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ABSTRACT 

 

Medicinal plants have a long history with human beings and are considered as one of the export 

items of the agricultural sector and one of the main sources of meeting human food and medicine 

needs. The purpose of this study is to investigate the role of social capital and professional 

capabilities in the development of medicinal plants as an innovation in agriculture sector. The 

present quantitative research in terms of purpose is applied research in which the fieldwork 

(survey) method was used. The statistical population of the study included all farmers in Zanjan 

province. A total of 389 people were selected as the statistical sample and data was collected using 

a questionnaire. Data analysis was performed using SPSS24 and AMOS24 software. The results 

showed a positive and significant relationship between the communication, cognitive and structural 

dimensions of social capital with the development of medicinal plants. Also, the results showed 

that the total indirect effect of communication and cognitive dimension of social capital on the 

development of medicinal plants in Zanjan province is positive and significant through the 

professional capabilities of farmers; while the indirect effect of the structural dimension of social 

capital was not significant. Among the suggestions of this research is launching courses and 

holding short-term courses by active educational centers in the province. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In recent years, there has been a positive attitude in the international community towards the use 

of medicinal plants. In this regard, the collection of naturally growing medicinal plants has become 

one of the supplementary income sources for many farmers. However the continuation of the 

process of harvesting medicinal plants from pastures, leads to environmental degradation, 

destruction of genetic diversity and natural instabilities. Therefore, the cultivation of medicinal 

plants in the form of new cropping patterns with emphasis on the development of production, 

processing and supply chain is proposed. But the development of new ideas requires the study of 

effective factors and the feasibility of developing the idea and becoming a sustainable income. One 

of the most important and influential factors on sustainable income is capital types. Social capital is 

one of the valuable assets of rural society, the role of which in the development of cultivation of 

medicinal plants in this study along with professional capabilities has been examined. 

 

Research method  

This research is a quantitative research in terms of nature, applied research in terms of purpose, 

and descriptive-analytical in terms of data collection method, in which the fieldwork (survey) 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10997.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_83137.html
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method is applied. The statistical population of the study includes all farmers (both active in 

medicinal plants and inactive in cultivation of medicinal plants) in Zanjan province. In order to 

determine the sample size, in addition to the considerations of using structural equation modeling 

(e.g., type of technique and statistical estimation, number of variables and items and complexity of 

relationships in the conceptual model), Bartlett Table was used and finally 389 people were studied 

as statistical samples. A questionnaire was used to collect data. SPSS software in descriptive part 

(including frequency, percentage and mean) and AMOS in inferential part (structural equation 

modeling technique) were used to analyze the data. 

 

Results and Discussion 

The results of direct structural model showed that the relational social capital has a positive and 

significant effect on the development of medicinal plants. This means that by increasing the sense 

of trust and creating common norms among farmers as effective structures in strengthening 

relational social capital, the development of cultivation of medicinal plants can be accelerated. The 

results also showed that, there was a positive and significant relationship between the cognitive and 

structural dimensions of social capital with the development of medicinal plants. Therefore, 

strengthening the cognitive dimension of social capital is very important in the form of goals, 

vision and common values among farmers in order to target the cultivation pattern and 

development of medicinal plants.  Also, despite the modernization of some agricultural activities, 

the level of interaction and communication between farmers, which reflects the structural 

components of social capital, can still have a positive impact on the process of introducing and 

developing new patterns such as the cultivation of medicinal plants. In addition, the results obtained 

from the implementation of the bootstrap method indicate that the total indirect effect of relational 

and cognitive dimensions of social capital on the development of medicinal plants in Zanjan 

province through the professional capabilities of farmers is positive and significant. In other words, 

by strengthening the relational and cognitive dimensions of social capital and promoting common 

values and perspectives among farmers, we can have a positive impact on their innovation, risk-

taking and learning (as their professional abilities) in relation to new cropping patterns such as 

medicinal plants. In this regard, pursuing this issue through experts and subject matter experts is 

suggested. While the results showed that the indirect effect of the structural dimension of social 

capital on the development of medicinal plants in Zanjan province through the professional abilities 

of farmers was not significant. This could indicate that due to deficiencies in structural frameworks 

and activities, farmers, based on their level of indigenous knowledge, seek to interpret and organize 

their productive and economic activities and have little confidence in the proposed new models. 

This can be due to lack of proper information and farmers' lack of awareness of new knowledge 

and skills. Therefore, it is suggested that educational centers in the province put on their agenda the 

establishment of fields and holding short-term courses related to new cultivation patterns such as 

medicinal plants in order to strengthen the professional capabilities and motivation of farmers. It 

can be hoped that with proper information, timely awareness and professional training of farmers, 

an effective step can be taken to develop their participation in the cultivation of medicinal plants. 
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  چکیده

 
عنوان یکی از اقالم صادراتی بخش کشاورزی بشر داشته و به همپای گیاهان دارویی قدمتی

آید. هدف از این شمار میبه بشر دارویی ذایی وتامین نیازهای غ منابع تریناصلی از یکی و
ای در توسعه کشت گیاهان دارویی های حرفهمطالعه، بررسی نقش سرمایه اجتماعی و قابلیت

عنوان یک نوآوری در بخش کشاورزی است. تحقیق کمی حاضر از نظر هدف کاربردی به
ه آماری تحقیق شامل همه است که در آن از روش کار میدانی )پیمایشی( استفاده شد. جامع

انتخاب عنوان نمونه آماری مورد مطالعه نفر به 389 در مجموعکه  کشاورزان استان زنجان بود
-وسیله نرمهها بآوری شدند. تجزیه و تحلیل دادهده از ابزار پرسشنامه جمعو اطالعات با استفا

اطی، شناختی و ساختاری شد. نتایج نشان داد بین بعد ارتب انجام 24AMOSو  24SPSSافزار 
داری وجود داشت. رابطه مثبت و معنی سرمایه اجتماعی با توسعه کشت گیاهان دارویی

نتایج نشان داد مجموع اثر غیرمستقیم بعد ارتباطی و بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر  ،همچنین
ان مثبت و ای کشاورزهای حرفهزنجان از طریق قابلیتدر استان  توسعه کشت گیاهان دارویی

دار نبود. که اثر غیرمستقیم بعد ساختاری سرمایه اجتماعی معنیدر حالی ؛دار استمعنی
در سطح استان  مدت توسط مراکز آموزشی فعالهای کوتاهها و برگزاری دورهاندازی رشتهراه

 از جمله پیشنهادهای این تحقیق است. 
 

تماعی، نوآوری، توسعه کشت گیاهان ای، سرمایه اجهای حرفهقابلیت: یکلیدهای واژه

 دارویی

 

 مقدمه

از  يکی و بشر داشته همپاي گياهان دارويی قدمتی

-بشر به دارويی تامين نيازهاي غذايی و منابع ارزشمند

بخشی از  ،امروزه (.Momeni et al., 2015)آيد شمار می

عنوان يک فعاليت و منبع همردم گياهان دارويی را ب

 کنندراي امرار معيشت خود معرفی میدرآمدزاي جديد ب

)2010., et alShahidullah (. گياهان دارويی  هاگرچ

خودرو يکی از منابع درآمد تکميلی بسياري از کشاورزان 

شت از مراتع، منجر به ادامه روند بردا ،حالبا اين ؛است

 ,Shinwari) نابودي تنوع ژنتيکی، زيستتخريب محيط

در  ،رواز اينشود. میی بيعهاي طناپايداري و (2010

دليل به ،طبيعی و همچنينراستاي کاهش تخريب منابع

 ،(Liu et al, 2015)  کنندگانافزايش تقاضاي مصرف

کشت گياهان دارويی در قالب الگوهاي زراعی جديد 
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صورت کشت زراعی شوند تا توسط کشاورز بهمعرفی می

 Wiersum) عرضه شود ،داخل مزرعه توليد و در نهايت

et al, 2006). توسط کشاورزان از  کشت گياهان دارويی

 تواندمی که است کشاورزي جمله توليدات

(Heidarzadeh Rizi et al., 2015 ،)ر توليدات گياهی را د

المللی به نمايش هاي تجارت و بازارهاي بينعرصه

هدف از تعيين الگوي  .(Azwanida,2015) بگذارد

نظير کشت محصوالت  ازعی نوي کشت، انتخاب بهينه

در قالب الگوهاي زراعی براي توسعه  گياهان دارويی

تواند درآمد که می (Bhardwa et al., 2014) پايدار است

پايداري را نصيب کشاورزان شهري و روستايی و 

 (.Batugal et al.,2004) برداران گياهان دارويی کندبهره

آور براي عنوان يک صنعت ارزهکشت گياهان دارويی ب

 عالوه بر بهبود(، Khosravi Pour et al., 2015)دولت 

از طريق ايجاد درآمد پايدار، منجر  شرايط اقتصاد داخلی

 شودمی نيز در سطح کالن نفتیغير صادرات افزايش به
(Amirnejad et al., 2015  ؛Ozdemir, 2017 ؛

Azwanida, 2015 ؛Mojavarian el al., 2016.)  به

ريزان، توسعه کشت گياهان دارويی را رنامههمين دليل ب

عنوان يکی از اقالم صادرات غيرنفتی و روشی براي هب

 دانندطبيعی تجديدناپذير میکاهش وابستگی به منابع
(2016taheri reykande,  2020؛., et alKhazaeli .) 

، هازهي، انگتواندیم ،يیدارو اهانيتوسعه کشت گ

بسيار زايی اشتغال يهانهيو زم هاها، قابليتظرفيت

ايجاد واحدهاي  قياز طرزيادي در مناطق روستايی 

منظور فرآوري انواع صنعتی و توسعه صنايع جانبی به

داشتن  ليدلبه رانيانمايد. فراهم  يیدارو اهانيگ

 11) يیمختلف آب و هوا طيو شرا ميمساحت، تنوع اقل

 یوز آفتابر 300از  يجهان(، برخوردار مياقل 13از  لمياق

قدمت  گراد،یدرجه سانت 40-50 يدر سال، اختالف دما

در  يیباال تيقابل يدارا یاهيو تنوع پوشش گ یخيتار

در (. Vazire, 2018) است يیدارو اهانيکشت گ نهيزم

 خاص يهامياز مناطق کشور با اقل یدر برخ کهحالی

کشت گياهان مانند استان زنجان از نظر سطح زير

هاي )بر اساس گزارش گريد يهابه استاننسبت دارويی 

استان  یعيطبو منابع يو آموزش کشاورز قاتيمرکز تحق

. استفاده از تري قرار دارند( در رتبه پايينزنجان

عالوه  يیدارو اهانيکم بهره در جهت کشت گ يهانيزم

(     Kashfi Bonab, 2010) مناطق کم بهره يايبر اح

اسی روز بخش کشاورزي تواند در رفع دو مشکل اسمی

زيست و نابودي شامل: اواًل جلوگيري از تخريب محيط

رويه گياهان بی روند برداشتتنوع ژنتيکی در نتيجه 

در پاسخ به تقاضاي روزافزون از مراتع  داروريی خودرو

(Shinwari, 2010) ًاز مشکالت  ياريبس رفع ،، و ثانيا

 & Shahi Jajan) انييروستاپايدار و اشتغال  یشتيمع

Shirazi Alavi, 2016) .موثر واقع شود 

و  درآمد به یابيدست يبرا انييروستا و کشاورزان

 همهاز  يريگاستفاده و بهره ازمندين داريپا شتيمع

 (،Eshaghi & Mahmoudi, 2018) هاهيسرما ها،يیدارا

و  یمال ،یانسان ،یکيزيف ،یعيطب يهاهي)سرما

 هستند یجتماع( و روابط ایاجتماع يهاهيسرما

)2019., et alManlosa ( .از یکي هاهيسرماکه  چرا 

 يداريپا و رشد در کننده نييتع و مهم يهاعامل

ترين و يکی از مهم .(Souri, 2015) است ياقتصاد

هاي کشاورزان، سرمايه ها و دارايیتاثيرگذارترين سرمايه

اجتماعی است که در مبحث درآمد پايدار نيز نقش آن 

 et alHaidari Sareban ,.)تاکيد قرار گرفته است مورد 

 یعنوان بخشهب یاجتماع هيسرما ،گريد عبارتبه(. 2018

 و فعاالن يبرا یراه داريتوسعه پا ندياز فرا

 & Rabiee Sarvandi) است ديتول جهت دکنندگانيتول

2019Samadi Foroushani, .)  سرمايه اجتماعی از جمله

اولين بار در اثر کالسيک  وجهی است کهمفاهيم چند

 ,.Messner et al جين جاکوب به کار گرفته شده است

براي نخستين بار  1990هاي اين مفهوم از سال (.2004(

از سوي جامعه شناسان فرانسوي و آمريکايی )توکويل، 

 ,Akbarian) بورديو، کلمن، پاتنام و...( مطرح گرديد

بط اجتماعی سرمايه اجتماعی  بر نقش مهم روا (.2013

-به (.Souri,2015 ) کندو هنجارهاي مشترک اشاره می

سرمايه اجتماعی آن چيزي است که با سرمايه  ،کلیطور

هاي ارتباطی مختلف مورد جامعه پديد آمده و از راه

 (.Ling, 2013) گيرداستفاده قرار می

از آنجا که سرمايه اجتماعی داراي جنبه کيفی است 

از  ،بنابراين .گيري آن بسيار دشوار استبه مراتب اندازه

اجتماعی از طريق ابعاد و  سرمايهشناسان نظر جامعه

 هاي  مختلفی قابل تعريف و ارزيابی استشاخص
(Smith, 2006 ؛Choi, 2016: ؛Aklamanu et al, 2016 ؛

https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
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2004., et alsner Mes.) Patnam  سرمايه اجتماعی را

ها، هاي زندگی اجتماعی، شبکهآن دسته از ويژگی

هنجارها و اعتماد افراد در رسيدن به اهداف مشترک 

 ,Fussell et al؛ Messner et al., 2004) کندتعريف می

نيز   Bartاز نظر  .(Aklamanu et al, 2016؛ 2006

ی در تنوع بخشی اقتصاد، سرمايه اجتماعی نقش مهم

ها و در نهايت کاهش توزيع عادالنه منابع، کاهش هزينه

  (.Barret, 2008) بيکاري دارد

 )2015( Souri  اي و يک بعد ساختاري يا شبکه

هاي بعد فرهنگی يا هنجارهاي اجتماعی را شاخص

 .Souri, 2015)) کندسرمايه اجتماعی معرفی می

 هايساير محققان سرمايه اجتماعی را شامل شاخص

 يو همکار يهمدرد ،یرخواهيخمختلفی همچون: 

شاخص  ،(Adhikari, 2006) افراد انيم یاجتماع

 مشارکت ،( ,.2017Zhou et al) حمايت نهادي
(Hwang & Stewart, 2017 ؛ Souri, 2015 ؛Sharafi et 

2018., al) عنوان مزيت هارزش اعتمادي ب و نيز

تعهد، اعتماد،  ،( Moore & Recker, 2016) اجتماعی

ل و طالعات و مشارکت افراد در حل مسايتبادل ا

 معرفی (Filieri et al, 2014;  Souri, 2015) مشکالت

   اند.نموده

با توجه به اهميت اين موضوع در جهت تعيين نقش 

تر در قالب سه سازه جامع ینگاه با و یاجتماعسرمايه 

امکان منظوربه(، یو ارتباط یشناخت ،ي)ساختاریاصل

 ينوآور کي عنوانهب يیدارو اهانيگ کشت توسعه یسنج

با . است انينما شيپ از شيب کشاورزان نيب در

طالب اشاره شده در اين مطالعه سرمايه بندي مجمع

اجتماعی توسط سه سازه سرمايه اجتماعی ساختاري، 

 سرمايه اجتماعی شناختی و سرمايه اجتماعی ارتباطی
(Baradaran, & monavarifard, 2016 ؛mazbohi et 

al., ,Aklamanu et al, 2016 Choi, 2016 ؛Grieco, 

 ( Eiteneyer et al, 2019؛ Chitsaz et al, 2019؛ 2017

   شود.گيري میندازها
 

 سرمايه اجتماعی

 بعد ساختاري سرمايه اجتماعی 

هايی بعد ساختاري شامل ساختارها و شبکه   

که با تسهيم دسترسی  (Bashir et al., 2018) باشدمی

اقدامات جمعی  ((Grieco, 2017 به اطالعات و منابع

 Nasr Isfahani et) نمايدپرمنفعت متقابل را تسهيل می

2011., al.)  سازه ساختاري سرمايه اجتماعی مربوط به

يکپارچگی يک شبکه اجتماعی است که منعکس کننده 

 ی استشبکه اجتماع کي یکپارچگروابط بين مردم و ي

)2014Marques, & Camps(، مردم و  نيروابط ب که

منعکس الگوي کلی ارتباطات را بين افراد در جامعه 

؛ Eiteneyer et al, 2019؛ (Chitsaz et al, 2019 دکنیم

Bashir et al., 2018 ؛Liu, 2018:  ؛Neubaum et al., 

هاي ساختاري منجر به ايجاد روابط افقی و جنبه (.2019

همين دليل اين گونه به .شودعمودي در جامعه می

Talebi )کند سرمايه اجتماعی، کل جامعه را تقويت می

2019Toi, & ) بر مبناي  ندهاي موجودو چون پيو

هاي اطالعات است لذا دسترسی به دانش از طريق کانال

  شودارتباطی موجود در جامعه براي افراد مسير می
)2019., et alEiteneyer  2013 ؛, et al.Hau .)  

 بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی 

عنصر ارتباطی سرمايه اجتماعی تعيين کننده    

که افراد  ،) ,2017Grieco( از روابط شخصی است نوعی

در تعامالت اجتماعی خود برحسب ساليق خود برقرار 

اي بعد رابطه (.Mohammadi et al.,2015) کنندمی

سرمايه اجتماعی شامل: اعتماد، هنجارها، روابط متقابل، 

هاي موجود بين انگيزه ،(Eiteneyer et al, 2019) هويت

وجود در جوامع افراد، انتظارات و بايد و نبايدهاي م

بعد ارتباطی به  .( et alAklamanu ,2016( انسانی است

 روابط بين مردم به دليل سابقه تعاملشان اشاره دارد

)2019, et alChitsaz  2017؛Grieco, ( .بعد  ،همچنين

نشان دهنده ميزان تمايل و اعتماد افراد به  ارتباطی

 هاي گروهی استاطرافيان جهت معامله در فعاليت

)2019., et alEiteneyer (.  پيکربندي سرمايه اجتماعی

از طريق پيوندهاي متقابل اجتماعی منجر به  ايرابطه

 ,.Chen et al) شودافراد در جامعه می تقويت انگيزه

اي بر سطح توان گفت سرمايه اجتماعی رابطهمی. (2017

 روابط بين فردي افراد با يکديگر برحسب سابقه تعامل

روابط مورد تاکيد در  .) et alChitsaz ,.2019( دتاکيد دار

عاطفی،  لاي شامل مسايرمايه اجتماعی رابطهس

 همدردي، دوستی، احترام و اعتماد افراد به يکديگر است

(2017Grieco, .) هاي توان گفت شاخصمی ،در نهايت

https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
https://jemr.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=souri
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تواند بر نگرش و رفتار افراد اي میسرمايه اجتماعی رابطه

  (.(Aklamanu et al, 2016باشد گذار نيز تاثير

 بعد شناختی سرمايه اجتماعی 

عنصر شناختی سرمايه اجتماعی به منابعی که    

ها تامين کننده مظاهر، تعابير و معانی مشترک بين گروه

چرا که   ). et alLefebvre ,.2016( کنداست اشاره می

هاي دانشی و زبانی اشاره دارد. سرمايه شناختی بر تفاوت

 بان هر سيستم نيز تعيين کننده نوع توزيع منابع استز

Aklamanu et al., 2016))  که از طريق زبان، کدهاي

 شودمشترک و سخنان مشترک تبادل می
(Mohammadi et al., 2018  ؛Eiteneyer et al., 2019:  ؛

2017 et al.,Chen .) مانطور که اشاره شد يکی از ه

هاي ذهنی، عقلی و محورهاي اصلی اين بعد فعاليت

) et Eiteneyer؛  ,2019Talebi & Toi) اي استانديشه

2019 .,al.  ،سرمايه اجتماعی شناختی همان اهداف

هاي مشترک موجود در بين چشم اندازها و ارزش

 ,Chitsaz et al کاربران يک سيستم اجتماعی است

بسياري از محققان معتقدند Grieco, 2017).؛ (2019

از تحقيقات به دليل عدم تمرکز ادبيات نتايج بسياري 

هاي اجتماعی بر روي بعد شناختی بی پاسخ سرمايه

  .(Eiteneyer et al., 2019) اندمانده

براساس مطالب اشاره شده، انجام مطالعات در زمينه 

نقش سرمايه اجتماعی در توسعه کشت گياهان دارويی 

 در تحقيقات محققان بسيار حائز اهميت خواهد بود.

مطالعات مختلفی در خصوص نقش سرمايه اجتماعی در 

رشد، توسعه اقتصادي، توسعه، رشد خالقيت و نوآوري  

انجام شده است. از جمله مطالعاتی که سرمايه اجتماعی 

اند را بر رشد و پايداري توسعه اقتصادي موثر يافته

 Rabiee Sarvandi & Samadi)توان به مطالعه می

2019Foroushani, ( ،)2020Sabet & Khaksar (، 

)2013Akbarian Ronizi (  اشاره داشت. همچنين، 

 Choi (2016)  (2016 ،)Neubaum etمطالعاتی همانند 

al., (2019)  ،Aklamanu et al., (2016)  ،Chowdhury 

et al., (2020) ،Dorri et al., (2015) ، mohammadi 

moghadam, (2018)  ،Mazzola et al., (2012)   و

2013., et alDehghani Poudeh   در حوزه تبيين رابطه

 بين دانش و توسعه نوآوري وجود دارد. 

(Rabiee Sarvandi & Samadi Foroushani 

هاي سرمايه اجتماعی بر در بررسی اثر مولفه ()2019

داري بين توسعه پايدار نشان دادند ارتباط مثبت و معنی

جتماعی، هنجارهاي ابعاد سرمايه اجتماعی )اعتماد ا

اجتماعی، همکاري، انسجام و همبستگی، همدلی و 

 ارتباطات و مشارکت( با توسعه پايدار وجود دارد.

Baradaran & monavarifard (2016)  در سنجش تاثير

سرمايه اجتماعی و تسهيم دانش بر خالقيت دانشجويان 

نشان دادند سه سازه سرمايه اجتماعی ساختاري، سرمايه 

ی شناختی و سرمايه اجتماعی ارتباطی داراي اجتماع

 ناپذيري بر توسعه خالقيت و نوآوري دارد.نقش انکار

)2020Sabet & Khaksar (  در بررسی نقش سرمايه

اجتماعی بر توسعه پايدار نشان دادند سرمايه اجتماعی 

داري در بعنوان يک اصل اساسی نقش مثبت و معنی

بهبود سرمايه اجتماعی  ،لذا .بهبود توسعه پايدار دارد

هاي اقتصادي را در مناطق گذاريتواند سرمايهمی

نشان  Akbarian Ronizi (2013) روستايی افزايش دهد.

که رابطه معناداري بين سطح سرمايه اجتماعی و داد 

  et alAklamanu) ,.2016( .توسعه روستايی وجود دارد

اعی سرمايه اجتماعی را از طريق سه سازه سرمايه اجتم

اي بر توسعه دانش مورد شناختی، ساختاري و رابطه

اند. نتايج تحقيق نشان داد سرمايه گيري قرار دادهاندازه

اي( اجتماعی با سه سازه )شناختی، ساختاري و رابطه

 Choi نقش مثبت و معنی داري در توسعه دانش دارد.

کند سه سازه سرمايه اجتماعی نيز بيان می )2016(

ايه اجتماعی ساختاري تاثير مثبتی بر شناختی، سرم

   et alHau) ,.2013( توسعه دانش بود. نتايج تحقيق

نشان داد سرمايه اجتماعی با سه سازه )شناختی، 

اي( نقش مثبت و معنی داري در ساختاري و رابطه

 .توسعه دانش دارد

Neubaum et al., (2019) اي به بررسی در مطالعه

جتماعی )ساختاري، شناختی و هاي سرمايه اتاثير سازه

هاي نوآوري نشان دادند که هر سه ارتباطی( بر قابليت

بعد ساختاري، شناختی و ارتباطی تاثير مثبتی بر قابليت 

نوآوري دارد ولی بعد ساختاري سرمايه اجتماعی داراي 

 تاثير باالتري بر قابليت نوآوري دارد.

يه توان گفت سرمابندي مطالب ذکر شده میبا جمع

اجتماعی از طريق سه سازه: ساختاري، شناختی و 

عنوان يک پديده هب (، et al.Eiteneyer ,2019( ارتباطی

پردازي، تواند منجر به بروز خالقيت، ايدهاجتماعی می
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پذير در بخش کشاورزي و رفتارهاي نوآورانه و ريسک

 ,.Anderson et al) شودتوليدات روستايی کشاورزان 

تواند نوآوري می .) Akhilesh, Goyal &2007؛2003

کيفيت توليد را بهبود ببخشد ولی الزمه اين موفقيت 

اي است که بتوان به کمک هاي حرفهدسترسی به قابليت

 هاي توليد و درآمد پايدار را فراهم ساختآن زمينه

)2018Tidd & Bessant, .( هاي حرفه اي عبارت قابليت

انسانی از طريق افزايش وري از منابع از افزايش بهره

 اي افرادهاي حرفهها و قابليتدانش، مهارت و ويژگی

اي هاي حرفهقابليت .) et alTorabizadeh ,.2019( است

گيري قرار از طريق ابعاد مختلفی مورد سنجش و اندازه

 ؛   et alMarimuthu ,2009 )دسترسی به دانشگيرد. می

Bassi et al, 2008،) آموزيري و مهارتتوانايی يادگي ( 

Chen et al, 2004؛al, 2004  (Bassi et روحيه

نوآوري يا  (،(Bozbura et al., 2007 پذيريريسک

و تجربه، مهارت و  (Bassi et al., 2008) خالقيت

 & Bontis؛  (Marimuthu et al., 2009 تخصص

2002enz, ‐Fitz) اي هاي قابليت حرفهعنوان شاخصهب

اي در ميزان تمايل تعيين کننده توليدکنندگان نقش

 Aryee et) برتوليد و رشد اقتصادي پايدار جوامع دارد

al., 2016.)   

Chowdhury et al., (2020) عنوان تاثير دانش را به

اي بر توسعه محصول جديد در يکی از ابعاد قابليت حرفه

 بررسی نموده و رابطه مثبت و معنی يافتند.

Mohammadi Moghadam (2018)  ضمن تاييد رابطه

مثبت بين دانش و توسعه محصول جديد، استفاده از 

دانش در توسعه محصول جديد را امري ضروري 

در بررسی تاثير نوآوري  Dorri et al., (2015) خواند.می

و دانش بر توسعه محصول جديد بيان کردند که به 

دهد و موجب بهبود کارگيري دانش، توليد را افزايش می

شود که اين امر تژي توسعه محصوالت جديد میاسترا

 Mazzola دهد.عملکرد توسعه محصول جديد را ارتقا می

et al., (2012)  در تحقيقی به بررسی رابطه بين نوآوري

و توسعه محصول جديد پرداختند. نتايج پژوهش آنان 

نشان داد کارکردهاي گوناگون نوآوري اثر مثبت و معنی 

 Dehghani ه محصول جديد دارد.داري بر عملکرد توسع

Poudeh (2013) اقدامات در تحقيقی نشان دادند ميان 

 مثبت و رابطه جديد، محصول توسعه موفقيت و نوآوري

 دارد. وجود معناداري

با توجه به اهميت موضوع توسعه کشت گياهان 

تواند عنوان يک نوآوري در بخش کشاورزي میهدارويی ب

هاي ی، عالوه بر تقويت قابليتتحت تاثير سرمايه اجتماع

هاي روستاييان بستر سازي فعاليتاي افراد، با تنوعحرفه

بسيار مناسبی را جهت ايجاد درآمد پايدار روستاييان و 

خصوص کشاورزان استان زنجان فراهم نمايد، اين هب

هاي استان از نظر مطالعه با در نظر گرفتن پتانسيل

هاي گياهی، به ونهسازگاري اقليمی و وجود تنوع گ

بررسی نقش مهمترين سرمايه جامعه روستايی يعنی 

سرمايه اجتماعی با در نظر گرفتن نقش ميانجی قابليت 

 پردازد.حرفه اي می

    مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش بر اساس ادبيات موضوع و    

مطالعات انجام شده در راستاي تحقيق حاضر طراحی 

اجتماعی در قالب سه سازه  ا سرمايهگرديد. در اين راست

)ارتباطی، شناختی و ساختاري( برگرفته از مطالعات 

 Baradaran, and؛  mazbohi et al., 2018) پيشين

monavarifard, 2016 ؛Aklamanu et al, 2016  ؛Choi, 

؛ Chitsaz et al, 2019؛ Grieco, 2017؛ 2016

2019, et alEiteneyer ) رفت.مورد بررسی قرار گ 

 Marimuthu) گيري از مطالعات تجربیبا بهره ،چنينهم

et al, 2009  ؛Bass et al, 2008) اي هاي حرفهقابليت

عنوان متغير ميانجی بين سرمايه اجتماعی و توسعه هب

قرار گرفته است. با کشت گياهان دارويی مورد مطالعه 

و  هيو تجز یتوسعه به بررس یسنج امکانتوجه به اينکه 

 یاثر بخش بودن و يیاجرا ،يريامکان پذ زانيم ليحلت

 et al,Shahabi پردازد )میپروژه طرح  ايطرح  کيبودن 

 )2015Lancaster, ; 2013سنجی (، در اين مطالعه امکان

هاي توسعه کشت گياهان دارويی بر اساس شاخص

شامل ابعاد؛  et alBowen  (2009),.برگرفته از مطالعه 

تقاضا، اجرا، عملی بودن، انطباق،  قابل قبول بودن،

يکپارچه سازي، گسترش و کارايی مورد بررسی قرار 

است که تا چه حد  نيا قابل قبول بودنمنظور از گرفت. 

 افتيدر يبرا ،کشت گياهان دارويی ديجد دهيا

مفهوم  .جذاب است ايبخش و  تيکنندگان، مناسب، رضا

کشت  ديجد دهيا بر اين مهم داللت دارد که تقاضا

مورد استفاده افراد  تواندیچه اندازه متا  گياهان دارويی
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در  یمطالعات امکان سنج یسوال اصل. رديقرار گ

 توانیاست که تا چه اندازه م نيطرح ا ياجراخصوص 

کشاورزان به  تيدر نظر گرفته شده را با موفق ديجد دهيا

 کشاورزان يیتوانا بودن یعملمنظور از  .داد ليتحو هدف

-نشانبودن  یعمل ،یعبارتاست. به تيانجام فعال يبرا

زمان هاي کشاورزان با توجه به محدوديت يیدهنده توانا

محتوا،  رييتغ يبر رو انطباق است. اقدام يو منابع برا

 ديجد طيشرا يمتمرکز است تا بتواند برا هيرو ايبرنامه 

با  دهيتناسبت طرح و ا زانيمبر  یکپارچگي مناسب باشد.

از  ينمودگسترش داللت دارد. موجود  يهاخترسايز

بافت  کيدر  تيفعال يا ديجد دهيبالقوه ا تيموفقميزان 

 جينتا یاثربخش زانينشان دهنده م يیکارا. است ديجد

کوچک است  يا مقياس نمونه کيبرنامه در ايده يا  هياول
(2019et al, Mazzoli ; 2009, et alBowen .) 

حدوده موضوعی مورد بر اساس ادبيات تحقيق و م

پژوهش، روابط بين سرمايه اجتماعی با توسعه کشت 

گياهان دارويی در قالب مدل مفهومی تحقيق ارايه 

  (.1گرديده است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقيق -1شکل 

 
 

 روابط بين سرمايه اجتماعی با توسعه کشت گياهان دارويی -1شکل 

 

 روش تحقیق 
ماهيت کمی، از نظر هدف  اين تحقيق از نظر   

کاربردي است. از لحاظ شيوه گردآوري اطالعات، تحقيق 
تحليلی بود  که در آن از روش کار ميدانی  -توصيفی

جامعه آماري تحقيق )پيمايشی( استفاده شده است. 
شامل همه کشاورزان )اعم از فعاالن گياهان دارويی و 

ن به غير فعاالن در کشت گياهان دارويی( استان زنجا
بردار کشاورزي بر اساس سرشماري بهره 83261تعداد 

در اين مرکز آمار ايران بودند.  1393کشاورزي سال 
 منظور داشتن ترکيبی متناسب و قابل تعميم وهمطالعه ب

با توجه به شرايط متفاوت استان مناطقی از مرکز و چهار 
مختصه جغرافيايی متفاوت )شمال، جنوب، شرق و غرب 

هاي زنجان، خدابنده، شامل شهرستان به ترتيب
اي متناسب که گوياي ماهنشان، ابهر و سلطانيه(، نمونه

وضعيت تمامی کشاورزان استان زنجان باشد، انتخاب 
منظور تعيين حجم نمونه با به(. 1گرديده است )جدول 

توجه به اينکه تحقيق حاضر از نظر نحوه تجزيه و تحليل 
و با  يمعادالت ساختار سازيبر مدل ها مبتنیداده

 گرفته است؛ از اين انجام  24AMOS استفاده از نرم افزار
عنوان يکی از رو، افزون بر حجم جامعه آماري به

 معيارهاي اصلی براي تعيين حجم نمونه آماري،
 ينو تخم يکمعيارهاي مهم ديگري همچون نوع تکن

روابط در  يچيدگیو پ هايهو گو يرهاتعداد متغ ي،آمار
کننده تعداد يينعنوان عوامل مهم تعنيز به یدل مفهومم

اند. البته عالوه بر نمونه آماري مورد توجه قرار گرفته
مالحظات مذکور جهت حصول اطمينان از مناسب بودن 

 ) ,.2001Bartlett et al (نمونه آماري از جدول بارتلت 
هم استفاده شد که اين جدول هم نمونه اي مشابه را 

 اشاره شده، در مجموع کرد. با توجه به مطالبپيشنهاد 
 عنوان نمونه آماري مورد مطالعه قرار گرفتنفر به  389

روايی ظاهري و محتوايی پرسشنامه با  (.1)جدول 
و مطلعان کليدي  استفاده از نظرات گروهی از خبرگان 

 بعد ارتباطی

توسعه کشت گياهان 

 دارويی:

 بول بودنقابل ق -

 تقاضا -

 اجرا  -

 عملی بودن  -

 انطباق  -

 يکپارچه سازي -

 گسترش -

 کارايی -

 بعد شناختی

 بعد ساختاري

 ايهاي حرفهقابليت
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منظور پيش آزمون صورت پذيرفت. بهاز انجام  قبلو 
روستاي در نيز پيش آزمون  يقپايايی ابزار تحقبررسی 

انتخاب شده  روستاهايکه از تهم واقع در استان زنجان 
، انجام تحقيق نبودندهاي اصلی آوري دادهبراي جمع

محاسبه گرديد که نتايج نباخ وکرآلفاي ضريب گرفت و 
هاي براي بخش 70/0آن با توجه به مقادير آلفاي باالي 

ب ابزار تحقيق بود. مختلف پرسشنامه گوياي پايايی مناس
در  24SPSSافزارهاي ها از نرمدادهتحليل وتجزيهبراي 

( فراوانی، درصد و ميانگينبخش توصيفی )شامل 
سازي تکنيک مدلدر بخش استنباطی ) 24AMOS و

در بخش استنباطی ( استفاده شد. معادالت ساختاري
نقش سرمايه اجتماعی )بعد ارتباطی، شناختی و 

غير وابسته توسعه کشت گياهان دارويی ساختاري( بر مت
در بين کشاورزان استان زنجان شناسايی و تبيين 

ها و محدوده بر اساس ادبيات، تئوري ،روگردد. از اينمی
ها به شرح زير مورد موضوعی مورد پژوهش فرضيه

 گيرند؛بررسی قرار می

بين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی با توسعه کشت 
 داري وجود دارد. ابطه مثبت و معنیگياهان دارويی ر

بين بعد شناختی سرمايه اجتماعی با توسعه کشت 
 داري وجود دارد. گياهان دارويی رابطه مثبت و معنی

بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی با توسعه کشت 

 داري وجود دارد. گياهان دارويی رابطه مثبت و معنی

ابطه بين اي از نقش ميانجی در رهاي حرفهقابليت

سرمايه اجتماعی )بعد ارتباطی، بعد شناختی، بعد 

ساختاري( با توسعه کشت گياهان دارويی برخوردار 

 هستند. 
 

 از کيشده از هر  هاي انتخابنمونه جامعه و تعداد -1جدول 

 شهرستانهاي منتخب

 شهرستان
 بردار کشاورزيجامعه/بهره

 (83261)کل استان 

نمونه 

 انتخابی

 118  19435 زنجان

 132  21839 خدابنده

 34  5594 ماهنشان

 74 12287 ابهر  

 31  5184 سلطانيه 

 جمع

64339 

بردار شهرستانهاي تعداد بهره

 انتخابی استان

389 

 

 

 

 هاي توصيفیيافته

( 2گونه که در جدول )بررسی نتايج توصيفی همان

 9/5دهد که از نظر سطح تحصيالت آمده است نشان می

درصد زير ديپلم و  5/54سواد، سخگويان بیدرصد پا

درصد داراي تحصيالت کارشناسی و باالتر بودند  5/11

رصد از افراد د 8/1(. از بين پاسخگويان 2)جدول 

در رشته کشاورزي  آموختهمشغول به تحصيل يا دانش

کمينه سال،  52/38ميانگين سنی پاسخگويان  بودند.

 سال بود.  83سال و بيشينه  17

 

هاي توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس ويژگی -2ولجد

 فردي
 متغير فراوانی درصد

9/5 

19 

8/19 

7/15 

1/23 

9/4 

5/10 

1 

23 

74 

77 

61 

90 

19 

41 

4 

 بيسواد

 ابتدايی

 راهنمايی

 دبيرستان

 ديپلم

 فوق ديپلم

 کارشناسی

کارشناسی ارشد و 

 باالتر

 سطح تحصيالت

9/14 
4/31 
8/28 
4/13 
5/8 

3 

58 

122 

112 

52 

33 

12 

 سال و کمتر 25

 سال 35- 26

 سال 36-45

 سال 46-55

 سال 56-65

 سال و باالتر 66

 گروههاي سنی

 سال17)کمينه:

 سال83بيشينه:

 سال(52/38ميانگين:

 : يافته هاي پژوهشمأخذ

 

 هاي استنباطیيافته

از  قيتحق يرهايمتغ انيروابط م یمنظور بررسبه

. در دياستفاده گرد يمعادالت ساختار يسازمدل کيتکن

در قالب دو مدل  یاستنباط يهاافتهيتحقيق حاضر 

ه ي( ارا3)شکل  یانجي( و م1)شکل  ميساختاري مستق

بيانگر رابطه مستقيم  ميمستق يشده است. مدل ساختار

سرمايه اجتماعی  بعد ارتباطی، شناختی و ساختاري

پاسخگويان )يا کشاورزان( با توسعه کشت گياهان 

(. در خصوص 2است )شکل زنجاناستان  در دارويی

 هاييافته م،يبرازش نيکويی مدل ساختاري مستق

برازش مدل  هايبر اساس شاخص که داد تحقيق نشان
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يعنی مقدار  328/2برابر با  1: کاي اسکوير نسبیشامل

 2؛ و شاخص برازش تطبيقی3عددي کمتر از 

(948/0=CFI؛) 3شاخص برازش فزاينده (947/0=IFI؛) 

با مقادير عددي  (؛TLI=935/0) 4لويس -اخص توکرو ش

و شاخص ريشه دوم برآورد واريانس  90/0بيشتر از 

با مقدار عددي  (RMSEA=059/0) 5خطاي تقريب

، برازش مدل در سطح قابل قبولی بوده 08/0کمتر از  
                                                                                  
1. Relative Chi-Square 

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3. Incremental Fit Index (IFI) 

4. Tucker-Lewis Index(TLI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) 

 ميمستق يحاصل از مدل ساختار جينتا(. 2است )شکل 

از آن  یحاک قيحقت یاصل هيفرض سه در رابطه با آزمون

( بين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی با توسعه 1 بود که:

داري وجود رابطه مثبت و معنی کشت گياهان دارويی

بين بعد شناختی ( 2(؛ρ ،235/0 =β=005/0)داشت 

رابطه  سرمايه اجتماعی با توسعه کشت گياهان دارويی

 ρ ،253/0=003/0)داري وجود داشت مثبت و معنی

=βبين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی با توسعه  (3و  (؛

داري وجود رابطه مثبت و معنی کشت گياهان دارويی

. همچنين، (3( )جدول ρ ،187/0 =β=021/0)داشت 

نتايج نشان داد که ابعاد سرمايه اجتماعی تبيين کننده 

در  از تغييرات توسعه کشت گياهان دارويیدرصد  33

 (.2هستند )شکل  زنجاناستان 

 

 
 مدل ساختاري مستقيم بر اساس مقادير استاندارد -2شکل

 

 زنجاندر استان  ضرايب رگرسيونی اثر ابعاد سرمايه اجتماعی بر توسعه کشت گياهان دارويی -3جدول 
 داريسطح معنی نسبت بحرانی ضريب استاندارد خطاي استاندارد مقادير غيراستاندارد متغير

 بعد ارتباطی -
 بعد شناختی -
 تاريبعد ساخ -

590/0 

430/0 

214/0 

210/0 

143/0 

093/0 

235/0 

253/0 

187/0 

812/2 

997/2 

312/2 

005/0 

003/0 

021/0 
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اي هاي حرفهمنظور آزمون اثر ميانجی قابليتبه

کشاورزان در رابطه ميان ابعاد سرمايه اجتماعی با توسعه 

زنجان از روش چند در استان  کشت گياهان دارويی

استفاده شد. در اين روش از  1سازيمنظوره خودگردان

هاي فرعی متعدد با جايگذاري بر گيريطريق انجام نمونه

نفر از  389هاي اصلی گرفته شده از مبناي داده

کشاورزان استان زنجان اقدام به ايجاد و جايگزينی نمونه 

درصد گرديد. الزم به  95تايی در سطح اطمينان  5000

بررسی اثر ذکر است که از آنجائيکه در 

اي کشاورزان هاي حرفهغيرمستقيم/ميانجی قابليت

اثرات  ،تحقيق هم بود یآزمون مدل مفهوم تمرکز بر

ی بر توسعه کشت گياهان اجتماع هيابعاد سرما ميمستق

( حذف 3دارويی در مدل ساختاري غيرمستقيم )شکل 

داري يا غيرمعنی دار بودن اثر نشدند. بعبارتی معنی

ضور اثرات مستقيم مورد بررسی قرار غيرمستقيم در ح

گرفتند. برازش نيکويی مدل ساختاري ميانجی نشان داد 

هاي برازش مدل شامل کاي شاخص بر اساسکه مدل 

يعنی مقدار عددي کمتر از  284/2اسکوير نسبی برابر با 

شاخص  (؛CFI=939/0) ؛ شاخص برازش تطبيقی3

 لويس -شاخص توکر و (؛IFI=940/0) برازش فزاينده
                                                                                  
1. Bootstrap 

(928/0=TLI؛)  و  90/0با مقادير عددي بيشتر از

 شاخص ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب

(058/0=RMSEA)   08/0با مقدار عددي کمتر از ،

(. نتايج به 3برازش مدل در سطح قابل قبولی بود)شکل 

سازي حاکی از آن دست آمده از اجراي روش خودگردان

ثر غيرمستقيم بعد ارتباطی است که ؛ مجموع ا

(040/0=ρ ،078/0=β)  035/0)و بعد شناختی=ρ ،

094/0=β)  سرمايه اجتماعی  بر توسعه کشت گياهان

هاي حرفه اي زنجان از طريق قابليتدر استان  دارويی

(. در 4باشد )جدول دار میکشاورزان مثبت و معنی

ري مستقيم بعد ساختاحاليکه نتايج نشان داد که اثر غير

(405/0=ρ ،029/0=β)  سرمايه اجتماعی بر توسعه کشت

هاي زنجان از طريق قابليتدر استان  گياهان دارويی

(. همچنين، 4دار نبود )جدول اي کشاورزان معنیحرفه

نتايج نشان داد که ابعاد ارتباطی، شناختی و ارتباطی 

درصد از واريانس  20کننده سرمايه اجتماعی تبيين

فه اي کشاورزان و اين ابعاد به همراه هاي حرقابليت

درصد از  45کننده هاي حرفه اي تبيينميانجی قابليت

زنجان در استان  واريانس توسعه کشت گياهان دارويی

درصد تبيين متغير  12باشند که حاکی از افزايش می

وابسته توسعه کشت گياهان دارويی نسبت به مدل 

 (.3ساختاري مستقيم است )شکل 
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 مدل ساختاري غير مستقيم بر اساس مقادير استاندارد -3شکل  

 
اي کشاورزان بر هاي حرفهنتايج اثرابعاد سرمايه اجتماعی بر توسعه کشت گياهان دارويی در استان زنجان از طريق قابليت -4جدول 

 سازياساس روش خودگردان

خطاي  مقادير استاندارد شده غيرمستقيم ابعاد سرمايه اجتماعی

 استاندارد
 اثر غيرمستقيم

Bootstrap 
 درصد 95( CIفاصله اطمينان )

 سطح معنی داري کران باال کران پايين

)Two Tailed( 

 بعد ارتباطی -
 بعد شناختی -
 بعد ساختاري -

078/0(=391/0×199/0) 

094/0( =391/0×241/0) 

029/0( =391/0 ×073/0) 

038/0 

044/0 

040/0 

006/0 

007/0 

046/0- 

159/0 

186/0 

117/0 

040/0 

035/0 

405/0 

 

 گيريبحث و نتيجه

توسعه و کشت گياهان دارويی يکی از الگوهاي 

زراعی جديد براي دستيابی به درآمد و معيشت پايدار 

کشاورزان است. دستيابی به توسعه کشت گياهان 

گيري از تمام عنوان يک نوآوري، نيازمند بهرههدارويی ب

موجود نظير سرمايه اجتماعی در هاي ها و سرمايهدارايی

هاي آن است. نتايج تحقيق در مدل مستقيم ابعاد و سازه

نشان داد بين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی با توسعه 

داري وجود کشت گياهان دارويی رابطه مثبت و معنی

 & Rabiee Sarvandiدارد که در ايران با نتايج مطالعه: 

Samadi Foroushani (2019 )المللی با سطح بين و در

همسو است.  Aklamanu ،Choi (2016)( 2016) مطالعات

از آنجا که بعد ارتباطی به اعتماد، هنجارهاي متقابل و 

توان گفت با باال می ،لذا .هويت بين افراد اشاره دارد

بردن حس اعتماد و ايجاد هنجارهاي مشترک بين 

تسريع توان توسعه کشت گياهان دارويی را کشاورزان می

نتايج مدل ساختاري غيرمستقيم تحقيق نيز گوياي کرد. 

اين مطلب است که مجموع اثر غيرمستقيم بعد ارتباطی 

در  سرمايه اجتماعی بر توسعه کشت گياهان دارويی

اي کشاورزان هاي حرفهزنجان از طريق قابليتاستان 

توان گفت تقويت می ،باشد. بنابرايندار میمثبت و معنی

تواند تاثير مثبتی بر باطی سرمايه اجتماعی میبعد ارت

هاي پذيري و يادگيري افراد که سازهنوآوري، ريسک

، داشته باشد که باشندیماي در اين مطالعه قابليت حرفه
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به نوعی تسهيل کننده توسعه کشت  هاسازههمه اين 

عنوان يک ايده جديد شناسايی شدند. گياهان دارويی به

سير اثر بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی اگر چه مطالعات م

توسعه کشت را بررسی  ،ي و سپساحرفهبه قابليت 

تاييد نتايج اين  Dorri et al. (2015) اند اما نتايجننموده

به عنوان بخشی از  و دانش ينوآور ريدر تاثمطالعه 

ي ديبر توسعه محصول جد ياحرفهي قابليت هاسازه

شود پيشنهاد می ،لذا .چون گياهان دارويی است

کارشناسان با همکاري فعاالن در بخش کشت گياهان 

سازي و رفع هنجارهاي موجود در دارويی با هدف اعتماد

هاي آموزشی جهت تقويت دانش و خالقيت برپايی دوره

 کشاورزان اقدام نمايند.  

نتايج تحقيق در مدل مستقيم نشان داد بين بعد 

کشت گياهان شناختی سرمايه اجتماعی با توسعه 

داري وجود دارد که با نتايج دارويی رابطه مثبت و معنی

 Baradaran & monavarifard(2016)  ،Choiمطالعات 

(2016) ،Chowdhury et al., (2020)  وSabet & 

Khaksar (2020)  همسو است. از نتايج اين تحقيق

توان چنين تحليل کرد که هدفمند کردن الگوي می

هدف توسعه کشت گياهان دارويی با کشت کشاورزان با 

انداز و اجتماعی شناختی که همان اهداف، چشم سرمايه

 شاورزان است رابطهکهاي مشترک در بين ارزش

مستقيمی وجود دارد. نکته قابل توجه ديگر نتايج مدل 

دهنده وجود ساختاري غيرمستقيم تحقيق است که نشان

ياهان رابطه مثبت و معنی دار بين توسعه کشت گ

دارويی با بعد شناختی سرمايه اجتماعی از طريق 

باشد. نتايج مشابهی اي کشاورزان میهاي حرفهقابليت

 ,.Mohammadi Moghadam et alنيز در تحقيق 

پذيري سطح در تاثير Mazzola et al., (2012)و  (2018)

اي نظير نوآوري و سطح حرفه هايتوسعه از ابعاد قابليت

از آنجا که تقويت بعد شناختی در  .است دانش ذکر شده

-اي نظير نوآوري، دانش و ريسکهاي قابليت حرفهسازه

اي که توسعه کشت گونهپذيري تاثير مثبتی دارد به

گياهان دارويی از طريق تقويت زنجيره ذکر شده امکان 

اندازهاي مشترک ها و چشمتقويت ارزش ،لذا .پذير است

ري در الگوي کشت و بين کشاورزان با درک نوآو

يادگيري دانش مرتبط با الگوي جديد و باال بردن سطح 

پذيري در بين کشاورزان توسط کارشناسان مورد ريسک

  باشد.پيشنهاد می

نتايج مدل مستقيم تحقيق حاکی از آن است که 

رابطه بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی با توسعه 

که اين  دار استکشت گياهان دارويی مثبت و معنی

و  Akbarian Ronizi (2013)هاي نتيجه با نتيجه بررسی

Hau et al., (2018) تواند همسو است. اين يافته می

رغم مدرنيته شدن برخی از مبين اين مطلب باشد که به

هاي کشاورزي، هنوز ميزان تعامل و ارتباط بين فعاليت

 تواند تاثير مثبتی در روند معرفی و توسعهکشاورزان می

کشت الگوهاي جديد داشته باشد. در حاليکه نتايج اثر 

مستقيم بعد ساختاري سرمايه اجتماعی بر توسعه غير

اي هاي حرفهاز طريق قابليت کشت گياهان دارويی

تواند بيانگر اين له میاکشاورزان معنی دار نبود. اين مس

موضوع باشد که امروزه حتی در جامعه روستايی 

يزان دانش بومی خود، در پی کشاورزان بر اساس م

شان هاي توليدي و اقتصاديدهی فعاليتتفسير و سامان

باشند و اعتقاد و اعتمادي چندانی به دانش و می

تواند هاي پيشنهادي جديد ندارند. اين امر میالگوي

ناشی از عدم اطالع رسانی و عدم آگاهی کشاورزان از 

به منظور  شوددانش و مهارت جديد باشد. پيشنهاد می

اي کشاورزان، در پذيرش هاي حرفهتقويت قابليت

افزايش انگيزه  ،چنينالگوهاي جديد کشت و هم

کشاورزان جهت تعامل با يکديگر، مراکز آموزشی فعال 

ها و اندازي رشتهدر سطح استان اقدام به برگزاري و راه

هاي  نام برده مدت نمايد. دورههاي مختلف کوتاهدوره

اي کشاورزان گامی هاي حرفهواند با آموزشتشده می

موثر بر ايجاد خالقيت و انگيزه مشارکت در توسعه کشت 

 گياهان دارويی باشد. 

توان گفت که حل بخشی از بندي پايانی میدر جمع

از  يريکشاورزان، جلوگ داريمشکالت مانند اشتغال پا

روزافزون جوامع به  يمراتع و پاسخ به تقاضا بيتخر

مطالعه  نيا جيبا توجه به نتا يیدارو اهانيده از گاستفا

 ياحرفه يهاتيقابل شيافزا ريتواند تحت تاثیم

باشد.  يیدارو اهانيگ توسعه کشت يکشاورزان برا

دانش،  شيافزا قياز طر يارفهح يهاتيتوسعه قابل

 ت،يخالق اي ينوآور ،يريپذ سکير هيروح شيافزا

که راهکار توسعه  رديگیو تجربه  شکل م يآموزمهارت
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 هيابعاد آموزش است. اما نقش سرما نياز ا کيهر

و توسعه گشت  ياحرفه يهاتيبر توسعه قابل یاجتماع

 يندهاياز آغاز فرآ شيدهد که پینشان م يیدارو اهانيگ

 نيدر اکه فراهم شود  يیازهاين شيالزم است پ یآموزش

 :شودیم شنهاديراستا  پ

و کارشناسان  یوزشمنابع آم نياعتماد ب حس

 تيو کشاورزان تقو يیداور اهانيمتخصص توسعه گ

 .شود

کشاورزان با کشاورزان نمونه در  نيو ارتباط ب تعامل

 یحت امر نيا فراهم شود، يیدارو اهانيکشت گ نهيزم

 ديجد یمنابع آموزش نيب يسازاعتماد يتواند بسترهایم

 .سازد اول را هموار شنهاديو کشاورزان، مطرح شده در پ

 اناهيتوسعه کشت گ ياندازهاو چشم هاارزش

 یانبوه يرسانه ها قيکشاورزان از طر نيدر ب يیدارو

 .شود یمعرف

مشترک  يها به هنجارهاارزش ليتبد يسازفرهنگ

 يیدارو اهانيتوسعه کشت گ  يکشاورزان در راستا نيب

 انجام شود. یتخصص يرسانه و نهادها يهمکار قياز طر
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