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 چكيده
مورد مطالعه قرار    ر توسعه روستايي در استان اصفهان     هاي زراعي ب     اثرگذاري نظام  ،در اين مقاله  

هاي زراعي مختلـف در    به اهداف تحقيق، ابتدا روستاهايي كه نظاميابي دستبراي   .گرفته است 

 سپس بـراي هـر نظـام، روسـتاهايي كـه حـداقل             . آنها وجود داشتند، شناسايي و تفکيک شدند      

 بـر ايـن     .نتخاب شدند ا بودند، به عنوان جامعه آماري       اين نظام  عضو   آنبرداران     درصد بهره  ۵۰

 روسـتا مـورد مطالعـه قـرار         ۳۰۰ براي سه نظام اصلي زراعي موجود در استان مجموعـاً         ،اساس

 هـا   شـاخص توسـعه روسـتايي، مجموعـه        هـاي زراعـي و      نظام  براي تعيين ارتباط بين    .گرفتند

هاي زراعـي از       نظام برايشاخص    ۲۷، در مجموع    آنهافهرست شدند و پس از حذف و تلفيق         

 تجزيـه و    هـاي مربوطـه مـورد        و داده   سوي ديگر انتخاب شـدند     از روستايي   يك سو و توسعه   

نتايج تجزيه و تحليل در مدل معـادالت سـاختاري نشـان داد كـه در نظـام        . فتندگرقرار  تحليل  

ي هـا  شـاخص هاي زراعي بيشترين ارتبـاط و تعامـل بـين      نظام  در مقايسه با ساير    تعاوني توليد 

اي كـه در اكثـر        بـه گونـه    ،هاي زراعي وجود داشته اسـت       مي نظا ها  شاخصتوسعه روستايي و    

 به لحاظ تعامل با خانوادگي،نظام . شود ميداري مشاهده   ارتباط معنيمؤلفهدو اين ي ها شاخص

توسعه روستايي، پس از نظام تعاوني توليد قـرار دارد و در نظـام تعـاوني مشـاع، ارتبـاط بـين                      

                                                 
 ران گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان  استاديا*
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 برازنـدگي  ،همچنين. ر رتبه آخر قرار گرفته است    ي نظام زراعي و توسعه روستايي د      ها  شاخص

 نظـام تعـاوني مشـاع    در و ۹۷۳/۰ نظام خـانوادگي  در، ۹۸۹/۰در نظام تعاوني توليد  GFI مدل

 . به دست آمد۷۴۶/۰

)/  اسـتان (اصـفهان   / مطالعـه مـوردي   / توسعه روستايي / برداري  هاي بهره   نظام: ها کليدواژه

 .اختاريمدل معادالت س/ ي توليدهاي تعاوني

* * * 
 مقدمه 

 بـه توسـعه روسـتايي، بهبـود شـرايط      يـابي   دسـت  بر سر راه  ي اساسي   ها  چالشيكي از   

ي رسـيدن بـه ايـن هـدف، ايجـاد           هـا   است و از راه     براي روستاييان فقير   ويژه  بهزندگي  

اي ازجمعيت كشور در منـاطق       بخش عمده . ي كشاورزي است  ها  سياستاصالحات در   

 بـه   يـابي   دست بنابراين، ؛ شغل اصلي آنان نيز كشاورزي است      روستايي سكونت دارند و   

توسعه روستايي بدون توجه به بخش كشاورزي و بهبود وضـعيت ايـن بخـش ممکـن                 

از طرف ديگر، مسائل بسياري چون امنيت غذايي و رسيدن به خودكفـايي             . نخواهد بود 

توجـه   ... و   آب يري از تخريب و نـابودي منـابع خـاك،         در توليدات كشاورزي، جلوگ   

 .سازد جدي به بخش كشاورزي را ضروري مي

بـرداري در     بهـره هـاي      بعد از اصالحات ارضي شاهد پيدايش انـواع نظـام          ،در ايران 

 بـراي توسـعه     مـؤثر توان ابزارهـاي    ها را در عمل مي      اين نظام . ايم بخش كشاورزي بوده  

ي توسعه روستايي ها سياستروستايي دانست و بايد آنها را به عنوان بخشي ضروري از          

 و اقتصـاد    ريـزي   برنامـه ي  ها  پژوهش مؤسسه(ملي در نظر گرفت     هاي    و مرتبط با برنامه   

 شيوه و عملكرد هـر يـك از         ،هاي زراعي    نظام گيري  شکلپس از   . )۲: ۱۳۸۱کشاورزي،  

 . ، موضوع تحقيقات فراواني بوده كه نتايج متفاوتي را نيز به دنبال داشته استآنها

 در تحقيقات قبلي کمتر بـه آن پرداختـه شـده اسـت، ارتبـاط بـين                  اما موضوعي که  

موضـوعي کـه در     ؛  برداري زراعي با توسعه مناطق روستايي است        هاي بهره   عملكرد نظام 
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 الؤسـ  ،بر اين اساس  . اين تحقيق در سطح استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است          

بـرداري    هـاي بهـره      از نظـام   با توجه به عملكرد هر يـك      « : است چنيناصلي اين تحقيق    

ي توسعه روستايي كـدام  ها شاخصزراعي در استان اصفهان، نظام بهينه از نظر ارتباط با      

 .»است؟

 نظـام تعـاوني     انـد از    عبـارت برداري موجود در مناطق روستايي استان         هاي بهره   نظام

. ادگيي يـا خـانو    مالك  خردهمشاع، تعاوني توليد روستايي، شركت سهامي زراعي و نظام          

 سهامي زراعي در حد يك روستا و        هاي  به دليل محدود بودن تعداد شركت     ،  در اين ميان  

، ايـن نظـام مـورد بررسـي قـرار            بودن اطالعات براي عمليات آماري      محدود  آن، به تبع 

 .نگرفت
 

 مباني نظري تحقيق

برداري به طور خاص چهار وظيفـه مهـم توليـد، نگهـداري، سـازگاري و                  هاي بهره   نظام

 حفـظ و     به معناي   نگهداري  و  اصلي نظام  فرآيندتوليد ناظر بر    . ارت را بر عهده دارند    نظ

كند   مدت تضمين مي  تناسب نظام را در بلند    سازگاري، بقا و    . حراست دروني نظام است   

ي نظـام و    هـا   سياستو نظارت به معناي مديريت يا كاربرد قدرت براي هماهنگ كردن            

بـرداري را بـه لحـاظ نظـري            نظام بهره  ، اين اساس  بر. هاي دروني آن است    رفع تعارض 

 اي از نيروهـاي توليـدي       بـرداري مجموعـه     نظـام بهـره    :كـرد چنين تعريـف     توان اين   مي

و روابـط اجتمـاعي توليـد اسـت         ) فن، نيروهاي توليد، منابع توليد، ابزار و نيروي كـار         (

 . )۳۸ :۱۳۸۲ازكيا، (

تـوان مـورد نقـد و بررسـي      دسته زير ميبرداري كشور را در قالب دو      هاي بهره   نظام

اند، معتقد هستند كه جامعـه    نوسازي كمك گرفته   دسته اول كه از ديدگاه نظري      :قرار داد 

ي اجتماعي و نهادي مربـوط بـه        ها  سازماني جديد و    ها  روشروستايي با اشاعه فنون و      

امعـه  هـاي يـك ج      آن، مرحله گذار را طي كرده، از حالت سنتي بيرون آمـده و ويژگـي              

،   هـاي دولـت      از طريق دخالت   ويژه  بهاين دگرگوني   . كشاورزي جديد را پيدا كرده است     
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اجراي قوانين ارضي، تزريق سرمايه، و ايجاد واحـدهاي بـزرگ توليـدي حاصـل شـده                 

اند با اصل قـرار دادن وابسـتگي         وابستگي سود برده   دسته دوم كه از ديدگاه نظري     . است

حليل رخـدادهاي كشـور در       به مادرشهرهاي جهاني، به ت     نظام اقتصادي  اجتماعي ايران    

آنها به مسائل كشاورزي و روستايي      . اند   كشاورزي و روستايي پرداخته    ويژه  به همه ابعاد 

نيـافتگي جامعـه     اند و معتقدند كـه توسـعه        از ديدگاه توسعه اقتصادي و سياسي نگريسته      

 ،هاي اجتماعي    و يا ويژگي   ايراني و از جمله بخش كشاورزي و روستايي، نتيجة ساخت         

اقتصادي كشور نيست، بلكه تا حدود زيادي حاصل ارتباط مـداوم اقتصـادي              فرهنگي و 

 .يافته در گذشته است ميان ايران و كشورهاي توسعه

ي هـا   چـالش و  هـا      يکـي از دغدغـه     توسعه روسـتاها  ي گذشته ، همواره     ها  سالطي  

اقتصـاد غالـب کشـور بـه توليـدات           زيـرا، . ن کشور بوده است   گذاران و مسئوال   سياست

 در منـاطق روسـتايي انجـام        غالبـاً ي وابسته به آن متکي است که        ها  فعاليتکشاورزي و   

ي ها  روش موضوع توسعه روستايي از يک سو براي بهبود بخشيدن به            بنابراين،. گيرد  مي

ب  منـابع توليـد و توزيـع متناسـ          و برداري بهينه از زمين     سنتي توليدات کشاورزي، بهره   

محصوالت کشاورزي و از سوي ديگر به منظور نوسازي اجتمـاعي و فرهنگـي منـاطق                

 .است داراي اهميت هاروستايي و ارتقاي سطح زندگي مردم روستا

هـاي    توان يک فعاليت چندبخشي و مرکب دانست که برنامـه           توسعه روستايي را مي   

. گيـرد   بـر مـي   را در تماعي براي تمام روسـتاييان      توسعه کشاورزي و بهبود تسهيالت اج     

کنـد تـا تـوان خـود را           مـي  جرياني است که مردم روستايي را هدايت      « توسعه روستايي 

اين جريان با توزيع بيشتر منافع بين مـردم کـه           . جهت کنترل بر محيط خويش باال ببرند      

 ).۲۶۴ :۱۳۸۰حسيني ابري، ( »شود ميخود نتيجه کنترل بر محيط است، هموار 

، توسعه روستايي به يک بخش و يک محدوده خاص خالصه            که بيان شد   گونه  همان

 آنهـا کشـاورزي     تـرين   مهـم گيرد که يکي از      ميبر را در  هاي بسياري   مؤلفه بلكه شود  مين

 مشـاهده کـرد کـه در آن         نظـام  يـک     قالـب   توسعه روستايي را بايد در     ،همچنين. است

حلي و روستايي و    ي دولتي، م  ها  سازمان و راهبردهاي دولت،     ها  سياستمتغيرهايي چون   
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 و بـر    هسـتند ي مختلف روسـتايي از جملـه کشـاورزي داراي ارتبـاط متقابـل               ها  بخش

آن، هـاي     وابستگي روستاييان کشور بـه کشـاورزي و فـرآورده         . ندگذار  مي تأثيريکديگر  

يـابي بـه توسـعه        دسـت لزوم توجه به توسعه کشاورزي را به عنوان يکـي از ابزارهـاي              

 کشاورزي،  برداري  هاي بهره   نظام از اين رو،  . دهد  أكيد قرار مي  روستايي در کشور مورد ت    

 توان گفت در هر     طوري كه مي    به ،فصل توليد كشاورزي هستند   هسته مركزي و عامل بال    

ترين مسائل بخـش كشـاورزي را        ترين و عمده   اي، مسائل نظام كشاورزي اساسي     جامعه

ري مشابه دارد که آن را در شکل        نيز باو  )۱(دساي). ۳۵: ۱۳۷۷عبدالهي،   (دهد  ميتشكيل  

 .بينيم مي ۱

 

  عناصر حياتي توسعه روستايي‐۱شكل 

 

 كند  سرمايه را فراهم ميتوليدمي ئجايگاه دا 

  

 دهد           ميهاي شغلي را افزايش  فرصت      

 

 دهد مي را ارتقا اندرآمد و سطح زندگي روستايي
 

 ۲۴۸ :۱۳۷۷دساي ،: مأخذ
 

 توسعه روستايي بايـد     راهبردگزارش بانک جهاني آمده است، در ترسيم        ه در   ك  چنان

ــژه ــه نظــام نگــاه وي ــرد  اي ب ــدگاهايــن . هــاي کشــاورزي صــورت گي ــه صــورت دي   ب

 گيـرد    قرار مـي   نظر ها در سطوح ملي و محلي در مناطق روستايي مد           نهادينه کردن نظام  

)2002: 59 (World Summit on Sustainable Development,. 

 نظام
 كشاورزي

محصوالت كشاورزي را 

دهد افزايش مي  
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 بعـد از اصـالحات   هاي زراعي در كشور عمدتاً  ، نظام شدبر اساس آنچه تاکنون بيان      

 هـا   ويژگيها هرکدام داراي      اين نظام . ندا  هارضي شكل گرفته و وارد جامعه روستايي شد       

در بررسـي   . هستندگذاري بر جامعه روستايي     هاي تأثير   و خصوصيات متفاوتي در زمينه    

هـا بـه     مشترکي دست يافت، از جمله آنکه همه اين نظام         توان به وجوه     مي ها  ويژگياين  

دنبال افزايش توليدات کشاورزي، افزايش درآمد روستاييان، ايجاد اشتغال، افزايش سطح 

.  مستقيم در توسعه روستايي دارند     تأثيرکه همگي   هستند  زندگي و امکانات در روستاها      

 زنـدگي کشـاورزان     در راتماعي  برداري کشاورزي نوعي تغيير و تحول اج        هاي بهره   نظام

توانـد منشـأ تغييـر        اين تحول مـي   . آورند  وجود مي   به مستقيم   به طور در مناطق روستايي    

ساختار اجتماعي و اقتصادي روسـتا باشـد کـه توزيـع مناسـب درآمـدها، رشـد بيشـتر                 

در ايـران   . را در پي دارد    به توسعه روستايي     يابي  دستوري کشاورزي و در نهايت       بهره

  هستند که هرکدام با روش خاص خـود در         روستايي  توسعههاي زراعي ابزارهاي      نظام «نيز

 ).Elina, 2003: 23 ؛(Koutsouris, 1999: 61» کنند راه حرکت مي  اين
 

 ادبيات تحقيق

 مطالعـات متفـاوتي در زمينـه ارتبـاط توسـعه کشـاورزي و توسـعه                 ،ي اخيـر  ها  سالدر  

هاي کشـاورزي بـر        نظام تأثيرعات به طور خاص به      روستايي انجام شده اما در اين مطال      

از جمله اين مطالعات که به بررسـي ارتبـاط بـين             .توسعه روستايي پرداخته نشده است    

، پژوهشي است تحـت عنـوان        است ي توسعه روستايي و کشاورزي پرداخته     ها  شاخص

 تحقيق  نتايج اين . »بررسي رابطه توسعه کشاورزي و توسعه روستايي در استان اصفهان         «

شدن   که درآمد، اشتغال، ارزش افزوده، تحول در کشاورزي و سطح علمي           دهد  مينشان  

تـأثير داشـته اسـت      ي کشاورزي در توسعه روستايي      ها   بيش از ساير شاخص    کشاورزي

 .)۱۲۹ :۱۳۸۰، نوري(

 ولـي در     اسـت  هاي زراعي انجام شـده       نظام رةبااي نيز در    مطالعات خارجي گسترده  

هـاي زراعـي در توسـعه روسـتايي        نظام تأثير به موضوع    مستقيماًري که   اين مطالعات کا  
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هـاي     به برخي مطالعات مهم در زمينه نظـام        ،در ادامه . خورد  به چشم نمي  پرداخته باشد،   

 .کنيم دگي روستاييان اشاره مين آن بر زتأثيرزراعي و 

 يي آتحليـل كـار   در تجزيـه و ) Hung Son et al., 1992(همكـاران   سـان و  هانـگ 

 انـد كـه از     طبيعـي در ويتنـام بـه ايـن نتيجـه رسـيده           يهاي توليـد كـائوچو     فني تعاوني 

  .مـزارع را افـزايش داد      ييآكـار  تـوان   مـي  فنـاوري    طريق استفاده بهتر از منابع توليـد و       

کـه پـايين    اسـت   هاي زراعي دهقاني نتيجه گرفته شده         اي ديگر در زمينه نظام     در مطالعه 

 در مناطق شرقي کشور پاراگوئه باعث ها  نظام اين گونه  شت در بودن سطح اراضي زير ک    

تـوان    شده است که مـي کارآيي و در نهايت پايين آمدن  افزايش مخاطرهکاهش درآمد و 

 بـاال   هـا    را در اين نظام    کارآيي و تغيير الگوهاي کشت،      فناورياز طِريق افزايش سطوح     

 .)(Belete, 1993, and Bravo, 1994برد 

مسائلي همچـون  ، خانوادگيت داخلي صورت گرفته در مورد نظام زراعي         در مطالعا 

 خردي و پراكنـدگي مـزارع، مشـكل انجـام عمليـات زيربنـايي، عـدم كـاربرد روش و                    

  پـايين بـودن بـازده توليـد محصـوالت مـورد توجـه محققـان                  و فنون نوين كشاورزي،  

 ني مشـروط بـه حـل       در تعدادي از اين منـابع، بهبـود عملكـرد نظـام دهقـا             . بوده است 

   از منـابع   برخـي در  . )۱۳۷۴ملكيـان،   ؛  ۱۳۵۶ نـوري نـاييني،   (مسائل مذكور شده اسـت      

 بـه عنـوان نـوعي تعـاوني سـنتي و           » بنـه  «هاي زراعت جمعي سـنتي ماننـد         به شيوه  نيز

در تحقيقـات   ).۱۳۶۸ ،صـفي نـژاد  (تر از نظام دهقاني اشاره شده اسـت    اي مناسب   شيوه

 ي مشـاع، عملكـرد ايـن واحـدها بـا واحـدهاي خـرد و دهقـاني                  مربوط به نظام تعـاون    

 هـاي مشـاع و تفـاوت         در ايـن منـابع، مشـكالت عملـي تعـاوني          .  است گرديدهمقايسه  

 ،در اكثر ايـن مطالعـات     . با آنچه در قانون آمده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است           ها  آن

  تأكيـد شـده اسـت     سـتا   گذاري اقتصادي و اجتماعي پـايين ايـن واحـدها در رو           تأثيربر  

 ).۱۳۷۷،؛ عبداللهي۱۳۶۹شريف، ؛ ۱۳۶۴ ، و ديگرانبا فكر(

هـاي     نظـام  تـأثير  بـه موضـوع      مستقيماًدر بررسي منابع مدل تحقيق، به مطالعاتي که         

 به طور خالصه    بنابراين، در اينجا  .  باشد، دست نيافتيم   مربوط توسعه روستايي    برزراعي  
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زمينه تحليل روابط بر اساس مدل معادالت سـاختاري          که در    شود  ميبه مطالعاتي اشاره    

 .انجام گرفته است

 در سـال    »بيروني نيروهاي اجتماعي بـر روابـط سـازماني        هاي    بررسي نقش محرک  «

 ،هـدف از انجـام ايـن تحقيـق        . ميالدي در كشور كره جنوبي انجام گرفتـه اسـت          ۲۰۰۰

ر روابط موجـود در سـازمان   شناختي ب اجتماعي و روانهاي  اثر عوامل و انگيزه    شناسايي

 و آنهـا را   گذارنـد   مي تأثير يك سازمان    كاركنان و متغيرهايي كه بر      عوامل و در آن،  بوده  

 بـا   ،در ايـن تحقيـق    . د، مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت       ننك   اطالعات تشويق مي   ارائهبه  

در سـازماني بـر روابـط فـرد            متغيـر بـرون    ۱۷ تأثيرمعادالت ساختاري،     استفاده از مدل  

 .(Woo Bock et al., 2005 ) است شدهسازمان مطالعه 
كرمي در طرح تحقيقاتي خود با استفاده از مدل معادالت ساختاري بـه شناسـايي و                

بررســي روابــط متغيرهــا و اثــرات و پيامــدهاي خشكســالي بــر ايســتارها و رفتارهــاي 

يت خشكسـالي   كشاورزان پرداخته و در نهايت پس از تبيين اين روابط نوعي مدل مدير            

 كشـاورزان بـا     ةاو سه نوع مـديريت متفـاوت را از نظـر شـيوه مقابلـ              .  است   كردهارائه  

 :  استخشكسالي تعيين کرده

  ؛گزيني فني مديريت مبتني بر راه ‐۱
 ؛ وگزيني غيرفني مديريت مبتني بر راه ‐۲

 .گزيني تلفيقي مديريت مبتني بر راه ‐۳
روابط بين رفتارهـاي كشـاورزان و        متغير براي بررسي     ۲۰ از حدود  ، در اين تحقيق  

 .)۳۶: ۱۳۸۴كرمي، (الي استفاده شده است اثرات خشكس
لواساني در تحقيق خود، اثرات رابطه متغيرهاي فردي مانند كيفيـت مطالعـه، ميـزان               

هوش هيجاني با ميزان پيشرفت      و    تحصيل، زمينهتحصيالت والدين، حمايت والدين در      

 ز مدل معادالت ساختاري مورد تحليل قـرار داده اسـت           با استفاده ا   فرزندان را تحصيلي  

 ).۵ :۱۳۸۴لواساني ، (
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 توجـه و    ،استفاده از مـدل معـادالت سـاختاري        با،   در طرح تحقيقاتي خود    ،خليليان

 .)۵۸ :۱۳۷۷، خليليان(دانسته است  دو جزء علت  رااختالالت اجرايي و عمل نكردن

 بـا اسـتفاده از مـدل معـادالت          ديجهانگر توسعه   نظريهدر پژوهشي ديگر، تغييرات     

 بـر سـاختارهاي     گردشـگري  اثرات توسعه    ، در اين تحقيق    .ساختاري مطالعه شده است   

 و مـدل    ، و متغيرهـاي مـورد نظـر       عوامـل ها از طريق تحليل روابط بـين         مناطق و مكان  

استفاده گرديده   )۲(افزار ليزرل  براي اين كار از نرم    .  شده است  معادالت ساختاري بررسي  

 .(Yooshiko et al., 2001:11) ستا
 تحقيق ديگـري    ،بررسي نقش و اثر داروهاي جديد بر روند زندگي بيماران سرطاني          

 ،در ايـن تحقيـق  . با استفاده از مدل معـادالت سـاختاري انجـام گرفتـه اسـت          است که 

  سـنين مختلـف از   در داروهاي ضد سرطان در بـين بيمـاران سـرطاني مـرد و زن            تأثير 

 انـد  ر بررسـي شـده     متغيـ  ۱۸ نزديـك بـه      و مـورد تحليـل قـرار گرفتـه           سـال  ۷۹تا   ۵۴

(Yamamura et al., 2005). 
شيميايي آب نيز با استفاده از مـدل معـادالت سـاختاري        ـ   يبررسي متغيرهاي فيزيك  

 ، با استفاده از مدل معـادالت سـاختاري و تحليـل رگرسـيون             ،در اين تحقيق  . شدانجام  

هـاي منطقـه      نـوع از آب    ۴ غيرهـاي فيزيكوشـيميايي در بـين      به بررسي و اثرگـذاري مت     

 . (Shin et al., 2002:18) شده استخته پردا)۳(سيتسائو
  ن بـا اسـتفاده از  آمـوزا  ي دانـش ها فعاليتاي ديگر به بررسي و ارزيابي روابط        مطالعه

ي هـا   فعاليـت شناسـايي   به  اين تحقيق به نحوي     . مدل معادالت ساختاري پرداخته است    

 .(Joireman and Abbott 2004 :22) پردازد مي و روابط بين آنها آموزان دانشف بين مختل
 

 وضعيت عمومي كشاورزي استان اصفهان

 درصـد از    ۳ زير کشت و آيش، کمتر از        زمين هزار هکتار    ۵۰۰استان اصفهان با بيش از      

ي کشور  ها  استاناراضي زير کشت کشور را در بر دارد که از اين جهت در رتبه هفدهم                

. دهـد   مي درصد از مساحت استان را تشکيل        ۵ تنها حدود    زميناين ميزان   . گيرد  قرار مي 
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. شـود   مي درصد ديم و بقيه به صورت آبي کشت          ۹از اراضي زير کشت استان، کمتر از        

درصد اراضي کشت ديم کشور در اين   ۳/۰ آبي و تنها   زارهايکشت از    درصد ۵/۴حدود  

 ۷/۵برداري زراعي نزديک بـه    هزار واحد بهره۱۸۹تان با حدود اين اس .استان قرار دارد

متوسـط زمـين هـر    . درصد از واحـدهاي زراعـي کشـور را در خـود جـاي داده اسـت               

 هکتـار و    ۲ درصـد کشـاورزان،      ۷۰ هکتار و زمين زراعي بيش از        ۶/۲ حدود   ،بردار  بهره

تـاز کشـور محسـوب    ي ممها استان از نظر سطح عملکرد از  اين استان.کمتر از آن است 

محصوالت متعددي چون گندم، جو، شلتوک، سيب زميني، پياز، از نظر كشت  و شود مي

سـازمان جهـاد   ( قـرار دارد  هـاي بـاال   رتبهدر ي کشور ها استانپنبه و سيب درختي ميان  

 ).۱۳۸۳ي اصفهان، زکشاور

 تعـاوني   برداري  چهار نظام بهره  داراي   ، استان اصفهان  ،بر اساس مطالعات انجام شده    

 که شـرکت سـهامي      است خانوادگيتوليد، تعاوني مشاع، شرکت سهامي زراعي و نظام         

برخـي  . وجـود دارد  ) روسـتاي نيـوان در گلپايگـان      (زراعي تنها در محدوده يک روستا       

 . آمده است۱هاي ذکر شده در جدول  اطالعات مربوط به نظام
 ۱هاي    عاوني مشاع در نقشه   هاي تعاوني توليد و ت      موقعيت روستاهاي مربوط به نظام    

وجود آن در تمامي مناطق روستايي       با توجه به     خانوادگيدر مورد نظام    .  آمده است  ۲و  

 .ه نشده استئ ارااي ، نقشهاستان

 
 هاي کشاورزي در استان اصفهان هاي اساسي نظام  برخي ويژگي‐۱جدول 

 نوع

 نظام 

 کشاورزي

 اراضي 

کشاورزي تحت

)هکتار(پوشش

 تعداد 

بردار بهره

)خانوار(

 سط متو

اندازه زمين

 )هکتار(

نسبت مقدار زمين به

کل اراضي 

 )درصد(کشاورزي

برداران  نسبت بهره

اراندبر به کل بهره

 )درصد(
 ۹۰ ۸۹ ۱۸۰۰۰۰۳/۲ ۴۱۲۸۶۴ خانوادگي
 ۴/۱ ۴/۱ ۲/۹ ۲۰۶۴ ۱۹۵۵۲تعاوني توليد
 ۹/۳ ۵ ۵/۳ ۱۴۹۵۲ ۵۲۴۷۰تعاوني مشاع
شرکت سهامي

 عيازر
۵۷۶۶ ۵۴۰ ‐ ۵/۰ ۵/۱ 

 ۱۳۷۸مهندسين مشاور جامع ايران،: مأخذ  
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 ها روشمواد و 

باشد و بخـش اصـلي آمارهـا و اطالعـات از               همبستگي مي  ـ اين تحقيق از نوع توصيفي    

 حياتي و امکانـات   وقايع و همچنين آمار     ۱۳۸۲نتايج سرشماري عمومي کشاورزي سال      

 معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استخراج          ۱۳۸۲روستايي سال   

 .شده است

بـرداري زراعـي در       هاي بهـره    که انواع نظام  هستند  جامعه آماري تحقيق، روستاهايي     

ي و توسـعه    هـاي زراعـ     آنها وجود داشته است اما چـون هـدف، بررسـي ارتبـاط نظـام              

 خانوار از فهرست کل روستاهاي اسـتان حـذف          ۳۰، ابتدا روستاهاي زير     استروستايي  

در مرحله دوم، روستاهايي به عنوان نماينده هر نظام زراعي انتخـاب شـدند کـه                . شدند

 بـراي   ،بـراين اسـاس   . بودنـد برداران آن روستا عضو نظام مزبور          درصد بهره  ۵۰بيش از   

 روسـتا و بـراي نظـام دهقـاني از           ۶۰روستا، نظام تعـاوني مشـاع        ۴۲نظام تعاوني توليد    

 .روستا انتخاب شدند  ۲۰۰روستا تنها   ۴۰۰حدود 

 متغيـر از دو مقولـه       ۴۵، نخسـت حـدود      هـا   شاخصسازي و انتخاب     براي شاخص 

 هاي زراعي و توسعه روسـتايي فهرسـت شـدند ولـي بـا بررسـي بيشـتر و تلفيـق                       نظام

 شاخص بـراي  ۱۰هاي کشاورزي و      شاخص براي نظام   ۱۷ مسرانجاهاي مشابه،     شاخص

هـاي آمـاري     آمده است، در تجزيه و تحليـل  ۲توسعه روستايي به شرحي که در جدول        

 .شدندتعيين 
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  نظام تعاوني توليد داراي پراكندگي روستاهاي‐۱نقشه 
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 هاي نظام زراعي و توسعه روستايي در تحقيق  شاخص‐۲ل جدو

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

 )ها تلخيص داده(ها  تحليل عاملي شاخص

براي تجزيه و تحليل اطالعات در مدل معادالت ساختاري و انجـام بهتـر کـار، كـاهش                  

 اطالعـات حـاوي آنهـا در تعـداد          سـازي   هـاي معرفـي شـده و خالصـه          تعداد شاخص 

نيـز  هـاي بعـد و        اده مفيدتر از آنهـا در تحليـل       هاي زيربنايي و استف     محدودتري از سازه  

 شـده بـراي توسـعه       ارائـه هـاي      نخست شاخص   ,سازي تفسير نتايج حاصل از آنها       ساده

.  قرار گرفتنـد   )۴(هاي كشاورزي در مدل تحليل عاملي از نوع واريماكس          روستايي و نظام  

 هاي توسعه روستايي شاخص زراعيهاي نظام   شاخص

 جمعيت کل روستا بردار درآمد سرانه بهره
 درصد باسوادان بردار سرانه زمين بهره

 تنوع مشاغل نسبت مکانيزاسيون به کل توليد گندم 
 نالدرصد شاغ نسبت توليد گلخانه به کل توليد

 نرخ رشد ارزش افزوده زراعت

 فاصله روستا تا مرکز شهرستان عملکرد توليد گندم 

 نسبت جنسي عملکرد توليد جو

 نسبت امکانات خدماتي به کل جمعيت روستا نسبت مکانيزاسيون به مساحت زراعت

 نسبت امکانات آموزشي به کل جمعيت روستا برداران نسبت مکانيزاسيون به تعداد بهره

 نسبت امکانات  بهداشتي به کل جمعيت روستا نسبت مکانيزاسيون به کل توليد جو

  برداران باسواد درصد بهره

  برداران زراعت به کل نسبت بهره

  برداران نسبت با مدير مرد به کل بهره

  نسبت سطح کاشت گندم به کل زراعت

  نسبت سطح کاشت جو به کل زراعت

  عتنسبت باغداري به کل زرا

  برداران  کل بهره
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 ي اسـتخراج شـده و     هـا   عامـل  جـداول    نتايج حاصـل از اجـراي مـدل فـوق در قالـب            

 .ه شده استئ ارا۴ و۳ي مزبور در جداول ها شاخصهاي بارگيري عوامل از  ماتريس

 

  مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از  ي استخراج شده ها عامل ‐۳ جدول 

 هاي نظام زراعي مجموعه شاخص

 مجذورات مجموع کل مقدار ويژه

 درصد ي استخراج شدهها عامل

 تجمعي

درصد 

واريانس
 كل

د درص

 تجمعي

درصد 

واريانس
 كل

 ۳ ۱۸ ۱۸ ۳ ۱۸ ۱۸ برداري از اراضي شيوه بهره

 ۶/۲ ۳/۱۵ ۴/۳۳ ۶/۲ ۳/۱۵ ۴/۳۳ عملكرد

 ۳/۲ ۵/۱۳ ۹/۴۶ ۳/۲ ۵/۱۳ ۹/۴۶ ارزش افزوده و درآمد سرانه

 ۵/۱ ۳/۹ ۳/۵۶ ۵/۱ ۳/۹ ۳/۵۶ تحول در كشاورزي

 ۳/۱ ۶/۷ ۶۴ ۳/۱ ۶/۷ ۵/۶۴ برداران سواد بهره

 ۱/۱ ۸/۶ ۷۱ ۱/۱ ۸/۶ ۹/۷۰ بردار ردي بهرههاي ف ويژگي

 هاي تحقيق يافته: مأخذ 

ي نظام زراعي را نشـان      ها  شاخصگانه    نتيجه تحليل عاملي مجموعه هفده     ۳ جدول  

 و  هسـتند  از واحد    تر  بزرگ جدول، شش عامل داراي مقادير ويژه        اينبر اساس   . دهد  مي

 كـه درصـد     كننـد   ا تبيـين مـي     درصد از واريـانس ايـن مجموعـه ر         ۷۰ نزديك به    جمعاً

 آمـده   ۳گانه نظام زراعـي کـه در جـدول           ي شش ها  عامل. آيد   بااليي به حساب مي    نسبتاً

 ي بعـد بـر ايـن اسـاس مـورد اسـتفاده قـرار               هـا   تحليـل انـد و در      گذاري شده   نام ،است

 .خواهند گرفت

 و بـا    نيز وارد مدل تحليل عاملي شـد      گانه توسعه روستايي     ي ده ها  شاخص ،در ادامه 

  از  در تعـداد محـدودي     هـا   شـاخص ي اطالعاتي اين دسته از      اپيگيري روند فوق، محتو   

 .عاملي خالصه گرديدهاي  سازه



 ۵۳ …برداري از نظر دسترسي به برخي  هاي بهره  مقايسة نظام

 
 مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از مجموعه  هاي استخراج شده   عامل‐۴جدول 

 هاي توسعه روستايي شاخص

 مجذورات مجموع کل مقدار ويژه

 درصد ي استخراج شدهها عامل

 تجمعي

درصد 

واريانس
 كل

درصد 

 تجمعي

درصد 

واريانس
 كل

 ۹/۲ ۲/۲۹ ۲/۲۹ ۹/۲ ۲۹ ۲/۲۹ امكانات

 ۶/۱ ۴/۱۶ ۷/۴۵ ۶/۱ ۴/۱۶ ۷/۴۵ هاي شغلي و فردي ويژگي

 ۱/۱ ۵/۱۱ ۳/۵۷ ۱/۱ ۵/۱۱ ۳/۵۷ ن و نرخ رشدشاغال

 هاي تحقيق يافته: مأخذ  
 

  تحليـل ايـن دسـته متغيرهـا نيـز           ، از دهـد   مـي  نشـان    ۴ که نتايج جـدول      گونه  همان

 از واحد هسـتند و      تر  بزرگهاي اصلي حاصل داراي مقادير ويژه       لفهؤسه عامل از ميان م    

بـر اسـاس    . كننـد    درصد از واريانس مجموعه متغيرها را تبيين مي        ۳/۵۷ در حدود    جمعاً

  :گيرنـد   ه عامل به شـرح زيـر قـرار مـي          ي توسعه روستايي در س    ها  شاخص اين جدول،   

 ، عامـل دوم   ؛و جمعيـت روسـتا    )  آموزشـي    خـدماتي و    ,بهداشـتي ( امكانات   ،امل اول ع

 .ن و نرخ رشد شاغال؛ و عامل سوم،ي شغلي و فرديها ويژگي

 مدل معادالت ساختاري

 نيرومند از خانواده رگرسـيون       تحليل چندمتغيري بسيار   فنمدل معادالت ساختاري يک     

آن را  خطي کلي است که به پژوهشـگر امکـان          تر بسط مدل      به بيان دقيق   يامتغيري  چند

 زمـان مـورد آزمـون     اي هـم   اي از معـادالت رگرسـيون را بـه گونـه            مجموعـه  دهد تا   مي

 . قرار دهد

بـاره روابـط بـين       هـايي در   اين مدل يک رويکرد آماري جامع براي آزمـون فرضـيه          

يـابي    مـدل   يـا  متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است که گاه تحليل ساختار کوواريانس          

 ).۱۱: ۱۳۸۴هومن، (شود  ميناميده  ليزرل  ي و گاه نيزعلّ

 



  اهللا نوري يوسف قنبري، هدايت ۵۴

 
  از جملــه مباحــث مهــم در هــا شــاخصشناســايي نحــوه و ميــزان اثرگــذاري بــين 

 ارتبــاط   نبــودوجــود يــا بــه  ايــن مــدل ،واقــع در. مــدل معــادالت ســاختاري اســت

 و علـل    دهـد   ميگذاري هر کدام به صورت سيستمي پاسخ        تأثير و ميزان    ها  شاخصبين  

 . کند  را نيز با توجه به ساير روابط بيان ميها شاخصعدم ارتباط بين 

مدل معادالت ساختاري شامل يك مجموعه معادله ساختاري است كه روابـط علـي              

مراتب علي مطرح     ابتدا يك سلسله   ،فرآينددر اين   . كند  ممكن بين متغيرها را توصيف مي     

د، امـا   ن است علت احتمالي متغيرهاي ديگر باشـ        كه در آن برخي متغيرها ممكن      شود  مي

تاري يك تفكيك   يابي معادله ساخ   مدل. دند معلول آن به حساب آي     نتوان به طور قطع نمي   

ي ديگـر تحليـل   هـا  روشتعـدادي از  ، متغيري و در مـوارد خـاص    نيرومند تحليل چنـد   

 سـاختار   يابي علي و تحليل     يا مدل  چندمتغيرياين تفكيك كه تحليل     .  است چندمتغيري

در علـوم     نويـدبخش  يختشنا  روشي  ها  پيشرفت يكي از    شود،  ميكوواريانس نيز ناميده    

 . (Bentler, 1980: 45)رفتاري است 

ايـن  . كننـد   نمودارهاي مسير نقـش اساسـي بـازي مـي           در مدل معادالت ساختاري،   

گر را بـا خطـوطي کـه بيـان         كامپيوتري هستند كه متغيرهـا    هاي    نمودارها مانند فلوچارت  

اي  توان بـه عنـوان وسـيله    نمودار مسير را مي. کند به هم متصل مي، جريان علي آنهاست  

در اين نمودار، همه متغيرهاي     . قلمداد كرد  متغيرهاي ديگر    بر متغيرها   تأثيربراي نمايش   

روند و ضريب وزنـي       يي است كه به سوي متغير وابسته نشانه مي        ها  پيكانمستقل داراي   

 ). Thomas, 2001: 23(گيرد  ميباالي پيكان قرار 

بسياري از مسائل اساسـي در علـوم          مدل معادالت ساختاري براي بررسي و تحليل      

ها بر حسب متغيرهاي علت و معلولي          براي تبيين پديده   ها  مدلاين  . استاجتماعي مفيد   

 معـادالت سـاختاري،   از  به علت اينكه در هر معادلـه        . رود  ميي آنها به كار     ها  شاخصو  

، پارامترهاي ساختاري بـه     شود  مي رابطه علي و نه يك پيوستگي صرف تجربي بيان           يك

بـه عبـارتي،    . نيسـتند  ضرايب رگرسيون بين متغيرهاي قابل مشاهده منطبق         برطور كلي   

يـل  لي معادالت سـاختاري نيـاز بـه ابزارهـايي فراتـر از تجربـه و تح                ها  مدلاستفاده از   



 ۵۵ …برداري از نظر دسترسي به برخي  هاي بهره  مقايسة نظام

 
 گيـري    قسـمت انـدازه  ۲ايـن مـدل شـامل    . ردمعمولي رگرسيون و تحليـل واريـانس دا       

د كـه چگونـه متغيرهـاي       شـو   در قسمت اول، مشخص مـي     . ختاري است و معادالت سا  

گيرند و اعتبـار و روايـي         نمايي بر حسب متغيرهاي قابل مشاهده مورد سنجش قرار مي         

 معادالت ساختاري روابط علـي بـين متغيرهـاي          ،در قسمت دوم  . آنها به چه ميزان است    

 دهـد   تبيـين شـده را شـرح مـي         واريـانس  علي و ميـزان      اثرات و   كند  ميي را مشخص    نهان

(Temme et al., 2002). 

 ي برازندگي مدلها آزمون

انـواع  . ي برازنـدگي متعـددي ارائـه شـده اسـت          ها  آزمونبراي مدل معادالت ساختاري     

عه و  ، توس دست بررسي ند، در   ا  ي برازندگي معروف  ها  شاخص که به    ها،  آزمونگوناگون  

و  )۵(ي برازندگي متعلق به مـارش     ها  شاخصبندي   مختلف طبقه هاي    شيوه. تکامل هستند 

يافتـه   ي برازندگي مطلق نسبي و تعـديل      ها  شاخص را به    ها  شاخصآنها  . همکاران است 

 .کنند تقسيم مي

  شـده اسـت كـه      از شاخص برازندگي مطلق در تحليل مـدل اسـتفاده            ، اين مقاله  در

 .پردازيم  ميح آن به شربه طور مختصر

 و آزمون مجذور کاي و نسـبت       است   شاخص برازندگي مطلق تابعي از برنامه ليزرل      

x/df) شاخص برازندگيGFI  (  يافتـه برازنـدگي    و شـاخص تعـديل)AGFI (  را شـامل

 .)۱۳۷: ۱۳۸۴هومن،(شود  مي

توزيـع  . توجـه دارد  هـا     مانـده  به قدر مطلـق پـس     ) x/df) GFIمجذور کاي و نسبت     

.  برابـر بـا درجـه آزادي اسـت         اي است که مقدار مـورد انتظـار آن         اي به گونه  مجذور ک 

 . خواهد بود۱آل برابر با عدد  در يک برازش ايدهx/df اين، نسبتبنابر

تــر اســت، برخــي از  هــاي برازنــدگي بــزرگ  اغلــب از ســاير مشخصــهGFIچــون 

 GFI ، مقدار يرداد قرا طور هب. اند  را براي آن پيشنهاد کرده     ۹۵/۰پژوهشگران نقطه برش    

 . باشد تا مدل مورد نظر پذيرفته شود۹۰/۰ از تر بزرگبايد برابر يا 
 



  اهللا نوري يوسف قنبري، هدايت ۵۶

 
 

 تجزيه و تحليل

 هاي نظام زراعي تعاوني مشاع و توسعه روستايي  بررسي روابط بين شاخص

هـاي    هاي نظام زراعي تعـاوني مشـاع و شـاخص            وضعيت روابط بين شاخص    ۱ نمودار

، فقـط بـين شـاخص    نمـودار بر اساس نتايج . كشيده استتوسعه روستايي را به تصوير     

و شـاخص     )=B ۶۲۰/۰( امكانات و جمعيت با شاخص ارزش افزوده و درآمد سـرانه          

 نتـايج   ،در واقـع  . شـود     مـي   داري مشاهده  روابط معني  )=۵۲۳/۰B( تحول در كشاورزي  

بـين  بسـيار كمـي        كـه تعامـل    دهد    مي  بررسي روابط در مدل معادالت ساختاري نشان      

مقدار . ي توسعه روستايي در اين نظام وجود دارد       ها  شاخصي نظام زراعي و     ها  شاخص

GFI    تـرين   يني بررسـي از پـا  ديگر مورد كه اين نظام نسبت به دو نظام دهد  مي نيز نشان

 .)۷۴۶/۰(برازندگي برخوردار است 

 

هاي  صتعاوني مشاع و شاخزراعي هاي نظام   تحليل مسير روابط بين شاخص‐۱نمودار 

 توسعه روستايي

 

۶۲۰/۰ =B 
۲۵/۴=t 

 
۵۲۳/۰=B 

۹۶/۲ = t 

 
۷۴۶/۰ =GFI 

 هاي تحقيق يافته: مأخذ 

ارزش افزوده و
 درآمد سرانه

تحول در
 كشاورزي

امكانات و
 جمعيت روستا



 ۵۷ …برداري از نظر دسترسي به برخي  هاي بهره  مقايسة نظام

 
 هاي نظام زراعي تعاوني توليد و توسعه روستايي  بررسي روابط بين شاخص

تحـول در   هـاي     مؤلفه امكانات و جمعيت روستا با       مؤلفه روابط بين    ،۲نمودار  بر اساس   

 .دار اسـت   معنـي  )B= ۲۰۴(  و ارزش افزوده و درآمـد سـرانه        )B=  ۵۹۸/۰(كشاورزي  

 تحـول در كشـاورزي  هـاي     مؤلفـه ن و نـرخ رشـد بـا         اغال شـ  مؤلفه رابطه بين    ،همچنين

)۲۵۴/۰= B(    و عملكرد)۲۵/۰ = B( دهنده   نمودار مذكور همچنين نشان    .استدار   معني

 تحـول در كشـاورزي    هـاي     فـه مؤلبرداري از اراضـي بـا          شيوه بهره   مؤلفه دار رابطه معني 

)۳۲۳/۰ = B( ،برداران  سواد بهره)۲۰۲/۰=B( عملكرد و )۲۳۲/۰ = B (است. 

 ،همچنـين  .اسـت   نيز حاكي از برازندگي باال در تحليل ساختار        ۲نتايج آزمون كاي    

 بـراين اسـاس، نظـام       .)۹۸۹/۰ (دهـد   مـي باال بودن برازندگي مدل را نشـان          GFiمقدار  

 و تعاوني مشاع در زمينه وجـود روابـط بـين            خانوادگيدو نظام      به تعاوني توليد نسبت  

 .استمدل  ي مورد بررسي داراي برازندگي باالترها شاخص
 

 توسعه روستايي توليد و زراعي تعاوني هاي نظام تحليل مسير روابط بين شاخص ‐۲نمودار 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

۹۸۹/۰GFI=  

امكانات و 
روستا جمعيت  

تحول در 
 كشاورزي

ن و نرخ رشدشاغال عملكرد

شيوه بهره برداري از
اضي ار  

ارزش افزوده و 
 درآمد سرانه

 ۳۰۴/۰ = B 
۹۲/۴ = t 

۵۹۸/۰=B 
۲۵/۸=t

۰۴/۳
 =

 
t 

۲۵
۴

/۰
 =

 
B 

۲۵/۰=B
۹۱/۲=t

۳۲۳/۰= B
۰۵/۴= t

۰۴/۳
 =

 
t 

۲۵
۴

/۰
 =

 
B 

 سود
برداري  بهره  

۲۰۲/۰=B
۵۴/۲= t

 هاي تحقيق يافته: خذمأ
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 ي خانوادگي و توسعه روستايي هاي نظام زراع بررسي روابط بين شاخص

بـرداري    شيوه بهره هاي    مؤلفه امكانات و جمعيت روستا با       مؤلفهبين  ،  ۳نمودار  بر اساس   

وجـود  داري   ارتباط معنـي   )B = ۶۵۵/۰( و تحول در كشاورزي    )B= ۴۰۵/۰(از اراضي   

 است دار  عملكرد، داراي ارتباط معني    مؤلفهن و نرخ رشد با      مؤلفه شاغال  ،همچنين. دارد

)۴۱۱/۰ B= .(  بـرداري از     شـيوه بهـره   هـاي     مؤلفـه  وجود ارتباط بـين      ،مطلب قابل توجه

 مؤلفـه با   )=۳۵۶/۰B( و تحول در كشاورزي    )=۳۰۹/۰B( ، عملكرد )=۵۲۳/۰B( اراضي

مهـم  هـاي     مؤلفهبرداران يکي از       سواد بهره  مؤلفهبر اين اساس،    . است  برداران  سواد بهره 

نظـر  آيد كه بايـد همـواره آن را در             مي روستايي به شمار  در تحليل مسائل كشاورزي و      

 سـواد   مؤلفـه  ارزش افـزوده و درآمـد سـرانه نيـز بـا              مؤلفـه ضـمن آنكـه      .داشته باشيم 

  ).=۳۳۵/۰B ( دار است معنيبرداران داراي ارتباط  بهره

در . اسـت دهنده برازندگي باالي مـدل   است كه نشان ۹۷۳/۰ در اين مدل GFiمقدار  

گي مـدل، نظـام    كه از نظـر برازنـد  شود  مي، مشاهده    مذكور برداري  نظام بهره بررسي سه   

 .تر از نظام تعاوني توليد و باالتر از نظام تعاوني مشاع قرار دارد يندهقاني پاي
 

هاي  هاي نظام زراعي خانوادگي و شاخص  تحليل مسير روابط بين شاخص‐۳نمودار 

 توسعه روستايي
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 گيري  نتيجه

  نظام بهره برداري تعاوني

 هاي تعاوني توليـد روسـتايي يـا كشـاورزي از          قالب شركت  برداري تعاوني در    نظام بهره 

تـوان     مـي  ،بنـابراين . هاي مورد بررسي در رتبة اول قرار گرفـت          لحاظ عملكرد شاخص  

تبع آن توسعه روسـتايي      به زي و  نظام يكي از عوامل اساسي توسعه كشاور        اين گفت كه 

 بـه توسـعه روسـتايي بـر         يـابي   دسـت  هاي توليد در    عوامل موفقيت نسبي تعاوني    .است

 :ند ازا  بررسي عبارت مورديها شاخصاساس روابط به دست آمده از 
اندالن و (اراضي مرغوب، آب کافي،   (توليد  هاي    موقعيت جغرافيايي مناسب تعاوني    ‐۱

قـرار گـرفتن در منطقـه       ،  ) ليتر در ثانيه   ۶۵۰انيه و اصفهانک     ليتر در ث   ۸۰۰مهر آيين   

ي توسـعه   هـا   شـاخص ارتبـاط     توان از وجود    رد را مي  اين مو  . ...اقليمي مناسب و  

ــا شــاخص عملکــرد، تحــول در کشــاورزي  و شــيوه ) مکانيزاســيون( روســتايي ب

 .كردبرداري از اراضي استنباط  بهره
ويجي در روسـتاهاي تحـت پوشـش ايـن     ي ترها فعاليتباال بودن سطح آموزش و    ‐۲

 نـوين  استفاده مناسب از مکانيزاسيون و کشـاورزي         دليلنوع نظام کشاورزي که به      

تـوان از وجـود ارتبـاط          را مـي   ايـن مـورد   . افزايش عملکرد را در پي داشته اسـت       

 .كردباط نران استابرد ي توسعه روستايي با سواد بهرهها شاخصدار  معني
نزديکي به  (اسب روستاهاي تحت پوشش نظام تعاوني توليد        موقعيت جغرافيايي من   ‐۳

 ۱۵شرکت تعاوني توليد اصفهانک     ؛  ...مراکز بزرگ جمعيتي و شهري، راه مناسب و       

اين . ) کيلومتر با مرکز استان فاصله دارند۱۶ کيلومتر و مهر آيين ۳۳کيلومتر، اندالن   

بـرداري     با شيوه بهره   ي توسعه روستايي  ها  شاخصتوان از وجود ارتباط       مورد را مي  

 .كرداستنباط ) اي، توسعه باغداري توليد گلخانه(از اراضي 
ي ترويجي در روستاهاي اين نوع نظام زراعـي         ها  فعاليتباال بودن سطح آموزش و       ‐۴

 و در نهايت افزايش عملکـرد       نوينکه استفاده مناسب از مکانيزاسيون و کشاورزي        
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ي هـا   شـاخص  دار  معنيان از وجود ارتباط     تو  اين مورد را مي   . را در پي داشته است    

 .)مدل معادالت ساختاري (كردبرداران استنباط  توسعه روستايي با سواد بهره
وجود مديريت مناسب و مشارکت فعال اعضاي تعاوني توليد در امـور توليـدي و                 ‐۵

توان از برازندگي باال در مدل معادالت سـاختاري           مي  اين مورد را  . خدماتي روستا 

 ).GFI= ۹۸۹/۰( كرد استنباط
 :كردگونه بيان  توان اين برخي ديگر از عوامل مؤثر در اين موفقيت را مي

هاي تعـاوني توليـد از سـازمان و مـديريتي نـوين و نسـبتاً علمـي و تخصصـي                       شركت

ها و نيروهاي پراكنـده روسـتايي از    در قالب چنين سازماني است كه انرژي     . برخوردارند

آيد تا آنها با  شوند و فرصتي مناسب پديد مي       برخوردار مي  وحدت و انسجام جمعي عام    

هاي فردي و خانوادگي خود با يكديگر به مشـاركت، همكـاري و               حفظ هويت و انگيزه   

هـاي تعـاوني      توان گفت خانوارهاي عضو شـركت       بنابراين، مي . همياري متقابل بپردازند  

ايـن   . خود برخوردارنـد     حفظ هويت  ارگانيك براي توليد از نوعي يگانگي و همبستگي       

 ايـن  يهميـاري متقابـل اعضـا    جلـب مشـاركت جمعـي و     در مـؤثر امر يكي از عوامل     

ي توليدي جمعـي  ها  فعاليتاين همبستگي اجتماعي مبتني بر      . رود  به شمار مي  ها    شركت

عوامل  خود يكي از   آيد و   واحدها پديد مي   اين تعاوني است كه به بركت عضويت در       و

توسـعه    و ايجادكننده زمينـة مناسـب بـراي توسـعه كشـاورزي و             اساسي نظم اجتماعي  

رهنگـي و   فهـاي     گرايـي  جامعة روستايي ايران هنوز خـاص       در متأسفانه. روستايي است 

گرايي و غيـره موجـب       گرايي و قبيله     گرايي، طايفه  گرايي، تيره  اجتماعي در قالب خانواده   

 موانـع اصـلي همـاهنگي و     و ايـن امـر يكـي از    شـود   مـي هاي جمعي     نزاع برخوردها و 

چنـين شـرايطي دولـت بـا         در. رود  مـي امر توسعه به شـمار       همراهي نيروهاي مولد در   

غيروابسـته بـه    طـرف و  معرفي مديرعامل به عنوان يك فرد بي    تشكيل شركت تعاوني و   

توانـد     مـي  ،تخصـص   داراي علـم و    ، درعـين حـال     و اي خاص   تيره يا طايفه   خانواده يا 

متعارض شود و آنها را درجهـت        نيروهاي پراكنده و   ها و   ت انرژي ميانجي وفاق و وحد   

تخصصـي   بعـد عملـي و      در ويژه  بهجهات مختلف    يان از يبهبود زندگي روستا   توسعه و 
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گرايـي    پديـدة خـاص  ، با توسعة جامعه روستايي كهبديهي است. كندحمايت   هدايت و 

اي سـپردن تصـدي ايـن        و زمينه بر   شود  مي تضعيف   ، است نيافتگي  توسعه هم كه معلول  

 . گردد ها به دست نيروهاي محلي فراهم مي شركت

 )دهقاني واحدهاي خرد و( برداري خانوادگي نظام بهره

  ايـن نظـام عمـدتاً     . برداري سنتي است    هاي بهره   برداري خانوادگي يكي از نظام      نظام بهره 

 خـانوادگي  بـرداري   واحـد بهـره    هر. شود  مي هكتار را شامل     ۱۰كمتر از   واحدهاي خرد   

بـرداري    بردار است، به طوري كه تعـداد واحـدهاي بهـره            شامل يك خانوار بهره     معموالً

تعـداد ايـن نـوع      . بردار عضو واحد برابر است       با تعداد خانوارهاي بهره      تقريباً خانوادگي

نيز متعاقب انحالل     و ۱۳۴۰اوايل دهه    واحدها متعاقب اصالحات ارضي رژيم سابق در      

 افـزايش   ۱۳۵۰اواخر دهـه    در  تقسيم اراضي بعد از انقالب اسالمي         و واحدهاي جمعي 

 .يافت

 درصــد واحــدهاي ۸۰بــرداري خــانوادگي بــيش از  درچنــد دهــه اخيــر نظــام بهــره

 . را تشكيل داده است برداري استان بهره

ي بررسي شده تحقيق، اين نظام در رتبه دوم از نظر ارتباط بـا توسـعه                ها   شاخص در

علـل و عوامـل عـدم توفيـق ايـن نظـام در مسـائل توسـعه                  . رفته است روستايي قرار گ  

ترين  خردي و پراكندگي اراضي يكي از اصلي      : كردتوان اين گونه تحليل       روستايي را مي  

عامـل اصـلي عـدم رشـد         آالت نـوين كشـاورزي و      ماشين كارگيري ابزار و   بهدر  موانع  

نـاهمواري   پراكنـدگي و   خـردي و  .  اسـت  خانوادگيبهزراعي واحدهاي    مكانيزاسيون و 

نيز  شخم و آبياري و    امر  در ويژه  بهفنون نوين كشاورزي     عدم اجراي اصول و    اراضي و 

 سم موجبات تخريـب اراضـي و       هاي كشاورزي مثل كود و      عدم استفاده صحيح از نهاده    

عدم توسعه پايـدار كشـاورزي را فـراهم سـاخته            آلودگي محيط زيست و    اتالف آب و  

هـدف توليـد بيشـتر       ي سنتي ايران داراي خصلتي معيشتي اسـت و        نظام كشاورز . است

 .استجنبه مصرفي 
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مناسـبي   شرايط محـيط طبيعـي     برداري خانوادگي اگرچه از اراضي و       واحدهاي بهره 

 .اند  گرفته پاييني قرار در سطحـ اقتصادي  اجتماعي توسعةبرخوردارند، ولي از لحاظ

 بـرداري خـانوادگي داراي سـازمان و         توان گفت كـه نظـام بهـره          مي ،به طور خالصه  

 بسـيار    در آن   سطح توسعه   و  فناوري ، اطالعات و  استضعيف   مديريتي بسيار ابتدايي و   

 جمعيـت يـا كاركنـاني        و بـا   ، هسـتند  پراكنده  خرد و  آنخيز   اراضي حاصل    ،پايين است 

هـايي   محـيط  ايـن واحـدها در    .  سـر و كـار دارد      فقير و قانع  ،  سواد، ناآگاه   كم ياسواد   بي

اقتصـادي وصـنعتي    يافته از نظر فرهنگي، اجتماعي،  مساعد از لحاظ طبيعي ولي توسعه ن      

 .اند درحال گذار قرار گرفته موقعيتي ناپايدار و در

 هاي مشاع تعاوني

، ي نظـام زراعـي    هـا   شـاخص ي توسـعه روسـتايي بـا        ها  شاخصدر بررسي ارتباط بين     

ي ذكرشـده در رتبـه      هـا   شـاخص ين  ارتباط ب  كه نظام تعاوني مشاع از نظر     مشخص شد   

 .سوم قرار گرفته است

 انقالب اسالمي   ها پس از    هاي مشاع يا مشاع     برداري موسوم به تعاوني     واحدهاي بهره 

توليـد محصـوالت زراعـي در درجـه اول           هـدف از    واحدهاي مشـاع،   در. پديد آمدند 

 ،مـي توليـد محصـوالت بـاغي و دا        مورد ولي در . مصرف و در درجه دوم فروش است      

 ،شـيوه تصـرف زمـين     . جه دوم مصرف است   در در  درجه اول فروش و    هدف اصلي در  

 مشـاع و    گروهـي و   ،نوع مالكيت زمـين   .  از نوع اجاره است    ، غيرملكي  چه  ملكي و  چه

 در. گيـرد    انتقال مالكيت به غير به صورت رسمي صورت مي         ، غيرقابل افراز است    عمدتاً

آالت  ماشـين  ابـزار و . يت جـدا نيسـت  تصـرف و مـدير     مورد اراضي ملكـي، تملـك از      

 نـوع مالكيـت ابـزار و   . بـرداري هسـتند   تملك و تصرف واحد بهره   در  كشاورزي عمدتاً 

ولي امكان فروش و    ،  آالت، گروهي است و به صورت رسمي غيرقابل افراز است          ماشين

يي  واحـدها  ءهاي مشاع جز    تعاوني. آالت به غير وجود دارد     انتقال مالكيت ابزار و ماشين    

 از لحـاظ صـوري      ،بنابراين؛  طور رسمي ايجاد كرده است    ه  روند كه دولت ب     شمار مي ه  ب
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واحـدهاي   در.  غيررسمي اسـت محتوا، روابط اعضا ، ولي درنوعي سازمان رسمي است 

.  گروهي است  ،مشاع هر چند يك نفر سرمشاع يا سرگروه وجود دارد ولي نوع مديريت            

. دهنـد   ضا نيروي كار اصـلي واحـد را تشـكيل مـي           خود اع   هاي مشاع معموالً    تعاوني در

  استفاده از كار ديگران با شيوه مزدبگيري معمول نيست، ولي برحسـب نيـاز و               ،بنابراين

 .شود ميضرورت از نيروي كار اعضاي خانواده استفاده 

 به توسعه روستايي بر اساس روابط       يابي  دستها در    عوامل عدم موفقيت اين شرکت    

 :اند از عبارت بررسي  مورديها اخصشبه دست آمده از 

و ، بارنـدگي ناکـافي،      آب   مناطق کـم   وجود(ها    جغرافيايي مشاع نامناسب  موقعيت   ‐۱

 روسـتاهاي   ، براي نمونـه   ؛)اراضي موات (اراضي زراعي نامساعد براي کشاورزي      

 .)نقشه پراکندگي روستاهاي مشاع( بياضه  وچوپانان، فرخي
تـوان از عـدم        اين مورد را مي    ؛برداران   بهره پايين بودن سطح آموزش و سواد اکثر       ‐۲

 .كردبرداران استنباط  ي توسعه روستايي با سواد بهرهها شاخصوجود ارتباط 
 گـاه بـا    به دليل اينکه افـراد بـا عقايـد و            ؛بروز مسائل اجتماعي بين اعضاي مشاع      ‐۳

 . اند هاي مختلف در يک واحد مشاع جمع شده قوميت
م تعاوني توليد مشاع را بايد در مسـائل جغرافيـايي و             عدم موفقيت نظا   ،به طور کلي  

 برازنـدگي   ،که براساس مدل معادالت سـاختاري       چرا كرد،اقتصادي جستجو    ‐اجتماعي

ي توسعه روستايي و نظام ها شاخص تحليل مسير روابط بين باکه )  =۷۴۶/۰GFI(مدل 

چه و توليد،    ارسازمان ك  همچنين،   . در حد قابل قبول نيست     آيد،  به دست مي  کشاورزي  

. اسـت   سطح تقسيم كار پايين  و است غيررسمي، در سطح مزرعه چهسطح واحد و  در

 ابزار و   در اراضي و   به طور برابر    واحدهايي كه اعضا   درآمد در  كسب   توزيع محصول و  

 نهايتـاً . گيرد، برابر است    توليد به صورت گروهي انجام مي      و و كار  اند آالت سهيم  ماشين

 اسـت،  مصـرف     عاوني مشاع با توجه به اينكه هدف توليد زراعي عمـدتاً          واحدهاي ت  در

 .ارزش اقتصادي پايين است
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