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ABSTRACT 

 

Introduction 

From a systematic point of view, rural environments are in fact part of the main and influential 

elements at the national level in which the management of the relationship and connection of rural 

people with the environment and activities, gives a special shape to the rural sector and removes it 

from other settlements and made different life patterns. Therefore, in order to achieve sustainable 

rural growth and development and agriculture, it is necessary to recognize and create a change in 

the type of rural activity, which is mainly based on agriculture. Sustainable growth and 

development of agriculture are one of the most important goals of governments, which can be 

achieved through fundamental changes in the structure of agriculture, management, and proper use 

of various facilities and resources, as well as in the framework of practical and logical planning. 

Therefore, agricultural sustainability of the family exploitation system is related to the 

sustainability of the agricultural sector and the life of rural and even urban communities. It can be 

said that the exploitation system in any society is the most important issue of the agricultural sector 

of that society. Considering the fact that in Iran, structural barriers related to the agricultural system 

is the biggest obstacle to the development of the agricultural sector, because the exploitation 

system is its center and core. The most important exploitation systems in Iran are peasant and 

family small, production cooperatives, joint-stock companies. Among these, it is very important to 

pay attention to the home exploitation system and production cooperatives as the most important 

agricultural exploitation systems. 

 

Keywords: Rural environment, Agricultural structure, Rural life patterns, Improving living    

conditions. 

 

Materials and Methods 

The main purpose of this research study was to Assessment social sustainability factors based 

on the systematic approach in Family farm systems and Agricultural production cooperatives. The 

population was the villages of Samen County. The sample size was 374 that selected by the 

Cochran formula. So, it was collected 187 Family exploitation and cooperative systems. The 

research tool was a questionnaire. Statistical calculations were performed using SPSSv22 and 

TOPSIS. 

 

Results and Discussion 
According to the results, it was found that in family exploitation systems, the development 

coefficient, including; Existence (life), effectiveness (efficiency), coexistence, responsibility, 

satisfaction, and equality are higher than the agricultural production cooperative system. In 

contrast, the development coefficient such as; Security, adaptability, and freedom of action are 

more in agricultural production cooperative systems than in family exploitation systems. 
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Conclusions 

Emphasis on the social dimensions of sustainable development and its place and function in the 

local development process has received more attention than ever before; In this regard, the purpose 

of this article is to analyze and compare the differences and similarities in a rural area from a social 

perspective and to distinguish strengths and weaknesses by designing and measuring indicators of 

social sustainability. Examining the current level of sustainability of rural settlements can provide 

this understanding by identifying the strengths and weaknesses of the regions as well as the 

opportunities and external threats to the development of rural areas. In this regard, explaining the 

level of social sustainability of rural settlements, as the most important component of sustainable 

development, has a special role and place in strategic planning. 

 Social sustainability is sometimes associated with themes such as social and human capital, 

combining categories such as health, skill levels, knowledge, social homogenization with mutual 

benefits, and the preservation of values by emphasizing the three elements of balance, justice, and 

freedom. Social stability in rural communities leads to more interaction of villagers to facilitate 

their voluntary presence and emergence, especially the poor in the social and economic arenas, and 

finally, through the activation of the people, their empowerment and a sense of belonging to 

Increase living space. In fact, the emphasis on the social dimensions of sustainable development 

pays more attention to their role and place in the strategic planning process. 

In general, what causes social sustainability among family exploitation systems as well as 

production cooperatives is the amount of income of individuals, not their land. Farmland will be 

valuable when it generates income for farmers. However, if agricultural lands are not used, these 

lands will be practically worthless. The findings of the present study indicate that in agricultural 

production cooperatives, the components: adaptability, coexistence, effectiveness, existence, 

freedom of action, and security are in a semi-stable state, and in family exploitation systems, 

components: adaptability, coexistence, security, satisfaction, availability, and effectiveness are 

semi-stable. Also, in agricultural production cooperatives, the components: equality, satisfaction, 

and responsibility are in an unstable state, and in family exploitation systems, the components: 

responsibility, freedom of action, and equality are in an unstable state. 
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 برداری خانوادگی و تعاونی های بهرهسنجش پایداری اجتماعی در نظام

 تولید کشاورزی )مورد مطالعه: روستاهای شهر سامن(
 

 2، مرجان سپه پناه*1خلیل میرزائی

انشگاهی دمدیرگروه پژوهشی مطالعات توسعه کارافرینی و اشتغال پایدار روستایی جهاد معاون پژوهشی و ، 1
 ایران ،همدان

 نایرا ،اندانشگاهی واحد همد عضو گروه پژوهشی مطالعات توسعه کارآفرینی واشتغال پایدارروستایی جهاد، 2

 (7/10/00اریخ تصویب: ت -9/11/99)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

 ثروت پایداری اجتماعی به توانایی جامعه برای حفظ و نگهداری ابزارهای ضروری ایجاد
. لذا، هدف کندسترش یکپارچگی و انسجام اشاره میمشارکت اجتماعی برای گ و رفاه و

ای هاصلی این تحقيق، سنجش عوامل پایداری اجتماعی براساس رویکرد سيستماتيک در نظام
مدان برداری خانوادگی و تعاونی توليد کشاورزی در روستاهای شهر سامن از استان هبهره

ی بردارهای بهرهسامن که در نظام برداران روستاهای شهربود. جامعه آماری تحقيق را بهره
با  خانوادگی و تعاونی توليد مشغول به فعاليت بودند، تشکيل دادند. حجم نمونه تحقيق

برداری حجم منظور مقایسه دو نظام بهرهنفر بود. به 374استفاده از فرمول کوکران در مجموع، 
حقيق ن شد. ابزار اصلی تنفر تعيي 187طور مساوی برداری بهنمونه در هر دو نظام بهره

مورد  TOPSISو تکنيک  22vSPSSافزار های آن توسط نرمساخته بود، که دادهپرسشنامه محقق
-فهدگی، مؤلبرداری خانواهای بهرهتحليل قرار گرفت. نتایج تحقيق نشان داد، در نظاموتجزیه

بليت زیستی و قاهمهای های توليد کشاورزی، مؤلفهو در تعاونی های موجودیت و اثربخش
ی آن نيز گویاTOPSIS سازگاری دارای بيشترین وزن بودند. نتایج ارزیابی با مدل موریس و 

نمودار  باشند. نتایجهای پایداری اجتماعی در سطح پایدار نمیکدام از مؤلفهاست که هيچ
حليل تتایج ، نها در دو نظام است. از نظر وزن و ميزان وجودعنکبوتی، گویای فاصله بين مؤلفه

آمد، ان درمسير گویای آن است که متغيرهایی چون ميزان سواد، ميزان زمين، بعد خانواده، ميز
ن این دو نظام درصد از تغييرات پایدار اجتماعی را در بي 50های انبوهی ميزان استفاد از رسانه

 ترین اثر را ميزان درآمد دارد.کند و بيشتبيين می

 

يط روستایی،  ساختارکشاورزی، الگوهای زندگی روستایی، بهبود مح کلیدی: هایواژه

 شرایط زندگی.

 

 مقدمه

هاي روستايی در واقع مند، محیطاز ديدگاه نظام

بخشی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در سطح ملی 

شوند که در آن مديريت رابطه و پیوند محسوب می

ها، شکل خاصی به انسان روستايی با محیط و فعالیت

ها و بخش روستايی داده و آن را از ساير سکونتگاه

الگوهاي زندگی متفاوت ساخته است. بنابراين، براي 

يابی به رشد و توسعه پايدار روستايی و کشاورزي، دست

شناخت و ايجاد تحول در نوع فعالیت روستايیان که 

عمدتًا مبتنی بر کشاورزي است ضرورت دارد 
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(Kurantin, 2005رشد و توس .) عه پايدار کشاورزي، از

آيد که رسیدن به حساب میها بهترين اهداف دولتمهم

آن از طريق تحوالت اساسی و بنیادي در ساختار 

برداري مطلوب و مناسب از کشاورزي، مديريت و بهره

ريزي امکانات و منابع مختلف و نیز در چارچوب برنامه

 پذير است. لذا، پايداريکاربردي و منطقی امکان

برداري خانوادگی با پايداري بخش کشاورزي نظام بهره

کشاورزي و حیات جامعه روستايی و حتی شهري ارتباط 

طورکلی، در (. بهBahadorighezeljeh etal., 2019دارد )

کشاورزي پايداري از اصطالحاتی است که داراي بار 

معنايی مثبت است اين در حالی است که معانی 

. در جوامع علمی پايداري متعددي به همراه دارد

محیطی است کشاورزي معموالً مرتبط با مشکالت زيست

جويی در منابع و استفاده که با عوامل اقتصادي و صرفه

 ,.Velten et alبهینه از منابع نیز در ارتباط است  )

حال، پايداري کشاورزي طبق نظر محققان (. با اين2015

ه يافته باشد، يکی بیش از اين که يک مفهوم کامالً توسع

هاي اساسی سیاستمداران در حوزه کشاورزي از کلیدواژه

 Eizenberg & Jabareen, 2017; Missimer etاست )

al., 2017). 

توان گفت پايداري در کشاورزي از سوي ديگر، می 

يک مفهوم بین نسلی است به اين معنی که اساس کار 

-ع طبیعی میبرداري را بر حفظ يا بهبود منابنظام بهره

توان بیان (. براين اساس، میNemati et al., 2015داند )

ترين برداري در هر اجتماعی، عمدهکرد که نظام بهره

شود. با مسئله بخش کشاورزي آن جامعه را شامل می

توجه به اين نکته که در ايران، موانع ساختاري مرتبط با 

بخش  ترين مانع بر سر راه توسعهنظام کشاورزي، بزرگ

برداري کانون و هسته کشاورزي است، زيرا نظام بهره

-هاي بهرهترين نظامدهد. از مهماصلی آن را تشکیل می

توان به خرده دهقانی و خانوادگی، برداري در ايران می

هاي سهامی اشاره کرد. در اين تعاونی تولید، شرکت

هاي برداري خانگی و تعاونیمیان، توجه به نظام بهره

برداري زراعی، هاي بهرهترين نظامعنوان مهمد بهتولی

 ,.Shabanali Fami et alحائز اهمیت بااليی است )

هاي تولید برداري خانوادگی و تعاونی(. نظام بهره2013

هاي ترين نظامترين و گستردهروستايی از جمله مهم

شوند که شناسايی میزان برداري زراعی محسوب میبهره

موضوع کلیدي در توسعه پايدار محسوب  پايداري در آن

 (.Motieilangerodi et al., 2011شود )می

برداري در ايران سابقه ديرينه بهره هايپیدايش نظام

برداري خانوادگی به زمان دارد، اما گسترش نظام بهره

هاي کشاورزي گردد، چرا که شیوهاصالحات ارضی برمی

رعیتی بود -ارباب قبل از اصالحات ارضی مبتنی بر نظام

برداري امروزي هاي بهرهکه پس از اصالحات ارضی، نظام

ها به ويژه خانوادگی، جانشین آن گرديدند که اين نظام

 هاي توسعه روستايی هستند )بخشی ضروري از سیاست

Badri et al., 2012برداري بر نظام بهره (. عالوه

برداري زراعی پايدار، هاي بهرهنظامخانوادگی و در بین 

نظام کشت مخلوط از اهمیت خاصی برخوردار است. با 

کشتی در بسیاري از کشورها، وجود توسعه نظام تک

سیستم کشت مخلوط به داليل مختلف ترجیح دارد 

(Hassan, 2007 کشت مخلوط از ارکان پايداري در .)

-ا بهرههاي زراعی است. در کشت مخلوط گیاهان، بنظام

گیري از اصول طبیعی تنوع گیاهان در مزرعه و مديريت 

تر و هاي هرز، عملکرد بیشمطلوب کنترل آفات و علف

 ,Filhoباشد )کشتی  دارا میپايدارتري نسبت به تک

(. کشت مخلوط که بخشی از برنامه تناوب زراعی 2004

هاي پايدار است، ضمن افزايش تنوع در طراحی بوم نظام

کی و اقتصادي، باعث افزايش عملکرد در واحد اکولوژي

سطح، استفاده کارآمدتر از منابع، کاهش مشکالت آفات، 

-تر انسان و دام میافزايش ثبات نظام و تغذيه مطلوب

هاي تولید کشاورزي نیز در شود. در مقابل، تعاونی

-توسعة کشورهاي در حال رشد، به ارتباط بین تعاونی

هاي متفاوت سعه از ديدگاههاي تولید کشاورزي و تو

 Gillies(. Fabige, 2008پرداخته شده است )

هاي تولید کشاورزي بیان کرد که، تعاونی (2003))

يابی به توسعة اقتصادي و رهیافتی مناسب براي دست

روند، شمار میاجتماعی و نیز تحقق عدالت اجتماعی به

هاي تولید کشاورزي، با ايجاد اشتغال زيرا تعاونی

کند وستايی به سمت توسعه اجتماعی کمک میر

(Rimon, 2009بنابراين، برنامه .) ريزي جهت توسعه

بايست براساس افزايش تولید برداري، میهاي بهرهنظام

رساندن به محیطتوسط بهبود عملکرد بدون آسیب

زيست صورت گیرد و در نهايت، منجر به افزايش ظرفیت 

(. در Nekoei Naeini et al., 2017تولید پايدار شود )
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وري و اين رابطه، نظامی پويا و بادوام است که بهره

عملکرد تولیدات کشاورزي در آن بهبود يافته و 

کشاورزان بتوانند عرضه محصوالت را هماهنگ با رشد 

 Zhouزيست افزايش دهند )اقتصادي و توجه به محیط

& Shao, 2008رو، هدف کشاورزي پايدار، (. از اين

يافته است که هاي تولید پايدار، انسانی و نظاماد نظامايج

محیطی، اقتصادي، و فرهنگی متضاد با منافع زيست

نباشد و به ظرفیت باروري با استمرار بقاي منابع توجه 

 (.Brower, 2004داشته باشد )

هاي تولیدي در راستاي رويه از نهادهاستفاده بی

ي اخیر، به هاافزايش عملکرد محصول در طی دوران

علت امنیت غذايی و در نتیجه، تخريب محیط زيست، 

برداري را افزايش هاي بهرهاهمیت توجه به پايداري نظام

طورکلی، (. بهMotieilangerodi et al., 2011داده است )

از شروط اساسی استفاده پايدار از منابع طبیعی، رعايت 

اري ظرفیت و پتانسیل آن است. پايداري به معنی سازگ

اکولوژيکی است که حفظ يا عدم تخريب نیروهاي حیاتی 

نمايد. لذا، هاي کشاورزي را تعیین میدر اکوسیستم

سنجش پايداري در واقع اين ظرفیت را مورد بررسی قرار 

دهد. سنجش پايداري در واقع، مبنايی براي تعیین می

برداري از منابع استانداردهاي محیطی و نیز میزان بهره

کننده کند. تحلیل و سنجش پايداري بیانین میرا تعی

میزان فاصله بین وضعیت پايدار و وضعیت جديد يک 

زمان طور همپديده محیطی است. در اين تحلیل، به

ظرفیت منابع و ماندگاري عوامل اقتصادي آن مورد 

(. Amini Faskhodi et al., 2012گیرد )بررسی قرار می

پايداري اجتماعی در تحقق در فرايند توسعه پايدار نقش 

اهداف توسعه روستايی بسیار پراهمیت است. پايداري 

نظام اجتماعی به معناي کیفیت زندگی و توسعه منابع 

انسانی و در نهايت، خودتوانی اجتماعات محلی براي 

ها و مسايل درونی و واکنش در برابر غلبه بر چالش

هاست تغییرات بیرونی و مديريت و حفظ ارزش

(Rimon, 2009لذا، ارزيابی و سنجش پايداري به .)-

سزايی در اين حوزه خصوص پايداري اجتماعی اهمیت به

که، يکی از ابعاد مهم توسعه پايدار، دارد. با توجه به اين

تر پايداري اجتماعی است و به دلیل ماهیت خود کم

مورد توجه محققان قرار گرفته است. تاکنون دامنه 

یم در خصوص پايداري اجتماعی اي از مفاهگسترده

همچون سرمايه اجتماعی، اجتماعات پايدار، باروري 

اجتماعی، توسعه اجتماعی، ظرفیت اجتماعی و رفاه و 

محرومیت اجتماعی صورت گرفته که حاصل تغییر 

نگرش به مفهوم توسعه به معناي عام و توسعه روستايی 

 , Barron & Gaunlettبه معناي خاص آن بوده است )

نظران توسعه بر اين است نظر بسیاري از صاحب (.2002

که، پايداري اجتماعی و اقتصادي در سايه و سیطره 

اکولوژيکی قرار گرفته و چندان  -پايداري محیطی

 ,Mak & Peacockسازي و شفاف نشده است )مفهوم

دهی و هاي اخیر در زمینه سازمانتالش(. 2011

نجر به شناسايی سه نمودن پايداري اجتماعی معملیاتی

گرايش در تعريف پايداري اجتماعی شده است. الف( 

پايداري توسعه که به دنبال اهدافی نظیر نیازهاي 

اساسی، ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعی، عدالت و برابري 

اي که درباره تغییرات رفتار است؛ ب( پايداري واسطه

فیزيکی  -اجتماعی که منجر به رسیدن به اهداف زيستی

کند؛ ج( پايداري شود، بحث میتوسعه پايدار می

 -هاي فرهنگیحفاظتی که موضوع آن حفظ ويژگی

هاي اجتماعی در حال تغییر جوامع و شناسايی روش

 ,.Vallance et alمقابله مردم در برابر تغییرات است )

نیز پايداري  McKenzie (2004)(. در اين رابطه، 2011

با احساسی قوي از وجود اجتماعی را شرايط مثبتی که 

انسجام اجتماعی و برابري در دسترسی به خدمات 

ونقل، مسکن و اساسی شامل بهداشت، آموزش، حمل 

داند. امروزه، مسئله ناپايداري محیط زيست، بر تفريح می

طبق نظريه آشوب به يک معضل جهانی تبديل شده 

محیطی است. به طوري که، اثر يک رفتار مخرب زيست

تواند اثرات ناخواسته مکان و زمان معین، میدر يک 

ها داشته باشد و تأثیرات ها و زمانفراوانی در ساير مکان

هاي آينده و بر ناپذيري بر اکوسیستمو صدمات جبران

(. در Zahedi & Najafi, 2007زندگی بر جاي بگذارد )

توانند کنار اين تهديدات، عواملی وجود دارند که می

ترين عواملی که يفاء نمايند. يکی از مهمنقش محرک را ا

-کند، تخريبات زيستتر میها را بیششدت اين تخريب

برداران کشاورزي است گرفته توسط بهرهمحیطی صورت

(Aktare et al., 2005راهبرد توسعه پايدار در بهره .)-

تواند پاسخی مناسب در حل برداري از منابع، می

 & Zhouارتباط باشد ) مشکالت فعلی کشاورزان در اين
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Shao, 2008 براساس مطالب فوق، واضح است که .)

هاي سنجش پايداري، نقش مهمی در تعیین ظرفیت

منابع طبیعی در کشاورزي دارد. لذا، در اين بخش، به 

-هاي ارزيابی پايداري پرداخته میبررسی برخی از مدل

هاي مختلفی جهت ارزيابی پايداري وجود شود. روش

جمله؛ مدل ردپاي اکولوژيکی، مدل بارومتري  دارد از

پايداري، مدل داشبورد پايداري و تحلیل چندمتغیري، 

هاي کمی و کیفی، رهیافت تجويزي، سیر زمانی، شاخص

(. اما در اين Li & Tian,   2012سازي سیستم )شبیه

(، پنج روش براي ارزيابی پايداري 1999) Bosselمیان، 

بندي جامعی بوده است و در مارائه کرده است که تقسی

هاي پايداري کاربرد مناسبی دارند، از طراحی شاخص

جمله: مدل اثر اکولوژيکی، مدل فشارسنج، مدل 

سازي براساس آزمون و خطا، چارچوب فشار شاخص

-وار يا نظاموضعیت، مدل موجود واکنش و رويکرد اندام

-هعنوان مؤلفمند، هفت ويژگی بهمند. در رويکرد نظام

. 1هاي نظام پايداري مطرح شده است که عبارتند از: 

. آزادي 3. اثربخشی )کارايی(؛ 2موجوديت )حیات(؛ 

-. هم6. قابلیت سازگاري؛ 5. امنیت؛ 4عمل )تنوع(؛ 

. از اين (Bossel, 1999)شناسی . نیاز روان7زيستی و 

عنوان نیازهاي پايه نظام استفاده توان بهها، میويژگی

سنجش میزان پايداري يک نظام، الزم است کرد. براي 

هاي نظام مندي هرکدام از ويژگیکه وضعیت رضايت

عبارت يابی به پايداري مشخص گردد. بهبراي دست

هاي اساسی، در سطح ديگر، اگر نظام از نظر ويژگی

مندي قرار داشته باشد، آن نظام پايدار است. در رضايت

براساس توانايی  رهیافت باسل، شاخص پايداري سیستم،

ها در پاسخ دادن به مجموعه از سؤاالت مرتبط با آن

شود. اين مجموعه از هاي پايداري انتخاب میويژگی

سؤاالت ويژه، تمام ديدگاه هاي ضروري پايداري و 

دهند. در نتیجه، يک مجموعه توسعه پايدار را پوشش می

شود که قابل کاربرد در از اصول پايداري حاصل می

ها است کننده منافع سیستمها بوده و بیانمسیست

(Cauwenbergh et al., 2007.)  براساس مطالعات

RoknodinEftekhari & Aghayarihir   (2008 در ،)

-هاي نظاممند، تغییراتی در ويژگیبررسی رهیافت نظام

وجود آمده است و سه اصل برابري، هاي پايدار به

ن اضافه شده است. پذيري به آمندي و مسئولیترضايت

با توجه به ضرورت و اهمیت قابل مالحظه پايداري و 

نقش مهمی که در توسعه مناطیق روستايی دارد بررسی 

تواند منجر به پايداري و يا عدم عوامل و شرايطی که می

هاي حاکم بر آن شود پايداري بر محیط روستا و نظام

ی هدف اصلی اين مطالعه سنجش عوامل پايداري اجتماع

برداري هاي بهرهبراساس رويکرد سیستماتیک در نظام

خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزي در روستاهاي شهر 

 باشد.  سامن از استان همدان می

در اين قسمت به مطالعات مربتط داخلی و خارجی 

 شود. که در ارتباط با بحث پايداري است، اشاره می

 & Asadiشده، در خصوص مطالعات انجام

Varmarzyari (2011) اي را با عنوان ارزيابی مطالعه

هاي کشاورزي انجام دادند. آنها دريافتند پايداري نظام

هاي کشاورزي موجود در سه بعد اقتصادي، که نظام

-اجتماعی و به خصوص محیط زيستی در ترسیم چشم

عملی  انداز توسعه کشاورزي پايدار و طراحی راهکارهاي

تواند چارچوبی براي آن بسیار حائز اهمیت است و می

 هاي کشاورزي باشد. نظام

Zahedi & Najafi (2007) اي را با عنوان نیز مطالعه

اند. بر مسئله پايداري در کشاورزي ايران انجام داده

ها پايداري کشاورزي در ابعاد اجتماعی همین اساس، آن

معیت، آموزش و فقر(، اقتصادي )رشد اقتصادي، )ج

گذاري و اشتغال(، طبیعی و سیاسی و نیز سرمايه

پايداري درونی کشاورزي را مورد تجزيه و تحلیل قرار 

برداري بر مبناي تحلیل دادند. در نهايت، نظام بهره

مفهومی پايداري در ايران بر اساس اطالعات فراهم شده 

که کشاورزي از لحاظ همه ابعاد از مرکز آمار نشان داد 

مورد بررسی در وضعیت پايداري متوسطی قرار دارد و 

تداوم روند فعلی بدون اصالحات و تغییرات الزم موجب 

 Sharifiگردد. بهبود اساسی وضعیت نظام کشاورزي نمی

et al., (2012)  در تحقیقی بیان کردند که پايداري نظام

هاي درصد نیروي برداري کشاورزي توسط شاخصبهره

هاي زراعی، سطح دسترسی به شاغل خانوار در فعالیت

-تسهیالت و خدمات اجتماعی، سطح رضايت شغلی بهره

ورزي عنوان بعد اجتماعی و میزان خاکبرداران به

-عنوان بعد زيستشده بهحفاظتی، سطح اراضی زهکشی

-مطالعه Topchi et al. (2012)شود. محیطی تبیین می

-هاي تولید گندم آبی نظامعنوان مقايسه مؤلفه اي را با
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برداري دهقانی تجاري و تعاونی تولید در استان هاي بهره

ها نشان داد که اند. نتايج پژوهش آنکردستان انجام داده

ترين برداري دهقانی، کمدر استان کردستان، نظام بهره

ان استفاده از ادوات و میزان مصرف کودهاي میز

برداري شیمیايی را دارد. میزان اشتغال در نظام بهره

ترين سازگاري را با شرايط اقتصادي و تعاونی تولید، کم

برداري دهقانی اجتماعی روستايی دارد و نظام بهره

ها قابلیت انعطاف در تولید را دارد. تر از ديگر نظامبیش

-برداريگونه بیان داشت که بهرهتوان ايندر مجموع، می

محیطی از پتانسیل هاي دهقانی از بعد مالحظات زيست

برداري بااليی برخوردار هستند و از نظر تولید، نظام بهره

 ها توانايی باالتري دارد.تعاونی نسبت به ساير نظام

  et Nekoei   Naeiniهاي حاصل از پژوهش يافته

al. (2017)  نشان داد که از نظر شاخص ترکیبی

برداري سهامی زراعی و تعاونی استاندارد شده، نظام بهره

پايدار  هستند. از نظر بعد اقتصادي، تولید روستايی نیمه

شرکت سهامی زراعی، نسبت به دو نظام ديگر پايدارتر و 

خرد  چنین، نظامباشد. هماز بعد اجتماعی ناپايدارتر؛ می

خصوص اقتصادي، از دو دهقانی، از نظر اين سه بعد به

 .Arabion et alبرداري ديگر ناپايدارتر است. نظام بهره

مندي در متغیرهاي دانش فنی، میزان بهره (2010)

ترين عنوان مهمشده را بهاستفاده از ارقام زراعی اصالح

 Krishnarajعرفی کردند. عوامل مؤثر بر پايداري م

مندي اعضاء از آموزش و ارتقاء میزان بهره (2005)

يابی عنوان دستها در امور تعاونی را بهمشارکت آن

John et al. (2001 )کند. ها به پايداري بیان میتعاونی

-همکاري اعضاء را عوامل مؤثر بر دست فکري ونیز، هم

-اجتماعی بیان می ها به پايداري اقتصادي ويابی تعاونی

 کند. 

Alexander (2009)، اي با عنوان عوامل در مطالعه

اثرگذار بر تعاونی تولید روستايی نتیجه گرفت که میان 

گرايی، سطح متغیرهاي اجتماعی از جمله روحیه جمع

-دار با شاخصتحصیالت و سابقه مديريت رابطه معنی

در  Hayati et al  (2010)هاي پايداري وجود دارد. 

گیري توسعه پايدار کشاورزي اي با عنوان اندازهمطالعه

گیري پايداري کشاورزي را برخی پارامترهاي اندازه

هاي بررسی کردند. نتايج اين تحقیق نشان داد که شاخ

يافتگی قادر به پوشش دادن عواملی که در توسعه

شند. بنابراين، باپايداري کشاورزي دخیل هستند، نمی

گیري پايداري کشاورزي هاي مورد نظر براي اندازهشاخ

بايد خاص محل مورد مطالعه و در چارچوب فعلی شامل 

محیطی باشند. وضعیت اجتماعی، اقتصادي و زيست

Schindler et al. (2015) اي با عنوان روشدر مطالعه-

هاي ارزيابی پايداري کشاورزي در کشورهاي در حال 

-مند گروهنشان دادند که مشارکت فعال و نظام توسعه

هاي ذينفع در طول فرايند کشاورزي نقش مهمی در 

برداري دارد. از سوي ديگر ابعاد هاي بهرهپايداري نظام

طور کامل شناخته نشده است، اما نهادي پايداري به

عنوان عنصر حیاتی نفعان بهتعامل و دخالت اثربخش ذي

هاي يدار و نیز پايدار شدن شیوهدر توسعه کشاورزي پا

 Nasrabadi Koohi etبرداري مؤثر است. همچنین، بهره

al  (2016) پرورش گیري کردند که، اي نتیجهدر مطالعه

محمدي به عنوان فعالیت کشاورزي غالب، در  گل

اقتصادي برخی از نواحی روستايی  –پايداري اجتماعی 

بوده است و  دهستان گالب شهرستان کاشان تأثیرگذار

بیشترين پايداري را در روستاي ويدوجا با کسب رتبه 

روستاهاي ازوار، ورکان،  ،يک داشته است و سپس

اقتصادي از -پنداس، آزران به لحاظ پايداري اجتماعی

وضعیت مناسبی برخوردارند و روستاهاي ويدوج و 

آرنجن از وضعیت مناسبی برخوردار نمیباشند و در طیف 

-ي تجره به لحاظ پايداري اجتماعیانتهايی روستا

اقتصادي در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، لذا پرورش گل 

اقتصادي آن تأثیري -محمدي در پايداري اجتماعی

 .نداشته است

 

 شناسیروش

 بررسی روش و کاربردي لحاظ هدف، از حاضر تحقیق

 حاضر، پژوهش اصلی ابزار .استهمبستگی  -توصیفی آن

 يینها ديیتأ بهآن  يیمحتوا يیاست که روا پرسشنامه

-هاي توسعه روستايی، جامعهاعضاء هیأت علمی گروه

است.  دهیرسسینا شناسی دانشگاه بوعلیشناسی و روان

برداري کشاورزان نظام بهره را تحقیق اين آماري جامعه

خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط و اعضاي تعاونی 

حقیق با اين ت .دهندمی تشکیلکشاورزي شهر سامن 

هاي هاي پايداري اجتماعی در نظامهدف ارزيابی مؤلفه

برداري خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط و تعاونی بهره
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مند انجام شد. تولید کشاورزي بر اساس رويکرد نظام

برداران روستاهاي شهر سامن جامعه آماري تحقیق، بهره

هاي کشت مخلوط و تعاونی تولید است که در نظام

ه فعالیت بودند. حجم جامعه نمونه تحقیق با مشغول ب

د در درص 5با سطح خطاي  استفاده از فرمول کوکران و

منظور مقايسه دو نظام نفر تعیین شد. به 374مجموع، 

هاي برداري، در اين تحقیق، حجم نمونه در نظامبهره

 187برداري خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط بهره

نظام تعاونی تولید کشاورزي تعداد و نیز حجم نمونه در 

همان تعداد در نظر گرفته شد. ابزار اصلی تحقیق 

افزار ساخته بود، که به وسیله نرمپرسشنامه محقق

22SPSS/v  و تکنیکTOPSIS تحلیل قرار ومورد تجزيه

گرفت. سؤاالت پرسشنامه شامل سه بخش بود: سؤاالت 

 اي کشاورزانهاي فردي و حرفهبخش اول را ويژگی

 9شاخص در قالب  60داد؛ در بخش دوم، تشکیل می

مند، بر اساس مبانی نظري تهیه و ويژگی رويکرد نظام

تبیین شد. روايی ظاهري و محتوايی پرسشنامه، توسط 

هاي مختلف کشاورزي استان برخی از مديران سازمان

سینا تعیین همدان و اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی

عمیق سئواالت و  پس از مطالعه اي کهگونهگرديد، به

هاي پرسشنامه نظرات اصالحی خود را اعالم نموده گويه

و پس از مصاحبة حضوري با اين افراد و بحث و بررسی 

شده، اصالحات ضروري انجام هاي مطرحدر مورد ديدگاه

منظور برآورد پايايی پرسشنامه از روش آلفاي شد. به

نسخه از  30تعداد کرونباخ استفاده شد. بنابراين، 

ها توسط بخشی از جامعه آماري تحقیق پرسشنامه

ها، ضريب آلفاي تکمیل شد و پس از تحلیل داده

ها محاسبه شد. میزان ضريب آلفاي کرونباخ براي گويه

  بود. 87/0هاي پرسشنامه کرونباخ براي گويه

در اين پژوهش، براي ارزيابی پايداري اجتماعی و 

سازي استفاده تغیرها از فن شاخصاستفاده صحیح از م

باشد: تعیین متغیرهاي شده که شامل مراحل زير می

پژوهش، با استفاده از مطالعات اسنادي، تبديل متغیرها 

به شاخص با استفاده از تقسیم يک مخرج مناسب، 

ها از طريق مناسب بودن، حذف اعتبارسنجی شاخص

ب هاي مناسهاي نامناسب، اضافه کردن شاخصشاخص

با استفاده از نظر نخبگان، تبديل شاخص منفی به مثبت 

ها(، استفاده از روش تقسیم بر سازي شاخصجهت)هم

میانگین براي رفع اختالف مقیاس از شاخص و نیز 

-تعیین میزان اهمیت شاخص با اعمال وزن با روش مک

 پايداري بنديرتبه (. برايKalantari, 2003گراهان )

 ناموزون موريس ضريب تاپسیس و هايروش اجتماعی از

 هر شناختیهاي روشخصیصه به توجه با تا شد، استفاده

 اين اصولی منطق .آيد بررسی تطبیقی فراهم امکان کدام

 آلايده ضد حل و راه آل مثبتايده حل يافتن راه مدل

مثبت  آلايده حل راه از فاصله ترينکم با ايگزينه انتخاب

 اين مزيت است. آلايده ضد ه حلرا از فاصله دورترين و

 ارزيابی، در کمی و کیفی زمان معیارهايهم دخالت روش

 و ورودي اطالعات تغییر امکان سرعت مناسب، و سادگی

 وغیره است. تغییرات به گويی سیستمنحوه پاسخ بررسی

هايی که در تعیین نواحی همگن و از جمله مدل

از اهمیت ها بر اساس خدمات گاهبندي سکونتدرجه

يس يافتگی مورباشد، شاخص توسعهمیاي برخوردار ويژه

است. اين شاخص، با استفاده از اطالعات در دسترس، 

ک يافتگی هر يگاهی جايگاه توسعهبراي هر واحد سکونت

-ها را میان سايرين بر حسب هر يک از شاخصاز واحد

 وگیري از شاخص ناموزون موريس هاي انتخابی با بهره

ز اها را با استفاده نهايت، میانگین مجموعه شاخصدر 

، لیکن اي سادهبه گونه« شاخص توسعه»روش تحلیل 

بندي در خور توجه، تعیین کرده و سپس، به رتبه

 (. Badri, 2012پردازد )ها میگاهسکونت

ی است که برنامه عمران يهاجزء روش ،روش موريس

ی از لحاظ بندي نواحرا براي درجه سازمان ملل آن

که هم  ،کار بردهبه انسانی( -)کالبدي يافتگیتوسعه

سطح جهانی  جديدترين الگوي رسمی به کار گرفته در

در  هاقابلیت گسترش و جايگزينی آن ،کهبوده و هم اين

هاي مختلف و متنوع ريزي با مقیاسفضاهاي مورد برنامه

و  . اين مدل، با ديدگاه فضايیFici, 2013)) دارد–وجود 

ها و افراد را اي از روستاشود و مجموعهاي انجام میناحیه

ريزي دهد و وضع موجود را براي برنامهمبنا قرار می

دهد. هدف در اين روش، اين آينده مورد توجه قرار می

گیري از اطالعات در دسترس، جايگاه است که با بهره
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ها  بر حسب گاهها در میان بقیه سکونتگاهسکونت

هاي انتخابی تعیین شود. براي محاسبه شاخص صشاخ

 :شوديافتگی موريس از رابطه زير استفاده میتوسعه

   YIJ= (xji-xjimin) / (xjimax-xjimin)*100 

 1فرمول شماره 

Yji= شاخص ناموزون براي متغیرiام در متغیرjام 

Xji= متغیرi در واحدامjام 

Xjimin= حداقل مقدارمتغیرiام 

Xjimax= حداکثر مقدارمتغیرiام 

براي محاسبه ضريب توسعه يافتگی از فرمولذيل 

 رابطه محاسبه می شود:

 2فرمول شماره 
 

D.I= (∑Yij)/n 

 Nباشد.  یتعداد شاخص م =

D.I= شاخص نهايی توسعه 

Yij∑ = هاي ناموزونمجموع شاخص 

ضريب توسعه موريس بین صفر تا يک متغیر مقدار 

)شاخص نهايی توسعه(  D.I که هرچه طورياست، به

يافتگی است و دهنده سطح توسعهتر باشد، نشانبیش

تر باشد، نشان دهنده سطح هرچقدر اين ضريب کم

تر است. در اين رابطه، بر اساس مدل موريس توسعه کم

يافتگی توسعهها از ضريب مناطقی که در آن زيرنظام

يافته )پايدار( برخوردار بوده، توسعه 6/0تر از بیش

اند و مناطقی با ضرايب برخورداري بین محسوب شده

پايدار( بوده و در گروه در حال توسعه )نیمه 6/0تا  45/0

تر جزء مناطق کم 45/0تر از مناطق با ضرايب کم

ل (. جدوMurphy, 2012يافته )ناپايدار( هستند )توسعه

-هاي نظام پايدار از نظر اجتماعی و شاخص( ويژگی1)

 دهد.هاي پايداري اجتماعی را نشان می

 
 (Murphy, 2012هاي پايداري اجتماعی )هاي نظام پايدار از نظر اجتماعی و شاخصويژگی -1جدول 

 هاي پايداري اجتماعیشاخص هاي نظام پايدار از نظر اجتماعیويژگی

 موجوديت )حیات(؛

 ربخشی )کارآيی(؛ اث

 آزادي عمل )تنوع(؛

 امنیت؛ 

 قابلیت سازگاري؛

 زيستی؛هم

 برابري؛

 پذيري؛مسئولیت

 مندي.رضايت

 

نان نزديک به آسال، درصد افراد که سن ازدواج  60 باالي سنی گروه در متوازن جنسی نسبت از فاصله

در  ادي کههستند، درصد افرمیانگین جامعه است، درصد کسانی که به حقوق خود در خانواده آگاه 

دي صد افرااند، دراند، درصد افرادي که ترک تحصیل نمودههاي آموزشی ترويجی شرکت نمودهکالس

 ادي کهکنند، درصد افرکه با رضايت خود ازدواج کردند، درصد افرادي که احساس خوشبختی می

زشی ي آموهاد، تعداد کالسداراي تحصیالت دانشگاهی هستند، درصد زنان باسواد به مردان باسوا

استفاده  توانايی خود نفر، میانگین مطالعه افراد در روز، درصد افرادي که از 1000شده به ازاي هر اجرا

ند، درصد امودهاند، درصد افراد عالقه به مطالعه، درصد افرادي که در مسابقات ورزشی شرکت نکرده

ر فراد ديگد جاي ااند، درصد افرادي که دوست دارنشدهافراد کارآفرين، درصد افراد که کشاورز نمونه 

 حت پوشانداز مستقل هستند، درصد افرادي که تزندگی کنند، درصد افرادي که داراي حساب پس

عکوس مباشند، معکوس تعداد افرادي که تحت حمايت کمیته امداد و بهزيستی هستند، بیمه می

 که مورد اند، درصد افراديکه ترک تحصیل نمودهاند، درصد افرادي افرادي که دچار طالق شده

ي که به افراد اند، درصداند، درصد زنانی که با رضايت خود ازدواج کردهتبعیض جنسیتی قرار گرفته

 د، میزانا دارنراند، درصد افرادي که احساس دورافتادگی از جامعه و انزوا اجبار ترک تحصیل نموده

تحت  بردارانجمعی، تعداد بهرهدسته هاينزاع تحصیلی، تعداد طعمقا تنوع جمعیت، میزان باسوادي

عضو  افراد اسالمی، درصد شوراي انتخابات در کنندهشرکت کشاورزي، درصد افراد بیمه پوشش

باالي  سنی گروه در متوازن جنسی نسبت از ، فاصلهمهاجرت دائم )خانوار( زانیم ها،تشکل و هاتعاونی

س خوشبختی، دهیاري، امید به آينده، احسا از ارتباطی، برخورداري خدمات از سال، برخورداري 60

علق تتعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رضايت شغلی، اعتماد اجتماعی، 

از  هاي اجتماعی، احساس محرومیت، رضايت از مسکن، رضايتمکانی، ترس از شیوع ناهنجاري

-رونبمات، دسترسی به خدمات، و رضايت از کیفیت دسترسی به خد عملکرد نهادها، رضايت از میزان

 گرائی و تعامل اجتماعی.
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 هایافته

درصد از  5/22(، 2هاي جدول )بر اساس يافته

برداري خانوادگی داراي بهره کشاورزان در نظام

 تحصیالت کارشناسی و باالتر از کارشناسی هستند. در

د درص6/9هاي تولید کشاورزي، تنها مقابل، در تعاونی

. اين جامعه داراي تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند

 33ي، تعداد افراد بی سواد در نظام تعاونی تولید کشاورز

ی بباشد که از تعداد  افراد درصد می 6/17نفر معادل 

 ¾ل نفر معاد 8برداري خانوادگی که سواد در نظام بهره

 درصد بود، بیشتر است.
 

نی پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب توزيع فراوا -2جدول 

 سطح تحصیالت

برداري نظام بهره سطح تحصیالت

 خانوادگی

 نظام تعاونی تولید

 کشاورزي

 درصد فراوانی درصد فراوانی

6/17 33 ¾ 8 سوادبی  

9/21 41 خواندن و نوشتن  47 1/25  

3/51 96 ديپلم  89 7/47  

5/22 42 کارشناسی و باالتر  18 6/9  

 100 187 100 187 جمع

 

-(، توزيع فراوانی سن را در دو نظام بهره3جدول )

برداري خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط و اعضاي 

ترين دهد. بیشتعاونی کشاورزي شهر سامن نشان می

-بهره برداران نظامفراوانی سن کشاورزان در بین بهره

 78با فراوانی سال  30برداري خانوادگی، گروه سنی زير 

ترين فراوانی نیز مربوط به درصد و کم 7/41نفر معادل 

نفر معادل  26سال با فراوانی  50گروه سنی باالتر از 

ترين فراوانی باشد. در مقابل، بیشدرصد بودند. می 9/13

هاي تولید برداران تعاونیسن کشاورزان در بین بهره

-د وکمسال بودن 50تا  41کشاورزي، گروه سنی بین 

-سال می 30تر از ترين فراوانی مربوط به گروه سنی کم

 باشد.
 

 توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سن کشاورزان -3جدول 

برداري نظام بهره بردارانسن بهره

 خانوادگی

نظام تعاونی 

 تولیدکشاورزي

 درصد درصد درصد فراوانی

2/18 34 7/41 78 30تر از کم  

40-31 52 8/27 49 2/62  

50-41 31 6/16 64 2/34  

4/21 40 9/13 26 50باالتر از   

 100 187 100 187 جمع

 

بندي عوامل پايداري اجتماعی (، رتبه4جدول ) نتايج

 TOPSISمند با استفاده از روش را بر اساس رويکرد نظام

برداري خانوادگی مبتنی هاي بهرهدر بین کشاورزان نظام

هاي  پايداري ین مؤلفهبر کشت مخلوط نشان داد از ب

، «موجوديت»اجتماعی، اولويت اول تا سوم به ترتیب به 

اختصاص دارد. در اين بین، « زيستیهم»و « اثربخشی»

 بود."آزادي عمل" آخر مؤلفه اولويت
 

 TOPSIS اري خانوادگی با استفاده ازبردهاي بهرهبندي عوامل پايداري اجتماعی در بین کشاورزان نظامرتبه -4جدول 

 رتبه Ci منفی آلايده با فاصله مثبت آلايده با فاصله موانع

 1 607/0 22/0 19/0 موجوديت )حیات(

 2 583/0 21/0 20/0 اثربخشی )کارآيی(

 3 575/0 19/0 23/0 زيستیهم

 4 492/0 24/0 22/0 امنیت

 5 486/0 21/0 23/0 قابلیت سازگاري

 6 473/0 22/0 19/0 پذيريمسئولیت

 7 456/0 21/0 18/0 منديرضايت

 8 402/0 16/0 18/0 برابري

 9 389/0         17/0 22/0 آزادي عمل )تنوع(
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هاي پايداري بندي مؤلفه(، رتبه5نتايج  جدول )

مند را با استفاده از روش اجتماعی بر اساس رويکرد نظام

TOPSIS  در بین کشاورزان تعاونی تولید کشاورزي

-هد. نتايج گوياي آن است که از بین مؤلفهدنشان می

پايداري اجتماعی، اولويت اول تا سوم به ترتیب  هاي

آزادي »و  « قابلیت سازگاري»، «زيستیهم»عبارتند از: 

اثربخشی »در عین حال، اولويت آخر نیز مؤلفه «. عمل

 بود.« ")کارآيی(

 
 TOPSIS ورزي با استفاده اززان تعاونی تولید کشابندي عوامل پايداري اجتماعی در بین کشاوررتبه -5جدول 

 رتبه Ci منفی آلايده با فاصله مثبت آلايده با فاصله موانع

 1 409/0 24/0 20/0 زيستیهم

 2 382/0 21/0 23/0 قابلیت سازگاري

 3 337/0 23/0 21/0 آزادي عمل )تنوع(

 4 319/0 25/0 21/0 موجوديت )حیات(

 5 291/0 23/0 24/0 امنیت

 6 287/0 24/0 20/0 پذيريمسئولیت

 7 281/0 20/0 18/0 منديرضايت

 8 263/0 18/0 16/0 برابري

 9 253/0 20/0 21/0 اثربخشی )کارآيی(

 

هاي ( عوامل پايداري اجتماعی در بین نظام1شکل )

برداري خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزي را با هم بهره

( و 4که از مقايسه دو جدول ) گونهکند. همانمقايسه می

-آيد، مقدار فاصله اطمینان در همه عوامل نه( بر می5)

زيستی، قابلیت سازگاري، آزادي عمل )تنوع(، گانه )هم

-پذيري، رضايتموجوديت )حیات(، امنیت، مسئولیت

برداري مندي، اثربخشی )کارآيی( و برابري( در نظام بهره

 ی تولید کشاورزي است.تر از نظام تعاونخانوادگی، بیش

 
هاي قايسه عوامل پايداري اجتماعی در بین نظامم -1شکل 

 برداري خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزيبهره

 

بندي عوامل (، بعد از رتبه6) براساس نتايج جدول

مند و بر اساس پايداري اجتماعی بر اساس رويکرد نظام

هاي نظام مدل موريس در بین کشاورزان مورد مطالعه در

برداري خانوادگی و تعاونی تولید کشاورزي، نتايج بهره

هاي موجوديت )حیات(، گوياي آن است که مؤلفه

زيستی در بین کشاورزان از اثربخشی )کارآيی( و هم

ترين وزن برخوردار هستند. اين در حالی است که بیش

مندي، برابري و ي رضايتهايافتگی مؤلفهضريب توسعه

 ترين وزن هستند.ل، داراي کمآزادي عم

 
 پايداري با استفاده از مدل موريس وضعیت عوامل -6جدول 

شاخص 

 پايداري

يافتگی ضريب توسعه

برداري نظام بهره

 خانوادگی

يافتگی ضريب توسعه

برداري نظام بهره

 تعاونی تولید کشاورزي

موجوديت 

 )حیات(

76/0 70/0 

اثربخشی 

 )کارآيی(

74/0 51/0 

 48/0 69/0 یزيستهم

 73/0 61/0 امنیت

قابلیت 

 سازگاري

54/0 61/0 

-مسئولیت

 پذيري

43/0 29/0 

 38/0 58/0 منديرضايت

 31/0 42/0 برابري

 71/0 35/0 آزادي عمل
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-( مقايسه عوامل پايداري اجتماعی در نظام2شکل )

ورزي هاي تولید کشابرداري خانوادگی و تعاونیهاي بهره

طورکه دهد. همانوريس نشان میرا بر اساس مدل م

ی، برداري خانوادگهاي بهرهگردد، در نظاممالحظه می

يافتگی عوامل موجوديت )حیات(، ضريب توسعه

پذيري، زيستی، مسئولیتاثربخشی )کارآيی(، هم

د مندي و برابري، باالتر از نظام تعاونی تولیرضايت

يافتگی باشد. در مقابل، ضريب توسعهکشاورزي می

-معوامل امنیت، قابلیت سازگاري و آزادي عمل، در نظا

-هاي بهرههاي تعاونی تولید کشاورزي نسبت به نظام

 تر است.برداري خانوادگی بیش
 

 
-هاي بهرهمقايسه عوامل پايداري اجتماعی در نظام -2شکل 

هاي تولید کشاورزي براساس مدل برداري خانوادگی و تعاونی

 موريس

بندي جامعه مورد مطالعه ی به رتبهيابمنظور دستبه

مدل موريس  استفاده از وضعیت پايداري اجتماعی، با از

هاي يک از زير نظاميافتگی نهايی هرضريب توسعه

( نشان 7مند محاسبه شد که در جدول )رويکرد نظام

ها بندي زيرنظامشود. نتايج حاصل از رتبهداده می

ده که شامل يافتگی محاسبه شبراساس ضريب توسعه

-يافته )پايدار(، درحال توسعه )نیمهسه سطح توسعه

بندي شده يافته )ناپايدار( طبقهتر توسعهپايدار( و کم

هايی است. در اين رابطه، براساس مدل موريس، زيرنظام

برخوردار  8/0تر از يافتگی بیشکه از ضريب توسعه

و اند يافته )پايدار( محسوب شدهبودند، مناطق توسعه

در گروه در حال  8/0تا   50/0ضرايب برخورداري بین 

 50/0تر ازاند و ضرايب کمپايدار( قرار داشتهتوسعه )نیمه

(. Numayer, 2005اند )يافته )ناپايدار( بودهتر توسعهکم

پايداري/  فاصله نیز TOPSIS روش در که اين به نظر

 انتومی دارد، قرار يک و صفر عددي بازه در ناپايداري

 در بررسی مورد روستاهاي بنديجهت گروه فوق را روش

 گرفت. کاربه حاضر تحقیق

 
 وريسهاي تولید کشاورزي بر اساس مدل مبرداري خانوادگی و تعاونیهاي بهرهنظام سطوح پايداري اجتماعی در -7جدول 

 انوادگیبرداري خهاي بهرهنظام تعاونی تولید کشاورزي ضريب توسعه يافتگیسطوح توسعه

 -------------- ----------- 8/0تر از بیش يافته )پايدار(توسعه

زيستی، اثربخشی قابلیت سازگاري، هم 8/0تا  50/0 پايدار(در حال توسعه )نیمه

 موجوديت، آزادي عمل، امنیت

-زيستی، امنیت، رضايتقابلیت سازگاري، هم

 مندي، موجوديت، اثربخشی

 پذيري، آزادي عمل، برابريمسئولیت پذيريمندي، مسئولیتبرابري، رضايت 5/0تر از کم ايدار(يافته )ناپتر توسعهکم

 

 هاي تولید( بیانگر اين است که در تعاونی7جدول )

زيستی، هاي قابلیت سازگاري، همکشاورزي، مؤلفه

-اثربخشی، موجوديت، آزادي عمل و امنیت و در نظام

اري، هاي قابلیت سازگلفهبرداري خانوادگی، مؤهاي بهره

مندي، موجوديت و اثربخشی زيستی، امنیت، رضايتهم

 هايپايدار هستند. همچنین، در تعاونیدر حالت نیمه

مندي و هاي برابري، رضايتتولید کشاورزي، مؤلفه

ی، برداري خانوادگهاي بهرهپذيري و در نظاممسئولیت

بري، در پذيري، آزادي عمل و براهاي مسئولیتمؤلفه

 باشند.حالت ناپدار می

منظور بررسی همبستگی بین متغیرهاي فردي و به

اجتماعی کشاورزان با میزان پايداري اجتماعی آنان از 

آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد نتايج 

نشان داد، بین متغیرهاي سطح تحصیالت و مقدار زمین 

اندازه در سطح يک درصد و همچنین بین متغیرهاي 

هاي خانواده، میزان درآمد، میزان استفاده از رسانه

هاي آموزشی در گروهی و میزان مشارکت در برنامه

درصد با پايداري اجتماعی ارتباط مستقیم و   5سطح 

عبارت ديگر، متغیرهاي فوق با دار وجود دارد. بهمعنی

درصد احتمال، با افزايش میزان پايداري اجتماعی  95

که با افزايش طوريت و معناداري دارند، بهرابطه مثب
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توان انتظار داشت که میزان ها میهرکدام از اين مؤلفه

 پايداري اجتماعی باال برود.

هاي بین شاخص در اين پژوهش، براي بررسی رابطه

 وردماجتماعی با پايداري اجتماعی در بین افراد  سرمايه

 شد.مطالعه شده از آزمون پیرسون بهره گرفته 

 

 دهد، روابط بینگونه که نتايج جدول نشان میهمان

عوامل فردي، اقتصادي و پايداري اجتماعی، معنادار 

 اند.شده

همبستگی میان متغیرهاي فردي و اجتماعی  -8جدول 

 کشاورزان با میزان پايداري اجتماعی

 R sig متغیر

 002/0 345/0 سطح تحصیالت

 009/0 232/0 مقدار زمین

 012/0 421/0 خانوادهاندازه 

 23/0 031/0 میزان درآمد

 36/0 286/0 هاي گروهیمیزان استفاده از رسانه

 37/0 221/0 هاي آموزشیمشارکت در برنامه
 

 و پايداري اجتماعی قتصاديا-هاي فرديهمبستگی بین ويژگی -9جدول 

 8 7 6 5 4 3 2  1 عوامل

         1 (1Xسطح تحصیالت )

       401/0  1** (2X) مقدار زمین

      380/0  **243/0 1* (3X) اندازه خانواده

     420/0  **453/0 **746/0 1* (4X) میزان درآمد

هاي میزان استفاده از رسانه

  (5Xگروهی)

**457/0  **235/0 **439/0 **349/0 1    

هاي مشارکت در برنامه

 (6X) آموزشی

**427/0  **652/0 232/0 **606/0 **439/0 1   

 1 **382/0 612/0** 537/0** 292/0 748/0** 443/0**  370/0* پايداري اجتماعی
 درصد 1داري در سطح معنا **درصد                5داري در سطح معنا*

 

در اين پژوهش، براي بررسی و تعیین اثر متغیرهاي 

اقتصادي( بر متغیر وابسته  -هاي فرديمستقل )ويژگی

اجتماعی( از روش تحلیل مسیر استفاده شد.   )پايداري

دست آمده از روش تحلیل مسیر، براي بررسی و نتايج به

تعیین اثر متغیرهاي مستقل پژوهش بر پايداري 

 ( آمده است. 3اجتماعی در دياگرام تحلیل مسیر )شکل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه پايداري اجتماعی در بین کشاورزانبر توسعاقتصادي مؤثر -اي فرديهدياگرام تحلیل مسیر ويژگی -3نمودار 
 

پایداری 

 اجتماعی

X6 

 

X3 

 

X1 

X5 

 

X2 X4 

471/0 

047/0- 

175/0 

126/0 

530/0 

102/0 

129/0 

057/0 

247/0 

112/0 

395/0 

367/0 

393/

0 

328/0 
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 در اين پژوهش، براي بررسی و تعیین اثر متغیرهاي

هاي دموگرافیکی( بر متغیر وابسته مستقل )شاخص

با  )پايداري اجتماعی( از روش تحلیل مسیر استفاده شد.

(، اثرهاي مستقیم، 1توجه به ضريب مسیرها در شکل )

کل متغیرهاي مستقل بر  غیر مستقیم و همچنین، اثر

(. بر 9ي پژوهش محاسبه شدند )جدول متغیر وابسته

(، اثرات مستقیم و 9اساس نتايج مندرج در جدول )

ري غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته )پايدا

اجتماعی( به شرح زير آمده است: اثر مستقیم متغیر 

بر بر پايداري اجتماعی، برا (1X)مستقل سطح تحصیالت 

است؛ ضريب تأثیر مستقیم متغیر مستقل  367/0با 

و ضريب تأثیر غیر  167/0برابر با  (2X)میزان زمین 

وع، اثر کل است. در مجم -214/0مستقیم آن برابر با 

است؛  -047/0اين متغیر بر پايداري اجتماعی برابر با 

 (3X)ضريب تأثیر مستقیم متغیر مستقل اندازه خانواده 

ا بو ضريب تأثیر غیر مستقیم آن برابر 385/0برابر با 

ي است. در مجموع، اثر کل اين متغیر بر پايدار 086/0

 است؛  471/0اجتماعی برابر با 

ضريب تأثیر مستقیم متغیر مستقل میزان درآمد 

(4X)  و ضريب تأثیر غیر مستقیم آن برابر  275/0برابر با

ري و در مجموع، اثر کل اين متغیر بر پايدا 255/0با 

است؛ ضريب تأثیر مستقیم  530/0اجتماعی برابر با 

 (5X)هاي گروهی متغیر مستقل میزان استفاده از رسانه

و ضريب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  187/0برابر با 

است. در مجموع، اثر کل اين متغیر بر پايداري  208/0

است؛ ضريب تأثیر مستقیم 395/0اجتماعی برابر با 

برابر  (6X)هاي آموزشی مشارکت در برنامهمتغیر مستقل 

 241/0و ضريب تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  087/0با 

است. در مجموع، اثر کل اين متغیر بر پايداري اجتماعی 

است؛ در مدل تحلیل مسیر مقدار ضريب 328/0برابر با 

و ضريب تعیین  706/0( برابر با Rهمبستگی چندگانه )

(2R برابر با )است. به بیان ديگر، متغیرهاي  501/0

 1/50هاي فردي و اقتصادي( مستقل )عوامل ويژگی

ي پژوهش درصد از مجموع تغییر واريانس متغیر وابسته

-)پايداري اجتماعی( در بین کشاورزان را در نظام بهره

هاي تولید کشاورزي تبیین برداري خانوادگی و تعاونی

-ن مطالعه ويژگیهاي ايکند. به دلیل اين که مؤلفهمی

 هاي فردي بود تأثیر چندانی در تحلیل دو نظام نداشت.
 

هاي فردي هاي ويژگیالصه ضرايب مسیر مؤلفهخ -10جدول 

 و اقتصادي بر توسعه پايداري اجتماعی

اثر  متغیر مستقل

 مستقیم

اثر غیر 

 مستقیم

 رتبه اثر کل

سطح تحصیالت 

(1X) 

367/0 - 367/0 4 

 مقدار زمین

(2X) 

167/0 214/0- 047/0- 6 

 اندازه خانواده

(3X) 

385/0 086/0 471/0 2 

 میزان درآمد

(4X) 

275/0 225/0 530/0 1 

میزان استفاده از 

هاي رسانه

 (5Xگروهی)

187/0 208/0 395/0 3 

مشارکت در 

هاي برنامه

 (6X) آموزشی

087/0 241/0 328/0 5 

 

دهد، میزان ( نشان می10گونه که  جدول )همان

 ا بررترين اثر ترين تأثیر و مقدار زمین، کمرآمد، بیشد

 پايدار اجتماعی دارد. 

 گيري، بحث و پيشنهادها نتيجه

 جايگاه و و پايدار توسعه اجتماعی ابعاد بر تأکید

مورد  گذشته از بیش محلی، توسعه فرايند در آن کارکرد

تواند است. بررسی عوامل پايداري می واقع شده توجه

و درک را از طريق شناسايی نقاط قوت و ضعف  اين فهم

ها و تهديدهاي بیرونی فراروي مناطق و همچنین، فرصت

توسعه مناطق روستايی، به دست دهد. در اين زمینه، 

ترين مؤلفه عنوان مهمتبیین عوامل پايداري اجتماعی به

ريزي اي در برنامهتوسعه پايدار، نقش و جايگاه ويژه

گاه با مضامینی چون اجتماعی گه داريراهبردي دارد. پاي

هايی شود، مقولهسرماية اجتماعی و انسانی همراه می

-ها، دانايی، همگنچون سالمت و بهداشت، سطح مهارت

ها را سازي اجتماعی توأم با منافع متقابل و حفظ ارزش

-با تأکید بر سه عنصر تعادل، عدالت و آزادي همگام می
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جوامع روستايی موجب  سازد. پايداري اجتماعی در

 شود. تر روستايیان میتعامل بیش

 قیرفويژه اقشار تا حضور و ظهور داوطلبانة آنان و به

گردد و در –هاي اجتماعی و اقتصادي تسهیل در صحنه

نان سازي مردم، زمینة توانمندي آنهايت، از طريق فعال

شان به مکان زندگی افزايش مهیا شود و احساس تعلق

نقش  دارواقع، تأکید بر ابعاد اجتماعی توسعه پاي يابد. در

ز ابیش  ريزي راهبرديها را در فرايند برنامهو جايگاه آن

دهد. به همین دلیل، هدف گذشته مورد توجه قرار می

هاي اين پژوهش سنجش عوامل پايداري در بین نظام

ي اين هايافتهباشد. بر اساس کشاورزي و تعاونی می

دهد که از بین طالعه حاضر نشان میپژوهش، نتايج م

-مسئولیت»، «اثربخشی»، «موجوديت»هاي زير، مؤلفه

، «قابلیت سازگاري»، «امنیت»، «همزيستی»، «پذيري

 ؛ اولويت اول«آزادي عمل»و « برابري»، «رضايتمندي»

 قابلیت»، «زيستیهم»تا سوم به ترتیب عبارتند از: 

اولويت آخر  در عین حال،«. آزادي عمل»و « سازگاري

 باشد. طبق نتايجمی« اثربخشی )کارآيی(»نیز مؤلفه 

برداري خانوادگی هاي بهرهمشخص شد که در نظام

يافتگی از جمله؛ موجوديت )حیات(، ضريب توسعه

پذيري، زيستی، مسئولیتاثربخشی )کارآيی(، هم

د مندي و برابري، باالتر از نظام تعاونی تولیرضايت

يافتگی در مقابل، ضريب توسعهباشد. کشاورزي می

-اممانند؛ امنیت، قابلیت سازگاري و آزادي عمل، در نظ

-هاي بهرههاي تعاونی تولید کشاورزي نسبت به نظام

 تر است.برداري خانوادگی بیش

هاي پايداري اجتماعی بر اساس بندي شاخصرتبه

وار و مدل موريس در بین نمونه مورد مطالعه مدل اندم

خانوادگی مبتنی بر کشت  -ي کشت زراعیدر نظام ها

هاي؛ موجوديت و دهد که در مؤلفهمخلوط نشان می

-هاي بهرهزيستی در بین کشاورزان نظاماثربخشی و هم

-هاي تولید کشاورزي، از بیشبرداري خانوادگی و تعاونی

ترين وزن برخوردار هستند. اين در حالی است که 

مندي، برابري و تهاي رضاييافتگی مؤلفهضريب توسعه

باشند. همچنین، ترين وزن را دارا میآزادي عمل، کم

اين است که، روابط بین  دهندهنشان نتايج تحقیق

اقتصادي و پايداري اجتماعی، معنادار -هاي فرديشاخص

اند. همچنین، براي بررسی و تعیین اثر متغیرهاي شده

 اقتصادي( بر متغیر وابسته-هاي فرديمستقل )شاخص

)پايداري اجتماعی( از روش تحلیل مسیر استفاده شد. به 

-هاي فرديبیان ديگر، متغیرهاي مستقل )شاخص

درصد  از مجموع تغییر واريانس متغیر  1/50اقتصادي( 

ي پژوهش )پايداري اجتماعی( در بین کشاورزان وابسته

هاي تولید برداري خانوادگی و تعاونیرا در نظام بهره

کند. عالوه بر آن، متغیر مستقل میکشاورزي تبیین 

ترين تأثیر را بر متغیر وابسته پايداري میزان درآمد، بیش

ترين اجتماعی داشته و متغیر مستقل مقدار زمین، کم

عبارت ديگر، آنچه که اثر را بر پايدار اجتماعی دارد. به

برداري هاي بهرهموجب پايداري اجتماعی در بین نظام

گردد، میزان درآمد هاي تولید میاونیخانوادگی و نیز تع

هاي گويان، زمینها. از نظر پاسخافراد است و نه زمین آن

زراعی هنگامی ارزشمند خواهد بود که موجب 

برداران شود. اين در حالی است که درآمدزايی براي بهره

هاي زراعی، عمالً اين در صورت عدم استفاده از زمین

هاي پژوهش حاضر، يافته ارزش خواهند بود.اراضی بی

هاي تولید کشاورزي، گر اين است که در تعاونینمايان

زيستی، اثربخشی، هاي قابلیت سازگاري، هممؤلفه

پايدار موجوديت، آزادي عمل و امنیت در حالت نیمه

هاي برداري خانوادگی، مؤلفههاي بهرههستند و در نظام

مندي، زيستی، امنیت، رضايتقابلیت سازگاري، هم

باشند. پايدار میموجوديت و اثربخشی در حالت نیمه

هاي  هاي تولید کشاورزي، مؤلفههمچنین، در تعاونی

پذيري در حالت ناپايدار مندي و مسئولیتبرابري، رضايت

هاي: برداري خانوادگی، مؤلفههاي بهرههستند و در نظام

ار پذيري، آزادي عمل و برابري، در حالت ناپايدمسئولیت

باشند. براي دست يافتن به توسعه پايدار روستايی که می

کند، بستر توسعه پايدار کشور از اين رهگذر عبور می

بايد سرمايه اجتماعی و پايداري روستايی افزايش يابد. 

گردد تا متولیان امر توسعه به بنابراين، پیشنهاد می

برداري هاي پايداري در هر دو نظام بهرهتقويت مؤلفه

هاي تولید براساس توجه بیشتر به انوادگی و تعاونیخ

نظام مالی و شرايط اقتصادي از جمله دراختیار گذاشتن 

هاي بدون بهره و يا کم بهره، تسهیل دستیابی به وام

 هاي پرمصرف و باکیفیت در اين زمینه بپردازند.نهاده
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