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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 .2استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -09/90/21 :تاریخ تصویب)01/19/90 :

چکيده
امروزه ،در کشور ما ،کشاورزان با چالشهاي متعددي از جمله کارايي اقتصادي ،توليد مواد غذايي
براي جمعيت در حال رشد و مالحظات زيستمحيطي روبهرو هستند .اين چالشها نگرانيهايي را
دربارة آثار جانبي برخي از فعاليتهاي کشاورزي بر محيط زيست به وجود آوردهاست ،بنابراين الزم
است با نگاهي عميق به اين مسئله پرداخته شود .در همين راستا ،هدف کلي پژوهش حاضر واکاوي
علّي مدل پايداري نظامهاي زراعي در بين کشاورزان گندمکار استان کرمانشاه است که با بهرهگيري
از فن پيمايش و روش نمونهگيري طبقهاي چندمرحلهاي  033نفر از کشاورزان انتخاب شدند .ابزار
گردآوري دادهها پرسشنامه بود و به منظور تحلیل نتایج از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبهره گرفتهشد.
یافتهها نشان داد بهرهمندی از برنامههای آموزشی -ترویجی ،میزان رضایت شغلی و دانش پایداری در
گروه کشاورزان آبیکار و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و متوسط عملکرد در واحد سطح در گروه
کشاورزان دیمکار تأثیرات مستقیم ،مثبت و معناداری بر ابعاد سهگانة پایداری دارند.
واژههاي کليدي :پایداری ،کرمانشاه ،مدل معادالت ساختاری ،نظام زراعی.
مقدمه
زراعت گندم ،به ترتيب با  2/8و  9/1ميليون هکتار سطح زیر
کشت آبي و دیم ،از مهمترین محصوالت زراعي کشور به شمار
ميآید (وزارت جهاد کشاورزي )9918 ،که توجه به کشت این
محصول استراتژیک با تأکيد بر اصول کشاورزي پایدار بهتازگي
مورد توجه محافل علمي قرار گرفتهاست؛ چرا که امنيت
غذایي ،زیستمحيطي و اقتصادي از پایداري کشاورزي بهدست
ميآید .در سالهاي اخير ،نگرانيهایي در سطح جهاني دربارة
عواقب و آثار جانبي برخي از فعاليتهاي کشاورزي بر محيط
زیست ابراز شدهاست .این نگرانيها باعث شده است نگرش
جدیدي تحت عنوان «پایداري در رابطه با بهرهبرداري از منابع
نویسندة مسئول:

طبيعي» مطرح شود؛ البته نباید فراموش کرد که پایداري
مفهوم جدیدي نيست بلکه مفهومي است که امروزه بيشتر
مورد توجه قرار گرفتهاست (Praneetvatakul& et al,
) 2001و به دليل ماهيت طوالنيمدت و منحصربهفردش
نيازمند توجه به مسائلي وراي مسائل روزمره است و بهسرعت
در حال گسترش است ) .(Lozano, 2008در رابطه با تفسير
مفهوم کشاورزي پایدار ،مکاتب فکري مختلفي وجود دارد که
همگي دید مشترکي دارند و آن اینکه چيزي که امروزه وجود
دارد کشاورزي پایدار نيست .عدهاي مکاتب فکري موجود را به
سه دستۀ اقتصادي ،زیستمحيطي و اجتماعي طبقهبندي
کردهاند ()Karami, 1995؛ برخي دیگر با توجه به بعد
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اقتصادي کشاورزي پایدار را تعریف ميکنند ( & Young,

)Burton, 1999؛ گروهي دیگر معتقدند کشاورزي پایدار نوعي
سيستم است که بهطور گستردهاي بر هر دو جنبۀ زیست
محيطي و اجتماعي تمرکز دارد ( )Lyson & et al, 1998و
برخي دیگر کشاورزي پایدار را سيستمي در نظر ميگيرند که
به لحاظ فني مناسب ،از نظر اقتصادي قابل دوام و از نظر
اجتماعي پذیرفتني باشد ).(Ogaji, 2005
بنابراین ،ميتوان گفت کشاورزي پایدار جنبههاي مختلفي
از جمله سوددهي اقتصادي براي کشاورزان ( ;Karami,1995
;Ingels & et al, 1997; Herzog & Gotsch, 1998
& Lyson, 1998; Comer & et al, 1999; Pannell
Glenn, 2000; Andreoli & Tellarini, 2001; Koeijer
& et al,2002; Rasul & Thapa, 2003; Gafsi & et al,
 ،) 2006 and Passel & et al, 2006حفظ و نگهداري

کيفيت محيط زیست و تسهيل توسعۀ جوامع محلي را در بر
ميگيرد؛ از این رو باوجود نگرانيهاي عمومي در خصوص
کشاورزي پایدار ،تفاوتهاي زیادي ميان محققان و متخصصان
علوم کشاورزي در زمينۀ کشاورزي پایدار وجود دارد .برخي بر
مصرف کم نهادههاي خارجي به عنوان ابزار اصلي پایداري در
کشاورزي تأکيد دارند ( Saltiel & et al,1994; Hayati,
1995; Rezaie Moghaddam, 1997; Ingels & et al,
1997; Norman & et al, 1998; Comer& et al, 1999,
 .)Boshard, 2000دیگران بهشدت روي افزایش توليد

تمرکز دارند و معتقدند استفاده از نهادههاي خارجي باید در
بعضي مواقع ــ البته با درنظرگرفتن حفظ کيفيت خاک و
عملکرد محصول ــ بيشتر شود .اما نگراني اکثر محققان در
زمينۀ پایداري اکولوژیکي تأکيد بر حفظ سالمت اکولوژیک
( ،)Rasul & Thapa, 2003تنوع ( ;Saltiel & et al,1994
Ingels & et al, 1997; Pannell & Glenn, 2000; Gafsi
 )& et al, 2006; Cawenbergh & et al, 2007و حفظ
کيفيت منابع ( Sands & Podmore, 2000; Bosshard,

 )2000; Gafsi & et al, 2006به عنوان شرایط ضروري براي
کشاورزي پایدارند .به هر حال ،شناخت رهيافتهاي مختلف
پایداري این امکان را به ما ميدهد تا پتانسيلها و
محدودیتهاي مرتبط با آنها را ارزیابي کنيم.
بهطورکلي ،مشکالتي بر سر راه ارزیابي پایداري وجود دارد
که مانع از ارزیابي کامل و ارائۀ مدلي جامع از پایداري

کشاورزي ميشود .با این حال ،در زمينۀ سنجش ابعاد سهگانۀ
پایداري در کشاورزي مطالعات مختلفي صورت گرفتهاست .در
مطالعهاي ،پایداري اکولوژیکي بر پایۀ  5شاخص الگوي استفاده
از زمين ،الگوي کشت ،مدیریت حاصلخيزي خاک ،مدیریت
کنترل آفات و بيماريها اندازهگيري شدهاست & (Rasul
)Thapa, 2003؛ همچنين کشت مخلوط ،حاصلخيزي خاک،
استفاده از کودها و آفتکشها به عنوان شاخصهاي سنجش
در بعد اکولوژیک مطرح شدهاند ) ،(Ibidاین در حالي است که
برخي شاخصهاي پایداري اکولوژیک را شامل ساختار خاک،
چرخۀ غذایي ،مدیریت بقایا و تنوع محصول ميدانند
) .(Anderson, 2005در بعد اقتصادي ،ميزان درآمد به عنوان
یکي از شاخصها مطرح است؛ همچنين پایداري اقتصادي با
استفاده از سه شاخص کارایي یا عملکرد زمين ،ثبات عملکرد و
سوددهي مورد سنجش قرار گرفتهاست (Rasul & Thapa,
) .2003در زمينۀ ارزیابي آثار اجتماعي ،عدهاي آن را به مفهوم
وجود و کارکرد سازههاي زیربنایي ،خدمات (بهداشت ،آموزش
و فرهنگ) و قوانين دولتي براي افراد جامعه ميدانند
( .)Karami, 1993از دیدگاهي دیگر ،پایداري اجتماعي شامل
مباحثي است که بر کيفيت زندگي افراد تأثير ميگذارند ( Guy
 .)& Rogers, 1999برخي نيز از رهيافتهاي مرکب براي
ارزیابي پایداري سخن گفتهاند ( Bebbington & et al,
 )2006; Dietz & Neumayer, 2006اما به دليل اینکه
پایداري به طور همزمان بر ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و
اکولوژیک تأکيد دارد ،فرایند ارزیابي پایداري و واکاوي
مدلهاي مربوط به آن ما را با این چالش روبهرو ميکند که
چگونه بين ابعاد مختلف پایداري تعامل ایجاد کنيم (Munda,
)2004؛ چراکه در یک سنجش جامع و ارائۀ یک مدل کامل
باید تمام ابعاد را در نظر گرفت ( & Becker, 1997; Calker
 .)et al, 2006; Dantsis & et al, 2010به هر حال،
همانگونه که از مرور پيشينۀنگاشتهها پيداست ،نظام زراعي از
ابعاد مختلف بررسي شده است .در همين راستا هدف اصلي
پژوهش حاضر واکاوي علّي مدل پایداري نظام زراعي
گندمکاران در استان کرمانشاه است که در آن اثرات علّي
متغيرها بر ابعاد سهگانۀ پایداري بررسي ميشود (نگارة.)9

رنجبر و کرمي :واکاوي علّي مدل پايداري نظامهاي زراعي گندم آبي و ديم...

ويژگيهاي واحد توليد
عملکرد در واحد سطح ،اشتغال خارج
از مزرعه ،ميزان درآمد ،ميزان مالکيت،
نوع مالکيت زمين ،فاصله تا مرکز
خدمات

199

ويژگيهاي فردي

ويژگيهاي اجتماعي

سن ،سطح تحصيالت،
سابقۀ کشاورزي ،رضایت
شغلي ،بعد خانوار

مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ،منزلت
اجتماعي

بهرهمندي از خدمات ترويجي
فيلمهاي آموزشي ،برنامههاي رادیو و
تلویزیون ،نشریات ترویجي ،پوسترهاي
ترویجي ،کالس آموزشي ،کارگاههاي
آموزشي ،مزارع نمایشي ،بازدید علمي،
نمایشگاههاي ترویجي ،تعامل با مروج،
روز مزرعه ،مددکاران ترویجي

دانش پايداري

دانش فني زراعي

پايداري نظام زراعي ديم و آبي
اقتصادي

اجتماعي

اکولوژيک

عملکرد محصول ،ثبات
عملکرد ،سوددهي

کيفيت زندگي

حاصلخيزي خاک ،کنترل
آفات و بيماري ،استفاده از
نهاده ها ،مدیریت حاصلخيزي

شکل  .1چارچوب پژوهش

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصيفي است و با توجه به هدف پژوهش ،با
بهرهگيري از فن پيمایش ،دادههاي تحقيق جمعآوري شدهاند.
جامعۀ آماري در این پژوهش شامل تمام کشاورزان گندمکار
استان کرمانشاه ميشود ( )N=90988و روش نمونهگيري
براساس نمونهگيري تصادفي طبقهاي چندمرحلهاي 9صورت
گرفته است؛ به همين منظور با توجه به روش نمونهگيري ،براي
2
برآورد دقيقتر تعداد نمونۀ موردنظر ،از فرمول شفر و همکاران
( )9111استفاده شد.
از آنجا که تعداد کل جمعيت مورد مطالعه 90988
بهرهبردار بود و از این تعداد  1988نفر آبيکار 98898 ،نفر
دیمکار و  97288نفر بهصورت توأم کشت آبي و دیم داشتند
N i2 i2
i 1 wi

و همچنين با توجه به واریانس متغير وابسته در دو طبقه که
از مطالعۀ راهنما 9به دست آمدهبود این اعداد در فرمول زیر
قرار گرفت و تعداد دقيق نمونه به دست آمد:
 61002 47.06   177302 13.8 
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n
 245.37
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که با توجه به نسبت جمعيت هر طبقه براي طبقۀ دیم  915نفر
و براي گروه آبي که جمعيت آن حدود یکسوم گروه دیم بود
 02نفر تعيين شد .به منظور تعميم بهتر نتایج ،متناسب با نسبت
طبقات در کل جمعيت ،به نسبتهاي بهدستآمده تعدادي
افزوده و در طبقۀ دیم  909و در طبقۀ آبي  991پرسشنامه
تکميل و در نهایت حجم نمونه n=988نفر تعيين شد .جمعآوري
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2. Scheaffer et al n 

1. Multi-stage Stratified Random Sampling
3. Pilot study
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اطالعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شدهاست.
ابتدا ،روایي پرسشنامه از سوي استادان و کارشناسان مربوط
تأیيد شد و یک مطالعۀ راهنما با انتخاب  98نفر از کشاورزان،
خارج از محدودة تحقيق ،براي بررسي پایایي ابزار سنجش انجام
گرفت .ضریب آلفاي بهدستآمده براي مقياسهاي سنجش بين
 =8/11تا  =8/08تعيين شد .در ادامه نيز در متغيرهایي که
ميزان آلفاي کمي داشتند ،اصالحات الزم انجام و در نهایت 988
پرسشنامه تکميل شد .از نظر سنجش متغيرها نيز پایداري نظام
زراعي به عنوان متغير وابسته در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و
اکولوژیکي مورد سنجش قرار گرفتهاست .پایداري اقتصادي با
استفاده از عملکرد محصول طي سه دورة زراعي ،ثبات عملکرد،
سوددهي ،درآمدزایي و نوسان درآمدي تعریف شدهاست .به
منظور سنجش پایداري اجتماعي به کيفيت زندگي کشاورز
(امنيت شغلي ،غذایي ،دسترسي به امکانات آموزشي ،رفاهي،
بهداشتي ،موقعيت و منزلت اجتماعي و غيره که در اثر کشاورزي
براي وي به وجود آمدهاست) توجه شدهاست .پایداري اکولوژیک
بر پایۀ شاخصهاي اصلي (مدیریت حاصلخيزي خاک ،مدیریت
کنترل آفات و بيماريها ،استفاده از نهادههاي خارج از مزرعه،
عمليات مربوط به مدیریت مزرعه و حاصلخيزي خاک) تعریف
شدهاست .دادههاي جمعآوريشده پس از کدگذاري بهوسيلۀ
نرمافزار آماري  SPSS version:15و  AMOSبا استفاده از
روش مدلسازي معادالت ساختاري تجزیهوتحليل شد .این
مدل از دو بخش تشکيل شدهاست :مدل ساختاري و مدل
اندازهگيري و سنجش .مدل ساختاري مدل علّي خاصي را بين
متغيرها فرض ميکند و مدل اندازهگيري روابطي را بين
متغيرهاي مکنون و متغيرهاي نشانگر تعریف ميکند
( )Stoelting, 2009که تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم
متغيرهاي مستقل در متغيرهاي وابسته را مورد بررسي قرار
ميدهد و در آن آثار مجموعهاي از متغيرها بر یکدیگر سنجيده
ميشود که از طریق انجام رگرسيون چندگانه ضرایب استاندارد
مسير به دست ميآید .این ضرایب با مقدار کمتر از 8/98
نشاندهندة تأثيرات ضعيف ،مقادیر  8/98اثرات متوسط و مقادیر
 8/58و باالتر مبيّن اثرات قوي یک متغير بر متغير دیگر هستند
( .)Keshavarz, 2005به منظور دستيابي به مدل ساختاري
پایداري نظام زراعي کشاورزان تالش شد پس از انجام رگرسيون
چندگانۀ گامبهگام به گزینش متغيرهاي اثرگذار در هریک از

)1. Stractural Equation Modeling (SEM

نظامهاي زراعي پرداخته شود .متغيرهاي استخراجشده به شرح
زیر هستند:
 سن ،رضایت شغلي ،سابقۀ کار کشاورزي به منظورسنجش تأثير ویژگيهاي فردي؛
 مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي به منظور سنجشتأثير ویژگيهاي اجتماعي؛
 متوسط عملکرد در واحد سطح (هکتار) به منظورسنجش تأثير ویژگيهاي واحد توليد؛
 بهرهمندي از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي ودانش پایداري.
نتايج و بحث
نتایج بهدستآمده در بخش توصيفي نشان داد که ميانگين
سني بهرهبرداران  52/9سال بود ( .)S.D=92/10بيش از
نيمي از نمونۀ مورد مطالعه از نعمت سواد در حد ابتدایي
برخوردار بودند .بيشتر آنها ( 08درصد) بهصورت مالکيت
فردي به زراعت مشغول بودند .بيش از  18درصد اراضي به
گندم دیم و  91/8درصد به کشت گندم آبي اختصاص دارد
که در این ميان بيشتر اراضي بهصورت مکانيزه و نيمهمکانيزه
به زیر کشت رفتهاند ( 18/8درصد) و تنها درصد کمي از
آنها بهصورت سنتي کشت ميشوند.
در بررسي اثر متغيرهاي فردي ،اجتماعي و اقتصادي در
پيشبيني ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات ترویجي،
همانطور که در جدول  9مالحظه ميشود ،از بين متغيرهاي
فردي سن داراي رابطۀ منفي و معنادار در سطح  8/89با
متغير بهرهمندي از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي
است ( .)r = -8/57 , P = 8/8889سابقۀ کار کشاورزي نيز
همبستگي منفي و معنيداري با بهرهمندي از برنامهها و
خدمات آموزشي -ترویجي دارد () r = -8/70 , P =8 /8889
که به دليل افزایش سن و به تبع آن افزایش تجربۀ کاري فرد
با تکيه بر آموختههاي خود نه دانش و اطالعات جدید به کار
خود ادامه ميدهد و در پي کسب دانش و اطالعات جدید
نميرود؛ همچنين مطابق یافتهها رضایتمندي شغلي
همبستگي مثبت و معنيداري با ميزان بهرهمندي از برنامهها
و خدمات آموزشي -ترویجي دارد (.) r =8/77 , P =8/8889
اما در ميان ویژگيهاي اجتماعي ،مشارکت در فعاليتهاي
اجتماعي داراي رابطه مثبت و معنيدار در سطح  8/89با
بهرهمندي از برنامههاي ترویجي است (.) r =8/07 , P = 8/8889
این یافته ،که همبستگي باالیي را نيز نشان ميدهد ،با نتایج

رنجبر و کرمي :واکاوي علّي مدل پايداري نظامهاي زراعي گندم آبي و ديم...

مطالعات  (1994( Saltiel & et alو & (2006) Omani
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آموزشي -ترویجي دارد ( .) r =8/21 , P =8/8889این یافته
با نتایج مطالعۀ ایرواني و دربان آستانه ( )9909همسو است.

 Chizariهمسو است .منزلت اجتماعي نيز همبستگي پایين
اما معنيداري با ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات

جدول .1همبستگي بين برخي متغيرهاي فردي و اجتماعي با بهرهمندي از برنامهها و خدمات ترويجي

ضريب همبستگي

متغير

**

 0/345 0/48**
0/448
**
0/843
*
0/563

سن
سابقة کار کشاورزي
رضايتمندي شغلي
مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي
منزلت اجتماعي
 معنيداري در سطح 8/85

**

سطح معنيداري
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

معنيداري در سطح 8/89

در جدول  2نيز همبستگي بين ميزان بهرهمندي کشاورزان
از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي با دانش فني
( )r =8/11 , P =8/8889و پایداري ()r =8/89 , P =8/8889
نشان داده شدهاست که در سطح  8/89همبستگي مثبت و
معنيداري وجود دارد .از این یافته ميتوان نتيجه گرفت که
هرچه ميزان شرکت کشاورزان در برنامههاي آموزشي -ترویجي
بيشتر باشد ،سطح دانش افراد -در حد شناختي -در زمينۀ

کاشت ،داشت و برداشت گندم به لحاظ فني و پایداري باالتر
است؛ همچنين حاکي از آن است که آموزشهاي ترویجي
ميتوانند دانش افراد را به سمت پایداري ارتقا دهند که با نتایج
برخي مطالعات در ابعاد اجتماعي -اقتصادي ( Saltiel & et al,
& 1994; Comer & et al, 1999; Sydorovych
 )Woossink, 2008و اکولوژیک ( Hayati & Karami,

 )2000همسو است.

جدول  .1همبستگي بين بهرهمندي از برنامهها و خدمات ترويجي با دانش فني و دانش پايداري
متغير

دانش فني (متعارف)
دانش پايداري

ضريب همبستگي
**

0/666
0 /6 8

**

سطح معنيداري

0/000
0/000

 معنيداري در سطح 8/89
توانايي اثر همزمان متغيرهاي پژوهش در پيشبيني ابعاد
پايداري

همانگونه که در جدول  9نشان داده شدهاست ،از بين
متغيرهاي مستقل ،دو متغير ميزان بهرهمندي از برنامهها و
خدمات ترویجي و دانش پایداري افراد در کشاورزي به ترتيب
وارد معادله شدهاند .با توجه به مقدار  ،R2این متغيرها در
مجموع قادرند  8/58درصد از تغييرات را در پایداري اقتصادي
پيشبيني کنند؛ همچنين سه متغير ميزان بهرهمندي از

برنامهها و خدمات ترویجي ،دانش پایداري افراد و دانش فني-
زراعي در مجموع قادرند  8/17درصد از تغييرات را در پایداري
اکولوژیک پيشبيني کنند .اما مطابق جدول ،در رابطه با
پایداري اجتماعي از بين متغيرهاي مستقل ،دو متغير ميزان
بهرهمندي از برنامهها و خدمات ترویجي و دانش پایداري افراد
در کشاورزي در مجموع قادرند  8/97درصد از تغييرات را در
پایداري اجتماعي پيشبيني کنند.

191

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931
جدول  .9رگرسيون چندگانه به روش مرحلهاي بهمنظور توانايي اثر همزمان متغيرهاي مستقل در پيشبيني ميزان پايداري
ابعاد

متغير

پايداري
اقتصادي

اکولوژيک

اجتماعي

ضريب همبستگي

R2

چندگانه

بهرهمندي از برنامهها
دانش پايداري
ضريب ثابت
بهرهمندي از برنامهها
دانش پايداري
دانش فني
ضريب ثابت
بهرهمندي از برنامهها
دانش پايداري
ضريب ثابت

ضريب تعيين

B

ß

آماره t

0/0
0/003
0/53
0/0
0/006
0/004
0/5
0/0
0/003
0/ 6

0/36
0/55

0/6
4/5
6/06
8/08
4/3
4/5
5/5
6/5
5/5
8/8

تعديلشده

0/64
0/66

0/33
0/36

0/33
0/36

0/63
0/68
0/80

0/36
0/65
0/64

0/36
0/6
0/65

0/36
0/35

0/55
0/54

0/55
0/54

0/45
0/54
0/5
0/45
0/50

سطح
معنيداري
0/000
0/000
0/000
0/00
0/00
0/000
0/000
0/000
0/005
0/000

متغيرهاي مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ،سن ،رضایت
شغلي ،ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات آموزشي-
ترویجي ،دانش پایداري و ابعاد سهگانۀ پایداري بررسي شده
است (نگارة.)2

واکاوي علّي مدل معادالت ساختاري پايداري نظام زراعي در
بين کشاورزان آبيکار

در این بخش ،به منظور ارائۀ مدل معادالت ساختاري پایداري
نظام زراعي در بين کشاورزان آبيکار روابط علّي ميان

Chisq = 0.605(df = 3, p = 0.895), RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, NFI= 1.000

e2

0/14
e1

دانش پايداري

0/11

0/91
0/19
e3

ميزان بهرهمندي از
برنامههاي ترويجي
0/14

0/99

0/11

0/94

پايداري

0/90

مشارکت

0/14
0/19

0/43

-0/91
0/11

پايداري

e4

0/19

0/11

-0/93
-0/44
سن

0/14

0/19
0/99

0/11

0/91

0/90

0/14

0/01

0/11
رضايت

پايداري

e5

شکل  .1مدل پايداري نظام زراعي گندم آبي به تفکيک ابعاد پايداري

تفکيک اثرات علّي متغيرها بر پایداري اجتماعي نظام
زراعي در گروه کشاورزان آبيکار در جدول  7و نگارة  2حاکي
از آن است که در بين متغيرهاي اثرگذار رضایت شغلي داراي

تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر ميزان پایداري
اجتماعي است () 0.33, P < 0.01= ß؛ به عبارتي دیگر،
متغير برونزاي رضایت شغلي پيشبينيکنندة معنيداري براي

رنجبر و کرمي :واکاوي علّي مدل پايداري نظامهاي زراعي گندم آبي و ديم...

متغير درونزاي پایداري اجتماعي است .نتایج حاصل از این
یافته دور از انتظار نيست زیرا پایداري اجتماعي درک افراد از
ميزان برآوردهشدن انتظاراتشان و توجه به کيفيت زندگي
است .از طرفي ،با توجه به تعریف رضایت شغلي ،هرچه
ارزیابي فرد به شغلش (کشاورزي) بهتر باشد و احساس کند
کشاورزي توانسته وي را از جنبههاي مختلف مادي و
غيرمادي تأمين کند ،درک وي از ميزان برآوردهشدن
انتظاراتش باالتر ميرود؛ همچنين این متغير (رضایت شغلي)
با تأثير مستقيم بر ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات
آموزشي -ترویجي  )0.17, P < 0.01) = ßو دانش پایداري
 )0.30, P < 0.01) = ßداراي اثر غيرمستقيم بر پایداري
اجتماعي است ) .)ß=0.12از سوي دیگر ،ميزان بهرهمندي از
برنامهها خود تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر
پایداري اجتماعي دارد  .)0.25, P < 0.01) = ßدر بعد
پایداري اقتصادي ،تفکيک اثرات علّي متغيرها حاکي از آن است
که رضایت شغلي  )0.32, P < 0.01) = ßو ميزان بهرهمندي از
برنامههاي آموزشي -ترویجي  )0.32, P < 0.01) = ßداراي
تأثيرات مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر پایداري
اقتصادي هستند .این یافته مبيّن این مطلب است که
بهرهمندي بيشتر از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي
باعث بهبود محصول کشاورزان و در نتيجه افزایش درآمد و به
تبع آن سوددهي بيشتر ميشود و نوسان درآمدي کمتري را
نسبت به سایر کشاورزان تجربه ميکنند .در مورد رضایت
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شغلي نيز باید گفت با افزایش رضایت کشاورز در جهت بهبود
رفتار تالش ميکنند و عملکرد در واحد سطح (هکتار) افزایش
ميیابد و همين امر موجب افزایش درآمد و سوددهي ميشود
و ميتواند بر پایداري اقتصادي اثر مستقيم بگذارد .سن و
ميزان مشارکت افراد در فعاليتهاي اجتماعي نيز تأثير
غيرمستقيم ،منفي ،معنيدار و متوسطي بر پایداري اقتصادي
نظام زراعي دارند ) .)ß=-0.20از آنجا که پایداري اقتصادي
تحت تأثير دانش پایدار کشاورزان است و دانش نيز به نوبۀ
خود تحت تأثير ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات
آموزشي -ترویجي است و همچنين مطابق جدول ،9بين
ميزان مشارکت کشاورزان در فعاليتهاي اجتماعي و ميزان
بهرهمندي آنها از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي
همبستگي قوي وجود دارد ) .(r=0.845, P=0.0001این
یافته نيز دور از انتظار نبود .تفکيک اثرات علّي متغيرها بر
پایداري اکولوژیک نيز نشان ميدهد که در بين متغيرهاي
اثرگذار دانش پایداري تأثير مستقيم ،مثبت ،معنادار و قوي بر
پایداري اکولوژیک در نظام زراعي آبي دارد ()ß=0.49, P<0.01
که نشان ميدهد این متغير پيشبينيکنندة مناسبي براي
پایداري اکولوژیک است .متغير اثرگذار دیگر بهرهمندي از برنامهها
و خدمات آموزشي -ترویجي است که اثر مستقيم ،مثبت ،معنادار
و متوسطي بر پایداري اکولوژیک دارد .)0.33, P <0.01) = ß
این یافته نيز مطابق با یافتههاي قبلي حاصل از پژوهش است.

جدول  .4تجزية اثرات متغيرهاي پژوهش بر ابعاد پايداري در گروه کشاورزان آبيکار
اجتماعي

ابعاد
متغير

رضايت شغلي
سن
مشارکت
برنامههاي
ترويجي
دانش
پايداري

اکولوژيک

اقتصادي
اثر

اثر

اثر علّي

مستقيم

غيرمستقيم

کل

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر علّي کل

0/55
-0/54
0/54

0/ 5
0/5
0/ 8

0/43
0/05
0/45

0/55
0/ 3
0/50

0/53

0/08

0/55

0/55

0/04

0/55

-

0/55

0/ 5

-

واکاوي علّي مدل معادالت ساختاري پايداري نظام زراعي در
بين کشاورزان ديمکار

به منظور ارائۀ مدل معادالت ساختاري پایداري نظام زراعي
دیم نيز روابط علّي ميان متغيرهاي مشارکت در فعاليتهاي

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر علّي کل

0/ 0
-0/50
0/50

0/45
-0/03
0/30

0/ 6
-

0/55
-0/58
0/58

0/55
-0/58
0/58

0/56

0/55

0/ 6

0/3

0/ 5

0/45

-

0/45

اجتماعي ،سابقۀ کار کشاورزي ،متوسط عملکرد در واحد
سطح (هکتار) ،ميزان بهرهمندي از خدمات آموزشي-
ترویجي ،دانش پایداري و ابعاد سهگانۀ پایداري بررسي شده
است (نگارة .)9
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e2

Chisq= 3.638(df = 4, p = 0.457), RMSEA= 0.000, CFI= 1.000, NFI= 0.999

0/11

e1

دانش پايداري

0/14

e3

0/11

0/10

0/09

ميزان بهرهمندي
از برنامه هاي
ترويجي

0/11

0/91

0/11

0/41
پايداري اجتماعي

0/19
0/11

0/11

-0/19

-0/91

-0/11

0/11

پايداري اقتصادي

سابقه کار
کشاورزي

0/41

0/11

e4

مشارکت در
فعاليتهاي
اجتماعي

0/11

0/11

0/11

0/40
0/19

0/13

0/11

0/11

متوسط عملکرد
در واحد سطح

پايداري
اکولوژيک

e5

شکل  .9مدل پايداري نظام زراعي ديم به تفکيک ابعاد پايداري

تفکيک اثرات علّي متغيرها بر پایداري اجتماعي نظام
زراعي در گروه کشاورزان دیمکار در جدول  5و نگارة 9
حاکي از آن است که در بين متغيرهاي اثرگذار مشارکت در
فعاليتهاي اجتماعي تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي
بر ميزان پایداري اجتماعي دارد ))ß=0.35, P < 0.01؛ به
عبارتي دیگر ،متغير برونزاي مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي
ميتواند پيشبينيکنندة مناسبي براي متغير درونزاي
پایداري اجتماعي باشد .پس از آن ،متغير متوسط عملکرد در
واحد سطح بيشترین اثر مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي
را بر ميزان پایداري اجتماعي دارد ) )ß=0.27, P < 0.01که

با توجه به تعریف ارائهشده از پایداري اجتماعي این یافته دور
از انتظار نيست؛ چراکه با افزایش ميزان عملکرد در واحد
سطح مسلماً ميزان برآوردهشدن انتظارات کشاورز ،حداقل از
جنبۀ مالي و افزایش رفاه خانوار ،نسبت به بقيه است .در بين
متغيرهاي اثرگذار در بعد اقتصادي نيز متغير ميزان عملکرد
در واحد سطح (هکتار) تأثير مستقيم ،مثبت ،معنادار و قوي
بر ميزان پایداري اقتصادي دارد ) )ß=0.40, P < 0.01به این
معنا که با افزایش متوسط عملکرد در واحد سطح موجبات
افزایش درآمد و سوددهي فراهم ميشود و ميتواند بر
پایداري اقتصادي اثر مستقيم داشتهباشد.

جدول  .1تجزية اثرات متغيرهاي پژوهش بر ابعاد پايداري درگروه کشاورزان ديمکار
متغير

اقتصادي

اکولوژيک

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر علّي کل

اثر
مستقيم

اثر
غيرمستقيم

اجتماعي

اثر علّي کل

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر علّي کل

0/56

0/04

0/55

0/40

0/06

0/46

0/58

0/ 5

0/4

0/ 6
0/53

-0/05
0/06

0/ 5
0/45

0/55

-0/06
0/ 6

-0/06
0/55

-

-0/ 5
0/55

-0/ 5
0/55

0/05

0/08

0/

0/ 3

0/05

0/54

0/46

0/ 0

0/36

0/ 4

-

0/ 4

0/ 6

-

0/ 6

0/ 6

-

0/ 6

ابعاد

متوسط
عملکرد
سابقة کار
مشارکت
برنامههاي
ترويجي
دانش پايداري
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همچنين در بين متغيرهاي اثرگذار بر پایداري اکولوژیک
ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات آموزشي -ترویجي
داراي اثر مستقيم ،مثبت ،معنادار و متوسطي بر پایداري
اکولوژیک است ) )ß=0.48, P < 0.01که این یافته نيز با
یافتههاي قبلي حاصل از پژوهش مطابقت دارد .در بررسي
اثرات غيرمستقيم بر پایداري اکولوژیک ،متغير مشارکت در
فعاليتهاي اجتماعي از طریق تأثير بر دانش پایدار افراد و
همچنين ميزان بهرهمندي آنان از برنامهها و خدمات
آموزشي -ترویجي تأثير غيرمستقيم ،منفي ،معنيدار و
متوسطي بر پایداري اکولوژیک نظام زراعي آبي دارد .این
یافته حاکي از آن است که با افزایش ميزان مشارکت
کشاورزان در فعاليتهاي اجتماعي ،ميزان بهرهمندي آنها از
برنامهها و خدمات آموزشي-ترویجي افزایش ميیابد و به تبع
آن ميزان دانش پایداري باالتر ميرود و در نهایت این موضوع
پایداري اکولوژیک را تحت تأثير قرار ميدهد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در این پژوهش ،به منظور پاسخ به مهمترین پرسش پژوهش و
تبيين سيستميک عوامل اثرگذار بر پایداري نظامهاي زراعي در
ابعاد سهگانه و دستيابي به یک مدل جامع از تکنيک مدل
معادالت ساختاري استفاده شد و تأثيرات مستقيم و
غيرمستقيم عوامل و متغيرهاي مورد بحث به تفکيک در نظام
زراعي آبي و دیم بررسي شد .نتایج بهدستآمده در گروه
کشاورزان آبيکار نشان داد که در بعد اجتماعي ميزان رضایت
شغلي داراي تأثير مستقيم ،مثبت ،معنيدار و متوسطي بر
ميزان پایداري اجتماعي است .از طرفي ،رضایت شغلي با تأثير
مستقيم بر متغيرهاي ميزان بهرهمندي از برنامهها و خدمات
آموزشي -ترویجي و دانش پایداري اثر غيرمستقيم بر پایداري
اجتماعي دارد؛ البته بر طبق یافتههاي پژوهش حدود  %08از
کشاورزان ،رضایت شغلي متوسط و متوسط رو به پایيني دارند
که جاي تأمل بسيار دارد؛ بنابراین در این مورد با ارائۀ
تمهيدات الزم در جهت بهبود نگرش به حرفۀ کشاورزي (از
جمله ایجاد انگيزههاي مالي که مورد توجه اکثر کشاورزان
است) ميتوان ميزان رضایت شغلي را در آنان ارتقا بخشيد؛
همچنين پيشنهاد ميشود با مشارکتدادن کشاورزان در
plains". Journal of sustainable Agriculture,
26(1): 97-114.
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مراحل مختلف برنامهریزي ،طراحي ،اجرا و فازهاي مختلف آن
زمينههاي جلب مشارکت بيشتر آنان فراهم شود .در بعد
اقتصادي نيز بهطور مشابه با درنظرگرفتن تمهيدات الزم از
جمله تأمين بهموقع اعتبارات و تسهيالت موردنياز کشاورزان،
تأمين امنيت شغلي آنان و نظاممندکردن سياستهاي بيمه و
مواردي از این قبيل ميتوان موجبات ارتقاي رضایت شغلي را
در آنان فراهم آورد.
نتایج پژوهش در گروه کشاورزان دیمکار نيز نشان داد در
بعد اجتماعي ،در بين متغيرهاي اثرگذار ،مشارکت در
فعاليتهاي اجتماعي و عملکرد در واحد سطح داراي تأثير
مستقيم ،مثبت ،معنيدار و قوي بر ميزان پایداري است.
مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ميتواند پيشبينيکنندة
مناسب براي پایداري اجتماعي باشد از این رو با توجه به
مواردي که در زمينۀ جلب مشارکت کشاورزان ارائه شد ،توصيۀ
اکيد ميشود تا زمينههاي حضور فعال کشاورزان در بسترهاي
مناسب فراهم آید .متوسط عملکرد در واحد سطح نيز بيشترین
اثر مستقيم ،مثبت و معنيدار را بر ميزان پایداري اجتماعي
دارد که با توجه به تعریف ارائهشده از پایداري اجتماعي این
یافته دور از انتظار نيست؛ چراکه با افزایش ميزان عملکرد در
واحد سطح مسلماً ميزان برآوردهشدن انتظارات کشاورز ،حداقل
از جنبۀ مالي و افزایش رفاه خانوار ،نسبت به بقيه در حد
باالتري است .بنابراین به کشاورزان دیمکار توصيه ميشود
آموزشهاي ارائهشده حتماً بعد کمي و افزایش توليد را در
اولویت قرار دهند و در راستاي دستيابي به این هدف
برنامههاي خود را متمرکز سازند .در نهایت ،اگرچه نظام زراعي
دیم از نظر پایداري زیستمحيطي وضعيت بهتري دارد ،اما
کيفيت زندگي مناسبي به لحاظ پایداري اجتماعي براي
کشاورزان فراهم نياوردهاست؛ چراکه به دليل وضعيت خاصي
که بر کشت دیم حاکم است و اغلب تحت تأثير عواملي از قبيل
شرایط خاص اقليمي است ،کشاورزان احساس ميکنند کمتر
ميتوانند در بهبود وضعيت این نوع کشت دخيل باشند؛
بههمين دليل توصيه ميشود با ارائۀ مشوقها و انگيزههاي
قوي ،بهخصوص انگيزههاي مالي و حمایتي ،آنها را از حالت
انفعالي خارج کنند و آنان را به مسئوليتپذیري و تالش بيشتر
تشویق کنند.
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