23/21

42/44

24/22

42/10

0/112

0/009

بهادادن به نندگی

23/41

9/24

24/22

40/20

2/824

0/039

پیوندهای همسایگی

20/11

44/28

29/22

40/20

8/228

0/020

پیوندهای کاری

23/21

42/84

20/44

42/10

2/112

0/009

مشارکت در اجتماعاه محلی

24/41

9/42

21/22

40/20

2/824

0/039

عملگرایی در بافت اجتماعی

22/11

44/12

23/22

44/20

8/228

0/020

ظرفیت پذیرش تفاوهها

23/41

42/89

20/89

41/11

4/402

0/021

خالصة نمون تی برای بررسی تفاوه بین مؤلفههای سرمایة اجتمعاعی بعین نمعام خعانوادگی
چندکشتی و نمام رعیتی همانطور که مشاهده میشود ،تفاوه معناداری بین کل مؤلفههای سرمایة
اجتماعی در هر دو نمام وجود دارد .با توجه به نمون (لون کنتر ان  )0/02و برابری واریانسهعا و
چون میانگین مؤلفههای احساس امنیت و اعتماد ،بهادادن به نندگی و ظرفیت پعذیرش تفعاوههعا
بین ننان در نمامهای خانوادگی چندکشتی بیشتر اسعت .در مقابعل ،مؤلفعههعای دوسعتی و روابعط
خانوادگی ،پیوندهای همسایگی ،مشارکت در اجتماعاه محلی و عملگرایی در بافت اجتماعی در
بین ننان در نمام کشت رعیتی بیشتر است.
با توجه به مقدار ضریب تعیین چندگانه در خروجی اول تحلیل رگرسیون ( ،)R2=0/44میتوان
گفت مدل ان برانش مناسبی برخوردار است .شایان ذکر است ،مقادیر ضعرایب معنعاداری کمتعر ان
 0/02در ش ل  2حذف شد ،سمس ضرایب مسیر بانسانی شد.
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-

تحصیاله

** -0/0218

**0/233
0/081
در مد

0/441
میاان سرمایة

**0/234

اجتماعی

*0/448

رسانة انبوهی

سابقة کار
0/212
-

**0/824

**0/124
میاان مال یت نمین

**0/243

هاااای آمااااد ی
شغلیمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
شکل  .2آثار مستقیم و غیرمستقیم هر یک از

جدول  .7آثار مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پیشبین بر متغیر سرمایة اجتماعی زنان

اثر غیرمستقیم

متغیر

اثر مستقیم

در مد

0/441

-

تحصیاله

0/233

0/02

-

رسانة انبوهی

0/234

0

0

-

سابقة کار کشاورنی

-0/212

0

0

0/12

-

میاان مال یت نمین

0/824

0

0

0

0

رسانة انبوهی

سابقة کار

میزان مالکیت

اثر کل

درآمد تحصیالت
0/044

-0/021

0

-0/019

0/012

0/094

0

0

0/181

0

0/414

0/121

0/92

-0/483

-

0/824

نتای تحلیل مسیر گویای ن است که  0/44درصد ان تغییراه سعرمایة اجتمعاعی را متغیرهعای
مانند سابقة کار ،تحصیاله ،در مد ،رسانههای انبوهی و مال یت نمین میتواند تبیین کنعد .در ایعن
بین ،میاان تحصیاله و رسانههای انبوهی بیشترین اثر را بر افاایش سرمایة اجتماعی در بین ننعان
دارند نیرا رسانههای انبوهی میتوانند در تغییر نگرش افراد نقش مربت و منفی داشته باشند.
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نتیجه
ان نزا که در حال حاضر شیوة کشت سنتی و رعیتی در منطقة مورد مطالعه حاکن بوده و با توجعه
به ظرفیتها و قابلیتهای مناسب اقلیمی ،باندهی مطلوبی ان این شیوة کشت وجود ندارد ،تحقیعق
حاضر بر ن است تا نشان بود با تغییر الگوی کشت ان نمام رعیتی به چندکشتی ،بعاندهی افعاایش
مییابد و بالطبع در مد بیشتری نیا عاید روستایی خواهد شد .شایان ذکعر اسعت ،نتعای تحقیقعاه
نشان میدهد ،افاایش سطح در معد کشعاورنان و روسعتاییان ،موجعب ارتقعای جایگعاه و سعرمایة
اجتماعی بهرهبرداران خواهد شد.
همانطور که در ادامه بیان شده است ،پس ان بررسی رابطة بین عوامل مؤثر بر سرمایة اجتماعی
ننان در نمامهای چندکشتی و رعیتی و مؤلفههای مرتبط ن ،مشخص شد میاان سعرمایة اجتمعاعی
بین ننان نمامهای چندکشتی نسبت به ننانی در نمام رعیتی در سطح بانتری قرار دارد.
نتای تحقیق حاضر بهطور مبسوط به شر نیر است:
نتای بررسی میاان سرمایة اجتماعی ننان نشان داد سرمایة اجتمعاعی در بعین ننعان نمعامهعای
چندکشتی نسبت به ننان در نمام رعیتی در سطح بانتری قرار داشعت ،بعهطعوری کعه اکرعر ننعان
نمامهای چندکشتی ،سرمایة اجتماعی در حد نیاد داشتند ،در صورتی که میعاان سعرمایة اجتمعاعی
اکرر ننان نمام رعیتی در حد متوسط و پایینتر بر ورد شد.
عالوه بر این ،اولویتبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی در نمامهای کشعت مخلعوط نشعان داد
مؤلفه «ظرفیت پذیرش تفاوهها» بین ننان اولویت اول را به خود اختصاص داده اسعت ،در حعالی
که بین ننان در نمام رعیتی مؤلفة «دوستی و روابط خانوادگی» اولویت اول را به خعود اختصعاص
داده بود .این امر نشاندهندة روحیة جمعگرایی بانی ننان در نمامهای چندکشتی نسبت بعه ننعان
در نمام رعیتی است که میتواند در کارهای گروهی باع

توفیق شود.

مقایسة مؤلفههای مختلف سرمایة اجتماعی بین ننان روستایی در نمامهعای خعانوادگی کشعت
مخلوط و نمام رعیتی مورد مطالعه نشان داد مؤلفههای «اعتماد و احسعاس امنیعت»« ،مشعارکت در
اجتماعاه محلی» و «دوستی و روابط خانوادگی» بین ننان هنپوشانی دارنعد .در حعالی کعه میعاان
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مؤلفة «ظرفیت پذیرش تفاوهها» بین ننان دارای فناوریهای نوین کشاورنی تفاوه قابل تعوجهی
دارد.
همچنین ،نتای

نمون مقایسة میانگینها بهمنمور مقایسة سرمایة اجتمعاعی ننعان در نمعامهعای

چندکشتی و نمام رعیتی بین ننان روستایی معورد مطالععه نیعا نشعان داد اخعتالف معنعاداری بعین
سرمایة اجتماعی دو گروه ننان وجود دارد .بنابراین ،میتوان گفت سرمایة اجتماعی عامل کلیدی و
مؤثری در پذیرش فناوریهای نوین کشاورنی در جامعة ماری مورد مطالعه است.
یافتههای بیانشده در جدول  2حاکی ان ن است که اختالف معنعاداری در سعطح پعن درصعد
بین میانگین سرمایة اجتماعی ننان روستایی در دو نمام کشت خانوادگی چندکشتی و رعیتی وجود
دارد .بنابراین ،با اطمینان  92درصد میتوان گفت بین سرمایة اجتماعی ننان نمام کشت خعانوادگی
با ننانی در نمام کشت رعیتی اختالف معناداری وجود دارد که با توجه به نمون لون که کوچكتر
ان  2درصد است ،مقایسة میانگین برای واریانسهای برابر است ،به همعین دلیعل معیتعوان نتیزعه
گرفت سرمایة اجتماعی بهطور کلی در نمامهای خانوادگی چندکشتی بیشتر ان ننعان در نمعامهعای
رعیتی است .این یافته با نتای تحقیقاه معاکوب ( ،)2002پالعدام ( )200و یانعگ ( )2002همسعو
است .خالصة نمون تی برای بررسی تفاوه بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی بین نمعام خعانوادگی
چندکشتی و نمام رعیتی همانطور که مشاهده میشود ،تفاوه معناداری بین کل مؤلفههای سرمایة
اجتماعی در هر دو نمام وجعود دارد .بعا توجعه بعه نمعون (لعون کعنتعر ان  2درصعد) و برابعری
واریانسها و چون میانگین مؤلفه های احسعاس امنیعت و اعتمعاد ،بهعادادن بعه ننعدگی و ظرفیعت
پذیرش تفاوهها در بین ننان در نمامهای خانوادگی چندکشتی بیشتر است .در مقابل ،مؤلفعههعای
دوستی و روابط خانوادگی ،پیوندهای همسایگی ،مشارکت در اجتماعاه محلی و عمعلگرایعی در
بافت اجتماعی در بین ننان در نمام کشت رعیتی بیشتر است.
نتای تحلیل مسیر گویای ن است که 0/44درصد ان تغییعراه سعرمایة اجتمعاعی را متغیرهعای
مانند سابقة کار ،تحصیاله ،در مد ،رسانههای انبوهی و مال یت نمین میتواند تبیین کنعد .در ایعن
بین میاان تحصیاله و رسانههای انبوهی بیشترین اثر را بر افاایش سرمایة اجتماعی در بعین ننعان
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دارند .در مقایسة بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی ننان روستایی در نمامهای کشت مخلوط و نمعام
رعیتی مشخص شد بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی در هردو نمام ،تفاوه معناداری وجود دارد.
بنععابراین ،نتععای تحقیععق نشععان داد در نمععامهععای خععانوادگی چندکشععتی ،عوامععل فععردی و
درونخانوادگی مهن تر است ،مانند احساس امنیت و اعتماد ،بهادادن به نندگی و ظرفیعت پعذیرش
تفاوهها و در نمام کشت رعیتی ،عوامل اجتماعی و برونگرایی مانند دوستی و روابط خعانوادگی،
پیوندهای همسایگی ،مشارکت در اجتماعاه محلی و عملگرایعی در بافعت اجتمعاعی بعین ننعان
مهنتر است.
ان نزا که نمامهای کشت سنتی بهشده کاربرند ،و شاغلین و بهرهبرداران ایعنگونعه نمعامهعا،
بیشترین نمان حضور خود را در مارعة خود در حال کارکردن و فعالیتاند ،بنابراین ،فرصت بسیار
کمی برای ایزاد ارتباط ،تبادل نمرها و عقاید دارند .همچنین ،در این بعین ،تععامالتی کعه موجعب
افاایش سرمایههای فردی و اجتماعی میشود ،نچنان که باید اتفاق نخواهد افتاد .در حالی که اگعر
عامل ایزادکنندة سرمایة اجتماعی را مزموعهای ان این ارتباطعاه بعدانین ،ننعان شعاغل در بخعش
کشاورنی با این روی رد ،فرصت اندکی برای افاایش سرمایة اجتمعاعی خعود بعا گعروه هم عاران
دارند .اما نمامهای چندکشتی بهدلیل م انیاهکردن فعالیتهای بهرهبرداران ،استفادة بهینهای ان نمان،
ام اناه ،ادواه و دستگاهها به عمل ورده است و ننان قادر کشاورن ام ان بهرهگیری ان ارتباطاه
دوسویه و چندسویه برای تبادل را و نمرهای خود خواهند داشت .بنابراین ،سرمایة اجتماعی نها
ان لحاظ مسائل اجتماعی و فرهنگی توسعه مییابد .بنابراین ،در صوره اسعتفادة ننعان روسعتایی و
کشاورن ان نمام چندکشتی انتمار میرود ،ضمن توسعة دانش و فناوری ننعان در نمینعة روشهعا و
نمامهای جدید و م انیاة کشاورنی ،سرمایة اجتماعی نان نیا رشد و توسعه یابد.
پیشنهادها
با توجه به نتای مطالعة حاضر میتوان موارد نیر را پیشنهاد داد:
 با توجه به ماایای فراوان کشتهای مخلوط ان قبیل حفظ محیط نیست روستا ،حفاظعت ونگهداری ان منابع ب و خاك ،افاایش باندهی فعالیعتهعای کشعاورنی ،افعاایش میعاان و
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سطح در مد روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورنی و نیا ارتقعای سعطح ننعدگی و نیعا
سرمایة اجتماعی ننان و مردان روستایی به نمر میرسد ،شناسعانی بیشعتر ننعان و معردان
کشاورن با ماایای کشت مخلوط ان طریق برگااری کالسهعای ترویزعی موجعب دلگرمعی
روستاییان به محیط نندگی خود میشود و ان مهاجره نان به شهرها و حاشیهنشعینی نعان
جلوگیری کند.
 نهادینهشدن شیوة چندکشعتی و ثعار و پیامعدهای مناسعب و ارنشعمند ن بعین کشعاورنانموجب تقویت انگیاه و توسعة مهارههای کشاورنی مخلوط معیشعود کعه ایعن خعود در
راستای افاایش سرمایة اجتماعی گام خواهد برداشت.
 به نمر میرسد ،تقویت سرمایة اجتماعی میتواند ان طریق مدیریت فعالیتهای کشعاورنیو فعالیتهای گروهی و مشارکت بیشتر ننان در بخش کشاورنی افاایش یافته و عالوه بعر
افاایش در مد و ارتقای سطح نندگی ننان ،سرمایة اجتماعی روستا و منطقه را توسعه دهد.
 همواره حفظ ،نگهداری و نیا افاایش سرمایة اجتماعی در بین حعاد جامععه بعهویعژه بعینننان ،ان دغدغههای مسئونن و دولتمردان هر جامعه اسعت ،در حعالی کعه تغییعر الگعوی
کشت ان رعیتی به چندکشتی بهطور غیرمستقین ،با افاایش در مد و ارتقای سطح معیشعت،
موجباه افاایش سرمایة اجتماعی را بین این قشر فراهن میکند.
 -تغییر الگوی کشت ان سنتی به چندکشتی باع

میشود ننان روسعتایی بعرای اجعرای ایعن

شیوه و کسب مهاره ننم در کالسها و دورههای مختلف مونشی شرکت کنند و ضعمن
افاایش میاان مطالعه و تالش خود ،در انتقال تزربهها بین گروه خود ،مشعارکت و سعرمایة
اجتماعی خود را نیا توسعه دهند.
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